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  مقدمه:

در معنمای لوموی بمه معنمی (Liberalism) لیبرالیسمم

همای ها و تئوریخواهی است و به آرایمه وسمیعی از ایمدهآزادی

تمرین را مهم آزادی شخصمی شمود کمهاطالق می دولت مرتبط

ای سیاسمی لیبرالیسمم فلسمفهدر واقمع  .داندهدف سیاسی می

هما خواسمتار است که برای حقوق مدنی و سیاسی افراد اهمیت زیادی قائل است. لیبرال

مل آزادی وجدان، سخن، انجممن تضمین قلمرو برای آزادی شخصی افراد هستند که شا

و اشتوال است و دولت جز برای حمایت از دیگران در برابر زیان حق دخالت در اممور را 

 .ندارد

توان لیبرالیسم را می :ه استطور تعریف کردجان سالوین شاپیرو لیبرالیسم را این

 هماییطور دقیق نگرشی به زندگی و مسمائل آن وصمف کمرد کمه تشکیمدا بمر ارزابه

 .هاستها و ملتهمچون آزادی برای افراد، اقلیت

ریشمه دارد. بمه صمورت کلمی، لیبرالیسمم بمر  روشنگری لیبرالیسم مدرن در عصر

های مختلمف لیبرالیسمم ممكمن اسمت حقوق افراد و برابری فرصت تشکیمد دارد. شماخه

ها به صورت عممومی در ممورد چنمد های متفاوتی را پیشنهاد کنند، اما همه آنسیاست

، محدود کردن قدرت آزادی بیان و آزادی اندیشه قاعده متحد هستند، از جمله گسترا

و یمک  اقتصماد مخمتلط یا ریاقتصاد بازا ها،، تبادل آزاد ایدهقانون ها، نقش بسزایدولت

 سیستم شفاف دولتی.

واژه لیبرال در قرون وسطا و عصر رنسانس به معنای صناعتهای آزاد به کار رفتمه، 

ا به معنای آدم هرزه، ولنگار و عیاا نیز استعمال گشته است و در قرن بیسمتم اما بعده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7
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در برخی کشورها به طرفداران سرمایه داری، ضد حكومت، غرب زده، آمریكمایی و غیمر 

 شود.این موارد لیبرالیسم گفته می 

 امما اسمت،داشته زیمادی معانی سیاسی، لیبرالیسم به صورت یک اصطالح اندیشه

، به معنی آزاد، جدا نبوده اسمت. ایمن اصمطالح داللمت liber مهکل التین صلا از هرگز

شممممان های کسممممانی کمممه گممممرایش اولیهدارد بمممر دیممممدگاه یممما خممممط مشمممی

یمما  نظممارت از قیممد آزادی کسممی یمما حفممن میممزان معینممی حكومممت و سیاسممت در

شممار انسانی نامطلوب به اراده یا عوامل دیگری است که ممكن است برای دولت هدایت

 آید. 

طور است برای تشمین این نظر کمه ممردم بمهطور سنتی جنبشی بودهلیبرالیسم به

یسممتند، بلكممه در زنممدگی خصوصممی شممان مممورد ن خودکامممه کلممی تممابع حكومممت

 طریمق از را حكوممت مجمربگیرند و در امور عمومی بتوانند قوه قرار می قانون حمایت

 د. ی که آزادانه انتخاب شده باشند کنترل کننقانونگذار هیئت یک

فیلسوف انگلیسمی  جان الک از پیروی به متمایل ناب نظریهلیبرالیسم در زمینه 

است که به وضعیت طبیعی و قانون طبیعت اعتقاد داشت. بر این اسما  ایمن نظمر بوده

 .و اموال دیگران آسیبی برساند زندگی ،سالمتی کس نباید بهشد که هیچمیتصدیق 

شمد کمه در عصمر اطمالق می بورژوازی لیسم از سویی به یک جریان سیاسیلیبرا

فئمودالی مبمارزه  اشرافیت صنعتی علیه داریسرمایه مترقی بودن آن یعنی در زمانی که

 کرد و درصدد گرفتن قدرت بود، به وجود آمد و رشد کرد. می

ای در حال رشد و بالنده بودند. آزادی از قیمد ها بیانگر منافع و مدافع طبقهلیبرال

خواسمتند کمه کردنمد، میرا طلمی می فئودالیسم دوران اجتماعی و اقتصادی و بندهای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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قدرت مطلقه سلطنت محدود شود، در مجلس عناصر لیبرال راه یابند و حمق ریی آزاد و 

آن بمه رسممیت  بمورژوایی سایر حقوق سیاسی در محدوده خاص آن دوران و به مفهوم

 شناخته شود. 

، مفهوم سیاسی لیبرالیسم به یک روا نانوشمته و درویمش مارکسیستیدر قاموس

شمود. در ایمن ه کارگر نسبت به دشمن طبقماتی اطمالق میمسلک در داخل حزب طبق

های مفهموم لیبرالیسمم بمه معنمای آشمتی طلبممی غیراصمولی بمه ضمرر اسما  اندیشممه

 علل به اصول نقض گرفتن نادیده و خطا مقابل در بجا نرمش ،«لنینیسم –مارکسیسم »

و فردگرایمی طلبی رود. لیبرالیسم در این مفهوم از نمودهای فرصمتبه کار می مشخصی

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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 : انواع لیبرالیسم

  :کنندبندی میلیبرالیسم را در پنج دسته تقسیم

حمایت از اندیشه بیان در  :لیبرالیسم فرهنگی .1

های های فردی و اجتماعی و ترویج فرصتآزادی

  ...پذیری اخالقی وآزادی و انعطاف

ز هیچ مقطعی ا دین امری شخصی است و حقایق دینی با :لیبرالیسم دینی .2

  .تاریخ و فرهنگ گرده نخورده است

به  ومعیار تشخیص خوب و بد هر چیز، خود انسان است  :لیبرالیسم اخالقی .3

هاست و باید به های واقعی آنها همان میلهمین دلیل امیال ظاهری انسان

  .آن احترام گذاشت

و دخالت  داریدفاع از حریم مالكیت خصوصی و سرمایه :لیبرالیسم اقتصادی .4

  های اقتصادی افرادحداقلی دولت بر فعالیت

ولت باید باورها و اعتقادات هر کسی قابل احترام است و د :لیبرالیسم سیاسی .5

 .ای فراهم کند که هر کسی بتواند مراسم مذهبی خود را داشته باشدزمینه

انممدا از بعضممی از صمماحی نظممران انممواع دیگممری از لیبرالیسممم را هممم تعریممف کرده

 .نئولیبرالیسم و دموکراسی کالسیک،لیبرالیسم لیبرالیسم جمله
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  : اصول لیبرالیسم

لیبرالیسم هم مانند هر مكتمی دیگمری اصمول و مبمانی خماص 

 :اند ازخودا را دارد که عبارت

 دهنده آن رکن اصلی لیبرالیسم که نشان :فردگرایی

  .است که فرد و حقوق او بر همه چیز مقدم است

  توان بر سر راه هاست و هیچ مانعی نمیآزادی باالترین ارزا :آزادیاصالت

  .آن قرار داد و تنها حد موجود برای آن، آزادی سایر افراد است

 نیاز  وهر چیزی حتی اخالق و دین باید بر اسا  میل  : مداریانسان

ا بها تعریف شود. به عبارت دیگر این دین و اخالق است که خود را انسان

  .کندن هماهنگ میانسا

 توان آن را در مسائلدین از امور روزمره زندگی جداست و نمی : سكوالریسم 

  .زندگی دخالت داد

 اردداری و اقتصاد بازار رابطه تنگاتنگی دلیبرالیسم با سرمایه : داریسرمایه.  

 کندعقل و خرد آدمی برای هر کاری کفایت می :گراییعقل. 

سمممنت  گرایمممی،علم گرایی،تجربمممه :انمممد ازارتسمممایر اصمممول لیبرالیسمممم عب

 .تسامح و تساهل پیشرفت باوری، پلورالیسم معرفتی، تجددگرایی، ستیزی،

 

 



 حزب همدلی مردم تهران )همت(                               چیست ؟ لیبرال کیست ؟لیبرالیسم 

 

 
8 

  : مروری بر تاریخ لیبرالیسم

در چهمار قمرن  جنمبش سیاسمی لیبرالیسم به عنوان یک

است، گرچه واژه لیبرالیسم به عنموان ارجماع اخیر سیطره داشته

به این مكتی تا قرن نوزدهم رسمیت نیافتمه بمود. شماید اولمین 

ایماالت  شمد، نهماده بنیان لیبرالی اصول مدرنی که بر پایهدولت 

فریمده ها برابمر آخود اعالم کرد: تممام انسمان اعالمیه استقالل بود که در متحده آمریكا

 ایمن اند، از جملمهمنمد شمدهاند و توسمط خمالق شمان از یمک سمری حقموق بهرهشده

جمان  استا که یادآور این عبارات زندگی، آزادی و پیگیری سعادت و خوشبختی حقوق:

های وی برخموردار بودنمد: زنمدگی، آزادی و از اهمیمت بماالیی در نظریمه است که الک

 .مالكیت

یراث اشرافی گری ایمن کشمور بما بود که بر م انقالب فرانسه چند سال بعد این بار

شعار آزادی، برابری و برادری، غلبه کرد و تبدیل به اولین کشور در تاریخ شد کمه حمق 

 در بمار اولمین شمهروندان و ممردم حقوق اعالمیهشد  قائل مردانرای فراگیر برای همه 

تدوین شد و بعدها تبدیل به سندی بنیادین هم برای لیبرالیسمم  178۹ سال در فرانسه

 .و هم برای حقوق بشر شد

 

 : انعقاد انقالب

بمه دانمش و در قرن پانزدهم باعث پدیمد آممدن رویكمرد متفماوتی  رنسانس ظهور

در قرن شانزدهم اصمالحات پروتسمتانی باعمث  شد قرون وسطی جامعه نسبت به دوران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
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شد و به همین منوال سماختار فئمودالی و  کلیسای کاتولیک تر شدن قدرت و سیطرهکم

همایی کمه در بمه عنموان نقطمه عطمف تالا گذاشمت. تضعیف به رو اروپا بارونی جامعه

 داخلمی همایجنگ همراه به گرفت شكل انگلستان در هفدهم قرن های سی سالهجنگ

منجر شد نهایتاً باعث شد تا پارلمان موفق شمود و  164۹ در اول چارلز شاه اعدام به که

پادشاهی مشروطه را به عنوان نظام این کشور اعمالم کنمد، ایمن اقمدامات کمه در سمال 

 .به ثمر نشست با نام انقالب باشكوه معروف است 1688

ای طموالنی بمه بریتانیما وفمادار بودنمد در آمریكایی هم که بمرای دورهمستعمرات 

ترین دلیل خود را نداشتن استقالل خود را از نظام پادشاهی اعالم کردند و اصلی 1776

ای از یم عمدهتصمم بما هاممدت برای که دولتی دانستند،می خود دولت نماینده در اداره

های شدا و این مستعمرات سیاسمتتر اداره میها دور نمایندگان مردم دیگر در فرسنگ

شمد را نقمض حقموق طبیعمی خمویش هما تحمیمل میمالیاتی که توسط دیگران بمر آن

در آغاز انقالبی سیاسی و مدنی بود ولی در نهایت به اقدامات  انقالب آمریكا. دانستندمی

 صادر را خود استقالل نظامی کشیده شد تا اینكه دست آخر به پیروزی رسید و اعالمیه

بریتانیا نوشته شده بود نمایمانگر  پادشاهی ستم و ظلم با تضاد در که اعالمیه این و کرد

 .بود لیبرالیسم کلمه یک در یا انسانی منصفانه خواهی وتمام اصول آزادی

ن یمک کنوانسمیون قمانو 1787بعد از به ثمر رسیدن انقالب، ملت جدید در سال 

 تیجمهاساسی به راه انداخت تا به حل مشكالت و تشسیس دولت جدید فدرال بپمردازد. ن

ا نهماده بنم ون اساسی ایاالت متحده شد که بر پایه ساختار جمهوری و فدرالقان امر این

پی گرفتمه شمد کمه حقموق  178۹شد. منشور حقوق ایاالت متحده به سرعت در سال 

 .کردهای لیبرال به شهروندان اعطا میآلطبیعی بنیادین مشخصی را بر اسا  ایده

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 : انقالب فرانسه

در حمین  گوتمه آلممانی،فرانسمه، نویسمنده  178۹سه سال پس از وقموع انقمالب 

نویسد: از این مكان و از ایمن زممان گزارا شكست سربازان پروسی در جنگ والمی می

 هنگمام در کمه بگوییمد توانیمدمی شماچهارمین دوره در تاریخ جهان شروع شد، و همه 

 .ایدجدید حضور داشته دوره این تولد

تمرین اتفاقمات در فرانسمه را یكمی از مهم 178۹القول انقالب نگاران، متفقتاریخ 

. ایمن انقمالب انقالبمی بمود کمه بمه دوران پیشما ممدرن پایمان داد ،داننمدتاریخ بشر می

ای داشمت. ها و اصول لیبرالی نقش گستردهآوردهای این انقالب در پیروزی ارزادست

 ترها بعد که انقالبی شود،می گرفته نظر در آنان هویتی ها این انقالب لحظهبرای لیبرال

ر قمرا تشییمد ممورد همالیبرال تممام توسمط انقمالب ایمن خمود بلكه آن نتایج تنها نه نیز

همای لیبمرال گونماگونی انجمن 178۹پس از به ثمر رسیدن انقمالب فرانسمه در  .گرفت

قصد اصالحات بنیمادین شكل گرفتند که به همراه یک گروه سلطنت طلی محافظه کار 

در فرانسممه داشممتند. پممس از ایممن دوره، دوران حكمفرمممایی تممرور شممروع شممد کممه 

رادیكال کنتمرل فرانسمه  هایژاکوبن انجام یافت و بعد از سقوط ایشان روبسپیرها توسط

بر سر  ناپلئون در قدرت ماندند، زمانی که 17۹۹در دست گرفتند و تا سال  17۹5را در 

 .قدرت آمد

ناپلئون بار اول برای پنج سال به قدرت رسید. او در این مدت سعی کرد قمدرت را 

گر های ناپلئونی که نشمانهر چه بیشتر مرکزی کرده و به نظام اداری نظم بخشد. جنگ

در سمال همای پادشماهی قمدیمی اروپما بمود، ایستادن یک کشور انقالبی در مقابل نظام

میالدی شروع شمد و بمرای یمک دهمه اداممه داشمت. چیزهمایی کمه بمه هممراه  1805

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
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برهم چیمده شمدن  ها به سراسر اروپا گسترا یافت،ها در این جنگشمشیرها و چكمه

 شماهان، و اممرانظام ملوک الطوایفی، آزادسازی قوانین مالكیت، پایان یافتن حقوق ویژه 

های یهمودی نشمین، فروپاشممی ق، فروپاشمی محلممهها، قمانونی شممدن طمالیمهاتحاد لومو

همای های تفتیش عقاید، محو کامل و نابودی امپراتوری مقد  روم، محمو دادگاهدادگاه

و برابمری در  گیری متریمکسیسمتم انمدازه اسمتقرار مذهبی،کلیسایی و اختیارات ویژه 

 . برای تمام افراد بود پیشگاه قانون

خواسمتار  اسمپانیا و ایتالیما ،فرانسمه بمه ماننمد ممردم آلمان مردم»ناپلئون نوشت 

نویسمان اشماره آنگونه کمه برخمی تاریخ.طلبانه هسمتندخواهانه و آزادایهایی برابریایده

در معنمای سیاسمی آن  آزادی هکنند، شاید ناپلئون اولین شخصمی بمود کمه از کلمممی

نویسان آن کرد که یكی از تاریخای حكومت میریق شیوهاو هم چنین از ط. استفاده کرد

ای که وی مشروعیت قمانونی خمود را از مشمورت است، شیوهنامیده دیكتاتوری مدرن را

بما ایمن وجمود نماپلئون . آوردمستقیم با مردم در شكل یک همه پرسمی بمه دسمت ممی

هما کرد و بمه آنا یاد میههای آزادانه که خود از آنآلهمیشه به دنبال پیاده کردن ایده

بمود کمه بما نمام  قانون مدنی ترین و پایاترین دستاورد ناپلئون،تشکید داشت، نبود. بزرگ

نامنمد. ایمن قمانون بمه عنموان می کد ناپلئون آن راخود وی نیز از آن یاد شده و گهگاه 

البتمه ایمن قمانون  . ای برای تدوین قوانین مدنی در سراسر جهان گسمترا یافمتنمونه

کرد و آن تبعیضمات را تحمت نظمم ناگونی را علیه زنان اعمال میهمچنین تبعیضات گو

 .کردطبیعی توجیه می

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
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 : پیامدهای انقالب فرانسه

 بودنمد ایگونه به جهانخواهان در قرن نوزدهم خواستار توسعه ها و آزادیلیبرال

 همایدخالت میمزان یما کننمد خودداری شهروندان امور در مداخله از هادولت آن در که

های منفی دفاع کردند که به معنی فقدان همر ها قهرمانانه از آزادیآنیابد. کاهش دولت

 که بود این هاآن خواسته. است شهروندانگونه اجبار و فقدان موانع خارجی بر سر اراده 

طور پیوسمته بمرای هما بمهلیبرال. نگماه دارنمد خمارج افمراد خصوصی زندگی از را دولت

و تجارت آزاد در تالا بودند. این دسمت  بازار آزاد برای توسعهگسترا حقوق مدنی و 

در سمال  آدام اسممیت نوشمته ثمروت ململ عقاید اقتصادی، کمی بعد در کتاب معمروف

 این. شد اقتصاد زمینه در شگرف تحولی سبی که درآمد تحریرمیالدی به رشته  1776

زد کمه ر سازوکار تنظیم خمویش حمرف ممید آزاد بازار نامرئی دست وجود درباره کتاب

 در آزاد بمازار اقتصماد لیبرالیسمم،در سمایه  .نیازی به دخالت هیچ عنصر خارجی نداشت

متحده ر قرن نوزدهم ظهور یافت و از همه جا بیشتر در ایاالت د فراوان سختی به جهان

 .و بریتانیا فراگیر شد

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
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داری که ای مربوط به دوران قبل از انقالب صنعتی و گسترا سرمایهصحنه

 ن رارگرانشانگر رنج مردم در آن زمان است، این انقالب توانست شرایط کاری کا

بور ها دیگر مجیده و استانداردهای کاری را باالتر برد تا خانوادهخشبهبود ب

 .شان را بر سر کارهایی طاقت فرسا بفرستندکودکان نباشند

کنند برای ای نگاه میها به قرن نوزدهم همچون دروازهنظر سیاسی، لیبرالاز نقطه

 فرانسمه. در اسمپانیا، لیبرال مز اولمین 178۹همای انقمالب دستیابی به تحقق تممام آرمان

و ردند ک استفاده خود معرفی برای آن سیاسی مفهوم در لیبرالگروهی بودند که از واژه 

 1830مبارزه کردنمد تما ایمن کمه سمرانجام در  1812ها برای اعمال قانون اساسی سال

ظمر میالدی توانستند بر سلطنت طلبان پیروز شوند و قانون اساسمی مطلموب و ممورد ن

وسمط ، ت1830 ژوئیمه انقمالب فرانسمه، در. بیاورنمد در کامل اجرایخویش را به مرحله 

های سملطنت را در مانمدهنگاران لیبمرال صمورت گرفمت و باقیاران و روزنامهمدسیاست

 .دشفرانسه به کنار راند و به انقالبی الهام بخش برای تمام نقاط اروپا تبدیل 

های سیاسی در اروپا حتمی بیشمتر از با این وجود، شكوفایی لیبرالیسم و پیشرفت

ها در سراسر امپراتوری اتریش، انقالب میالدی بود. 1848چیزی بود که مد نظر انقالب 

هما بمه سمرعت سمرنگون شمدند. لیبمرال های آلمانی و ایتالیا گسترا یافت. دولتایالت

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coaltub.png?uselang=fa
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ای، همای نماینمدههما و مجلسهای اساسی نوشته، انجمنها خواستار قانونناسیونالیست

 .تر و آزادی مطبوعات بودندهای بیشتر و گستردهحق رای

انقمالب فرانسمه، لیبرالیسمم شمكلی جهمانی بمه خمود گرفمت.  چند دهمه بعمد از

کاران در اسپانیا، خمود را در کشمورهای آمریكمای ها و محافظهها میان لیبرالکشمكش

مكزیک درگیر در یک  1861تا  1857هم نشان داد. از  اکوادور و مكزیک التین همچون

جنگ خونین اصالحات شمد. یمک درگیمری خمونین داخلمی و ایمدئولوژیكی کمه میمان 

كزیک منجر به بروز مموقعیتی ها در مپیروزی لیبرال .کاران درگرفتها و محافظهلیبرال

 .مشابه در اکوادور شد

ها در قرن نوزدهم در سراسر جهان فعال بودند، ولی این بریتانیا بمود گرچه لیبرال

 قبمل، قمرن در انقالبی دوره از بعد. گرفت شكل لیبرالیسمکه در آن جا شخصیت آینده 

 کشمور این لیبرال حزب نهایت در تا شد باعث و یافت بروز بریتانیا در لیبرالی احساسات

 بریتانیما وزیمران نخسمت گمذارترین تمشثیر از یكمی آور ارمومان حزب این. شود تشسیس

 گلدستون،در دوره  .که با نام پیرمرد بزرگ هم معروف است ویلیام اوارت گلدستون بودا

از اختیمارات  186۹ قمانون تحمت را ایرلنمد کلیسمای کردند، اصالح را آموزا هالیبرال

همای محلمی و های ریی مخفیانمه را بمرای انتخاباتسابق خود محروم کردند، و صندوق

کاران در ای از چیرگمی محافظمهپارلمانی به راه انداختند. بعد از گلدستون و بعد از دوره

 سیاستبا قدرت کامل به عرصه  1۹06ها در انتخابات عمومی سیاست انگلستان، لیبرال

 بمه خمود کالسمیک لیبرالیسمم از لیبمرال حزب تاریخی، پیروزی این از پس. تندبازگش

 مختلمف انمواع تشسمیس باعمث و داد موضمع توییمر بریتانیمالت رفماهی آینمده دو سمت

این شیوه شد  افتادگان کار از برای بیكاری حقوق و بیكاری، هایبیمه درمانی، هایبیمه

 .یافت شیوع جهان نقاط بیشتر در بیستم قرن در لیبرالیسم جدید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
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 : ها و نوسازیدرگیری

باعمث  جنگ جهمانی اول .قرن بیستم شروعی شدید و عجیی برای لیبرالیسم بود

های لیبممرال بممود، گرچممه در آخممر ایممن ی اساسممی بممرای دموکراسممیهممایبممروز چالش

ها پیروز میدان جنگ بودند و این پیروزی فقط مختص به جنگ نبمود بكلمه دموکراسی

هما بمود. جنمگ باعمث طلبان هم پیروزی از آن لیبرالو سلطنت  کمونیسم در مصاف با

های دودمانی. تعداد ها و دولتها بود از جمله، امپراتوریهای سابق دولتفروپاشی شكل

های اروپا در پایان جنگ به سیزده رسید، در حالی که در زمان شمروع جنمگ جمهوری

جملمه فروپاشمی و شكسمت  از اتفاقمات ایمن نمونمه .این تعداد تنها سه جمهموری بمود

 .افتاد اتفاق نیز زمان آنهای پادشاهی در روسیه سلسله

 

 ندر راستای اعطای حق رای به ایشا 1۹35عكسی از اعتراض زنان در سال 

ای بنیمادین جهمان لیبمرال را دچمار افسردگی شدید پس از پایان جنگ به گونمه

می جدیمد وجمود داشمت ولمی لیبرالیسم بمرای هایینظریمه جنمگتوییر کرد. در زمانه 

به عنوان واکنشی به افسردگی ناشمی از جنمگ،  1۹30طور کامل در لیبرالیسم مدرن به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louise_Weiss.jpg?uselang=fa
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شمد تما  جمان ماینمارد کینمزمحقق شد که باعث الهام بخشمیدن بمه اقتصماددانانی چون

لودویمگ فمون  همای کالسمیک همچمونرا به کلمی متحمول کنمد. لیبرال اقتصاد رشته

کردند تا واحدهای مجزای اقتصمادی قمادر اقتصاددان، از بازار کامالً آزاد دفاع می میز 

عبارت دیگر در طول زمان باشند که به تخصیص مناسی منابع خویش دست بزنند و به 

های وسیع به اقتصاد کینز پیشگام حمله .به اشتوال کامل و امنیت اقتصادی دست یابند

آل نیست و این کمه در کرد که بازار کامالً آزاد ایدهکالسیک و پیروان آن بود و بحث می

 یگذارسمرمایه و مداخلمه بمه رشد به رو و پویا اقتصادی داشتن برای سخت ٔ  آن زمانه

 نیاز بخورد شكست منابع مناسی تخصیص در بازار که وقتی مثال برای. است نیاز دولت

شود و بمه نظمم دهمی آن دسمت بزنمد تما زممانی کمه بخمش  اقتصاد وارد دولت تا است

خصوصی بتواند به سازوکار پیشین خود بازگردد و اقتصاد را از دسمتان دولمت بماز پمس 

 .شدوری صنعتی میای بود که به زعم کینز باعث افزایش تولید و بهرهگیرد، این ایده

در ایماالت متحمده  روزولمت جمهمور رئیس دوره در که اجتماعی لیبرالیسمبرنامه 

در  .ای جدید از لیبرالیسم بود که در بین مردم محبوبیت بسمیار یافمتانجام یافت، گونه

درصمد  25به میمزان  نرخ بیكاری وقتی روزولت به ریاست جمهوری رسید، 1۹33سال 

به نصف میزان خود در سمال  تولید ناخالص ملی وضعیت اقتصاد با توجه به شاخص .بود

پیروزی روزولت حاکی از خواست مردم آمریكا بمرای اجرایمی شمدن  .رسیده بود 1۹2۹

نرخ بیكاری را  1۹36هایی برای کار عمومی بود. این بود روزولت توانست در سال برنامه

جنمگ جهمانی  ها و نابود شدن اقتصاد کشمورها درگسترا ویرانی .صد برساندبه ده در

های کشمور از آسمییو جدا بودن ایاالت متحده از این وضعیت باعمث شمد تما ایمن  دوم

نرخ تولیمد ناخمالص  1۹41تا  1۹40جدی و رکود ناشی از جنگ در امان بماند. از سال 

 1۹2۹ملی آمریكا هفده درصد افزایش یافت و نرخ بیكاری برای اولین بار بعمد از سمال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
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طور کاممل دولت موفق شد که بیكاری را تقریباً به 1۹4۹تا سال  .به زیر ده درصد رسید

های جنگ زده پس از جنگ هم تصمیم گرفتند بما بیشتر دولت. ی از بین ببردو کارآمد

 .ها در اقتصاد خویش وضعیت بحرانی خویش را سامان دهنددخالت دولت
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  : فلسفه لیبرالیسم

 معنای در هم و فعلی سیاسی معنای در هم –لیبرالیسم 

 آیدمی حساب به مدرن پدیده یک تقریباً -خویش فكری سنت

 لیبمرال فیلسوفان از برخی گرچه شد، شروع هفدهم قرن از که

به دوران باستان و به ویژه  لیبرالیسم هایریشه که دارند اعتقاد

از این ایده به شدت دفاع  مارکو  اورلئو  گردد. امپراتور رومی،به یونان باستان بازمی

کرد که سیاست باید با توجه به حقوق برابر و آزادی برابر در بیان اداره شمود، و یمک می

 ها در قلمرو خویش احترام گمذاردباید به تمام آزادیپادشاهی که صاحی حكومت است 

اند که تعدادی از اصول معاصر لیبرالیسم در تشمابه دانشمندان هم چنین تشخیص داده

 یمک سممبل لیبمرالفلسفه  است سوفیسم و اشتراک با عقاید متعدد بعضی از فیلسوفان

برانگیزترین اصمول فكمری  مناقشه و ترینمهم توسط که است فكری هایسنت از سری

 و هامشخصمه تممام مسمیر ایمن در. اندشمده گذاشمته آزممایشدر دنیای مدرن به بوته 

 یک از و گرفت قرار تبیین مورد دانشگاهیان و دانشمندان توسط مفهوم این هایویژگی

 .شد برخوردار مشخص و دقیق تعریف

 

 : های اصلیزمینه

های لیبممرال از یممک میممراث مشممترک بهممره مندنممد، از آن جمما کممه تمممام نظریممه

رسند که در لیبرالیسمم بمه نموعی افكمار متفماوت از اندیشمندان غالباً به این نتیجه می

ین اختالف نظرها بسیار هم عمیق یكدیگر ولی مشترک در مبانی وجود دارد که گهگاه ا

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A6%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A6%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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همای گونماگون، موضوعات بحث نظریه پردازان و فیلسوفان لیبرال، در طمول زمان .است

اند. تنموع همای متفماوت بسمیار بما یمک دیگمر فمرق داشمتههای مختلمف و قارهفرهنگ

تموان از قیمود متعمددی کمه اندیشممندان و ها در لیبرالیسمم را میموضوعات و اندیشه

 قیممودی دریافممتا انممد،کرده اضممافه لیبرالیسمممهممای لیبممرال بممه خممود واژه جنبش

کالسیک، تساوی گرا، اقتصادی، اجتماعی، دولت رفاهی، اخالقی، انسمان گمرا،  :همچون

که همین تعداد یاد شمده نیمز تنهما تعمداد  اخالق گرا، کمال طلی، دموکرات و نهاد گرا

 لیبمرالها، اندیشمه طیف گسترده و تفاوترغم این علی. باشندکمی از موارد موجود می

 خمویش، اصملی هایریشه در. دارد کمی بسیار تفاوت و تمایز خویش بنیادی مفاهیم در

، جمان گمری لیبمرال فیلسموف. جامعه و انسانیت معنیای است درباره فلسفه لیبرالیسم

ها( و جهان فرد گرایی، تساوی گرایی )در فرصت را لیبرالبنیادهای مشترک در اندیشه 

ر شمارد. ویژگی فرد گرا بودن حاکی از تفوق اخالقیات بمر زنمدگی نموع بشمبرمی گرایی

. گذاشمت وجودها پا به عرصه است و در تقابل با فشار ناشی از جمع گرایی سوسیالیست

 از بایمد افمراد تممام کمه اسمت اخالقمی فلسمفه همان از حاکی بودن گرا تساوی ویژگی

 ارزشممند -بمودن انسان واسطه به–ان میز یک به و بوده برخوردار یكسان هایموقعیت

 رغمعلمی بشمر انمواع تممام کمه کنمدمی تشکیمد بمودن گمرا جهان ویژگی و شوندا تلقی

ها و تشکید بر ارزا تمام این اندیشه برابرند. دیگر یک با ایمنطقه و فرهنگی هایتفاوت

همما توسممط اندیشمممندانی ها عموممماً موضمموع مناقشممه انگیزتممرین بحثذاتممی انسممان

گیرند، عقایدی که اعتقاد به پیشرفت انسان داشت قرار گرفته و می ایمانوئل کانت چون

 بهبودکه اعتقاد داشت تالا انسان در زمینه  روسو که توسط اندیشمندان دیگری چون

 گرفت.می قرار حمله مورد همیشه است، شكست به محكوم خویش اجتماعی وضعیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
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 فكمریل اعتبار بخشی و توجیه چندین پروژه سنت فلسفی لیبرال همیشه به دنبا

و  حقموق طبیعمی نظیمر هاییسنت پایه بر لیبرالیسم سیاسی و اخالقی مبانی. استبوده

ها به دنبمال جمذب حمایمت از است، گرچه گهگاه بعضی از لیبرالبودهفایده گرایی نظریه

یص چنین مبمانی از طریق شناسایی و تشخ .اندهای مذهبی و علمی نیز بودهطرف حلقه

های لیبمرال هایی، اندیشمندان اصول زیر را به عنوان اصول مشترک در اندیشمهو سنت

اعتقماد بمه برابمری و آزادی فمردی، حمایمت از مالكیمت  :انمدمورد شناسمایی قمرار داده

 و اساسمی، قمانون بمر مبتنمی محمدود دولمتخصوصی و حقوق فردی، حمایت از ایمده 

 گردانمی، خمود شمكیبایی، ،(پلورالیسم) گرایی کثرت چون هاییارزا اهمیت شناسایی

 رضایت و انسانی، عزت و شرافت

 

 : کالسیک و مدرن

تالا داشت که هدف و توجیه قدرت دولت را بعمد از جنمگ داخلمی  توما  هابز

 به توسل با و کرد استفاده طبیعی حقوقانگلستان تشریح کند. وی برای این کار از ایده 

آل و تنهما نظمام نتیجه گرفمت کمه نظمام پادشماهی نظمام ایمده قرارداد اجتماعی مفهوم

مطلوب برای جامعه است. جان الک وقتی که نظریه هابز از قرارداد اجتمماعی و حقموق 

 شود، خودگرفت، بحث کرد که وقتی پادشاه یک فرد ظالم و مستبد میطبیعی را بر می

موجی نقض قرارداد اجتماعی شده که باعث به مخاطره افتادن زندگی، آزادی و مالكیت 

گیرد که مردم حق دارنمد شود. وی نتیجه میشهروندان به عنوان حق طبیعی ایشان می

که علیه فرد مستبد و ظالم قیام کرده و او را به زیر کشمند. الک بما قمراردادن زنمدگی، 

های اساسی و مافوق قانون و قدرت حكومت، لیبرالیسم رزاآزادی و مالكیت به عنوان ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 دوره اندیشممندان اولمین نظمر در. کنمدمی تعریمف اجتمماعی قمرارداد نظریهرا بر پایه 

 مالكیمت و آزادی آنمان بمین در تمرینمهم– زندگی اساسی حقوق پاسداشت روشنگری،

 داشمته فراگیمری قضمایی نظام بتواند که است حاکمیتی دهی شكل نیازمند -خصوصی

ها در ذات خود از غرایز خود پی روی کرده و بمه کنند که انسانها بحث میلیبرال باشد.

دنبال پیگیری منافع خویش هستند و تنهما راه جلموگیری از ایمن طبیعمت خطرنماک و 

رهایی از آن این است که قدرتی مشترک در بین افراد و مافوق تمام ایشان را شكل داد 

ها و برخمورد ای اجباری و با ضمانت اجرایی میان ایمن کشممكشبه شیوه که قادر باشد

جامعممه  توانممد در چهممارچوب یممکایممن قممدرت می. منممافع و غرایممز مممردم داوری کنممد

دهد داوطلبانمه بمه انعقماد قمرارداد اجتمماعی بما كل گیرد که به افراد اجازه میش مدنی

قدرت حاکم دست زده، سرنوشت خود را تعیین کرده و حقوق طبیعی خویش به دولتی 

انمد منتقمل کننمد تما بتوانمد از زنمدگی، آزادی و مالكیمت ایشمان که خود انتخاب کرده

 حكوممت شمكل ترینمناسی و مطلوبرباره های مقدم اغلی دمحافظت کند. این لیبرال

در این عقیده با هم مشترک اند که آزادی  همگی اما نیستند رای هم و موافق یكدیگر با

یک حق طبیعی است و هر گونمه محمدود کمردن آن نیماز بمه یمک توجیمه قموی دارد. 

 کلیمت آشمكارا لیبرال ها عموماً به دولت محدود معتقدند، گرچه بعضی از فالسفهلیبرال

در ایممن زمینممه  توممما  پممین کممه ایممن کممما دهنممد،می قممرار تقبممیح مممورد را دولممت

 .دولت حتی در بهترین وضعیت خویش یک شر الزم است :نویسدمی

 لیبرال متعدد پردازان نظریه دولت، قدرت کردن محدودپروژه به عنوان بخشی از 

 نظمامی کننمد،می دفاع قوا تفكیکاز ایده  بارون دو مونتسكیو و جیمز مدیسون همچون

 اجرایممی، هممایبخش در مسمماوی طوربممه را حكومممت هایقممدرت تمما شممده طراحممی کمه

 دفمای ایمده ایمن از همالیبرال که بفهمند باید هادولت. کند توزیع قضایی و گذاریقانون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
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های ممكن، حتی خشونت و انقالب اگر ه شهروندان حق دارند به تمام طریقهک کنندمی

نمما مطلمموب، از نظممر خودشممان، قیممام کممرده و آن را بممه زیممر نیمماز شممد، علیممه دولممت 

ز شدیداً از های معاصر به شدت تحت تشثیر لیبرالیسم اجتماعی بوده و هنولیبرال .کشند

کننمد، در حمالی کمه از طمرف دیگمر دولت محدود مبتنی بر قانون اساسی حمایمت می

همای ممدرن د. لیبرالمدافع خدمات دولت و محلی برای تضمین حقوق برابر افراد هستن

های رسمی و تشریفاتی برای حقوق افراد، وقتی که ایشان توان کنند که تضمینادعا می

معنی است و بنابراین قائل به نقش بیشتر دولت در ها را نداشته باشند، بیاستفاده از آن

 باشند.می اقتصادی امور ادارهزمینه 

 نیمز را سیاست از دین و دولت از کلیسا جداییهای مقدم هم چنین زمینه لیبرال

 همر که معتقدند روشنگری دوران در خویش پیشگامان چون هم هالیبرال. آوردند فراهم

ک اراده یاز  ناشی نه است انسانی اعمال و رفتارها از ناشی سیاسی و اجتماعی نظم گونه

ورزیدند، اما بیشتر میها آشكارا با عقاید دینی و مذهبی دشمنی بسیاری از لیبرال الهی.

دی مخالفت ایشان با دخالت دین در امور سیاسی حول این بحث بود که ایممان بمه خمو

وسمط تواند کامیابی را برای افراد به ارموان آورد و نیازی بمه حمایمت یما اداره تخود می

 .دولت ندارد

 تشکیمد همالیبرال ممدرن،فرای تبیین نقشی مشخص برای دولت در یمک جامعمه 

از قرن هفدهم  .آزادی دارند: لیبرال فلسفه در اصل مهمترین طبیعت و معنا بر دیشدی

آزادی را به معنای  جان استورات میل ها از آدام اسمیت گرفته تاتا قرن نوزدهم، لیبرال

کنند هر شمخص بایمد گیرند و ادعا میفقدان دخالت دولت یا هر فرد دیگری در نظر می

فرد خمویش را همای منحصمربههما و تواناییاین آزادی را داشته باشد که بتوانمد ظرفیت

دربماره  کتماب .ون این که مورد تعرض دیگران قمرار بگیمرد، پمرورا و توسمعه دهمدبد

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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: کمه داردمی مقرر لیبرال، فلسفه(، یكی از متون کالسیک در زمینه 185۹میل ) آزادی

 بمه را خمویش هایخواسمت و منمافع که است این است نام اینآزادی که شایسته  تنها

حمایت از سمرمایه داری بمازار آزاد نیمز کنیم.  پیگیری فردمانمنحصربه و دلخواه شیوه

( 1۹44 )راه بردگی در کتاب خود، فردریش هایک.استهمیشه با این آزادی همراه بوده

 .کندخواهی دولت جلوگیری میزار آزاد از تمامیتکند که اتكا به بابحث می

 لیبمرال فكمریبه هر رو در اوایل قرن نوزدهم مفهوم جدیدی از آزادی به عرصمه 

شود که برای تممایز از شناخته می آزادی مثبت نام با آزادی از جدید گونه این. شد وارد

وجود آمد. این آزادی شد، به خوانده می آزادی که قبل از آن وجود داشت وآزادی منفی

شرح و بسط داده شد. گرین این  توما  هیل گرین اولین بار توسط فیلسوف بریتانیایی،

زننمد را رد کمرد و فقط توسط منافع خویش به انجام کارها دست میها نظریه که انسان

به جای آن بر پیچیدگی شرایط که در تكامل شخصیت اخالقی ما نقمش دارنمد، تشکیمد 

 کمه کمرد مطمرح برداشمت، مدرن لیبرالیسم هایی که وی برای آیندهدر اولین قدم. کرد

گمرین  بپردازنمد. فمردی هایآزادی و هویت تقویت به باید اجتماعی و سیاسی نهادهای

برای توضیح این آزادی و این که نشان دهد آزادی به معنمای آزاد بمودن در انجمام همر 

 :کاری است نه اجتناب از رنجش حاصل از اعمال دیگران نوشت

و اگر هیچ وقت منطقی بود که برای کارکرد مطلوب جهان ساختاری جمز ایمن آرز

 درتقم کمس هر که شود معنی گونه این آزادی که کرد را آرزو این باید احتماالً …کرد

  باشد. داشته دهد، انجام خواهدمی که را کاری هر

های پیشین که جامعه را به عنموان یمک محمیط آکنمده از افمراد بر خالف لیبرال

دید کمه در آن دانستند، گرین جامعه را به عنوان یک کل سازمان یافته میخودخواه می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86
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نظریمات وی بمه  دارد. جامعمه آن در عمام خیری برای پیشرفت و توسعه اهر فرد وظیفه

جممان  و ال تممی هابهمماو  سمرعت گسممترا یافممت و توسمط دیگممر اندیشمممندان نظیمر

هایی بعمد، سوشمیال لیبرالیسمم تبمدیل بمه برناممه توسعه یافت. در اندک سال هابسون

سمیطره  و در قمرن بیسمتم همم شمد بریتانیما لیبمرال حزب اساسی اجتماعی و سیاسی

 .کرد خود آن از جهان در را بیشتری

شد کمه بمر محمور آزادی بمدون  نئولیبرالیسم در قرن بیست و یكم بحث از ظهور

های های مثبت و منفی را به نسلاست، که قصدا این است تا تمام آزادی زمان استوار

عمالوه بمر اعممال و  .شموند، توسمعه دهمدآینده از طریق کارهایی کمه اممروز انجمام می

 مناسیها سعی در درک رابطه های مثبت، منفی و بدون زمان، لیبرالسازی آزادیپیاده

 بمرای بسمیاری تمالا ایشمان که این کما. اندداشته دموکراسی و آزادی میان صحیح و

 همالیبرال دیگمر طمرف از. داشمتند بیشمتری شهروندان تعداد میان در رای حق توسعه

این نكته این رسیدند که اگر مردم رها شوند تا خودشمان همر  درک به روزافزونی طوربه

اسمتبداد  ها دموکراتیک دست بزنند نهایتماً منجمر بمهگیریگونه که مایل اند به تصمیم

تحلیمل  کتماب و میمل آزادی بماب درشود، مفهومی که در رسماله اکثریت بر اقلیت می

بمه خموبی ممورد بحمث و شمرح واقمع  الكسی دو توکویل (1853) دموکراسی در آمریكا

فاظت مناسمی ها خواستار ایجاد یک حبرای پاسخ دادن به این مسئله، لیبرال .استشده

و یک ضمانت کارآمد در دموکراسی شدند که از طریق آن هیچ اکثریتی نتوانمد حقموق 

 .هیچ اقلیتی را پایمال کند

 فلسمفی سماختارها چندین اصل دیگر را که بمرای شمالوده عالوه بر آزادی، لیبرال

و  ()پلورالیسممبرابری، کثمرت گرایی نظیر اصولی. دادند توسعه را شدمی تلقی مهم شان

سازی اصل اول که همیشه با سردرگمی و ابهام رو بمه برای شفاف ولتر .شكیبایی و مدارا

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84_%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84_%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
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ها، و در طول زممان ترین حق انساندهد که برابری اول از همه طبیعیرو است، نظر می

گیرنمد کمه تمام اشكال لیبرالیسم در مبانی خویش این فرض را می .ستترین آن اواهی

طرفانه در ها برای نگاه داشتن این برابری بیاز نظر لیبرال برابرند. دیگر یک با افرادهمه 

بمه  .بین مردم تنها یک چیز مهم استا تمام افمراد از آزادی یكسمانی برخموردار باشمند

 کس هر از بیش آزادنیست که از منافع یک جامعه کس محق این امر عبارت دیگر، هیچ

فمرای ایمن  شموند.می دیده قانون پیشگاه در برابر طوربه مردم تمام و ببرد، لذت دیگری

 یكمدیگر بما برابمری از شمان تعریف و درکتعریف بنیادین، نظریه پردازان لیبرال درباره 

کنمد کمه نمه تنهما نیماز بمه تشکیمد می جان راولمز آمریكایی فیلسوف. دارند نظر اختالف

تضمین برابری در پیشگاه قانون است بلكه بازتوزیع برابر منابع مادی در بین افراد نیز به 

رد بتوانمد تممام چیزهمایی کمه بمرای کامیمابی در زنمدگی شدت ضروری است تا همر فم

با راولز موافق  رابرت نوزیک در طرف دیگر اندیشمند لیبرتارین، .خواهد، داشته باشدمی

 دفماع بمود، شمده تبیمین الک توسمط کمه برابری پیشیننیست و به جای آن از نسخه 

ها هم چنین مفاهیمی نظیمر لیبرال آزادی،برای مشارکت در پیشرفت و توسعه  کند.می

ها از اشاره کردن به پلورالیسم سعی در نشمان اند. لیبرالپلورالیسم و مدارا را ترویج داده

 اجتمماعی نظمم یمکمتكثر و عقاید متعدد دارند که سازنده و شكل دهنمده  دادن آرای

ها بر خالف بسیاری از پیشینیان و سابقین خویش، به دنبال انطبماق لیبرال است. پایدار

 واقع، در نیستندا ایشان کردن فكرو تجانس در بین آرای مردم و یک سان کردن شیوه 

 تشسمیس کشموره چهمارچوبی را بمرای اداره ک استبوده این بر هالیبرال هایتالا تمام

 باشمد متعمارض و متفماوت دیمدگاه کردن حداقلی و کردن هماهنگ جهت در که کنند

در نظمر فلسمفه  بدهد. درخشش و حضور اجازه مخالف هایدیدگاه به دیگر طرف از ولی

 یمک همر افمراد کمه جما آن از. شمودمی ممدارا بمه منجمر سمادگی به پلورالیسم لیبرال،

 و دیگمر فمرد بمرای بایمد فمرد هر که کنندمی بحث هالیبرال دارند، متفاوتی هایدیدگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9


 حزب همدلی مردم تهران )همت(                               چیست ؟ لیبرال کیست ؟لیبرالیسم 

 

 
26 

از دیدگاه لیبمرال، ممدارا در آغماز  باشد. قائل بردباری و احترام خویش مخالف فرد حتی

همای حماقمت و آزار و اذیت اسمپینوزااسمت. کمما ایمن کهمربوط به بردباری دینی بوده

بردباری همم چنمین نقمش مرکمزی  .کندهای ایدئولوژیک را محكوم میمذهبی و جنگ

نمد. همر دوی ایمن اندیشممندان کمهم در نظریات کانت و جان استوارت میل بمازی می

معتقد بودند که جامعه حاوی مفاهیم و تعاریف متعددی است و هر کس معیار اخالقمی 

متفاوتی را برای خوب زندگی کردن دارد و به این خماطر افمراد بایمد مجماز باشمند کمه 

ترین ترسمی از دخالمت های خویش بزنند بدون این که کوچمکآزادانه دست به انتخاب

 .افراد دیگر داشته باشنددولت یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7
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 جهرت  برا  گررای   یک دهنده لیبرالیسم بیشتر نشان

 آن کلرى  اصرول  کره  اسرت  سیاسى و فكرى

  از: است عبارت

فرآیند ظهور لیبرالیسم در اروپا در : آزادى بیان عقاید .1

 و ها دوران پس از عصر اصالحات دینى آغاز شد. جنگ

 ایجاد اولیه هاى زمینه از یكى دوران، آن در مذهبى کشتار و کشت

 .ر اقتدار حكومت بودب محدودیت

 دیگران هاى در نتیجه آزادى بیان و تساهل نسبت به عقاید و اندیشه

 .شد لیبرالى حكومت یک شرط مهمترین

حكومت محدود و مشروط براى اولین بار توسط منتسكیو : تفكیک قوا .2

و  قانونگذارى، اجرایىفیلسوف فرانسوى مطرح شد. به نظر او نهادهاى 

 .اند قضایى به منظور نظارت و کنترل یكدیگر تعبیه شده

ن این د بیبراى اینكه حاکم مستبد مسلط نشود و براى توازن قوا و منافع بای

  .سه نهاد حكومتى توازن برقرار کرد

 هاى گروه ها، انجمن با اى آزادى شهروندان نیازمند جامعه: جامعه مدنى .3

 هایى انجمن چنین وجود. است فراوان فلسفى و ذهبىم فكرى، سیاسى،

 اىه گروه حضور نیز سیاست در. گردد مى جامعه در قدرت پراکندگى باعث

 .گردد مى استبدادى و یكپارچه حكومتى تشكیل عدم باعث متنوع

لیبرالیسم به عنوان اصول خود : نظارت و کنترل همیشگى مردم بر حكومت .4

 شر منزله به را حكومت و نگرد نسبت به حكومت با بدبینى مى
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 سیاستمداران: گوید مى انگلیسى فیلسوف الک جان. داند مى ناپذیر اباجتن

 در قدرت خودسرانه کاربرد از که هستند اى درنده جانوران بالقوه طور به

لذا فقط از طریق تاسیس نهادها، موانع   ندارند. ابایى خویش منافع جهت

 .مهارکرد را آنها توان مستمر مىاجتماعى قابل رؤیت و نظارت 

لیبرالیسم حریم شخصى هر فرد را خصوصى:  و عمومى هاى تمایز حوزه .5

 جان. داند محترم و مقد  و مصون از دخالت قدرت سیاسى مى

 و خود به معطوف اعمال زمینه این در انگلیسى فیلسوف میل استوارت

 و ىخصوص حوزه را اول دسته او. کرد مى جدا هم از را دیگران به معطوف

  .دانست ه عمومى و قابل مداخله به وسیله حكومت مىحوز را دیگر دسته

قابل ملیبرالیسم در آغاز ایدئولوژى مقاومت در : مقاومت در برابر قدرت .6

ود ب( معتقد 1743-17۹4قدرت مطلقه و خودکامه بود. مارکى دوکندورسه )

 و لیساک دولت، قدرت زا اعم اقتدار و قدرت هرگونه کننده لیبرالیسم تضعیف

  .است سنت

از دیدگاه لیبرالیسم مالكیت خصوصى یكى از : حق مالكیت خصوصى .7

ابزارهاى اصلى حفن و استمرار آزادى سیاسى و فكرى است. مالكیت 

ى خصوصى یكى از مهمترین منابع استقالل، خودمختارى فرد و مقاومت و

دادوستد روحیه در مقابل قدرت و حكومت است. منتسكیو معتقد است 

 خصىش غیر رفتار دادوستد الزمه زیرا. کند تساهل و مدارا را تقویت مى

 .نیست مقابل طرف مذهبى و فكرى هاى ویژگى به توجه به نیازى و است
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 اصمل تمرین  اساسمى و تمرین مهمم را خصوصمى مالكیت انگلیسى فیلسوف هیوم دیوید

تجارت  و دقراردا عقد مالكیت، به مربوط عادات و کردارها او نظر به. داند مى دموکراسى

  .و حسابرسى... عاملى مساعد براى رعایت قوانین است

 قممرون هفممدهم و هجممدهم در اروپمما، عصممر لیبرالیسممم:  فكممرى همماى زمینممه

 هکم زیسمتند ممى تاریخ آن در بزرگى متفكران و فیلسوفان. شود روشنفكرى نامیده مى

 شمعار مهمتمرین کمه گفمت تموان ممى و بمود «بماا داشمته دانستن جرات» شعارشان

 در هرچمه شناسمى انسمان و شناسمى معرفمت جنبمه از. بود شعار همین نیز لیبرالیسم

 وىر و عاطفمه به کردن پشت». است شده استخراج شعار همین از بینیم مى لیبرالیسم

  .گیرد مى سرچشمه شعار همین از همه ،«عقل به آوردن

آیما کسمى حمق »توجه به این حقیقت شروع شد کمه لیبرالیسم فكرى در واقع از 

« دارد معتقد باشد که حق فقط نزد او است و دیگران نقشى جز تسلیم و انفعال ندارند؟

آیا همه از این حق برخوردارند یا این حق، به لطف داشمتن امتیمازات دینمى در اختیمار 

محمروم و یک عده خاص قرار گرفته است؟ آیا چیزى هست کمه همگمان از فهمیمدنش 

 قرون تلخ تجربه از سئواالت این شود؟ فهمیده خاص اى عاجز باشند و فقط توسط عده

 و بمود نیمز طلی راحت بودن طلی یر از حقغ به انسان. بود آمده دست به بشر وسطاى

 چنین ظاهر در کلیسا و بیاورد دست به سریع و راحت آسان، را چیز همه داشت دوست

 اوالً کمه چمرا نرفتنمد لمذت و راحتمى این دنبال که بودند اى عده زمان آن در. کرد مى

ز توسعه یافته نی مردم نیازهاى علم پیشرفت با ثانیاً داشتند، تردید آن حقانیت به نسبت

 عصمر آن در مختلف آراى برخورد. یافتند و دیگر پاسخ بسیارى از آنها را نزد کلیسا نمى

 خماص اى عده یک نزد و جا یک در همیشه حق که آموخت چنین متفكران و مردم به

 کمرد مى استفاده کلیسا روحانیون تنها هم آن منبع یک از تنها بشر که زمانى تا. نیست
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امایى نبود. ولى وقتى به منابع مختلف دسمت یافمت و علمم نیمز پما بمه  و اگر هیچ جاى

 و سربسمته روز آن تما کمه چیزى.نبمود مقد  کسى هیچ و چیز میدان نهاد دیگر هیچ

 قممرار دقیممق تامممل و کمماوا مممورد امممروز از بممود شممده پذیرفتممه کممافى کمماوا بممدون

و تجلیل آن باشد و  تقدیس ما وظیفه فقط که نكنید مطرح را اى عقیده هیچ.گرفت مى

و « بس. ما از این پس، اهل تحلیلیم نه اهل تجلیل. این است مفهوم دقیمق لیبرالیسمم.

 اممور شمر از را خمودا کوشمد ممى آدممى که شود لیبرالیسم فكرى از اینجا شروع مى

 و شماهان شمامل کمه شود نمى کلیسا به مربوط فقط این البته که کند آزاد غیرتحلیلى

 کمه بمود همایى قدرت نفى لیبرالیسم ترتیی این به .شد یشین نیز مىپ متفكران تقد 

 داشت. خود تسخیر در کامل طور به عمالً و نظراً را روز آن جامعه

 سمرایت نیمز آن شناسمى انسمان جنبمه بمه لیبرالیسمم، شناسى معرفتاین جنبه 

ت او نیانسما در آدممى عقیده که است این زمینه این در لیبرالیسم اصلى سخن. کند مى

 ودوجم نیمز( نجمس) مقد  دخالتى ندارد. همانگونه که انسان مقد  نداریم انسان غیر

 کمس همیچ و اسمت گسمترده بسیار انسانیت دایره که است این لیبرالیسم سخن. ندارد

 یكمى یدهعق با انسانیت مرز و شود نمى رانده بیرون انسانیت از اى عقیده هیچ خاطر به

  .ودش نمى خارج انسانیت دایره از عقیده توییر خاطر به کس هیچ ترتیی بدین. نیست

 از دیدگاه فلسفه سیاسى، لیبرالیسم در معنماى سیاسى:  لیبرالیسم هاى زمینه

آن، فلسفه افزایش آزادى فردى در جامعه تا حد ممكن است. از دیدگاه لیبرالمى، وسیع 

فرد بر جامعه و مصلحت فردى بر مصلحت اجتماعى اولویت دارد. لیبرالیسم با یک اصل 

 باعمث کمه اسمت جمایى تا آن ممكن حد تا که -ممكن حد تا فردى هاى افزایش آزادى

 شمرط و قیمد بى آزادى دیگر عبارتى به و شود مى آغاز -نشود دیگران آزادى در اخالل

 آزادى بمه را آسمیی بیشمترین که است قدرت تمرکز آن اصلى دشمن و مسئولیت با اما
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یقت لیبرالیسم نه تنها ایدئولوژى سیاسمى بلكمه نموعى راه زنمدگى حق در. رساند فردى

 از دیمن انگمارى جدا سكوالریسم همراه و همزاد آغاز  است. به این معنا که لیبرالیسم از

 تاکیمد. اسمت بوده فردگرایى و کامل رقابت آزاد، بازار ستیزى، سنت یا مدرنیسم دولت،

زندگى است. از همین جهت لیبرالیسم به  هاى حوزه همه در انتخاب حفن بر لیبرالیسم

 از قدرت لیبرال سیاسى دیدگاه نظر از. است گرایى اقتدار و طلبى شدت مخالف انحصار

 کمه گرایمى نخبمه گونمه همر با پس است خالى برانگیز  احترام  ویژگى و تقد  هرگونه

و  فكمرى اشمرافیت ممذهی، قومیمت، نسمبت قبیل از سنتى اشكال از یک هر بر مبتنى

موارد مشابه است مخالف است. البته لیبرالیسم در ابتدا بمراى مقابلمه بما ممذهی یما بمه 

 در هما عبارتى سلطه مذهبى و سپس حكومت مطلقه خودکامه پدید آمده است. لیبمرال

 بما آنها قدرت کردن محدود داشتند که درخواستى ترین مهم خودکامه حكام با مواجهه

با هدف حفن حقوق انسان و عمدتاً با انقمالب تشمكیل  للیبرا سیاسى جامعه. بود قانون

بمه تصمویی  178۹ سال در فرانسه انقالبى مجلس در که حقوق این از قسمتى. شد مى

 :رسید اینگونه است

آزادى، مالكیت، امنیت و مقاومت در مقابل ستم... آزادى قدرت انجمام دادن همر کمارى 

 آزاد اا عقیمده جمرم به توان را نمى کس هیچ... رساند است که به دیگران آسیی نمى

 آن، طبمق کمه اسمت «اجتماعى قرارداد» لیبرالیسم، سیاسى  اندیشه ترین مهم «...کرد

 به و نظم امنیت، آوردن دست به براى را آن مردم و است مصنوعى اى موسسه حكومت

 اصمول تمرین مهمم خالصمه طمور بمه. کنند مى ایجاد خود حقوق تر آسان آوردن دست

 و طبیعمى حقموق بمه ها انسان همه برابر ارزا به اعتقاد توان لیبرالیسم را مى سیاسى

. یافت موضوعه قانون به دولت قدرت محدودیت و دولت، نهاد بودن وضعى نشدنى، سلی
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 و ممذهبى اى تموده طبقماتى، از اعمم اسمتبداد با مبارزه خود سیاسى دیدگاه در لیبرال

 اده استد قرار خود اصلى هدف همواره را حزبى

 زمانى که انسان اروپایى نسبت بمه طبیعمت و لیبرالیسم:  اقتصادى هاى زمینه

 رونمق تجمارت و یافمت توسمعه روسمتاها و شهرها و یافت بیشترى تسلط آن هاى ثروت

 از یكمى کمه کردنمد پیمدا جدیمدى نیازهماى و هما درخواسمت تماجران یافمت، بیشترى

 یكمى و تجمارى هماى زمینمه در تر پائین پذیرى ریسک و امنیت افزایش آنها ترین مهم

. بممود اقتصمادى همماى زمینمه در حاکمممان و دولمت دخالممت عمدم نیازهمما، ایمن از دیگمر

 دارى سمرمایه و سمرمایه اول درجمه دشممنان مسمتبد سالطین و ها ارباب دیكتاتورها،

 شخصمى اختیمار در یما مكمانى در را اى سمرمایه کمه همین ها حكومت نوع این. بودند

 مصمادره خمود نفمع بمه را اموال آن کردند مى سعى مختلف طرق به دیدند ىم مجتمع

 قموانین تصمویی بما یما و زور با دوران آن اجتماعى مسائل به توجه با هم کار این. کنند

 بمراى کمرد نممى جمرات و هممت گمذار سمرمایه یما تماجر نتیجه در. پذیرفت مى انجام

. تاجران نیز براى حل این مشكل با دهد خرج به خود از زیادى تالا ثروت، آورى جمع

 تقسمیم او بما را خمود ثمروت از درصمدى و شمدند حكومت مسمتقیم وارد معاملمه ممى

 نیمز فاشیسمتى هماى حكوممت بما حتى توان مى مدت کوتاه در روا این با. کردند مى

 حمد در را حكوممت قدرت تا است تالا در دار سرمایه مدت، بلند در اما. داشت تعامل

 کمه بمود جما و حافن امنیت اقتصادى خویش کاهش دهمد. هممین« ن شینگهبا» یک

 و مطمرح را سمرمایه امنیمت و دولمت هماى مزاحممت رفع خود، منافع حفن براى تاجر

 البتمه و گرفمت شكل محور همین بر نیز لیبرالیسم نظرى -فلسفى تفكر و کرد پیگیرى

یز همراه بود و آن اینكه ن فكرى پشتوانه یک با سرمایه تامین و دولت مزاحمت برداشتن

 «دهد مى سامان را جامعه اقتصاد خود نامرئى هاى دست»طبیعت بهترین مدبر است و 
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 بدان این و شود آشفته جامعه و خورده هم بر نظم این شود مى باعث دخالتى هرگونه و

 شود  مى باعث و شود مى محسوب گناه باال از دستورالعمل و ریزى برنامه که است معنا

 اجمرا و بگیمرد خواهمد مى که تصمیمى هر تاجر، هر باید و شود ویران اقتصاد هاى هپای

 اقتصاد آن از و کرد خواهد ایجاد را معتدلى و متوسط حد تصمیمات این برآیند و نماید

 جامعمه طبیعمى نظمم هممین سمایه در نیمز عمدل و شمد خواهد متبلور انسانى متعادل

 .آید مى وجود به

  لیبرالیسم در عصر مما بمه همیچ وجمه هممان لیبرالیسمم : لیبرالیسمتحول در

نمانده و توییرات بسیارى کرده است. نفى تقدیس، غلبه حق بر تكلیمف، زیمر بمار همیچ 

 را کس والیتى نرفتن، انسان را جایزالخطا دیدن، حق را در معارضه آرا پیدا کردن، هیچ

هممه حقموق مسماوى  بمراى سمتن،ندان تماریخ یما خمدا یا خود پیش از حقى هیچ واجد

 لیبرالیسمم هماى آموزه از همه ندانستن، برابر انسانیت نفى با را کفر و گناه و شدن قائل

 و اقتصماد هماى حموزه در لیبرالیسمم. انمد شمده تعمدیل دچار شدت به امروزه که است

 شمرایط در. اسمت گشمته تعدیل دچار مكاتی بقیه و مارکسیسم تاثیر تحت نیز سیاست

 تممامى در دولمت سایه که بینیم مى کنیم نگاه نیز ها حكومت ترین یبرالل به اگر امروز

 ، خمانواده همچمون جامعمه در اى حموزه هیچ و چیز هیچ. است شده گسترده ها بخش

 همیچ تقریبماً و ندارد وجود دولت دخالت و حضور بدون... و اقتصاد تربیت، و تعلیم طی،

ى آزاد نیسمت در ممدار  هرچمه هرکسم دیگمر. نیسمت بیرون دولت سلطه از اى حوزه

 کمارى همر کمه همر نشمیند، نمى دولت فروا و خرید امر در یا کند تدریس خواهد مى

 اممروزه. «دهمد مى سامان را جامعه اقتصاد خود نامریى هاى دست» چون بكند خواست

 اممروزه ها حكومت. کنند رسیدگى مردم جهل و بیمارى و فقر به دارند وظیفه ها دولت

 تموان ممى و کننمد ممى شول ایجاد کنند، ر مستقیم سیاست پولى وضع مىطو به دیگر

 .اند شده «رفاه هاى دولت» به تبدیل گفت
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در  شاید به جریت بتوان گفت لیبرالیسم مقتدرترین مكتی بشری است که امروزه

های فراوانمی بمرای گفمتن ی فلسفه و سیاست، بروز کرده و در این زمینمه سمخنعرصه

دارد. شاید برای بسیاری این پرسش مطمرح شمود لیبرالیسمم چیسمت؟ از کجما آممده، 

رو،  اهدافش چیست؟ و ... . هر چند سخن در این باره بسی است، امما در نوشمتار پمیش

میمد اردازد. نگارنده بر آن است تا به صورتی اجمالى به بررسی و آشنایی با لیبرالیسم بپ

 .گردد ی دوستا واقعاست مفید استفاده
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  : نگاهی بر خارج از مرز ها

ی تاریخی غرب از سه عنصمر تشمكیل شمده اسمت: تجربه

تموان فرهنگ یونانی، فرهنگ رومی، مسیحیت. با این هممه، نمی

ی ی جدید مجموع این سه عنصمر یما غلبمهگفت که غرب  دوره

ی تاریخی غرب در عنصر یا عناصری بر عنصر دیگر است. تجربه

ی دیمن نهمادی و منزلهی نخست واکنشی است علیه مسیحیت بهی جدید در وهلهدوره

ای از احیای مفاهیمی از فرهنگهای یونانی و رومی و سپس بمه دسمت دادن تشویمل تمازه

معنای مسیحیت و باالخره پدید آوردن جهانی جدید که از هر سه عنصر زیربنایی خمود 

 .اا می شودی تاریخیلط در واپسین تجربهگذرد و علم و فناوری عنصر مسدر می

ی جدیمد اسمت و در لیبرالیسم پدیداری متعلق به جهان غمرب و همچنمین دوره

یسمم خالل قرنهای پانزدهم و شانزدهم، هنگامی که نظم جدید زندگی جمایگزین فئودال

ی مهاجران شد، در اروپای غربی پدید آمد و طی قرنهای هفدهم و هجدهم به وسیلهمی

ه ود را بمخمروپایی به امریكای شمالی راه یافت. متفكرانی که لیبرالیسم مفاهیم اساسی ا

های خمود ننهادنمد. اصمطالح آنان مدیون است همیچ کمدام چنمین عنموانی بمر اندیشمه

 .لیبرالیسم متعلق به قرن نوزدهم است

نزدیک به دو دهه قبل مردم جمهوری های نو استقالل آسیای مرکزی و قفقاز در 

رچوب اتحاد جماهیر شوروی و تحت سلطه حزب کمونیست می زیستند و تنها یمک چا

سلسله تحوالت سریع دریچه ای از جهان نوین به روی آنان گشود و برای سماکنان ایمن 

مناطق روندی نو و اوضاعی تازه پدید آورد.اوضاع تازه برداشت های متفاوتی از زندگی را 

 .طبمماق بمما اوضمماع جدیممد شممكل گرفممتبممه دنبممال داشممت و کوشممش هممایی بممرای ان
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در ساختار قبلی، سیاست عموماً و انضباط حزبی خصوصاً، ابزار اصلی حاکمیت تلقی می 

  .شدند که از این رهگذر، نظام سلطه طبقاتی تحكیم می شد

براسمما  ایممن سمماختار، دولممت دسممتگاه تخصصممی زور و اجبممار و مجموعممه ای از 

مماهیر ججامعه قرار داشت.با فرو پاشیدن اتحاد  نهادهای قهری بود که در ری  ومافوق

اد و شوروی و استقالل جمهوری های نو پدید، الگوی حاکمیت قالبی رو بمه نمابودی نهم

ی نقش هما تنها ابرقدرت جهان یعنی آمریكا تالا کرد تا سلطه خود را با توانایی ایفای

ت ین کنمد. وضمعیفرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی به تدریج در این منطقمه جمایگز

از  جدید در سراسر منطقه به دگرگونی های عمده ای منجر شد و در بعد فرهنگی مموج

امع را خودبیگانگی رو به گسترشی پدید آورد که زندگی و تا حدودی هویت تازه این جو

 .شكل می دهد

ن بود. ای دو دهه پایانی قرن بیستم با تحوالت عمده ای در روابط بین الملل همراه

ن بما الت به راهبرد جهان دوقطبی پایان داد و بازاندیشمی و سماماندهی نظممی نمویتحو

 .چشم اندازهای جدید را در دستور کار گذاشت

بما تشکیمد بمر اقتصماد  (Globalization) چنین فرایندی به پدیده جهانی شدن

را « یک قمدرت گریزناپمذیر»منجر شد که متضمن نظمی جهانگیر است و منطق تجلی 

ن آچارچوبی ذهنی پدیمد آورده اسمت کمه برپایمه « جهانی شدن»ی دهد. انگاره رواج م

در « تعاممل میمان کنشمگران متفماوت»جهان یک کل واحد تصور می شمود و سماختار 

 .نظام بین الملل کنونی می شود« دولت محور»سراسر جهان جانشین ساختار 
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یبرال لو دموکراسی  یكی از معرفه های اصلی این انگاره پیروزی محتوم لیبرالیسم

در سراسر جهان است، زیرا در مقابل این ویژگی فرهنگی غمرب جانشمینی فمرض نممی 

 .شود

صر تازه با فرو ریختن اردوگاه سوسیالیسم به عنوان اصلی ترین رقیی لیبرالیسم ع

 برالیسممای در روابط بین الملل آغاز شد و زمینه گسترده ای برای اشاعه هنجارهمای لی

 بدین ترتیی، فرهنگ که سال ها در مناطق زیمر سملطه سوسیالیسمم ظهمورفراهم آمد.

سطحی یک دیالكتیک تحلیل برنده و بسیط معرفی ممی شمد، برآینمد متناسمی گزینمه 

  .های کنشگران شد و از منافع مسلط اجتماعی حمایتی آرمانی کرد

ه همای انظم جهانگیر با توزیع سریع کاالهای فرهنگی و اطالعات از طریق ابرشاهر

وانسمت ارتباطی در توییر و تبدیل فرهنگ نقش فعالی بر عهده گرفت و از این رهگمذر ت

« ی شدنجهان»نخبگان مناطق تازه رهایی یافته از اردوگاه سوسیالیسم را جذب پویایی 

ملمت »کند. براین اسا  فرایند نوسازی در این واحدها شكل « وحدت جهان»و اندیشه 

راملمی، رهگذر اقدامات مؤثر رسانه های فراگیمر و نهادهمای فبه خود گرفت و از « سازی

 .تولید هویت های فرهنگی کامالً ملی باز با مشكل مواجه شد

ی در این میان کشور های نوپدید آمده آسیای مرکزی و قفقاز که حمول محورهما

 تاریخی، قومی، فرهنگی معینی شمكل گرفتمه انمد براثمر یمک تمامیمت تمشثیر گمذار بما

 وتدریجی جابه جایی فرهنگ مواجمه شمده انمد.برای آن کمه دربماره ماهیمت  پیامدهای

 مبانی فرایند تحوالت در کشورهای آسیای مرکمزی و قفقماز توضمیح روشمن کننمده ای

 وبدهیم، نخست باید ریشه ها، علت ها، زمینمه هما و بسمتری تماریخی و فكمری زایمش 

 .کاوی کنیمپویش اندیشه ها و تكاپوهای نوگرایانه بازبینی و باز
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دگی و نخستین تمایالت غرب باورانه در این مناطق برآمده از آگاهی به عقمی مانم

ه آشنایی روزافزون با پیشرفت غرب و نیز ضرورت دگرگونی همای سماختاری بمود. گمرو

ی از لوه هایهایی از نخبگان و دولتمردان از جنبه هایی از افكار و اندیشه های غربی و ج

امعمه جهای نو در غرب آگاهی یافتند و آن را با وضعیت پریشمان مظاهر پیشرفت و نهاد

 ه زمینهخود مقایسه کردند و به عقی ماندگی خود پی بردند. این از عوامل مهمی بود ک

 .دفكری ضرورت نوگرایی و همگون سازی فرهنگی با غرب را فراهم آورد و تقویت کر

ی تممردان در عرصمه همایضرورت نوگرایی، در تالا ها و اقمدامات نخبگمان و دول

در  مانند نوسازی، چهره خویش را آشكار کرد. ضمعف بیمنش و ناکمارآزمودگی نوگرایمان

جمه بمه داستان نوسازی و بسنده کردن آنان به تقلید از الگوی نوگرایی غمرب، بمدون تو

 ای آسییتفاوت شرایط و نیازهای دوجامعه، کارکرد فرایند نوسازی را محدود و زمینه ه

انمه در تماعی و فرهنگی را فراهم کرده اسمت. پدیمده نموگرایی و رفتمار نوگرایپذیری اج

و در  اقتبا  از غرب در اوضاع شكل گرفته که تمدن غرب با مظاهر تمدن در هم تنیده

ویی ر رویاردکلیتی تجزیه ناپذیر عرضه شده و نا آگاهی و ناتوانی نوگرایان این کشور ها 

سمیاری بها و پیامدهای آن از علل مهمی بود که نطفه با پیچیدگی ها و در هم تنیدگی 

 .نمداز آسیی پذیری های اجتماعی و فرهنگمی را در بطمن تكماپو همای نوگرایانمه پرورا

ر ددر روند سلطه فرهنگ غرب بر سرنوشت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز چند نكته 

 بما اتكما بمرخور مشاهده است. نخستین نكته، تبلیوات سرسمام آور دوران جنمگ سمرد 

ر رب ابمزاغمبانی لیبرالیسم، ناسیونالیسم و دموکراسی است. در تمامی این دوران دنیای 

ای خمود تبلیوی را تحت استیالی روزافزون خود در آورد و از راه آن به تمرویج هنجارهم

  .پرداخت
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موضوع دیگری که می توان یاد کرد حاکمیت انضباط حزبی و دسمتگاه تخصصمی 

 .قالی مجموعه ای از نهادهای قهری اتحاد جماهیر شوروی بود زور و اجبار در

نی نكته دیگر تفاوت هایی است که نوگرایان کشورهای آسیای مرکزی در پشمتیبا

کشمورها بما نخبگمان و  اجتماعی این -از سكوالریسم و عرفی کردن کامل نظام سیاسی

ب بمه نیای غمرقوانین از د نوگرایان غرب دارند. شیوه انتقال هنجارها، مفاهیم، نهاد ها و

واضمع کشور های آسیای مرکزی نمونه عینی انعكا  تداوم فراینمد تقلیمد در افكمار و م

یم کمه بسیاری از منادیان نوگرایی به شمار می رود. از ایمن رو بمه روشمنی در ممی یماب

لیمد را فرایند نوگرایی در این کشورها از همان نخستین مراحل زایش و پویش، نقطمه تق

 .ا نوآوری و خالقیت در تناقض است در بطن خود پرورانده استکه ب

رویكرد گسترده نوگرایان به تقلید که از شیفتگی به غرب و بی اعتنایی به میمراث 

فكری و فرهنگی خود ریشمه ممی گیمرد، قمدرت تفكمر اقتصمادی و توانمایی شمناخت و 

ی فرهنگمی غمرب را گزینش درست را از آنان گرفته به همین دلیل نتوانستند ارزا ها

 .نقد کنند و به گرفتن و رها کردن آگاهانمه روا همای خموب و بمد همر یمک بپردازنمد

تكاپوی نوگرایان آسیای مرکزی و قفقاز در رها کردن کامل مفاهیم و ارزا های سنتی 

و معنوی از جفاهای بزرگ آنان اسمت. ایمن تصمور کمه رونمد نوسمازی مسمتلزم درهمم 

یم و ارزا همای سمنتی و ممذهبی اسمت حتمی بما تجربمه شكستن و نابودی همه مفاه

جوامع نوگرای غربی نیز سازگار نیسمت. اممروزه اعتقماد بمه فرضمیه تضماد کاممل میمان 

نوسازی و سنت ها حتی در میان بسیاری از محققان و جامعه شناسان غربی نیز اعتبمار 

مفماهیم، ارزا خود را از دست داده است. دور از منطق است که نو بودن و موجه بودن 

ها و نهادهای جامعه خود را تنها با محک مفاهیم ارزا ها و نهادهای غمرب بسمنجیم و 
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آنها را بدون توجه به ساختار، شرایط، ویژگی ها و نیازهمای جامعمه خمود برگیمریم. همر 

  .جامعه باید مفاهیم و نهادهای الزم را از درون فرهنگ و تمدن خویش برگیرد

ا آن بمب نیز از متن تمدن و اوضاع تاریخی ویمژه و متناسمی نظریه نوگرایی در غر

ین را جوامع برگرفته شده است، بنابراین نمی توان تحقق مفاهیم و نهادهای مومرب زمم

  .به طور مطلوب به دیگر اوضاع فرهنگی و تمدنی تعمیم داد

تعمیم مصادیق نوگرایی غربی نه ممكن است و نمه مطلموب، ممكمن نیسمت زیمرا 

 ر آسیایز ویژگی ها و شرایط و مقدماتی که نوگرایی غرب بر آن استوار است دبسیاری ا

رار قممرکزی و قفقاز وجود نداردا و مطلوب نیست زیرا شمالوده چنمین اقتباسمی بمرخ  

  .گرفته است و موجی گسست تاریخی و فرهنگی در جامعه خواهد شد

ر و اسمتدالل تفكمدر حالی که بسیاری از مقدمات فكری و عینی نموگرایی غربمی 

رار قمجدید و طبقات جدید در آسیای مرکزی و قفقاز پدید نیامده اسمت، هرگونمه الگمو 

ممین زدادن و پیروی مطلق از غرب و برتری بخشیدن به مفاهیم و نهادهای نوین مورب 

  .در آسیای مرکزی و قفقاز آسمیی همای فرهنگمی و اجتمماعی در پمی خواهمد داشمت

اتوانی اقتبا  از محصوالت فناوری و فرهنگ و تمدن غرب و نمحدود بودن نوگرایان به 

و  ای اصلیدر راه یافتن به کانون های محرک و سازنده آنها را می توان یكی از ویژگی ه

یمان بما نقاط آسیی پذیر فرایند نوگرایی تلقی کمرد. بنمابراین چگمونگی رویمارویی نوگرا

د رب و گزیدن شیوه همای کارآممپیچیدگی ها و درهم تنیدگی های فناوری و فرهنگ غ

قمش برای راه یافتن به کانون های محرک و سازنده پیشرفت علموم و فنمون در غمرب، ن

  .ردتعیین کننده ای در کارکرد موفقیت آمیز و محكوم به شكست فرایند نوگرایی دا
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رزا همای اقتبا  از فرهنگ بیگانه این زیان را دارد که چون راه نفوذ مفاهیم و ا

آشمكار  را ناخواسته در پی هم می گشاید، به هویت فرهنگ آسیی می زند. البتمهبیگانه 

ممروز است که استقالل مطلق فرهنگی و سد کردن راه هرگونه نفوذ فرهنگی در اوضاع ا

ه ممی جهان نه ممكن است و نه مطلوب بلكه بایستی آنچه را از فرهنگ بیگانمه برگرفتم

 همای یمک جامعمه سمازگار کمرد. و پمیش از شود با ویژگی های تاریخ، فرهنگ و ارزا

د و اقتبا  هر مفهوم فرهنگی درباره ضرورت عقلی نیازمندی های خود بمه آن اندیشمی

ود خمتنها وقتی که ضرورت آن محرز شد با آگاهی از ماهیت و علت وجودی آن مفهوم، 

  .تاشدرا از تسلیم کورکورانه به مفاهیم وابسته آن در منظومه فكری خاص غرب ایمن 

این  اقتباسی که حامل چنین سنجش و نقدی باشد، نشان از اندیشه دارد. کارآیی

اقتبا  هنگامی روشن می شود کمه افمزون بمر شمناخت انتقمادی غمرب از ارزا همای 

ه گمویی اساسی فرهنگ خودی رویكردی مؤمنانه وجود داشته باشد. این ایمان را با گزاف

وان تمورد و تنها با نقمد میمراث فرهنگمی ممی درباره تاریخ گذشته نمی توان به دست آ

  .ارزا هایی را بازیافت و به کار بست

 انبوه تحوالت و پدیده : راهبردهای فرهنگی مطلوب در آسیای مرکزی و قفقاز

های نو، در تفكر، بینش و شیوه زندگی ساکنان آسیای مرکزی و قفقاز تشثیر فوق العماده 

وی و نمابودی قطمی سوسیالیسمم، غمرب بمه ای داشته است. از هنگمام فروپاشمی شمور

جلوداری آمریكا به عنوان تنها ابرقدرت با توانایی ایفمای نقمش همای سیاسمی، نظمامی، 

اقتصادی و فرهنگی در تمامی ابعاد زندگی مردم منماطق تمازه اسمتقالل یافتمه، حضمور 

هنگی، جدی یافت و با دور نگاه داشتن راهبردهای مطلوب به عنوان عامل تشثیر گذار فر

تمامی قلمروهای زیستی مردم این مناطق را به زیر سلطه خود کشید و بمه سماختارها، 

نظام رفتاری و انگیزشی ملت های منطقه غلبه یافت. در چنین فضایی فرهنگ، اخالق و 
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ارزا های واالی انسانی که حتی در دوران حاکمیت قهر آمیز حزب کمونیسمت تمداوم 

 .تخوا بحران دگرگونی شدیافته بود با نام نوگرایی دس

عارضات هنگامی که دستاوردهای این دوره را در مقابل غفلت ها، ناهنجاری ها و ت

فرهنگی و اخالقی قرار می دهمیم بمه صمرافت ممی افتمیم کمه ممردم ایمن منماطق کمه 

ی بیشترشان مسلمانند درگیر چه پریشانی و تنگنایی شده انمد و بمه رغمم ادعمای کسم

رب را غمنخبگان در این دوره، روز به روز پیوندهای فرهنگی خود بما شعور و غیرت ملی 

 استوارتر کرده اند. علت این همه کوتاهی در شناخت اقتصادی غمرب بمه سمبی راحمت

 .طلبی نخبگان جوامع آسیای مرکزی و قفقاز است

لیومات ملت هایی که بما الهمام از نخبگانشمان توانسمتند سمالیان دراز در برابمر تب

ی راث فكریز کمونیسم پایداری کنند، در برابر فرهنگ غرب زانو زدند و به میوسوسه انگ

گمان و فرهنگی خود بی ایمان شدند و این نبود مگر به علت احسا  عقی افتادگی نخب

ای این جوامع در برابر غرب. بی ایمانی به دانسته همای خمویش، نخبگمان جواممع آسمی

تقمادی و همین عقمده آنمان را در تفكمر ان مرکزی و قفقاز را دچار عقده فرودستی کرده

 .ناتوان تر کرده است

 گمی یكی از کارسازترین راهبردهای فرهن: احیای روحیه خودباوری در نخبگان

اه رمطلوب احیای روحیه خودباوری در پیشقراوالن جواممع آسمیای مرکمزی و قفقماز از 

ی صت بینش فلسمفپدید آوردن فرصت گفت وگوی چهره به چهره است. با ایجاد این فر

ای و تفكر انتقادی به عنوان یک خصلت ارزشی مطرح در تبیین مالک های هنجاری بمر

 .ارزیابی روا ها، نظریه ها، ساخت ها و عملكردها مؤثر خواهد بود
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ی گفت وگوی میان روشنفكران و نخبگان می تواند به سمازگار کمردن و سمامانده

اصملی  نگرا بنیادگرای سكوالریسم مانع تصورات و باورها، به شیوه تحلیلی کمک کند.

ه این گفت وگو است. بر مبنای این نگرا همه مشكالت و ناهنجاری های اجتمماعی بم

نمه ناسازگاری میان ارزا های سنتی و ارزا های نوین بماز ممی گمردد و در ایمن دوگا

سازی برتری دادن ارزا های نوین و کاستن از اقتمدار سمنت پیشماپیش منظمور شمده 

نت و حال آن که اگر جامعه به بهای از دست دادن ارزا های واالی فرهنگ، سماست. 

گمذارد، و اخالق اجتماعی و فردی، در راه توسعه، رفاه و انباشت ثمروت اقتصمادی گمام ب

افتمادن نتیجه پایانی آن چیزی جز سرگشتگی انسان ها، زوال ارزا ها و هنجارها و فرو

کمه  انحرافات اجتمماعی نخواهمد بمود. کمما ایمنجامعه در بحران هویت و دیگر آفات و 

ه مما بمجامعه امروز غرب به سیر قهقرایی اخالق و فرهنگ دچار شده است و این تجربه 

 .می آموزد که آنان به خطا رفته اند و ما نباید رفتار آنان را تكرار کنیم

 پیونمد میمان فرهنمگ و سیاسمت ی: همسویی میان تعامالت سیاسی و فرهنگ

 مماعی بمرکه به تازگی مورد توجه قرار گرفته باشد. فیلسوفان و عالمان اجت امری نیست

 این نظر متفق القول هستند که فرهنگ هم با نظام سیاسی تعیین و مشخص می شمود

 و هم خود تعیین کننده نظام سیاسی است. فرهنگ به عنوان حافن یک نظمام سیاسمی

 :اساسی دارد سه کارکرد

 جامعه پذیری سیاسی .1

 ب و تربیت نخبگانانتخا .2

 انسجام از طریق ایجاد شعور ملی .3
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از تلفیق فرهنگ و سیاست الگوهای جهت گیری در برابر موضموع همای مختلمف 

 تولید و میان جامعه توزیع می شود. جهت گیری شناختی، جهت گیری عاطفی و جهت

 .گیری قضاوت و داوری، از این جمله است

ن کمه با فرهنگ اسالم و با عنایت به اینظام سلطه در یک جنگ سرد اعالم نشده 

ساخت فرهنگی یک جامعه، محمل مادی ساخت سیاسی آن نیمز هسمت و بمر سممت و 

بمه  سوی نوسازی تشثیر مستقیم می گذارد، همزمان با اقدامات سیاسی در سطح وسیعی

 .گسترا فرهنگ غرب در آسیای مرکزی و قفقاز پرداخت

یری پیچیده ای پدیمد آورد کمه نظمام یمادگایجاد جریان اطالعات یكسویه فرایند 

نقش های اجتماعی یكسره بمه دسمت فرهنمگ مهماجم افتماد و هممان آمموزه هما پایمه 

ز ارتباطات جوامع و نظام های سیاسی با جهان اسالم شمد کمه آسمیای مرکمزی و قفقما

ظمر نجزئی از آن است. این جریان یكسویه چنان پوشش کاملی ایجاد کرده است که به 

 .گریز از آنها ممكن نباشد می رسد

غرب که در دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی بر این مناطق در حسرت یمک 

 ر آسمیایجای پا بود، امروز با استفاده از مجموعه ساز و کارهایی که بمه دسمت آورده د

مرکزی و قفقاز به تمرویج مسمیحیت مشموول اسمت و اگمر ایمن گفتمه ممورخ برجسمته 

سمه  استعمار، ترویج دین مسیح و فرهنمگ غربمی» را بپذیریم که« رنه رمون»فرانسوی 

ار بمشرایط و مناسبات استعماری در عصر جدید « عنصر به هم پیوسته یک موضوع اند.

اممل دیگر تجدید شده است. جریان یكسویه اطالعات، نوگرایی را آخمرین دسمتاورد و ک

 سكوالریسمم در بعمد ترین مرحله تاریخ بشمر معرفمی ممی کنمد و ممرادا از نموگرایی،

 .فرهنگی و لیبرالیسم در بعد سیاسی و اجتماعی است
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ارت که اکنون یكی از مدیران دستگاه برنامه ریمزی سیاسمی وز فراسیس فوکویاما

بودی امور خارجه دولت آمریكا ست، فروپاشی بلوک شرق و سقوط کمونیسم را نشانه نما

 اجتناب لیبرال را در سراسر جهان آخرین رقیی تاریخی لیبرالیسم و استقرار دموکراسی

ناپذیر دانسته است. وی بما بمه کمار گمرفتن فلسمفه در خمدمت سیاسمت و راهبردهمای 

. از سیاسی، در واقع درصدد توجیه نظریه فرمانروایی مطلق غرب به رهبمری آمریكاسمت

 سوی دیگر جهان غرب که پس از جنگ های صلیبی به ویژه از قرن هجمدهم از ناحیمه

سا  خطر می کند، در قالی نظریه جنگ تمدن هما جمدی تمرین برخمورد در اسالم اح

 .آینده را میان اسالم و غرب پیش بینی می کند

واضع ایمن نظریمه، رقابمت اسمالم بما غمرب را رقابمت دو مكتمی ممی  هانتینگتون

ا نظمری شناساند. برای اهل دقت آشكار است که این نظریه بیشتر کاربرد سیاسی دارد ت

م د پیدا کردن توجیهی برای طرح یک راهبرد تمازه اسمت، بمه نظمر وی اسمالزیرا درصد

 یكمی« پایان تماریخ»و « جنگ تمدن ها»برای غرب یک رقیی سیاسی است. دو نظریه 

خالفمت سلبی و دیگری ایجابی در پی نابودی اسالم و حامالن آن است و بر این اسا  م

ا بما تمه شیوه های مختلمف ممی کوشمد با اسالم باال گرفته و غرب با قهر گسترده خود ب

 .اسالم مقابله کند

در این میان بر مصلحان الزم است که بما شمرح صمدر و درک موقعیمت منطقمه و 

ارای تفكیک موضوع ها از یكدیگر با ایجاد رابطه ای بمر مبنمای تسماهل و تسمامح و ممد

 رتبماطسیاسی، به پیدایش فرهنگی همگن و گسترا نمادهای مشترک به عنوان زبان ا

همت کنند و حضور خود را در عرصه های ساخت اجتماعیا سیاسی، فرهنگمی و دیگمر 

 .فرایندها نشان دهند
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 وساخت سیاسی مجموعه ای از نهادها و ساز و کارها مشتمل بر دو بخش دولمت 

هموری جامعه است. مصلحان باید با ایجاد ارتباط و همكاری با نهادهمای سیاسمی در جم

بلیومی تقفقاز اعم از دولتی و غیردولتی به کارآمدی دستگاه های  های آسیای مرکزی و

كانمات بیفزاید، همچنین بخش های غیردولتی نیز باید بتواننمد بمه تناسمی و فراخمور ام

 خود در ترویج نهادهما و نمادهمای بمومی سمهمی داشمته باشمند. ایمن اقمدام بمه نموعی

ج ی میدان می دهد تا خمارتمرکززدایی منطقی است که به گسترا گروه های غیردولت

یمن ازنمد. ااز دستگاه دولتی و با انگیزه و شیوه های فردی به توسعه روابط فرهنگی بپرد

شیوه موجی خواهد شد که میان مردم و دولت در سیاست های فرهنگی حس اتفماق و 

 .همدلی و مآالً اعتماد پدید آید
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  : اسالم و لیبرالیسم

لیبرالیسم، همیچ گونمه سازشمی میمان با توجه به مبانی 

 .اسالم و تفكر لیبرالیستی وجود ندارد

اسمممالم مخمممالف آزادی و سمممرمایه داری بمممر مبنمممای 

لیبرالیستی است. آزادی از نظر اسالم در محدوده قانون الهمی 

مطرح است. اسالم با ترویج عقاید گمراه کننده و توهین آمیز بمه ممؤمنین و همر انسمان 

مقدسات و باورهای دینی، توطئه علیه اسالم و حاکمیت دینی، تموهین دیگر، توهین به 

به شخصیتهای الهی و معنوی، مانند: پیامبران و امامان علیهم السالم ، خریمد و فمروا 

کاالهای حرام و غصبی، خرید و فروا کتابهای گمراه کننده و غیر اینها کمامال مخمالف 

 .است

رح رعایت بعد مادی و معنموی انسمان مطمآزادی تعریف شده در اسالم با توجه و 

ممورد  استا اما در لیبرالیسم فقط مصالح مادی و بعد غیرالهی و غیرمعنموی )حیموانی(

 .توجه است

( بمر و همچنین اسالم بر خالف نظر لیبرالها )که بمر انسمان ممداری تشکیمد دارنمد

 ودانمد  خدامداری تشکید کرده، حق قانون گذاری و حاکمیت را مختص به خداونمد ممی

و  سیاست و حاکمیت را جدای از دین نمی شمارد. بنابراین، هیچ سنخیتی بمین اصمول

 .مبانی اسالم با اصول و مبانی لیبرالیسم وجود ندارد

اه راسالم آزادی انسان از هر گونه بردگی جسممی و فكمری را ممی پمذیرد و تنهما 

 .دستیابی به آزادی و حریّت واقعی را پرستش خداوند می داند
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  :آیت اهلل دکتر حسین بهشتیلیبرالیسم از دیدگاه 

نگاه لیبرالیستی به مقوله آزادی از جمله مسائلی است که 

از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی مخالفان اسالم نماب بمرای بمه 

اند. انحممراف کشممیدن جمهمموری اسممالمی از آن مممدد جسممته

مرزبندی اند اندیشمندان انقالب اسالمی نیز همواره سعی داشته

روشنی را که بین آزادی مورد نظر اسالم و غرب وجود دارد برای ممردم تشمریح کننمد. 

سخنرانی مبسوطی را در کمانون  135۹اهلل بهشتی در سیزدهم آذرماه شهید مظلوم آیت

وسمومین سمالگرد پرداخت. ایمن سمخنرانی را درسیابوذر داشت که به همین مقوله می

 .کنیمخوانندگان محترم تقدیم میشهادت آن شهید بزرگوار به 

ر سای را که این روزها بر امروز در نظر دارم یكی از مسائل فكری زمانمان، مسئله 

بخصموص کمه موافمق و مخمالف، « آن مسئله لیبرالیسم اسمت»زبانهاست مطرح کنم و 

های مختلف این روزها مكرر اصطالح لیبرالیسمم را بمه کمار ها و گرایشصاحبان اندیشه

 .برندمی

لیبرالیسم یعنی آن طرز تفكری که بر پایه آزادی انسان نباشد، )بر پایه آزادی فرد 

توانمد انسان( اسا  این مكتمی ایمن اسمت کمه فمرد انسمان موجمودی اسمت آزاد و می

ها و تمنیمات تواند در راه رسیدن به این خواسمتهها و تمنیاتش را بشناسد و میخواسته

انسان چه از نظمر شخصمی و شخصمیتی، چمه از نظمر تالا کند و به آنها برسد و رشد 

فرهنگی، چه از نظر رفتاری، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی به این است کمه 

خواهمد به او )یعنی به فرد انسان( آزادی بمدهیم، بمه او بگموییم آن طمور کمه دلمت می

از یمک زمینمه ای است و نهالی است روییمده حرکت کن. لیبرالیسم بر این اسا  شاخه
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دیگر و آن راسیونالیسم است. )یعنی اصالت خرد( البته باید توجه داشت با ناسیونالیسمم 

 .اشتباه نشود

توانمد آنچمه را الزم راسیونالیسم بر این پایه است که انسان با خمرد خویشمتن می

 بمر ایمن دارد بشناسد. عقل انسان برای راهبری و راهنمائی او کافی است. راسیونالیسمم

ت و بما اسا  و بر این نظر و گمان است که انسان دارای عقلیتی تمام عیار و کمافی اسم

عقمل و  این عقلیت دیگر نیازی به حاکمیت دین و مذهی و قانونی و رای قوانینی که بما

 .کند نداردیابد و وضع میخردا می

 به عبارت دیگر برای راهبری و هدایت انسمان هممان پیمامبر بماطن، یعنمی عقمل

 .فیست و حتی نیازی به پیامبران و برخورداران از وحی الهی نیستکا

وحی به عنوان یک مبدا و سرچشمه مستقل آگماهی و شمناخت، در راسیونالیسمم 

تواند حقمایق هسمتی را دریابمد و مورد قبول نیست. تنها عقل و خرد آدمی است که می

اسمد و عقمل جهمان را بشنانسان باید با پای عقل حرکت کند و در پرتو روشنائی خرد و 

قل شود راسیونالیسم و اصالت عراه بهتر زیستن و سعادتمند زیستن را پیدا کند. این می

  .و اصالت خرد

کند با این پایه جلمو بمرود و حرکمت بكنمد آن وقمت در وقتی که انسان شروع می

رابطه با اندازه نقش فرد انسان در ساختن زندگی، و در سماختن خمودا و محمیطش و 

ها مختلف است. گروهی را چنمان گممان اسمت کمه فمرد انسمان، فرهنگش آراء و بینش

کننده شخصیت اوست و انسان بما هممان اصالت کامل دارد و هویت فردی انسان تعیین

نیروهائی که در هر فردی از افراد بشمر نهفتمه اسمت، و دسمت آفمرینش در نهماد او بمه 

طرز  ند، بسازد و به سعادت هم برسد. اینتواند بشناسد، حرکت کودیعت نهاده است می
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تفكر دو جنبه دارد یكی جنبه اصالت دادن به فرد در مقابل کسانی که به جامعه اصالت 

شود لیبرالیسم با اندیویدوآلیسم و اصالت فرد همگام و دهند که از این بعد، گفته میمی

ت همر نموع جبمر همآهنگ است. وقتی گفتید فرد انسمان آزاد اسمت و فمارز از حاکمیم

تواند حرکت کند و همه میدان هسمتی بمرای حرکمت فمرد انسمان بماز و آزاد اسمت، می

تواند دگرگون کند معنایش این است که نه حاکمیت جبرهای اجتماعی راه انسان را می

 .و اراده انسان را خاضع کند و نه حاکمیت جبرهای دیگر

 مماعی، در میمدان همر نموعفرد انسان چنان آزاد است که در هر نموع محمیط اجت

تواند راه خودا را به صمورت دلخمواه بشناسمد و فرهنگ، در هر نوع نظام اقتصادی می

ینهما اباشد،  پیدا کند و برود. اینكه بگویید این نظام یا آن نظام، و این که محیط چگونه

میمت سدکننده راه انسان و راه فرد انسمان نیسمت، چمون انسمان آزاد اسمت آزاد از حاک

 .رهاجب

ه نمام در مقابل این طرز تفكر لیبرالیسم فردگرا، طرز تفكر دیگمری وجمود دارد بم

گرا. لیبرالیستی که با نوعی، سوسیالیسم و حاکمیمت جممع را پمذیرفتن لیبرالیسم جمع

 .هماهنگ و همراه است

یابد که چنان نیست که انسان از حاکمیت نظامی وقتی لیبرالیسم به تدریج درمی

رسمد کمه کند به کلی آزاد باشد، وقتی که لیبرالیسم بمه اینجما میدگی میکه در آن زن

بنمدد و او را باالخره گاهی نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی حاکم، دست و بال فرد را می

دارد، اینجا لیبرالیسمم نموعی اصمالت و هویمت مسمتقل و از حرکت آزاد و دلخواه باز می

آورد. در پذیرد و سر از نوعی سوسیالیسم درممییحاکمیت جمع و نظام را کم یا بیش م

های غرب، در جوامع غربمی، در بینیم که چگونه در سرزمیناین قرنی که ما هستیم می
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کشورهایی که زادگاه لیبرالیسم و تفكر آزادمنشمی فمرد انسمان بودنمد، آرام، آرام تفكمر 

رایانه هماهنگ و ممزدوج گسوسیالیستی جلو آمده و با تفكر لیبرالیستی آشتیانه و آشتی

 .شده است

ها به صورت مكتبی کمه ها، و در این جامعهبینیم که لیبرالیست در این مكتیمی

یسمم با سوسیالیست هماهنگ شده باشد درآمده بنابراین ویژگی و خصلت اساسی لیبرال

 شمرمدر این چیزهایی است که برمی

 ر نوعهاندیشه و نفی پایه لیبرالیسم، راسیونالیسم و اصالت خرد و  .1

 .سرچشمه و مبدی آگاهی و معرفت غیرعقل و اندیشه است

هایش در فرهنگ و تمدن اخیر لیبرالیسم در آن نخستین جلوه .2

جود ارد بوو اینكه فرد انسان اصالت د« اندیویدوآلیسم»غربی براسا  اصالت فرد 

 .تآمده است، نفی حاکمیت هر نوع نظام و جبر اجتماعی بوجود آمده اس

درعین حال که لیبرالیسم براسا  نفی حاکمیت هر نوع جبر و  .3

 ام بهبوجود آمده است، درعین حال لیبرالیسم آرام آر« دترمینیسم اجتماعی»

سوی پذیرا نسبی جامعه و هویت اصیل جامعه حرکت کرده و سر از 

 .درآورده است« لیبرالیسم سوسیال»یا « سوسیالیسم لیبرال»

نفی حاکمیت شرع و قوانین و احكام خدایی و مقمررات دینمی لیبرالیسم همراه با 

گوید تو برای وضع گوید تو آنها را باطل بدان یا حق بدان، میاست، نه بدین معنا که می

مقررات و قوانین اجتماعی درپی این نباا که حاال قرآن چه گفته و پیومبر چه گفتمه، 

را بمه کمار بینمداز، دریمافتن قموانین و  تفكمر علمیمت تو برو آزاد عقلت را به کار بینداز،

مقررات، شناخت علمی را مبنا قرار بده، و بر این اسما  قموانین الزم، بمرای بهمروزی و 
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گذاری کن. هر وقمت سعادت انسان را کشف کن و وضع کن و با اراده آزاد خودت قانون

یمز جمالبی کن چهم فهمیدی که این قانون ضرر دارد قانون را لوو کن قانون تازه وضمع

 .آیدهم به نظر می

انون اگر انسان به این مرحله از رشد برسد که دیگر احتیاجی بمه کتماب خمدا و قم

هممه  خدا و کلمات پیومبر خدا برای تعیین مقررات و احكام نداشته باشمد، مسمتقل از

ای متفكمر، اندیشممند، ای بنشمیند بما خمودا یما بما همفكمری عمدهاین حرفها گوشه

نظر تبمادل وارای سهم و بهره کافی از شناخت علمی جمع شود و بحمث اندیش، دعلمی

 گذاری متضمن سعادت است، هر قانونی را که عقلکند در این باره که به چه نحو قانون

ها مناسمی ما، خرد آزاداندیش ما، فارز از هر نوع محدوده دیگمر، بمرای سمعادت انسمان

طاعت کنند. فردا هم اسیر این قمانون اآن شود قانون او و همه باید از شناخت همان می

رویم بماز همم دور همم جممع مانیم، حرکت داریم، پویائی داریم، به جلمو ممیامروز نمی

انمدازیم، مان را بمه کمار میکنیم، خمرد آزادانمدیشنشینیم فكر میشویم، باز هم میمی

 .، قانون از نونو کنیم. روز ازبینیم، قانون نو وضع میاوضاع و احوال و شرایط را می

توانمد روی پایمه های لیبرالیسمم اسمت، لیبرالیسمم بمه راسمتی نمیاین از ویژگی

خودا بماند و اصالت خودا را حفمن کنمد و درعمین حمال قبمول همم داشمته باشمد 

چمون و چمرا بایمد قوانینی که خدا فرستاده است به وسیله پیمامبران ایمن قموانین را بی

 .یمفلسفه آنها پی برده باشیم و خواه پی نبرده باش پذیرفت، خواه ما به حكمت و

ها در رابطه با آن مطلبی کمه اینجا مسئله ظریف است. چون دیدم یكی از روزنامه

ای کند جملههفته پیش، مطلبی نوشته بود، آن را مطالعه کردم. نویسنده مقاله نقل می

ی لیبرالیسم ایمن اسمت هایكی از ویژگی»را که من در مصاحبه گذشته گفته بودم، که 
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گوید فرد انسان برای یمافتن قموانین زنمدگی و وضمع آن عقمل خمود را بمه کمار که می

اندیشد، هرچه به عقل خودا و دیگران رسمید، بمه صمورت قمانون و اندازد، آزاد میمی

توانمد مقیمد بمانمد کمه شود، دیگمر نمیاا میآورد که این قانون زندگیمقررات در می

ه؟ قرآن چه گفته، تورات چه گفته، انجیل چمه گفتمه، بمه اینهما مقیمد شریعت چه گفت

نیست، آزاد است. این نویسنده سوال کرده بود که این ویژگمی و خصوصمیت را از کجما 

کنم که نویسنده این مقاله حتمی بمه خمودا برای لیبرالیسم بیان کردید؟ احسا  می

ل که در همان غرب نوشمته شمده های مفصزحمت نداده که الاقل به این دائره المعارف

اگر کسی بخواهد درباره این مسمائل مراجعمه فموری بكنمد و فرصمت رجموع بمه منمابع 

تواند به اینها مراجعمه کنمد و یمک شمرح مختصمر تحقیقی مفصل هم نداشته باشد، می

 .ای را پیرامون اینها پیدا کندتحقیق شده فشرده عصاره

المعمارف آلممانی کمه نمام ل بمه ایمن دائرهکنم الاقممن به این نویسنده توصیه می

برم زیر واژه لیبرالیسم مراجعه کند تا ببیند در خصوص توضمیح آن چگونمه یكمی از می

های لیبرالیسم را فارز بودن انسان از حاکمیت وحی و شریعت بیان کرده اسمت، ویژگی

سرشمار المعارف آلمانی )فروکهاو ( بیست جلدی که یک مجموعه بسمیار غنمی و دائره

یا  است و نشر اخیرا مربوط به همین ده، پانزده سال پیش است و شاید حدود سیزده

ها را چهارده سال پیش نشر جدیدا که بیست جلدی است تمام شده و آخرین بررسی

المعمارف غنممی سرشمار زیمر واژه لیبرالیسممم در همر زمینمه گمردآوری کممرده، ایمن دائره

 .هما را آورده اسمتآنجما ممنظم ایمن ویژگی چندصفحه مطلی فشمرده تحقیقمی دارد و

شمود ایمن اسمت کمه ها که در ایمن تقریمر پیراممون لیبرالیسمم بیمان مییكی از ویژگی

نسمان لیبرالیسم در رابطه با نفی اصالت و حاکمیت شرعیت و قمانون الهمی و دیمن بمر ا

 .است



 حزب همدلی مردم تهران )همت(                               چیست ؟ لیبرال کیست ؟لیبرالیسم 

 

 
54 

  :های مثبت لیبرالیسم جنبه

  بلكممه در ایممن لیبرالیسممم یممک جنبممه مثبممت جالممی

 :های مثبت جالبی هم هست که باید به آن توجه کنیمجنبه

لیبرالیسم در زمینه مخالفت توده مردم با حاکمیمت و حكوممت 

وجود آمده و نفی استبداد اسمت، از استبداد و مستبدان تاریخ به

ها مجبور این نظر بسیار چیز خوبی است. از این نظر که براسا  تفكر لیبرالیستی انسان

تشن زندگی کنند بسیار چیز جمالبی اسمت. نفمی همیشه زیر حكومت یک غول نیستند

  .کند استبداد فردی رامی

 کند اسمتبداد جمعمی را در شمكل اسمتبداد از این نظر که لیبرالیسم نفی می

طبقاتی آنطور که در مارکسیسم هست، یا در شكل اصمالت کاممل جممع و اینكمه فمرد 

روی اسمت از جممع، نیست، فرد انسان یک دنبالمهانسان محو در جمع است، بد چیزی 

ی اسا  در جمع انسان است و جامعه بشری در یک مكانیسم جبری، حرکتی را به سوی

کنمد چنمین خواهمد افمراد نپذیرنمد، نفمی میخواهد افراد بپذیرنمد، میکند میطی می

جهمت  از حاکمیت طاغوتی جمع را بر فرد از این نظر هم اندیشه خوبی است. لیبرالیسم

 رای فمردبمنفی استبداد طبقاتی، دیكتاتوری طبقاتی و استبداد کل جامعه و اینكه واقعا 

اسمت،  انسان میدان مانور قائل است و میدان حرکت و انتخاب، از این نظر بسیار خموب

 .صحیح و مطلوب است

  لیبرالیسم از این نظر که برای فرد انسان این منزلت را قائل اسمت کمه تمو ای

حرکت کن، پویش داشمته بماا، عقلمت را بكمار بینمداز، فكمرت را بكمار بینمداز،  انسان

انتخابت را بكار بینداز، بساز خودت را، بساز محیطت را، تسلیم وضع موجود نشو. از این 
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ای است برای شكستن نیروهما و اسمتبدادهای درونمی نظر هم بسیار جالی است. زمینه

 .انسان

 همای وی مالكیمت فمردی، فعالیتردی تكیه دارد دانید که لیبرالیسم اقتصامی

 خواهد بكنمد واقتصادی فردی و اینكه به فرد انسان باید میدان داد تا هر طور دلش می

 خواهد به بازار عرضه کند، آزادی تولید و آزادیفرآورده خودا را هم هر طور دلش می

شمود. از دی جامعه میتوزیع و عرضه و تقاضای آزاد منشا رشد اقتصاد و شكوفائی اقتصا

کند بسمیار این نظر که تا حدی زمینه را برای خودانگیختگی اقتصادی انسان فراهم می

 .های مثبت لیبرالیسم استهائی از جنبهجالی است. اینها نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حزب همدلی مردم تهران )همت(                               چیست ؟ لیبرال کیست ؟لیبرالیسم 

 

 
56 

  :های منفی لیبرالیسم جنبه

تموانیم از ایمن های منفمی همم دارد. مما نمیاما لیبرالیسم جنبه

 .های منفیش به آسانی بگذریمجنبه

  لیبرالیسم در آنجا کمه تنهما منبمع معرفمت و آگماهی

داند و اصالت وحی را به عنوان یک سرچشمه مستقل راعقل می

پذیرد، آیا از این نظمر همم چیمز خموبی گذارد و نمیدهد و ارجی نمیآگاهی بهائی نمی

لیبرالیسم از این جهت چیز بمدی  است؟ از نظر ما و از نظر همه معتقدان به وحی الهی،

های فیض و برکت یعنی ترین سرچشمهاست، خطرناک است، انسان را از یكی از متعالی

کند. از ایمن نظمر های پیومبران پاک خدا، دور میوحی خداوندی و نبوت انبیاء و آورده

 .مورد انتقاد است، و مورد انكار ما است

  کند که چشمش لیبرالیسم از این نظر که آن قدر روی آزادی فردی تكیه می

های طماغوتی بمرای فمرد بمه تواند آن تنگناهای نامرئی و مرئی را که حاکمیت نظامنمی

شمود از ایمن نظمر همم در خمور انتقماد اسمت، آورد و مانع حرکت آزاد فرد میوجود می

خواهمد بكمارد، سان آزادی بده هر طور دلش میگوید تو به فرد اناقتصاد لیبرالیستی می

بسازد، بخورد، مصرف کند، بخرد، بفروشد. این خود زمینه شكوفائی اقتصاد انسان است. 

آید. ظماهر خیلمی آراسمته و دلپمذیری دارد. امما این حرف به نظر شما چقدر جالی می

م، آقمائی کمه روی گوئیم جناب لیبرالیسشكافیم میکنیم و از هم میوقتی آن را باز می

تر کمن، کنی، چشممهایت را بمازتر کمن، عینكمت را کماریاقتصاد آزادی فردی تكیه می

داری جهانی تر کن ببین چطور روند اقتصادی سرمایهبین و دوربینت را باالتر و قویذره

کنمد، بمه های کوچک انسانها تنگ میها و بر گروهعرصه و میدان عمل را بر افراد انسان
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نگمرد چیمزی توانمد بخمورد و از همر طمرف میبیند تكمان نمیه یک انسان میطوری ک

 تواند بكند. ایمن ناشمی از چیسمت؟کند حرکت هم نمیبیند، اما اجماال احسا  مینمی

ای تقسمیم امكانمات اقتصمادی عادالنمه آری ناشی از این است که وقتی در یمک جامعمه

رند دست بدست همم بدهنمد و یمک قشمر ای آنها که بیشتر دانباشد، و وقتی در جامعه

بسیار مرفه و بسیار برخوردار از مواهی زندگی بمه وجمود بیاورنمد کمه سرشمان در الک 

یكدیگر باشد و کاری هم به کار آن توده وسیع پرجمعیتی کمه از ایمن امكانمات محمروم 

آن  هایشان بین هم باشد دراست نداشته باشند، داد و ستدهایشان بین هم باشد، ازدواج

بینید مردمی ناتوان و تهیدست، با حداقل امكانات یا زیمر حمداقل امكانمات طرف هم می

روز و شی را باید کاسه چه کنم جلویشان بگذارند و این کاسه چه کنمشان روز بمه روز 

تر و هممای زنممدگی خممالیها و برخورداریپرتممر و روح و قلبشممان روز بممه روز از شممادی

ای این فرد محروم، یا ایمن تر باشد، در یک چنین جامعهالیشان هم روز به روز خکیسه

بچممه متولممد شممده در یممک خممانواده محممروم، امكممان واقعممی تحممرک، و شممكوفائی و 

 .اا، مگر چقدر است؟ بسیار ناچیز. گاهی هم چیزی نزدیک به صفرخودانگیختگی

یمز خموبی گویی چشود این آزادی که تو میبنابراین، به این آقای لیبرال گفته می

  .آیداست اما برای تو؟ چون چیزی از آن گیر من نمی

این جمله یک جمله ساده کوچكی نیسمت کمه مما از آن بمه آسمانی بگمذریم. مما 

کند یک خط سیر دارد، به بینیم که آن آزادی فردی که لیبرالیسم روی آن تكیه میمی

اقلیت مرفه برخوردار از رویم، یک رود، و در این سو ما هر چه جلوتر مییک سو جلو می

یابیم شاداب، برخوردار و دارای امكانمات فمراوان بمرای اعممال ها را میبسیاری از آزادی

بینیم رنجمور، پژممرده، افسمرده، و دارای امكانمات بسمیار آزادیشان و یک اکثریت را می

 .ضعیف برای استفاده از آزادی و اعمال آزادی
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الت شمما االن ایمن اکثریتمی را کمه در مشمك سؤال از لیبرالیسم این است که آیا

یابید؟ آیا به راستی این اکثریت همم امكمان ور شده، به راستی آزاد میفرسا غوطهطاقت

ط برای ی را فقاعمال این آزادی را به اندازه آن اقلیت برخوردار مرفه دارد؟ شما این آزاد

دانید؟ رصد چیز خوبی نمینج ددانید و برای آن نود و پوبی میدرصد جامعه چیز خپنج

 یا اگر خوب است برای همه خوب است؟

خواهید بدانید کمه را بشنوید؟ شما نمی« کادالفقران یكون کفرا»خواهید شما نمی

کند کمه حتمی ها چنان عرصه را تنگ میگاهی فشار فقر و تنگدستی و ناداری بر انسان

ائی کمردن اسمت؟ آیما ممردم گوید خدایا آخر این چمه جمور خمدآید میاز زبانش درمی

ات گویند خدایا این هم شد خدائی تا من بنمدگیگویند؟ نمیها نمیمحروم از این جمله

آقا، معرفتش کم است. اگر آدم بمامعرفتی »گوئی: گوید؟ فورا میرا بكنم؟ چرا این را می

، زد. من هم قبول دارم معرفتش کم است ولی سؤالم این است کمهبود این حرف را نمی

حمیلمی چرا معرفتش کم است؟ و سؤالم این است که اگر معرفتش زیاد بود با این فقر ت

 رفممت؟یسمماخت، و معممرفتش بمماال مهای اجتممماعی و اقتصممادی میعممدالتیناشممی از بی

همای ظالمانمه ها و نابرابریعمدالتیرفت بر علیه این بیطور که معرفتش باال مییا همان

کرد، و طوفنده و کوبنمده جنگید و مبارزه میتنگ کرده می ضداسالم، که عرصه را بر او

یک از ایممن دو را خممواهیم از لیبرالیسممم. آیمما کممدامشممورید؟ ممما پاسممخ میعلیممه آن می

 گزینید؟برمی

تواند مورد قبمول باشمد کمه خالصه در یک کالم آزادی لیبرالیسم به شرایطی می

توانمد ممورد قبمول باشمد کمه در ی میبرای همه باشد و آزادی لیبرالیسم برای همه وقت

چهمارچوب قموانین اسمالم و شممریعت الهمی باشمد، چمرا؟ بممرای اینكمه مما حممدوداهلل را 
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یک آنها آگاه شمده باشمیم و خمواه آگماه نشمده پذیریم، خواه از حكمت و فلسفه یکمی

 .باشیم

ابمر چون و چرا رعایت شود جامعه اسالمی در برگوییم این حدوداهلل باید بیما می

اهلل حسا  است. دقت بفرمائید. حمدود الهمی بمر مما یک، این حدودزیر پا گذاشتن یک

شود. تحمیل نیست، اینجا این نكته ظریف نهفته است. حدود الهی بر کسی تحمیل نمی

 .کنمدمی چرا؟ برای اینكه از دیدگاه اسمالم، انسمان دیمن را آزادانمه و آگاهانمه انتخماب

الاکمراه »کنمد، کنمد کسمی بمر او دیمن را تحمیمل نمیب میوقتی انسان دین را انتخما

و ( »2«)انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفمورا( »1«)الدین قد تبین الرشد من الویفی

نمی ( این حق است کمه از جا3«)قل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر

ه اسمالم ورد. ایممان آوردن بمخواهمد نیمایخواهد ایمان بیاورد مخدا آمده، هر کس می

ر ردم دیگمکالزامی و اجباری و اکراهی نیست. اما وقتی که اسالم را به عنوان دین قبول 

ورزم. دیگر اینطمور های اسالم با تمام وجودم عشق مییک آوردهبعد از آن نسبت به یک

م را نیست که گفته شود که آقا هم اسالم را قبول دارم و همم اگمر بشمود کمه آدم اسمال

ا اند و یمقبول داشته باشد ولی این نماز صبح را آن هم صبحهای تابستان بلند نشود بخو

 .ماه رمضان روزه تابستان را کارگر روزه نگیرد

اگر گاه گاهی هم فیلمهای سكسی خواستند در سینما نشان بدهند دیگر مانع بمه 

سمان آزاد فیلمهمای گذارنمد انوجود نیاورند. واال این چمه جمور آزادی اسمت؟ چمرا نمی

چنین فیلم خواهد برود ببیند، آزاد است همکننده بیاورد؟ هر کس دلش میسكسی تباه

رود، خواهمد ممیسكسی بیاورنمد در سمینما نممایش بدهنمد انسمان همم آزاداسمت، می

شود آزادی! یا داشتن استخرهای شنای مخمتلط بمرای زن و رود. این میخواهد نمیمی

ست باشد!! حاال اگر یک کسی مقمد  اسمت، دیمن دارد، خمودا مرد این چیز خوبی ا
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های نامطلوب و ناموزون در جامعه بیاینمد، بمه ها و لبا آنجا نرود. زنها و مردها با شیوه

محل کارشان بروند عیبی ندارد، اگر یک زن خیلی متدین است خودا نمرود اگمر یمک 

ها بما هفمت قلمم آرایمش و جوانی متدین است خودا چشمش را زیر بیندازد. اگر خانم

روند آزادند این همم آزاد اسمت، او همم آزاد طنازی از این سو و آن سوی خیابان راه می

است آن طور راه برود، این هم آزاد است نگماه نكنمد. بلمی مما ایمن جمور آزادی را نفمی 

 .کنیم ما که با لفن سر دعوا و جنگ نداریممی

ای از آن دگاه لیبرالیسم است به هر گوشهگوییم در کشورهای اروپایی که زاما می

ها را دیدیم، حاال اگر لیبرالیسم برای شمما یمک کلممه مقمد  اسمت رفتیم این صحنه

خواهی بگویی باالی چشمش هم ابرو نیست، خیلی خوب ابرو نباشد،اتفاقا اگر بماالی می

ت لیبرالها گوییم که از حاکمیت و حكومتر است. ما اگر میچشم ابرو نباشد خیلی زشت

کنیم از باب این است که ما عینیمت ایمن بر جمهوری اسالمی ایران احسا  نگرانی می

ایم.ما انمد و شمنیدهایم یا برایمان نقمل کردهحاکمیت را درزادگاه تفكر لیبرالیسمی دیده

 بینیم آنجا راه به سوی تباهی انسان گشوده است، نه به سوی شكوفایی انسان. چمرا؟می

های بمهه در یک محیط اجتماعی که دائما زیر فشار اشعه مرئمی و نمامرئی جاذبرای اینك

 .جنسی قرار دارد آزادی انسان دیگر معنی ندارد

خمواهی اسمم خمودت را لیبمرال بگمذار، آقا... ما بما اسمم کماری نمداریم. شمما می

ت خواهیم که در برابر محرمات الهی حساسمیخواهی غیرلیبرال بگذار. فقط از تو میمی

 .داشته باشی

خوب دقت کنید، کافی نیست که با سخن یا در نوشته بنویسیم و بگوییم که بلمه 

بینیم مما محرمات و قوانین اسالم را قبول داریم. این کافی نیست. ما این را در عمل می
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ای رئیس آن اداره هستی، اگر دیدیم در برابر تبعمیض اگر دیدیم شما وقتی در یک اداره

حساسی، اگر دیدیم در برابر فساد حساسمی در برابمر رشموه حساسمی، در برابمر یا ظلم 

فاصله زیاد حقوقها و درآممدها حساسمی، در برابمر کیفیمت پوشمش خانمهمای کارمنمد 

 حساسی،

 های کارمند با یكدیگر حساسی ودر برابر روابط و طرز گفت و شنود آقایان و خانم

اکمدامنی و تقموی و خمدا و راه عفمت و راه پ کوشی بمه راههمه اینها را با حساسیت می

 ایمن را عدالت و راستی و درستی بیاوری، باالی چشم، ما با اسم کاری نداریم. مما فقمط

گوییم خوب دقت شود که در جامعه بشری یک مقدار قید و بند اجتمماعی ضمرورت می

 :دارد و این قید و بندها چند پشتوانه دارد

 ممان ها و ایه این بهترین پشتوانه است. وجدان انسانپشتوانه ایمان انسانها، البت

 .آل استانسانها منشش تعهد انسانها نسبت به اجرای احكام و قوانین مقررات این ایده

 عی قانون و اعمال قانون به وسیله دولت، و حكومت و نهادهای مسئول اجتمما

 .همراه با اعمال قدرت

نشان و ایمانشان همیشه قانون را رعایمت توانیم فكر کنیم که همه براسا  وجداما نمی

کنند باید با قدرت جلموی آنهما را ن تخلف میکنند. اگر کسانی پیدا شدند که از قانومی

گرفت. البته، اعمال این قدرت بر طبق تعالیم اسالم باید صرفاً به وسیله حكومت باشمد. 

ب و اسمالم بمه دسمت گاهی دوستان و شیفتگان انقالای گهبرادران و خواهران یک بهانه

دهند این است که کاری را کمه بایمد دولمت و نهادهمای قمانونی و مسمئول منتقدان می

گویند بلی آزادی وجود ندارد. بگذاریمد ایمن کنند. آن وقت میها میبكنند، غیر مسئول

های نامشروع را نهادهای مسئول مهار کند. در احكمام اممر بمه معمروف و نهمی از آزادی
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 .اید که امر به معروف و نهی از منكر مراحلمی داردهای فقهی شما خواندهابمنكر در کت

 .یک مرحله اینكه در قلبت عاشق معروف باشی و مخالف و دشمن منكر

ات کنمی چهمرهات وقتی با معروف برخمورد میمرحله دوم اینكه در سیما و چهره

ات کنی چهرهخورد میبشاا باشد و با چهره بشاا استقبال کنی، وقتی که به منكر بر

 .گرفته باشد

کنی تشویق کنمی، مرحله سوم اینكه با زبانت وقتی به معروف و خوبی برخورد می

کنمی بگمویی بمدکاری اسمت، نكموهش کنمی، آفرین بگویی، وقتی به زشتی برخورد می

 .مذمت کنی، انتقاد کنی

دی انجمام خواهمد کمار بممرحله چهارم اینكه یک مقدار هم اقدام کنی این آقا می

 .کنی؟ این هم عیبی نداردبدهد بگویید برادر آهسته چه خبرت است؟ چه کار داری می

اطمل مرحله پنجم اینكه اگر اجرای عدل و معروف و جلوگیری از ظلم و منكمر و ب

ج بمه ر احتیااحتیاج به اعمال قهر و قوه داشته باشد آنجا که امر به معروف و نهی از منك

هما وقتمی هدارد این صرفاً از وظایف نهادهای مسئول است. افمراد و گرواعمال قوه قهریه 

گویمد، مما کشمد دخالمت غیرمسمئوالنه نكننمد، کمه وقتمی دشممن میکار به اینجما می

 .آنارشیسم داریم و این انضباط و نظم اسالمی نیست، حرف هم حرف حسابی است

تمام وجود حافن حدود  برادران و خواهران، همچنان آگاهانه، پرشور و پربینش، با

اهلل باشید همچنان امر به معروف و نهی از منكر و حمایت از حمق و عمدل، و مبمارزه بما 

فساد و ظلم و باطل را شعار و شیوه خودمان قرار بدهیم. اما تعالیم عزیز و عظیم اسمالم 

العین فرا روی خودمان داشته باشیم تما دیگمران فرصمت و مجمال را در این رابطه نصی
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فتن و نوشتن چیزهایی که متناسی با چهره تابناک انقالب اسالمی ما هسمت نداشمته گ

 بندی نهائی پایان دهمباشند. سخن را با یک جمع

اسالم آزادی انسان را به عنوان نقطه قوت آفرینش انسان  .1

ده شناسد و انسان گوهر تابناک هستی است، بدان جهت که آزاد و آگاه آفریمی

 .شده است

رای انسان آزاد و آگاه، زمینه و توان شكوفائی و اسالم ب .2

ت دعو خودانگیختگی و پیدا کردن راه را به حد فراوان قائل است و انسان را

کند  کند تا نخست در پرتو نور فروزان پیامبر باطن، یعنی عقل و خرد، حرکتمی

  و عقل و خرد، راهبر انسان است

گر، یک خرد روشن گر وولی انسان به کمک همین اندیشه تحلیل .3

و  سرچشمه بزرگ، و رفیع، منیع، پرارج آگاهی دیگر یعنی وحی خدا و نبوت

یابد و از آن پس دیگر انسان تنها شناسد و میاهلل و سنت پیومبران را میکتاب

ند یرومانسان عقل نیست که انسان وحی نیز هست و از آن پس دیگر با دو بال ن

 .بال نیستیک پرنده تک کند و دیگرعقل و وحی پرواز می

 وقتی انسان به این مرحله رسید قانون زندگی را صرفا به کمک .4

کند، اما کند. عقل در تنظیم قانون در حد خودا دخالت میعقل تنظیم نمی

گاه انسان های عقلی همواره تكیهوحی بعنوان زیربنای همه محاسبات و بررسی

ای شوند از زیربنمقررات ناشی میاست. لذا در یک نظام اسالمی همه قوانین و 

 .وحی با محاسبه و تنظیم و تفصیل عقل

داند و حتی به این موجود آزاد اسالم، انسان را موجود آزاد می .5

زند که در هر شرایط اجتماعی هستی نایست، نمیر، یا بمیران یا الاقل نهیی می
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در برابر  هجرت کن، به هر حال تسلیم محیط فساد نشو. بنابراین برای انسان

فشارهای محیط، آزادی قائل است. اما اسالم روی نقش کند کننده محیط فاسد، 

و نقش کند کننده فساد و ظلم حاکم بر محیط که حرکت انسان آزاد را کند 

تواند در برابر نقش کند کننده ظلم و فساد ساکت کند، حساسیت دارد و نمیمی

 .تفاوت بماندو بی

 های فردی، محدودیتهای اجتماعی نیززادینتیجه اینكه در اسالم آ .6

 .لهیین ادارد. انسان آزاد است اما در چهارچوب حدود اهلل و در چهارچوب قوان

ی در جمهوری اسالمی با کمک قانون و با اعمال قوه قهریه جلو  .7

لم و شود و جلوگیری از ظبسیاری از فسادها، ظلمها، ستمها، تجاوزها گرفته می

 .شودیه و به صورت صددرصد، به وجدان و ایمان واگذار نمفساد و تباهی یكسر

در عین حال محور چرخش نظام در جمهوری اسالمی در درجه اول ایمان و 

 .وجدان دینی و انسانی است و در نظام مقتدر حكومتی، نه بالعكس

های ظلم و پرورده اسالم در برابر همه جلوهانسان مسلمان و دست .8

تفاوت و خونسرد نیست. ما جامعه انسانهای با بیفساد حسا  است و هرگز 

 .ایمان مجاهد پیكارگر حسا ، الزم داریم

شناسائی حدود اهلل و احكام خدا مسئولیت خطیری است که در  .۹

 شده گذارده زمان به آگاه عادل شجاع فقیه، تقلید  نظام اسالمی برعهده مرجع

آن، هر کسی  یا است این اسالم من نظر به بگوید بخواهد کسی هر اینكه نه است،

در اظهارنظرا آزاد است اما نظر کسی در جامعه اسالمی و نظام اسالمی به 

شود که فقیه عنوان نظر شاخص و نظر تعیین کننده و تشخیص جهت دهنده می

و مجتهد، عادل، با تقوی، شجاع و صریح و آگاه به زمان باشد. بنابراین در شناخت 
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می ما تابع مرجعیت تقلید آگاه رهبری است، نه تابع هیچ حدود اهلل جامعه اسال

 .فرد و یا گروه دیگر

خمواهی ای ست با این خط روشن. حاال میبه این ترتیی جامعه اسالمی ما جامعه

هم مخواهی نگذار که ما را با اسم کاری نیست. آنچه برای ما اسمش را لیبرال بگذار، می

فهمیم. ما، آن معنائی است که از این اسمم ممیاست مسمی است، آنچه مهم است برای 

ها به یاری خداوند متعال در حدود فرصمتی کمه داریمم برادرها و خواهرها درهمه زمینه

باید دور هم جمع بشمویم محتموای اسمالم و مسممی و ذات و هویمت اسمالم و معمارف 

بمادا . ماسالمی را براسا  محكم و روشن و صریح و قاطع با یكمدیگر در میمان بگمذاریم

می. خدای ناکرده جنگ ما با هویت و عینیت باطل، تبدیل شود به رزم مما بمر ضمد اسما

ی پمکنیم و در پی مسمی و در اسامی نقشی ندارند. ما خود را از قید این اسمها آزاد می

هویت و در پی حفن کاممل هویمت و محتموای اصمیل غیرالتقماطی اسمالمی انقالبممان 

 .هستیم
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