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 הקדמה
מאת  ירון אזרחי

לחקיקה  ג'ון סטיוארט מיל נולד ב–1806, בן בכור לג'יימס מיל, הזכור כאחד  למוסר,  התועלתנית  הגישה  של  החשובים  המנסחים   

ג'יימס מיל בודד את בנו  ולפוליטיקה בראשית המאה התשע–עשרה. 

מבני–גילו וכפה עליו מגיל צעיר משמעת חמורה של לימודים בהנחייתו. 

לטינית.  גם  כך  ואחר  יוונית  ללמוד  סטיוארט  ג'ון  החל  מגיל שלוש 

בעזרת אביו קרא והתעמק בטקסטים קלאסיים כשל הומרוס, אריסטו, 

תוקידידס, קיקרו ואחרים, בשפת המקור. בגיל 21 עבר ג"ס מיל משבר 

אביו,  של  הנוקשה  האינטלקטואלי  לחינוך  ייחס  שאותו  קשה,  נפשי 

שלדבריו נעדר כל טיפוח פנימי של הרגש והנפש. 

יש  באוטוביוגרפיה שכתב, מיל מדגיש שבחינוך, להזנחת הנפש 

רגשי  חינוך  ללא  אינטלקטואלי  חינוך  לדבריו,  הרסניות.  תוצאות 

החיים  למסע  היוצא  צעיר  אדם  וכך,  פגומה;  מתנה  כהענקת  כמוהו 

כשבאמתחתו מתנה כזו כאילו הוא מפליג בסירה מצוידת היטב בכל 

האביזרים הדרושים לבד ממפרשים! יחד עם זאת, על אף דלות הזיקה 

ובמבט לאחור הוא  ניכרת בכתיבתו הערצה לאביו,  הרגשית ביניהם 
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על החירות יב

אף טוען שאותו חינוך אינטנסיבי קפדני הקנה לו יתרון גדול על פני 

בני–גילו.

אף שבראשית חייו דבק מיל בשיטה התועלתנית של ג'רמי בנתאם 

ושל אביו, ג'יימס מיל, המשבר הנפשי שעבר גרם לו לפתח מושג רחב 

ולדמיון.  לרגש  יותר  רב  הנותן משקל  אנושי  אושר  על  יותר  ועמוק 

התפתחות זו הושפעה מן המפגש הנרגש של מיל עם השירה הרומנטית 

הארייט  עם  הממושכת  האינטימית  ומהיכרותו  והאנגלית,  הגרמנית 

טיילור, שנישאה לו בגיל מאוחר, לאחר מות בעלה. ואכן, אם כתביו 

הראשונים של מיל עסקו בעיקר בסוגיות של לוגיקה, סיבתיות, ראיות 

יותר בנושאים  ומתודות של הוכחה, הרי פרסומיו המאוחרים התרכזו 

הנשים  שעבוד  סוגיית  האירית,  הבעיה  כגון  ופוליטיים,  חברתיים 

ושלילת זכויותיהן, שאלות של מוסר חברתי ושאלת הדת ומקומה בחברה 

ובמדינה. בשנות השישים לחייו שימש מיל חבר פרלמנט מטעם מחוז 

יום  לפני  ספורים  ימים   ,1873 בשנת  לעולמו  הלך  הוא  וסטמינסטר. 

הולדתו השישים ושבע. 

המסה על החירות )1849( של ג'ון סטיוארט מיל הפכה למסמך מכונן 

של השיח הליברלי המודרני במאה וחמישים השנים האחרונות. השפעתה 

ומלחמות  אידיאולוגיים  מאבקים  רוויות  תקופות  לאורך  המתמשכת 

עקובות מדם היא תולדת ניסיונו של מיל לברר בה מהי צורת הממשל 

המתאימה ביותר לציבור אנשים בני–חורין. מיל עצמו סבר שמסתו זו 

תשרוד זמן רב יותר מכתביו האחרים בשל התמקדותה בחשיבותה של 

החירות כתנאי  ובחשיבותה של  ולחברה,  ליחיד  הרבגוניות האנושית 

לטיפוח האדם ולשכלולו בכל כיוון אפשרי. 

כבסיס  החירות  של  השונים  ההיבטים  את  בוחן  מיל  זה  בהקשר 

לתרבות של אינדיבידואליזם פנימי וחברתי, וכיסוד לסובלנות ולריסון 

עצמי, המאפשרים את צמצום כוחה והתערבותה של המדינה הן בחיי 

הפרט הן בהתנהלות הציבורית. כאן יצק מיל את הניסוחים העקרוניים 
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יגהקדמה

של הגישה הליברלית המודרנית בנושאים מרכזיים, כמו אזרחות, שיח 

והסדרים  עקרונות  הפרט,  לרשות  הרבים  רשות  בין  הגבול  ציבורי, 

מוסדיים של חיים בצוותא, וכיוצא באלה. 

במסורת החשיבה הפוליטית הליברלית העשירה אפשר למקם את 

וג'רמי בנתאם  ג'ון לוק, עמנואל קאנט  מיל בין הוגים כתומס הובס, 

לפניו, ומקס ובר, ג'ון דיואי, קרל פופר, ג'ון רולס ויורגן הברמס אחריו. 

על החירות, כמו  את חשיבתו של מיל, כפי שבאה לידי ביטוי בחיבור 

גם בכתביו האחרים, אפשר לאפיין כמרקם אקלקטי עשיר של ספקנות 

דתית, כלכלה פוליטית ותפיסה תועלתנית של חיי החברה והמדינה, 

הכרה עמוקה במגבלות הידע האנושי ובחשיבות הגישה האקספרימנטלית 

לחוק ולפוליטיקה, התחשבות מתמדת בנסיבות החברתיות ההיסטוריות 

הספציפיות המשתנות במהלך הזמן, וחשיבות השירה והמוסיקה לטיפוח 

התרבות הפנימית ועולם הרגש של האינדיבידואל כיצור חושב, בעל 

רגש ודמיון.

העושר והמורכבות של הגותו לא תמיד זכו להבנה בקרב פילוסופים 

ופרשנים המקדשים את פולחן הלכידות ההגיונית כאמת מידה עליונה 

לביקורתם  בדומה  זו,  מבחינה  מחשבתית.  שיטה  של  ערכה  לבירור 

)ובניגוד למיל, שהעריץ  רוסו  ז'אק  ז'אן  של פרשנים על משנתו של 

בידי  והוזנח  סולף  מיל  של  משנתו  ייחוד  גם  שבה(,  הפרדוקסים  את 

פרשנים, שבשם הלכידות ביקשו להכריע לאן לשייכו — האם לבית 

מדרשם של "תועלתנים" כג'רמי בנתאם ואביו, ג'יימס מיל, או לזה של 

משוררים רומנטיים כקולרידג' ּווורדסוורת; האם למקמו בין המבקרים 

בו  או לראות  בינוניות ההמון,  ושל  האריסטוקרטיים של הדמוקרטיה 

אידיאולוג של חירות האדם באשר הוא אדם? פרשנים רבים ביקשו לברר 

אם משנתו של מיל מבוססת על מושגי הרציונליות והאינטרס המעוגנים 

והיצירתיים  הספונטניים  היסודות  על  דווקא  או  האנושית,  בחשיבה 

שהסתירות  כאלה שסברו  גם  כמובן  והיו  האדם.  מפנימיות  הפורצים 
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טוהקדמה

הנושאים — מעשיים או עיוניים, מדעיים, מוסריים או תיאולוגיים". 

חופש זה מזין את החופש האזרחי "לבטא ולפרסם דעות... ]ה[חשוב לא 

פחות מחופש המחשבה עצמו, ונשען בחלקו הגדול על אותם טעמים, 

]ו[אין הוא ניתן להפרדה ממנו למעשה" )עמ' 16(.

גדולה, שכן לא כמו בתפיסת  הייתה חשיבות  זה של מיל  לרעיון 

הרומי  וברפובליקניזם  העתיקה  היוונית  במסורת  האזרחית  החירות 

המודרני הוא הגדיר כאן את הזיקה העמוקה שבין החופש הפנימי של 

האדם כפרט לבין החופש האזרחי, ובין הדרישה לחופש המחשבה והרגש 

לתביעה לסדר פוליטי בחברת בני–חורין — סדר פוליטי המאפשר ליחיד 

הן את החופש הזה הן את היכולת להחצין את פנימיותו ולתת ביטוי 

"אובייקטיבי", חברתי, לסובייקטיביות שלו, תוך כדי הפיכתה לעובדה 

עצמיים  והתפתחות  שכלול  של  מתמשך  מתהליך  כחלק  פוליטית, 

האישה,  בזכויות  דבקותו  גם  כמו  מיל,  זו של  )עמדתו  וקולקטיביים. 

הושפעה עמוקות, לפי עדותו, מרעיונותיה של אשתו הארייט טיילור(.

על רקע התנגדותו לדספוטיזם של דעת הרוב ולכפייתה על יחידים 

ומיעוטים מיל מבסס את הממשות )האונטולוגיה( של פנימיות היחיד 

גם כגבול לזכות התערבותן של המדינה והחברה בחיי הפרט. בכך מחזק 

מיל את העמדה הליברלית שלפיה ישותו של הפרט אינה נגזרת מישותו 

הראשונית של הקולקטיב, אלא להפך: ישות הקולקטיב נגזרת מישותו 

הראשונית של הפרט. יתר על כן, לפי מיל עצם התנועה המתמדת של 

אחד,  מוסרי מצד  או  רציונלי  ולשכלול עצמי  הנפש השואפת לאמת 

ולביטוי רגשי ספונטני מצד אחר, אמורה להגביל את הצידוק והיכולת 

של המדינה לקיבוע אישיותו של הפרט ולטיפוח סטנדרטיזציה ואחידות 

הכלכלה  כקטגוריות של  והאינטרס  הרציונליות  כנגד  האזרחים.  בין 

הפוליטית, שאפשרו ל"תועלתנים" ולכלכלנים לבנות אמצעי חישוב 

חיצוניים של העדפות האזרחים והאינטרסים שלהם ולבנות מהם מצרפים 

והמדיניות הכלכלית,  לצורך צידוק סמכות המדינה בעיצוב החקיקה 



א

מבוא

עגום כל כך למשנה בעלת השם המוטעה "ההכרח הפילוסופי",  נושא המסה הזאת איננו מה שקרוי "חירות הרצון", המנוגדת באופן   

של  וגבולותיה  טבעה  "החברתית":  או  האזרחית"  "החירות  הוא  אלא 

השליטה שיכולה ֶחברה להטיל בדין על הפרט. זו שאלה המוצגת לעתים 

רחוקות, וכמעט לעולם אינה נידונה במונחים כלליים, אך היא משפיעה 

עמוקות באמצעות נוכחותה החבויה על מחלוקותיו המעשיות של הדור, 

ואפשר שיכירו בה בקרוב כשאלתו החיונית של העתיד. היא כה רחוקה 

מלהיות חדשה עד שבמובן מסוים הריהי מפלגת את האנושות, כמעט 

מן התקופות הקדומות ביותר; אך בשלב הִקדמה שאליו נכנסו זה עתה 

בתנאים  מופיעה  היא  האנושי,  המין  של  יותר  המתורבתים  החלקים 

חדשים ומצריכה דיון שונה ויסודי יותר.

המאבק בין חירות למרּות הוא המאפיין הבולט ביותר באותם חלקי 

היסטוריה שאנו מכירים מן השלב המוקדם ביותר, בפרט בזו של יוון, 

רומא ואנגליה. אבל בזמנים עָברו הייתה זו התמודדות בין נתינים, או 

כמה מעמדות של נתינים, לבין הִממשל. החירות התפרשה כהגנה מפני 
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על החירות �

רודנותם של השליטים המדיניים. השליטים נתפסו )חוץ מאשר בכמה 

העם  כנגד  יריבות  בעמדת  בהכרח  כעומדים  יוון(  של  מממשלי–העם 

שעליו הם שולטים. שלטונם היה של יחיד, של שבט או של כת מושלים, 

ששאבו את מרותם מכוח ירושה או כיבוש; אלה שבכל מקרה לא החזיקו 

במרות לרצונם של הנשלטים, ועל עליונותם לא העזו הבריות לערער, 

נגד  להינקט  הזהירות שיוכלו  יהיו אמצעי  יהיו אשר  רצו,  לא  ואולי 

מימושה הדכאני. שליטתם נחשבה הכרחית אך גם מסוכנת עד מאוד, 

בחינת נשק שינסו להשתמש בו נגד נתיניהם שלהם לא פחות מאשר 

נגד אויביהם החיצוניים. לבל יעוטו נשרים רבים מספור על החלשים 

מן השאר את משימת  חזקה  חיית טרף  היה להטיל על  צריך  בחברה, 

ומלך הנשרים שואף לטרוף טרף לא פחות מכל  הואיל  אך  בלימתם. 

אחד מן הטורפים הקטנים, הכרח היה לנקוט עמדת התגוננות מתמדת 

מפני מקורו וטפריו. מטרתם של פטריוטים הייתה אפוא לשים סייגים 

למידת השליטה שיהיה בסמכותו של השליט לאכוף על הכלל, ולסייגים 

אלו התכוונו במילה חירות. הם ניסו לעשות זאת בשתי דרכים. ראשית, 

באמצעות השגת הכרה בחסינויות מסוימות הקרויות חירויות או זכויות 

מדיניות — שהפרתן הייתה נחשבת לשליט למעילה בחובתו, ואם אמנם 

הפר אותן, התנגדות ספציפית או אף התקוממות כללית היו מוחזקות 

יותר, היה כינונן של  אז כמוצדקות. אמצעי שני, ובדרך כלל מאוחר 

בקרות חוקתיות, שבאמצעותן נעשתה הסכמתו של הציבור או של גוף 

כלשהו שאמור לייצג את האינטרסים שלו לתנאי הכרחי לביצוע כמה מן 

הפעולות היותר חשובות של הרשות השלטת. לראשון באופני ההגבלה 

האלה נאלצה הרשות השלטת ברוב ארצות אירופה להיכנע, פחות או 

הושג במידת מה,  או, אם כבר  והשגתו,  היה עם השני;  כך  יותר. לא 

השגתו ביתר שלמות, נהפכה למטרתם העיקרית של שוחרי החופש בכל 

מקום. וכל זמן שהסתפקו בני האדם בשיסוי אויב אחד במשנהו ובקבלת 
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מרותו של אדון בתנאי שיהיו מובטחים פחות או יותר ביעילות מפני 

רודנותו, לא הרחיקו שאיפותיהם מעבר לנקודה זו.

אולם הגיע זמן במהלך התקדמותן של אורחות אנוש שבני האדם חדלו 

לראות זאת כהכרח של הטבע שמושליהם יהיו רשות עצמאית שטובתה 

מנוגדת לטובתם. נראה היה להם כי עדיף הרבה יותר שיהיו אנשי הרשות 

למיניהם ממונים או שלוחים מטעמם, שאותם יוכלו להעביר מן השררה 

כל אימת שירצו. דומה היה כי רק בדרך זו יוכלו להיות בטוחים לגמרי 

נעשתה  מעט–מעט  לרעתם.  הִממשל  סמכויות  תנוצלנה  לא  שלעולם 

דרישה חדשה זו, לשליטים נבחרים וזמניים, ליעד הבולט למאמציה של 

מפלגת העם בכל מקום שהייתה מפלגה כזו בנמצא, והחליפה במידה 

ככל  שליטים.  של  שררתם  להגבלת  הקודמים  המאמצים  את  ניכרת 

תקופתית  בחירה  באמצעות  תיכון  השלטת  שהרשות  המאבק  שנמשך 

של הנשלטים, התחילו אחדים לחשוב שהפריזו בחשיבותה של הגבלת 

השליטה עצמה. זה )כך עשוי להידמות( היה אמצעי נגד שליטים שטובתם 

סותרת כרגיל את טובת העם. הדבר שרצוי עכשיו הוא שהשליטים יזוהו 

האומה  ורצונה.  האומה  טובת  יהיו  שלהם  ורצונם  שטובתם  העם;  עם 

אינה צריכה שיגנו עליה מפני רצונה שלה. אין כל חשש שהיא ִתרדה 

בעצמה. יהיו השליטים אחראים בפועל כלפיה, וניתנים להעברה מיידית 

מכהונתם, או אז תוכל האומה להרשות לעצמה להפקיד בידם שררה, 

שהיא עצמה תוכל להכתיב את השימוש שייעשה בה. לא יהיה שלטונם 

אלא שלטון האומה, מרוכז ונוח להפעלה. אופן חשיבה זה, או אולי מוטב 

לומר רגש זה, רווח היה בדור האחרון של הליברליזם האירופי, ונראה 

כי באגפו הקונטיננטלי הוא עדיין מושל בכיפה. אלה המודים בצורך 

לשים סייג כלשהו למעשיה של ממשלה — להוציא ממשלות כגון אלו 

שמן הראוי, לדעתם, שלא תתקיימנה מלכתחילה — מתבלטים כחריגים 

מזהירים בֶקרב הוגי הדעות המדיניים של יבשת אירופה. אפשר שנימת 
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רגש דומה הייתה רווחת בעת זו בארצנו שלנו, אילו היו הנסיבות שלמשך 

זמן מה עודדו זאת נמשכות בלא שינוי.

אנשים,  אצל  גם  כמו  ופילוסופיות,  מדיניות  בתיאוריות  אבל 

מעין  היה מסתירם  אולי  וחולשות שהכישלון  פגמים  חושפת  הצלחה 

רואים. הרעיון שאין בני האדם צריכים כלל להגביל את שלטונם על 

עצמם עשוי היה להיָראות אקסיומטי, כשממשלת–עם הייתה רק מושא 

לחלומות, או דבר שלפי הכתוב בספרים התקיים אי אז בעבר הרחוק. 

הרעיון גם לא נפגע בהכרח מסטיות של עראי, כגון אלו של המהפכה 

הצרפתית, שהגרועות שבהן היו מעשה ידיהם של קומץ חומסי שלטון, 

עם,  מוסדות  של  המתמדת  לפעולתם  נשתייכו  לא  פנים  כל  ושעל 

אלא לפרץ פתאומי ועוויתי נגד עריצות המלוכה והאצולה. אולם עם 

הזמן רפובליקה דמוקרטית הלכה ותפסה חלק גדול מפני כדור הארץ 

ביותר בקהילת האומות,  והטביעה את חותמה כאחד החברים החזקים 

וממשל נבחר ואחראי הפך להיות נושא להשגות ולדברי ביקורת הנלווים 

לכל עובדה קיימת בעלת חשיבות. עכשיו הובן שביטויים כגון "ממשל 

עצמי" ו"שלטון העם על עצמו" אינם מבטאים את המצב לאשורו. "בני–

העם" המפעילים את השלטון הם לא תמיד אותם אנשים שהשלטון פועל 

עליהם, ואותו "ממשל עצמי" שבו מדובר איננו הממשל שבו נשלט כל 

יחיד בידי עצמו, אלא הממשל שבו נשלט כל יחיד בידי כל השאר. יתר 

על כן: רצון העם פירושו למעשה רצון החלק הגדול או הפעיל ביותר 

בעם — הרוב, או אלה שעולה בידם להתקבל כרוב; כתוצאה, בני–העם 

זהירות,  אמצעי  דרושים  זה  ונגד  מהם,  חלק  לדכא  לרצות  עשויים 

ניצול השלטון לרעה. סיוג  לא פחות מאשר נגד כל צורה אחרת של 

אינו מאבד אפוא מאומה מחשיבותו  יחידים  שררתה של ממשלה על 

כאשר מחזיקי השלטון חייבים במתן דין וחשבון סדיר לציבור, כלומר 

למפלגה החזקה ביותר בתוכו. ראייה זו של הדברים, שמציעה את עצמה 

במידה שווה לבינתם של הוגי דעות ולנטיית לבם של אותם מעמדות 
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חשובים בחברה האירופית שהדמוקרטיה מנוגדת לאינטרסים האמיתיים 

או המשוערים שלהם, לא התקשתה כלל להשתרש, ובעיונים מדיניים 

נוהגים עכשיו למנות את "רודנות הרוב" עם הקלקלות שמפניהן נדרשת 

החברה להישמר.

בדומה לרודנויות אחרות נתפסה רודנותו של הרוב בתחילה באימה, 

ועדיין היא נתפסת כך אצל ההמונים, בעיקר כרודנות הפועלת באמצעות 

הרשויות הציבוריות. אבל אנשים חושבים נוכחו לראות שכאשר החברה 

הרודן,  היא  אותה,  מֵעבר לפרטים המרכיבים  כקיבוץ,  עצמה, החברה 

אין אמצעי הרודנות שלה מצטמצמים לפעולות שתבוצענה רק בידי 

נושאי התפקידים המדיניים. החברה יכולה להפעיל, וגם מפעילה, את 

כל  או  צודקים,  במקום  מוטעים  צווים  מוציאה  היא  ואם  צוויה שלה; 

צו שהוא בתחומים שבהם היא אינה רשאית להתערב, הריהי מפעילה 

רודנות חברתית נוראה יותר מסוגים רבים של דיכוי פוליטי, שכן גם 

אם בדרך כלל אין היא נשענת על צעדי עונשין כה מופלגים, הריהי 

משאירה פחות אמצעי מילוט בחדירתה הרבה יותר עמוק לפכים הקטנים 

של החיים ובשעבוד הנפש עצמה. לכן אין די בהגנה מפני רודנותו של 

איש הרשות: דרושה גם הגנה מפני רודנותם של הדעה והרגש הרווחים; 

נגד נטייתה של החברה לכפות, ולא בענישה אזרחית, את רעיונותיה 

וִמנהגיה שלה בתור כללי התנהגות מחייבים על אלה המתנערים מהם; 

לכבול את ההתפתחות, ואם ניתן הדבר — למנוע את ההיווצרות, של 

ולאלץ את כל  אורחותיה,  אינדיבידואליות שאינה מתיישבת עם  כל 

האנשים להתאים את אופיים לדמות אופייה שלה. יש גבול להתערבותה 

הלגיטימית של הדעה הקיבוצית בעצמאותו של היחיד, ומציאת אותו 

גבול ושמירתו מפני כרסום חיוניות לקיומם הטוב של אורחות אנוש, 

כהגנה מפני שלטון רודני.

אך גם אם לא נראה שיערערו על טענה זו באופן כללי, הרי בשאלה 

המעשית היכן להציב את הגבול — איך לעשות את ההתאמה הנכונה 
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בין עצמאות הפרט לפיקוחה של החברה — עדיין מרבית המלאכה לא 

נעשתה. כל מה שבזכותו האדם רואה ערך בקיומו תלוי באכיפתן של 

מגבלות על מעשיהם של אחרים. לכן יש לאכוף אי אלה כללי התנהגות, 

שאינם  רבים  בדברים  הקהל  דעת  מכוח  וגם  החוק,  מכוח  כל  קודם 

נושאים ראויים לפעולת החוק. השאלה העיקרית באורחות אנוש היא מה 

הכללים האלה צריכים להיות; אבל אם נוציא מן הכלל קצת מן המקרים 

שההתקדמות  שאלות  מאותן  אחת  זו  הרי  ביותר,  מאליהם  המובנים 

בפתרונן עד עתה הייתה מועטה ביותר. אין לך שתי תקופות, ובדוחק 

והכרעתה של תקופה  דומות,  בה הכרעות  יש שתי ארצות, שהכריעו 

הבריות  כן,  פי  על  אף  זולתה.  בעיני  היא  פליאה  אחת  ארץ  או  אחת 

בכל תקופה וארץ נתונות אינם חושדים שנושא זה מוקשה, כאילו היה 

זה נושא שעליו הסכימו תמיד. הכללים המקובלים בינם לבין עצמם 

זו, שהיא  ומצדיקים את עצמם. אשליה  ברורים מאליהם  נראים להם 

נחלת הכל כמעט, היא אחת הדוגמאות להשפעת הקסמים של הנוהג, 

שאינו רק טבע שני, כמאמר הפתגם, אלא ששוב ושוב הוא נחשב בטעות 

לטבע הראשון. יש לו לנוהג השפעה מוחלטת במניעת כל הטלת ספק 

בכללי ההתנהגות שהבריות אוכפים אלה על אלה — משום שבנושא זה 

אין רואים בדרך כלל צורך להביא נימוקים, לא מצד איש אחד כלפי 

אחרים ולא מצד כל אחד כלפי עצמו. הבריות מורגלים להאמין, וקיבלו 

עידוד לכך מכמה מן השואפים להתקרא פילוסופים, שהרגשות שלהם 

לגבי נושאים מסוג זה הם טובים מנימוקים, ולפיכך הנימוקים מיותרים. 

העיקרון המעשי המנחה אותם לדעותיהם על הסדרת התנהגות האדם 

הוא ההרגשה המקננת בלב כל איש שצריך לחייב את הכל לנהוג כמו 

שהוא והאהודים עליו היו רוצים שינהגו. אכן, בינו לבינו אין איש מודה 

שאמת המידה לשיפוטו היא טעמו שלו; אבל דעה בעניין של התנהגות 

שאינה נסמכת על נימוקים יכולה להיחשב רק כהעדפה של איש אחד; 

דומה  העדפה  אל  פנייה  אלא  אינם  ניתנים,  כשהם  הנימוקים,  ואם 
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54 ,39 ,31-30  סוקרטס

   סטנלי, אדוארד הנרי )הלורד סטנלי(

106

74  סטרלינג, ג'ון

 ,86-85 ,83 ,67 ,63 ,33 ,22  סין

134 ,114 ,110

38  ספויים, מרד ה–

102 ,35  ספרד

9  ספרטה

74  סקוטלנד

 ח-י, יב, טו, יח על החירות )מיל(

58 ,32  פאולוס

36  פולי, תומס

 ט, יג פופר, קרל

103 ,99 ,17  פוריטניות

42  פיכטה, יוהן גוטליב

35  פלנדריה

23  פקין

102 ,59 ,47 ,35  פרוטסטנטיות

74  פריקלס

102  פרס

103  צ'רלס ה–1

99  צ'רלס ה–2

 טז, 17, 87, 134-133 צרפת

 ט, טו, יח, 128 קאנט, עמנואל

106  קארד, נתניאל

 ט קולרידג', סמואל טיילור

30  הקומדיה האלוהית )דנטה(

103  קומונוולת

17  קונט, אוגוסט

33  קונסטנטינוס

23  קונפוציאניּות

60  קוראן

36  קורנוול )נפה(

35  הקיסרות האוסטרית

133  הקיסרות הרוסית

 ז, 44 קיקרו

51  קלווין, ג'ון

104 ,74-73  קלוויניזם

14  קרל הגדול
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79 ,27  קרלייל, תומס

102 ,59 ,46 ,26 ,11-10  קתוליות

 ט רולס, ג'ון

111 ,60 ,58 ,50 ,35 ,3  רומא

 ט, יד, יח, 56 רוסו, ז'אן ז'אק

41 ,35  רפורמציה

שיטת הפוליטיקה הפוזיטיבית 

17  )קונט(




