لیبرالیسم چیست؟
وقتی از شخص لیبرال حرف میزنیم از چی کسی حرف میزنیم؟

نوشته :نورعلی حکیمی

 ۱۰جوزای ۱۳۹۹

لیبرالیسم به مفهوم به شدت مناقشه برانگیز تبدیل شده است.عده ای آن را هدیه تمدن غربی به بشریت می
خوانند و عده ای عامل انحطاط این تمدن .برای عده ای لیبرالیسمم سرچشممه ی انمواذ رلایمل اسمت ،بنیمان
خانواده و همستان را سست می کند .دین و ایمان آدم را به باد می دهد .بی بند و باری را ترویج می دهد
و به نابرابری اقتصادی و اجتماعی داممن میزنمد .بمرای عمده ای لیبرالیسمم منبمو انمواذ امایل اسمت ،ایمده
آزادی ،برابری و عدالت اجتماعی را به جهان می شناساند.
سر این که لیبرال چه کسی است؟ لیبرالیسم چیست؟ و چه تاریخی دارد هم حرف و حدیث راوان است و
غالبا پر تناقض.
اما تعریف جامعتری که من از لیبرالیسم بدست دارم لیبرالیسم کیش لسفه و جنبشی است نمارر بمر آزادی
بمثابه یک روش و سیاست در حکومت یک اصل سازنده در جامعه و طریقمه ای از زنمدیی بمرای مرد و
اجتماذ .از لحار اصطالحی لیبرالیسم از کلمه "لیبرال" مشتق میشود کمه بمه یمک حمزا سیاسمی اسمپانیایی
در اوایل قمرن نموزدهم اطمالی میشمد .امما ایمن عقیمده وسمیعترین تمداول را در زبمان انگلیسمی بدسمت آورد.
خواستگاه عمده لیبرالیسم غرا بوده نفول ایده مزبور بقدری وسیو اسمت کمه در کلیمه جواممو و اما همای
اجتماعی قرن بیستم تا حدودی تاثیر داشته است .در انگلستان ،رانسه ،آلمان ،ایتالیا با جنبش های انقالبی
همراه بوده است.
از لحاض تاریخی ،لیبرالیسم بمثابه یک عقیده یا ایده آزادی یما آزاد کمردن ارتبماط نزدیمک دارد زیمرا ایمده
لیبرالیسممتی ماهیتمما معطمموف بممر آزاد کممردن و بممه وسممیله آن القمما رو انسممانی در ممرد اسممت .در نخسممتین
مراحممل اروپممای نمموین ،متفکممران قممرن هفممدهم از قبیممل دکممارت،میلتون ،و اسممپینوزا بممه مثابممه کانممالی کممه از
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طریق آن جریان کر آزادیخواهی به تجربه اروپایی سرازیر می شد خدمت کردند .دکارت ابزار تعقل را
شکل داد .اسپینوزا بین زندیی عقالیی و ارزش های یک بینش آزادیخواهی که در حال رهور بود رابطه
برقرار ساخت و میلتون هجومهای نیرومندی را بمر علیمه ماشمینهای سمرکوبگر سانسمور رهبمری کمرد کمه
مردم را از دسترسی به آنچه که ممکن بود حقیقتی آزاد کننده باشد بازمیداشت و آنها باتفای همم روش در
هم کوبنده تحقیق انتقادی را در همه موارد و از جمله در مورد موسسمات نیرومنمد دولمت و مملها اعممال
کردند.
جوهر آزادی ادعایی لیبرال ها برای انسان این است که رد جدا از هریونه نقشی که دارد در نرر یر ته
شود  .درست است که حق یک عالم دین نقشی است که دولت و یا ملها بمه آن داده امما ایمن حمق صمر ا
به دلیل منصما و مقمام او بموده .تاکیمد بمر حمق زیمر دسمتان در برابمر مما وی هما نیمز در یمک نرمام سلسمله
مراتبی بر همین نحو است .مگر آنکه حقوی آنان صر ا بر این اساس که انسان هستند تاکید شود ،بی هیچ
ارج اذ و اشاره ای به خدمت و یا وریفه ای که از آنها طلا میشود.
اندیشه ها و استدالل ها درباره آزادی از دوران اصالح دینی به بعد
استدالل به نفو آزادی ملهبی اغلا یفته میشود که اندیشمه ممدرن آزادی نخسمت در دوره اصمال دینمی بمه
وجود آمد یا دست کم ابهت و اهمیت پیدا کرد .نخستین قهرمان اندیشمه ممدرن آزادی کمه تماثیر خمود را بمر
جهان یلاشت مارتین لوتر بود که بر " روحانیت همه معتقدان و مومنان" تاکید کرد و یفت ،خدا میخواهد
در وجدان ما تنها باشد و میخواهد تنها کالم او در ما غالا باشد.
تاکید و تمرکز بی حد و حصری که لیبرالیسم بر آزادی و منا و ردی میکند محصول نیمه دوم قرن بیستم
به بعد است .لیبرال های قرن نزدهم بر سر تعریف و تشریح بسیاری از اصول و آموزه های مکتا شان
اختالف داشتند .روزنبالت بسیاری از این مناقشات را در کتابش شمر ممی دهمد  .ممثال ایمن کمه رابطمه بما
ملها باید چطور باشد؟ آیا میشود برای مبارزه با رژیم های جا ز بمه خشمونت توسمل جسمت؟ اسمتعمار و
استثمار ملل دیگمر خموا اسمت یما بمد؟ لیبمرال همای انگلیسمی معتقمد بودنمد ممی تموان از طریمق امپریالیسمتم
ارزش های لیبرال را در جهان پراکنده کرد و "نژاد های پست تر" را تربیت کرد و آیا باید از دمکراسی
طر داری کرد یا نه و چی سطحی از دمکراسی مفید است؟
امروزه امریکا مهد لیبرالیسم قلمداد میشود .اما این واژه تا ابتدای قرن بیستم اصال در محاورات کری و
سیاسی آمریکما شمناخته شمده نبمود .در خمالل سمال همای  1914و  1917بمود کمه لیبرالیسمم بمه عنموان یمک
مکتا سیاسی در آمریکا معر ی شد و شاخه هایی از جمهوری خواهان و دمکرات ها خود را به ایمن نمام
خواندن.
منابع،
 oمکتا های سیاسی ،رشید اقبال
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