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آيا من اغلب ازخودم پرسيدم،.است کيهانهدف  به احتمال قريبآزادی رسيدن به من می خواهم بگويم که 

برای من شری جستار ژرف مختص جامعه بفرمول بندی آزادی به مثابه . نيست؟کيهان در جستجوی آزادی 

دوگانه ذره -وقتی من به انرژی.نسبت دادبايد نيز جهان پژوهش را به  می کنمفکر من، يستنقانع کننده 

من باوردارم . ، بدون تامل تاکيد می کنم که انرژی آزادی استدنفکرمی کنم که پايه جهان راتشکيل می ده

آيا می توان منکرجريان آزاد . نرژی استروشنائی يا نورمکان ا. زندانی استانرژی فشرده که ذره مادی 

، درآنصورت بايد به پذيريم که اين ذرات تعريف شودنورشد؟اگر کوانتا به عنوان کوچکترين ذره انرژی 

گوناگونی بلی، حرکت کوانتوم قدرت خالق تمام .توضيح می دهنددرکيهان را تنوع انرژی تقريبن تمام 

وقتی بيان می شود که .سئوال انگيز بوده استاز سوی بشردا جستجوی خ  هميشه  برای من .است درکيهان

باز، آنچه لحظه ای . تواند چنين باشدمی کيهان  عظيم خصلت کوانتوم دارد، من ذوق زده می شوم که کيهان 

  .را خلق کرده استبيرون کيهان از خدا تعجب می کنم اگر اين همان است که پيش گفتم، 

آيا می .کنيمنخودخواه نباشيم و با تقليل گرائی آزادی را به انسان محدود من فکرمی کنم، درخصوص آزادی 

تواند چهچه  توان انکارکرد که پرپرزدن پرنده در درون قفس برای آزاديست؟  چه مفهوم ديگری می

  ؟ اددتوضيح  ازقفس آزادی یآرزو در  ،بلبل را،زيباتراز هر سمفونی

؟ آيا مبارزه نندخوا مینها و صداهای کيهان مارا به آزادی فرا برداريم،آيا تمام رنگ تراگرما گامی پيش

د به برده داری جامعه بشری را تجربه کرده اند، می تواننوع زنان، اولين و آخرين برده ها، که عميق ترين 

سپينوزا آزادی را به ازمانی که فيلسوف درخشانی مانند  تشريح کرد؟چيز غيراز جستجويشان برای آزادی 

  تعبير می کند، آيا او همان چيزرا نمی گويد؟عقل توانائی رهائی از نادانی ومثابه 

. استازازل محکوم شده بشربگويم من نمی خواهم موضوع را با تفصيل زياد پيچيده کنم ونه می خواهم 

شی برای سرودن شعرنکردم، که بگونه ای تالجداازچند سطری که به ياد پرومته نوشتم، من هرگز

بااين وصف، من با شوق و هيجان . آزادی است، حتی شعری که فقط معنای تخيلی داشته باشدجستجوبرای 

 .درپی معنای آزادی هستم

به ژرفای را توجه اين است که اين مقدمه کوتاه هدف ، کنيممی بررسی  آزادی جامعه رامعضل وقتی ما 

 .کمک می کند ندی به تحليل آزادیتمرکزهوشمو طبيعتی با تکاملتعريف جامعه به مثابه . جلب کندموضوع 

 هرچهبگوئيم منطقی است . حساسيت دارندنواحی به آزادی اين که تمرکز دارد  نکاتیهوشمندی در

نيز صحيح است که گفته اين .، آن جامعه بيشتر به آزادی تمايل داردهوشمندی، فرهنگ و تعقل توسعه يابند



وم وقتی من درباره ق.برده وارترخواهد شدالجرم  د،هرچه بيشترخودش را ازاين ارزش هامحروم کنجامعه 

 پول دارشدن يهودینخست سجيه .ندنخطورمی کذهنم به راهبرد بقا و يهود فکر می کنم، هميشه دوخصلت 

ولی،من .اين جنبه مادی بود. مالی شان جهانی شدسلطه در دوره ای  ،يهودی ها در جستجوی نفوذ مالی.است

. هنر نفوذشان در عرصه هوشمندی حتی بهين شد، يعنی، نددفت دوم برترشفکرمی کنم مهمتراين که درص

و کاتبين نسخ تورات موقعيت برجسته علمی و فرهنگی نائل شدند، اول با پيغمرهايشان و بعد به ها  يهودی

 ، که ريشه هايشان تقريبن تا برهه شانسپس در مدرنيته سرمايه داری با فيلسوفان، دانشمندان و هنرمندان

به اين دليل  است که من اين فرضيه را مطرح می کنم که هيچ قوم . کشيده می شود تاريخ نويسیهورظ

از اين موقعيت يهودی ها در دوران اخيرمويد چند نمونه .ديگری به غنائی و آزادی يهودی ها وجود ندارد

، انی سرهستندبسياری ازشخصيت های با نفود درعرصه سرمايه مالی، که دراقتصاد جه.فرضيه باالست

اگرما اسامی چونان اسپينوزا در عروج فلسفه، مارکس در جامعه شناسی، .يهودی هستند قوم يهود وريشه 

فرويد در روانشناسی واينشتن در فيزيک، و صدها نظريه پردازان هنری، علمی و نظريه سياسی را اضافه 

جهانی هوشمندی ا می توان سلطه آي.خواهيم داشتمکفی ازتوانائی هوشمندی يهودی ها يرکنيم،ما تصو

  يهودی هارا انکارکرد؟ 

دارائی مادی و غيرمادی، قدرت وسلطه يک .البته، بايد طرف ديگر سکه، دنيای ديگران راهم مشاهده کرد

گفته معروف مارکس درباره بنابراين، .تحقق می يابد سوبه هزينه فقرو ضعف ديگران و تبديلشان به يک گله

، 1“کل جامعه ندارد ی رولتاريا می خواهد خودش را رها کند، هيچ گزينه ای غيراز آزاداگر پˮ: پرولتاريا

يهودی ها هم ، به عبارت باال را فرموله کردمارکس قتيکه وشايد ها هم می شود، ی اين عبارت شامل يهود

، آنها ندهست ، يعنی دارائی، هوشمندی وقدرت درک شاناگر يهودی ها خواهان تامين آزادی. فکر می کرد

، يک وگرنه .چاره ای ندارند مگر اينکه به همان طريق، جامعه جهانی را باغنای مادی و معنوی تقويت کنند

ممکن است  به اين معنی، آزادی يهوديها تنها آن زمان.هيتلرجديدی آنها را تحت پيگرد قرارخواهد داد روز

يهودی وظيفه شريفترين شکی نيست که اين . دشده باشعجين نی که آزادی آنها با رهائی و آزادی جامعه جها

نسل کشی يهودی ماهمچنين می توانيم از.اداکرده اندسهم عظيمی برای بشريت آنها ها خواهد بود، و  تاکنون 

اعطا نمی آزادی  راینادانی ديگران ارزش واقعی ب وبرپايه  فقراحترام اجتماعی ها ياد بگيريم که ثروت و 

عی فراتر از تمايز بين ما و ديگران، چنين توصيف می شودکه آزادی برای همه آزادی به معنای واق.کند

 .باشد

   . را مشاهده می کنيم وجهی وقتی سيستم تمدن مرکزی را برپايه آزادی ارزيابی کنيم، ما بردگی چند

 سازه ترس و سلطه.ساخته می شوداول، بردگی ايدئولوژيکی . نمود می کندگونه مقدمتن، بردگی درسه 

طبقه دوم زيگورات . 2کردخدايان اسطوره ای خيلی برجسته و به بويژه به راحتی درجامعه سومرمشاهده 

مديران يا کاهنان جايگاه طبقه اول، . حکومت می کنندبراذهان ، که مکان خدايان محسوب می شود

تا به از آن زمان اين مدل . مسئول تمام جوانب توليدند از سوی ديگر،طبقه همکف، طبقه پيشه وران.سياسی



حروف )سيستم تمدن مرکزی  ساله 0555اين تعبير . توسعه وگسترش يافته است فقطامروز تغييرنکرده،

تحليل .قابل مشاهده است ه؛ دقيق تربگوئيم به تجربتراستمفهوم تاريخی به حقيقت نزديک از (درشت ازمراد

. طريق سيستم سرمايه داری جهانی استسيستم تمدن مرکزی و بدين تحليل معادل زيگورات بدرستی معبد 

يک طرف سکه ادامه و انباشت سرمايه و قدرت است، وحال آنکه، درسوی ديگر سکه، ما بردگی 

 .يابيممی وحشتناک، گرسنگی، فقر و رفتارگله واررا در

ی سيستم تمدن مرکزی نم. هترژرفای جستار آزادی را درک کنيمبتا  کندمی می تواند بما کمک تعبير اين 

 کندنتامين کند و يقين به حياتش ادامه داده و بقايش را تواند بدون  محروم کردن تدريجی جامعه از آزادی 

اين است که هرچه بيشتردستگاه های سيستم تمدن مرکزی راه حل منطق .که جامعه رفتارگله وار داشته باشد

خواهد ترو گله وارتری فقيرحترا ، به نوبت خود، جامعه نگرش اين. گسترش دهدسرمايه و دولت را 

گردد، نتيجه  سئوال اساسی برای هردورانیرده ودرجه ای رشد کهر حقيقت که جستار آزادی به  اين.کرد

وبردگی  یآزمون آزاد. ما از نمونه بس آموزنده قوم يهود استفاده کرديم. ماهيت قطبی سيستم با آزادی است

 .ذشته نيستاز زاويه تاريخ يهوديت اهميت اش امروزکمترازگ

يا بيشتر آزادی تامين می کند و که آيا پولبفهميم درسايه اين تعبيرماهمچنين می توانيم بهتراين بحث سنتی را 

، است برای تصاحب ارزش توليد و ارزش اضافی ،برای انباشت سرمايهای تازما نی که پول وسيله . آگاهی

عث قتل صاحبانش می شود، نشان می دهد که پول پول باحتی اين حقيقت که .هميشه ابزار بردگی خواهد بود

دراين .پول نقش متضاد ذره ماده را ايفامی کند.نمی تواند يک دستگاه قابل اعتماد برای رسيدن به آزادی باشد

به .آگاهی بر واقعيت هميشه افق های آزادی را گسترش می دهد.آگاهی هميشه نزديکتربه آزادی استرابطه، 

 .می شود آگاهی به عنوان  انرژی سيال توصيف می شود اين دليل است که گفته

درک  .زادی به مثابه تکثر، تنوع و تفاوت درکيهان تعريف اخالق اجتماعی را آسانترمی کندتعريف آ

اش برای انتخاب خواهد توانائی ذاتی نشانه ، باشد گوناگونی و تفاوت حتی اگر ضمنی تکثر،روشنفکراز

 .گرددمی آنها  گوناگونیتنوع يا ند که وجود هوشمندی درگياهان منجر به تحقيقات علمی ثابت می کن.بود

شايد ما  نتوانيم ازهوش  .تکثير کننددر سلول زنده را درآزمايشگاه سازندها انسان ها هنوز بايد 

در جهان راکاملن گفتگو کنيم که هگل کرد،ولی،هنوز نميتوان امکان موجودی هوشمندگونه  ( Geist)جهانی

تکثرو گوناگونی . ما نمی توانيم تفاوت هوشمندی را  در شکل ديگری توضيح دهيم.قلمدادکرد یبی معن

تا آنجا که ما می دانيم، بشربه .می گرددآن ها ساززمينه هوشمندی جرقه های طلبد، برای اينکه آزادی می 

ائل شود؟من ولی، چگونه بشر توانست به اين هوشمندی ن.استعنوان با هوشمند ترين  موجود کيهان 

ن کامل ترين نمونه تاريخ به عنواانسان را ( و جامعه شناسی ی،روانشناسیفيزيکی،زيست) ازمنظرعلمیپيشتر

به اين دليل است که .کنيممی ما انسان را به عنوان انباشت هوش جهان هم تعريف .يف کردمکيهان تعر

 .چرابشربه عنوان مدل جهان درشماری از مکاتب فکری معرفی شده است



دراين معنا، مناسبت .واقعی ساخت اجتماع است بن مايهسطح هوشمندی و قابليت انعطاف درجامعه بشری 

نگرش زمان اولين کمون های بشری  آنچه از، يا تعريف کرد دارد آزادی را به عنوان نيروی ساخت جامعه

يا دقيق تربگوئيم آزادی  .اخالق اجتماعی تنها با آزادی امکان دارد.ناميد (حروف شکسته از مترجم)اخالقی

اگرانتخاب .آزادی ناميدکليد آزادی، سنت آزادی،يا تبلورمانند حالت به مرا شايداخالق .استخالق اچشمه 

اخالق برپايه آزادی باشد،وقتيکه پيوند بين آزادی وهوشمندی،آگاهی و دليل درنظرگرفته شوند، روشن است 

 ،Ethicsس،اخالق تئوريک را اتيک. تماع ناميده شوداج(وجدان)که چرا اخالق می  تواند آگاهی جمعی

ما نمی توانيم از اتيکس صحبت کنيم که براساس اخالق اجتماعی .بودتنها دراين رابطه با معنا خواهد ناميدن 

ی شايسته وار، يعنی اتيکس می تواند از تجارب اخالقی مشتق بدون شک، اخالق فلسف. قرار نگرفته باشد

امانوئل کانت دراين موضوع خيلی فکرکرد، . کس مصنوعی نمی تواند وجود داشته باشدشده باشد، ولی، اتي

آزادی تا به پذيری انتخاب و امکان  انندازاخالق م تعبيرکانت .ناميد، بامعناستاتيکس  رااو دالئل عملی 

 .است امروز معتبربوده

عرصه سياسی ناحيه کليدی است، جائی که .پرواضح است همچنين،رابطه بين سياست های اجتماعی وآزادی

 اينبه  .برسندمطلوب د به نتيجه نتالش می کنو بهم آمده و اهم برخوردبباحالوت  اذهان دورانديش

تعريف کرد که اذهان درگير باهم خودشان را ازطريق را عرصه ای ذهن  امکان دارد ،معنا،همچنين

اجتماع سياسی را تشويق وبسط ندهد ضرورتن تاوان عواقب  هرجامعه ای که.ی کنندمهنرسياست آزاد

هرجامعه ای که از .سياست پديدار می شودازاين رواست که برتری هنر .به پردازدمحروميت ازآزادی را 

محکوم به شکست (قوم، ملت، طبقه،و حتی قدرت ودستگاه های دولت)ايجاد سياست هايش کوتاهی کند

 اين.به اين معناست که شما وجدان،منافع حياتی وهويت خود را نمی شناسيد ابداعدرحقيقت، ناتوانی در.است

وجدان تنها، زمانی که جامعه برای کسب منافع،هويت و.داشتکالن خواهد  آسيببرای هرجامعه ای  ضعف

جمعی سربلند کند، به سخن ديگر،جامعه وارد مبارزه سياسی شود، می توان گفت که چنين جامعه ای آزادی 

 .خواست آزادی درغياب سياست اشتباه مرگباريست.ميکند را طلب

سياست وآزادی تعيين کنيم  دقتو آزادی مخدوش نگردد، ضرورت دارد با ها  برای اينکه رابطه بين سياست

دستگاه های قدرت و دولت تفاوت داشته وبه روشنی ازآنها تميز (يا، نسبتن،نبود سياست)چگونه از سياست 

د، ولی درمعنای ند راهکارو راهبرد،تاکتيک و استراتژی، داشته باشنت ودولت می تواندستگاه های قدر. داد

ضمين قدرت ودولت تنها زمانی که نفی سياست های اجتماعی را ت، بهرو.هستندها سياست فاقد حقيقی آنها 

قدرت .دپايان يافتند، دستگاه های قدرت ودولت فعال مايشاين هرجاکه سياست ها. ، بوجود می آيندکردند

موجود را دراين نفطه تنها وضعيت .ودولت مکانی است که در آنجا واژه سياسی وآزادی به پايان می رسند

تمام قدرت .اجرامی شوندقوانين واحکام و  دستوردادن و دستورگرفتن کردن،اطاعت دراينجا ،اداره می کنند

ان ازاين کيفيت سرچشمه می ضعف شهم قدرت وهم .ها و دولت ها معرف دليل و منطق منجمد شده اند

گفته هگل .ازاين رو،عرصه های قدرت ودولت نمی توانندمکان هائی برای جستجو ويافتن آزادی باشند.گيرند



ی مدرنيته سرمايه داری وساختارهاانه که دولت کانون آزادی است، پايه تمام نگرش های سرکوبگر

درحقيت، حتی .مندی انجان نگرش ها به کجا مفاشيسم هيتلری نمونه خوبی است که اي .3راتشکيل ميدهند

، قدرت و دولت را به مانند وسيله بنيادی برای سامان مارکس وانگلسمغزهای متفکرش سوسياليسم علمی، 

باعث شد ضربات سختی به آزادی و همينطور به اين رويکرد آنها را نادانسته . دادن سوسياليسم درک کردند

خيلی بهتر توفيق شان “ دولت بيشتر، آزادی کمترˮقيقت پشت اين را فهميدندليبرال ها ح. کنندبرابری وارد 

 .يافتندرا مديون اين نگرش 

به مثابه دستگاه های سلطه چيزديگری غيراز توليد اضافی و توليد ها به دليل ماهيت شان،حاکمان و دولت 

همين .و دولت سرمايه را می سازدسرمايه دولت را .دننمی کنرا بيان  جبرو زوريق ارزش اضافی از طر

سياست های اجتماعی آزادی درست همانطوريکه .قدرت اطالق می شودهای استدالل به هرنوعی ازدستگاه 

ساختارهای قدرت .که درآنجا آزادی غايب است د، قدرت ودولت عرصه هائی هستندنرا پرورش می ده

ی، همانچنانکه درنمونه يهودی ها ديديم، ودولت شايد افرادی، گروهی وملت هائی راثروتمند وآزادترکند، ول

نتيجه، به انواع گوناگون ويرانی، از  به.شد  خواهد اين تنها به هزينه فقرو بردگی جوامع ديگر امکان پذير

درسيستم جهان سرمايه داری سياست بيشترين صدمه را متحمل .جنگ گرفته تا قتل عام، منجرخواهدشد

صحبت  ،مرحله مدرنيته سرمايه داری، اوج سيستم تمدن مرکزیدر زمرگ عملی سياست حتی ا.خواهدشد

به مثابه بستری برای  آزادی، ،اخالق  سقوط.امروز ما افت بی سابقه سياست را تجربه می کنيمبنابراين،.کرد

چاره ، اگرما خواهان آزادی هستيم ،به اين دليل. عرصه سياستکاهش پديده دوران ماست، به همان نحو

وعملی شدن اخالق، وجدان دسته ستفاده از تمام قدرت هوش مان راه هائی برای اعاده ديگری مگر با ا

 . جمعی و سياست، عقل سليم عمومی، درتمام جنبه ها پيدا کنيم

بحث های هنوز،که کدام منشاء ديگری استپرسش  اين.رابطه بين آزادی و دموکراسی حتی پيچيده تراست

به اين معناست که  رابطه بين آزادی و دموکراسیقوت می گوئيم که  با احتياطما . جريان دارد دامنه دار

ترين حالت سياست ت درکنکراجتماعی های درست به همانگونه که سياست . ی را تغذيه می کنديکی ديگر

به عنوان هنرآزادی تعريف را می توان بااين رويکرد، سياست های دموکراتيک  ،های دموکراتيک است

جامعه  يا مردم عموم نه آزادی با ابزارسياسی برای  ی وسياسآگاهی دموکراتيک نه  بدون سياست های.کرد

 که درآن آزادی است سياست دموکراتيک مدرسه حقيقی. ، ميسر استCommunitiesو بويژه محالت،

سياست های می کند وا خلق رموضوعات دموکراتيک  ، سياسیبيشترفعاليت .آموزش شده و زندگی می کند

را به مانند شدن اگر ما سياسی .  گرددسياسی کرده ومآلن منجر به آزادی می بيشترجامعه را  دموکراتيک

عمل  به سخن ديگر،گردد،آزاد می شدن شکل اصلی آزادی به پذيريم، بايد درک کنيم که جامعه با سياسی 

 ک گوناگون،بويژه منابع ايدئولوژي ،البته، جنبه های اجتماعی زيادی.کند آزاد میرا جامعه سياسی 

وجوددارند که آزادی و سياست را تغذيه می کنند، ،ولی درپايه سياست های اجتماعی و آزادی همديگر را 

 .توليد و تغذيه می کنند



بين اين دوحداقل به  همان درجه پيچيده و مسئله پيوستگی .است نا روشنبين برابری وآزادی پيوند عمومن، 

آزادی  راهزينه اش مشاهده می کنيم که ، کامل کسب شدبرابری وقتی  .سازاست که رابطه آنها با دموکراسی

ضروری است که  اينروازنمی توانند باهم کنار بيايند، وبرابری که آزادی و  کننداغلب اظهارمی . می دهد

 برای نائل شدن به آزادی برابریبعضی ها استدالل می کنند که امتياز به سود . آزادی امتيازدادبرابری يابه 

 .الزامی است

و بدين ترتيب  ،ضروری است تفاوت بين اين دومفهوممشکل برخورد کنيم،  اين بدرستی با ما اگرقراراست

برابری حق شرکت مفهوم  .برابری بيشتر مفهومی است قانونی.را توضيح داددرماهيت اين دو پديده تفاوت 

ولی، تنوع نه تنها چهره پايه ای کيهان، .تفاوت هايشان نظارت می کندبدون رعايت برابر افرادو محالت را 

 آن زمان برابری تنها می تواند. مفهومی است نزديکتر به حقوق همگن تفاوت .بلکه، همچنين جامعه است

ازبرابری نتوانست سوسياليسم چرا درک دليل اصلی اينکه .گرددمعناداشته باشد که بربنياد تفاوت ها استوار

. سوسياليسم انجاميد، واين رويکرد به وجه زيادی به پاشيدن محتوم حوظ نشدتفاوت ملجابيافتد اين بود که 

 .امکان پذيراستتفاوت عدالت واقعی تنها با درک برابری از

تفاوت ها بستگی دارد،يک پيوند با معنا بين برابری و متوجه شويم که آزادی قوين به ما به محض اينکه، 

بين مداراايجاد يکی از اهداف اصلی سياست های عملی جامعه  .آزادی برمتن تفاوت می تواند برقرار شود

 .استآزادی با برابری 

 الزم است همينطور.ما نياز داريم در بحث بين طرفداران آزادی فردی وحاميان آزادی جمعی مکث کنيم

ته مدرني. می شودتوصيف کنيم،که توسط بعضی ها آزادی منفی يا مثبت تشريح پيوند بين اين دومقوله را 

بايد تاکيد کردکه . دهدبه هزينه کالن جمع گرائی اجتماعی ترويج می  فردی را(منفی)سرمايه داری آزادی

 .شده استاجتماعی  یموجب سقوط سياست ها ،درست به همان اندازه پديده قدرتامروزآزادی فردی 

بويژه درنفی اجتماعی، سقوط درخصوص آزادی اين است که نقش فردگرائی در درهر بحثی جدی موضوع 

وقتی ما می گوئيم جامعه ای که با فردگرائی اتمی شده باشد توان مقاومت .روشن کردرا اخالق و سياست ها

سرطانی به مسائل اجتماعی را درک  تهديد ندارد،شايد بهتررا دستگاه های سرمايه و قدرت عليه 

شايدبتواند راه  ،اجتماعی وآزادیسياست های  زوالفردگرائی ليبراليسم به عنوان دليل اصلی شناخت .ردک

آنچه که بحث .صحبت نميکنيم بودنالبته، مادرباره فردگرائی ويا ضرورت فردگرا.برون رفت را فراهم کند

ا می که سياست های اجتماعی و آزادی راست ايدآل کردن فردگرائی وليبراليسم درمی کنيم نقش ايدئولوژی 

 .بلعد

ما بايدتاکيد کنيم که آزادی همانند فردگرائی،مستلزم اين است که هر . ماتاکنون آزادی جمعی را بحث کرديم

منافع اش را  وهويت اجتماعی اش را تعريف ( شامل اقوام، مردم، طبقات،گروه های شغلی وغيره)جمعی

اگرآزادی .ستبا معنااين تنها راه به سوی آزادی .ی برای تضمين امنيت اش برداردئارائه داده و گام ها

بهينه و کامياب  اجتماعیآزاد نظم درباره د بدين طريق باهم مدارا کنند،ما قادرخواهيم شدنمعی بتوانوج یفرد



تجربه قرن بيستم بما نشان داد که ،وندشمی متضاد همديگرتعريف آزادی فردی و جمعی گرچه،.گفتگو کنيم

وجود قوی شباهت ترويج آزادی جمعی سوسياليسم حقيقی و  توسط ليبراليسمآزادی فردی اشاعه بين 

وقتی مشاهده می کنيم که چگونه دولتمداری و خصوصی سازی .هردو، انتخاب های ليبرالی هستند.داشت

 .روشن ترمی شوند مطروحه  موضوعاتنقش هايشان را بازی می کنند،

فردی و جمعی را تامين می کند،  یها سازی آزادی همانندبرای ترين زمينه را  مطلوبجامعه دموکراتيک 

که چنان (م فرعونیسسوسيالي)و جمعگرائی (ليبراليسم وحشی)فردگرائیمدل های زی که بويژه بعداز چي

 مساعدجامعه دموکراتيک بحث انگيز.، را روشن می کنددندهولناک درقرن بيستم به بار آورهای ويرانگری 

دست يابی به درک  همهم برای ايجاد موازنه بين آزادی های فردی و جمعی و  ،ترين رژيم اجتماعی سياسی

 .دهدمی  بشارترا  برابری در تفاوت
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