
لیبرالیسم  

لیبرالیسم، مکتب رهائی از انحصار و استبداد است-

لیبرال، کلمه ای فرانسوی و بمعنای آزادی خواه است-

اولین بار در مورد گروهی از ساکنان ژنو که خواستار آزادی : تاریخچه-
.  عقیده و مذهب بودند به کار رفت



میالدی            16عقائد لیبرالها در قرن 

ان، شدی  : به مفاهیم غیبی مانندد -
.تندفرشته، باغ عدن اعتقاد نداش

به برخی افکار مسیحیان-
اب کفاره شدن مسیح ، کت:  مانند 

معتقددد ... مقددد ، مقدداپ وددا  و 
.نبودند ویل دورانت



توصیف هچینسن و گالستر از عقیده لیبرالها         

:                         نویسدمی1550هچینسن در نوشته ای به سال 
در ورای این جهان نه جای آسایش وجود دارد و نه جای درد و ” 

الم، دوزخ جز وجدان دردمند و معذب انسان نیست و فردو  
“.همانا وجدان آراپ و آسوده و راحت است

جمعی را عقیده بر این است که روان انسان را ”: گالستر می نویسد
“.با روان جانوران تفاوتی نیست و هر دو فانی و ناوایدارند



یبیون انقالب کبیر فرانسه و شعار انقال

موضوع آزادی انسان ، همراه با دو موضوع -
.بوددیگر شعار انقالبیون در انقالب فرانسه

شعار انقالب

فرانسه

یبرادری

(Fraternite)

یبرایبری

(Egalite)

آزادی

(Liberte)



شعار و نشان ملی فرانسه                    

. اینک نیز شعار ملی فرانسه این سه کلمه است

Liberté, Égalité, Fraternité

هفرانس

نشان ملی

شعار ملی
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پوپر راسل الک جیمز

آرنت رالز برلین

مدافعان لیبرالیسم                      



لیبرالیسم

فکری اقتصادی سیاسی

عرصه های لیبرالیسم



ها                     عرصه
تحدید قدرتِ دولت درمقایبل ِ حقوق فرد وجامعه: لیبرالیسم سیاسی-1

ایجاد تعادل یبا آزادی در اقدام اقتصادی، حفظ: لیبرالیسم اقتصادی-2
یبازار آزاد و اعتقاد یبه عدالت مبادله ای در قبال عدالت توزیعی

حقّ دانستن یبرای انسان، آزادی عقیده: لیبرالیسم فکری-3



مانیفست لیبرالها

سیاسی، معرفتی، دینی: درتمامی عرصه هاآدمی جایز الخطاست-1

سخن  معصومانهدر آستین هیچکس نیست و کسی نمیتواند حق-2
.گوید

در انسانیتش دخالت نداشته و عقیده برتر از انسانیت  عقیده آدمی-3
.نیست

.استمشارکت همگانیمحصول درستیحقّ و -4

.نیستبررسی و امتحانهیچ چیز فوق -5

تعطیل و به رسمیت شناخته می شود و غرایز و شهوات-6
.آنها طلب نمیشودتحدید



اخالق                       

، مفاهیمی نا آشنا بوده و فضیلت و رذیلت  زهد و ریاضت-7
.معانی دیگری دارند

است نه ایده  نرمال، هدف بوجودآمدن انسانی تربیتدر -8
آل و نرمال کسی است که با جامعه میسازد و با دیگر 

.انسانها هماهنگ است
و لذا  بیماریند، گناه محسوب نمیشوند بلکه گناهان-9

.        روانکاوان و طبیبان جای علمای ِ اخالق را میگیرند
.بر خیر مقدم استحقّ-10



خدا و دین                      
یا وجود ندارد و یابه خدایِ خالق باید دل سپرد نه خدای اعتقاد به خدا-11

!شارع 
اعتقادی وجود ندارد و در وضع طبیعی، انسان از قدرت  حقوق الهیبه -12

.مافوق بر روی زمین آزاد است
.نیز نمیتواند آنرا محدود یا نقض کندحتی خدابشر حقوقی دارد که -13

.در همین دنیا و بدست بشر ساخته میگرددبهشت آدمی-14

به لذت و کامجوئی معنا میشود البته تا سعادت بشر-15
.زمانی که با لذت دیگران منافات نداشته باشد

است چون ایمانها با یکدیگر می جنگند نه  تسامح در دین اعتقاد بر -16
خردها  

از حقوق استنتاج می شودتکالیفبر حقوق آدمیان تأکید میشود و -17



سیاست                           

منشاء قدرت است و  قرارداد اجتماعیدر حوزه سیاست -18
حکومت مؤ سسه ای مصنوع است که مردم آن را برای تأمین نظم و  

.امنیت ایجاد کرده اند
آزادی )وجود دارد، نه آزادی برای( آزادی منفی) آزادی ازاعتقاد به -19

.و لذا دموکراسی تعدیل شده لیبرالیسم است( مثبت
.و غیر مداخله گر مدّ نظر می باشددولت حداقلی-20

و در حاشیه بودن دین در امور سیاسی و سکوالریسماعتقاد به -21
.اجتماعی، منظور نظر است

به رسمیت شناخته مالکیت خصوصی وتساهل سیاسی-22
.میشود



مکتب رهائی:معنا

. اولین بار در مورد گروهی از ساکنان ژنو که خواستار آزادی عقیده و مذهب بودند به کار رفت:تاریحچه

اعتقاد 
لیبرالهای 

کالسیک

به مفاهیم غیبی اعتقاد نداشتند

معتقد نبودند... کفاره شدن مسیح ، کتاب مقدس، مقام پاپ و :  به برخی افکار مسیحیان نیزمانند 

شعارهاانقالب فرانسهتأثیر 

Liberté, 
Égalité, 
Fraternité

آزادی

برابری

برادری

جیمز، الک، راسل، اسمیت، پوپر، برلین، آرنت، میل، رالزمدافعان

عرصه ها

تحدید قدرتِ دولت درمقابل ِ حقوق فرد وجامعه:        لیبرالیسم سیاسی
لیبرالیسم اقتصادی     حفظ بازار آزاد و اعتقاد به عدالت مبادله ای در قبال عدالت توزیعی

حقّ دانستن برای انسان، آزادی عقیده:           لیبرالیسم فکری

مانیفست

انسان

اخالق

خدا

دین

سیاست

زمینه ها



مقاالت ویشنهادی جهت م العه
لیوتار و وست مدرنیته فلسفی، حمیده کوکب،فصلنامه نامه فرهنگ، . 8، شماره 11383

بررسی ت بیقی نقش عقل در نظاپ حقوقی غرب و اسالپ، ابوالفضل عربی، فصلنامه نامه مفید، . 52، شماره 21375

بررسی حقوقی انسان ازدیدگاه غرب و اسالپ، ابراهیم موسی نژاد، فصلنامه حکومت اسالمی، . 62، شماره 31390

اندیشه های لیبرال، دموکراتیک لیبرالیسم کارل ووور، حسین بشیریه، فصلنامه اطالعات سیاسی،. ، شماره 41374
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ویشینه،ماهیت و گستره مسائل فلسفی فیزیکی، موسی اکرمی، نامه فلسفه، . 3، شماره 51377

معیارهای عدالت توزیعی مقایسه ت بیقی دیدگاههای جان راولز و شهید م هری، وهاب قلیچ، فصلنامه م . العات 6

5، شماره 1389اقتصاد اسالمی، 

آشنائی با مکتب دئیسم،مرتضی کریمی، فصلنامه معرفت، . 74، شماره 71382



ا لیبرالیسم آدمی را جائزالخطا میداند و یبا این پیشفرض تمامی خطاه-1
و لغزشهای یبشر را موجه مینماید

یبشر موجودی حسایبگر ودارای قوه فکر و اندیشه است  : دیدگاه اسالم
اویباید درهراقدامی سنجیده عمل کند و در صورت تأمین ننمودن شرائط  

مقدماتی یک اقدام، او را مسئول نتائج وتبعات آن قلمداد میکند
نه جایز الخطاانسان، ممکن الخطاست : یبه تعبیر صحیح تر



مَا ا عَلَى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ یبِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا یبِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُو
6-حجراتفَعَلْتُمْ نَادِمِینَ

ا اید اگر فاسقى یبرایتان خبرى آورد نیک وارسى کنید مباداى کسانى که ایمان آورده
اید پشیمان شویداز آنچه کرده[ یبعد]یبه نادانى گروهى را آسیب یبرسانید و 



...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ یبَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
12-حجرات

گناه استگمانها ازاى اید از یبسیارى از گمانها یبپرهیزید که پارهاى کسانى که ایمان آورده

قطع
• 100%

کالس تعطیل است•

ظن  
• 80%

کالس تعطیل است•

شک

• 50%

کالس تعطیل نیست•

وهم

• 20%

کالس تعطیل نیست•





مت را لیبرالیسم حقّ را دراختیارهیچکس ندانسته و گوهر عص-2
.یبرای کسی یبه رسمیّت نمی شناسد

عصمت را یبرای رسوالن الهی وجانشینان ایشان الزم می  : اسالم
این شمارد وهرگونه اعتماد یبه گزارشات ورفتارایشان را از رهگذر

.اعتقاد موجه میداند

أمل  یباید دانست هرسخنی که مطلب فوق را نقض کند یباید مورد ت
.قرار گیرد ویبا شتاب معنا نشود



فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ
أُخْ ِئَ

زیرا من در نظر خود بزرگتر از آن  
نیستم که مرتکب خ ا نشوپ و در  

اعمال خود از خ ا ایمن باشم

برخی روشنفکران مذهبی که با اندیشده  
ظر وویشفرضهای لیبرالی در متون دینی ن

میکنند واعتقداد خدودرا از متدون دیندی     
نمی گیرند بلکه بده دنبدال مدیدد بدرای     
افکار خود می گردند با استناد به کالمی

عصمت ِ اماپ را زیدر سداوال   ( ع)از علی
وآن کدددددالپ ایدددددن . بدددددرده اندددددد

:                       است



های این فرمایش حضرت یبه قصد تهییج مردم جهت حضور جدّیتر درعرصه
ازهای ایراد شده وفر....  اجتماعی وسیاسی وتأثیردرروند تصمیم سازی و

.دیگراین خطبه یبر این ادعا صحه میگذارد

دفع شبهه

یَّ مِنَ أَمَّا یبَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً یبِوِالَیَةِ أَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَ-
اَلْحَقِّ مِثْلُ اَلَّذِی لِی عَلَیْکُمْ

رَّعِیَّةِ أَعْظَمُ مَا اِفْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ اَلْحُقُوقِ حَقُّ اَلْوَالِی عَلَى اَلرَّعِیَّةِ وَ حَقُّ اَل-
تِهِمْ وَ عِزّاً عَلَى اَلْوَالِی فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَ
رَّعِیَّةِ اسْتِقَامَةِ اَللِدِینِهِمْ فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ اَلرَّعِیَّةُ إِالَّ یبِصَالَحِ اَلْوُالَةِ وَ الَ تَصْلُحُ اَلْوُالَةُ إِالَّ یبِ

مَتْ اقَفَإِذَا أَدَّتْ اَلرَّعِیَّةُ إِلَى اَلْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّى اَلْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا عَزَّ اَلْحَقُّ یبَیْنَهُمْ وَ 
مَنَاهِجُ اَلدِّینِ وَ اِعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ اَلْعَدْلِ



 الَ یُتَحَفَّظُ یبِهِ عِنْدَ أَهْلِ اَلْبَادِرَةِ وَیبِمَافَالَ تُکَلِّمُونِی یبِمَا تُکَلَّمُ یبِهِ اَلْجَبَایبِرَةُ وَ الَ تَتَحَفَّظُوا مِنِّی -
إِنَّهُ  فَتُخَالِطُونِی یبِالْمُصَانَعَةِ وَ الَ تَظُنُّوا یبِی اِسْتِثْقَاالً فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَ الَ اِلْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِی

نْ فَالَ تَکُفُّوا عَهِ مَنِ اِسْتَثْقَلَ اَلْحَقَّ أَنْ یُقَالَ لَهُ أَوِ اَلْعَدْلَ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ کَانَ اَلْعَمَلُ یبِهِمَا أَثْقَلَ عَلَیْ
مَقَالَةٍ یبِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ یبِعَدْلٍ

یبِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ الَ آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی إِالَّ أَنْ  فِی نَفْسِیفَإِنِّی لَسْتُ 
مَا هُوَ أَمْلَکُ یبِهِ مِنِّییَکْفِیَ اَللَّهُ مِنْ نَفْسِی





د را تمامی معصومین علیهم السالم عصممت خمو  : نتیجه
.                                لطفی از الطاف خداوندی می دانستند

ناد انبوهی از روایات که درکتاب الحجه کافی و یبما اسم  
ی صحیح نقل شده است ویبر عصمت امامان تأکیمد مم  

ورزد نشان میدهد که سمخنان یماد شمده از حضمرت     
ئط نهج البالغه یبه اقتضای شرا216در خطبه ( ع)علی

.   موجود طرح گردیده است


