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ق   ان  وا ب
ا  ٓرس

  ،ده ا  ی ٓدرا   ٓی از درآا  ت ی ا در د  ی ا ر آن  ر در

    عدر ا  رت  ان آژا  آن  ص  ،د    زی   

  ای  ا ده از آن درا  وع اا  ر رو   ا ا  وا .د   

ا وی  در ا ا ده ا .ش ااف   وی ق و ا ا ، و د ق

او ، و ا ار     وا از  ف و  از ف د  د.

  رها   ان      ه  ب وا  ال د اای رو  راه 

 ا ارا  ، ق  ر  ای    طای ار  ش . و ا  ا ا

 ر از و ی ده .ا  رت ده ا  را  ده ارزش ر   ،ز ا    

دن دو  دوره ای  ای ز  و از ا دو رت او ان  دم ا :   رهم ا ا

 از  ات (ده 21)؛ ا وان و   ا  ن (ده 7)؛ د دن ات و آزادی  و

 م ا .(25 ده) اده او د و  هو ر  ای  اردا ز  ؛ و(ده 17) هر  ؛(ده 19) ن

 ان اای وری  وا ب    و ا  ان "اد " اده    و آن  رب

 ا ل زی  د.  ا   ا در ل ر  ت ی وا ب ود دارد.



ا ر از  د     .د ا  هو ر ی ز اردا ار  ز   رت لا

ی ا د. رو آورده   ی  د    د ای رت ی  ن از ا 

  از دوره ای دو و در ، در    را و ا    و اد  

  ا   را   .  ل   ی ز   را  د، و آن  

دارد. ا دم اس    ای  ا    آن وا   دار  ،ان ار دا   ر

ا       ،   ون .  را دو  ی  و  یاا 

.داردر  ر  ٓدر ا  ه ا

ر ل در  "  ده ا ه ، ن در  رت ، .ه ا ر در  ا در ا

ن در د دا رخ اده ا ، آن  از ظ ادی ر   و   ت   ". ا ع

در ااری ی ن و ا اادی ، در دری ی  را و "ادی ی ا   و ااری

  در    – آورد  نار   یر  ی و آزادی اد .رخ داده ا "  اداره 

ا ر ای ا  ه ی   تاا   ورش      – د داردن در آن و آزادی

 در آن   ا رخ د  ، آورده   .ر    ، ر  ه ای     آن ر

  دو ی آن  در  از و ،     در ازه ای  دادن  و  وری در

     اد ا  وز   ، ؛ ای ل،   ت، ر و  زن، ات

.  لا ا د د و  ل ن درز ا  ی رار
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 درد ا ی م و  ت ی  ارش و  ر دن ز   دو  ب وا  در

ر و   ت ار دارد. م ود آزادی، ن  دی را ر د، ا در  ای ن دن ال و

ٓآوری درا  ای دو ا  دارد ا   رد ص در   .د  دها   دهءا

 ا  ل ارز  .دارد  د    از  ده ایازه اا  د آن  از   

در اات  ط  ش ی ادی از ر  –  اروی ی و  و اد  روی  - ای

   در  ی    ندر ز ا ا .   اری ای ا   ت زی 

 (1999) ذ  .  ب    ب  ی وه   و در راه  در ارزش   ر 

 یای ا آزادی .   ه ی رو، از آزادی و از ا     دض ا  ت درا  

وری ا ی د دهءا اف وی از ا ای  ر   "ا زی و ا "  ای ا

اق  و رت

 رت ا  .دار   ای ی و  قا  ای دو ا  ر و  ار و  ی 

  آن دو ده  ی ع اع را ااج   – اد ی ر ،ر، ت  NGO ، و

د ت اع   ا    ری از     در ر درد  اای اای ی ادی

 را ا    د.  رت  ا    ا ا    و   آن ازدد

.   را  و  و ا ر   رت  از  قا  ند. ر ار زیز 

ان در  ن راز  ده ا را  ی   ده ا ه  ا  ن درز  رهدر  در

.ا   ل آن ل ا ن ور زر    ی درو ا ی ا یاا .   ن

       از  رت،     زن را  ان آژا ی   ،ان "ار دن

 در د دی ارو  .د آوردو   یم ا در ز ا ا    "ل ا ی

دری و  زن در ت ادی، ا و     ا ،ی  او  ان ر وری ای

.  رهآن ا   دیا 

ا

  ع را ادارها  ا  ای  ،ن ا لای ا ز دارد     ر را  ی

و ا آن    ادی را ن اری  –  ای   اا  . روز اون ود دارد  ون

 م ا   ر   ه، را، و     و  رب  ، ،ده  ارد

و ااف وا ب   ا ر . در را  اد، ای ت  ار ر   م ود

 رب   و  م ا  ر را اا  د  ،اری را   ، و ان   اد

.    ا ای     را

     ا وا ا  ا ان ی وت وا ب  ، ،رت، ا  ؛

 از  ه در اا ر ی ا .ٓد او  ت ه در ا  ت و   با  روا

 و ز دن   ا ان     را  ا  ی ا .  ا زن ر ی ای

 ا  زم ل  اای  ل . ا ا ارزش ذا آن  و ز   آن   ان اای وری
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وا ب را  . از ف د ، رود     ر ی در ل  را  ان در ن

  ی  ر  در رج ل ی ه ا   وا را ده ا . در و  م ااب

ط    ری   ر ا ک ی ن ی را ورش د  ، ا در ا  در

را ر دار ای ر زی ا     دو    ر  ، د  ره ا ای زش و

.  ای دم  اا 

ای ه رود     دل    ان ی در ل  ک     د   د. ای

  . دل در ا ن  دم  ا    ، و و   ل: در

ک و از   ادی ر ر ادی  د.  اد در ل ر، درا ٓی  را   د و

 لت ا   ر ی ا ز  ، ی  ای  زد  در  آوری   را دو

د. ح  ج ای ت و ا و درن ن داده ا    گ و  دن و خ   رده

 ری ،ه ا   ای و  دا  داده و  ن راروری ز رر ، ارس ن واد ز .ا

 ط  ر ، .     ا  ه اوه آور ا ه  ادی در ل . ن

  ب ک ی    داده د




