
   

 

 باسمه تعالي

 

 1فساد و چپاول ريشۀليبراليسم: 

 2دكتر مسعود درخشان

 

 طرح موضوع -1

دانستم چه بنويسم. با اينكه نمي آناي بر تند مقدمهخواس اينجانبد از انرا ترجمه كردهاين كتاب عزيزي كه  دوستان

هاي از سپردهو بانك مركزي  هاي تجاريبانكدزدي ترجمۀ كتاب را مالحظه كردم. بنويسم تقاضايشان را پذيرفتم. 

يي شيوا. كه به زباني ساده بيان شده است استكتاب اصلي اين  محور خلق پول و كاهش ارزش پول ملي از طريق مردم

دهم كه مينشان  هدر اين مقدم. ي اين دزدي را به اجمال بيان كنم. بر آن شدم كه مباني فلسفقابل تحسين است هترجم

. استو طبقات متوسط جامعه ها از محرومان بانك همچونصاحبان قدرت اقتصادي  ريشۀ چپاول و دزديِ 3«ليبراليسم»

ظهور چگونگي و چرايي با  عزيز و ساير خوانندگان گراميكنم كه دانشجويان بيان  صورتيبهام اين نكته را كوشيده

  درستي بشناسند.و خطرات و تهديدهاي آن را به شوندا فلسفي و اقتصادي تا حدي آشنليبراليسم در مطالعات 

 «آزادي»كه شود مي ادعامعموالً  تر است زيراجديويژه كشور عزيزمان بهشورهاي اسالمي خطر ليبراليسم براي ك

قصد اقامۀ در اينجا شرع مقدس ندارد. با  « تعارضي»اساساً يا احكام شرعي باشد مصوب  در چارچوب قوانينِ شرطي كهبه

احكام  با و يا مصوببا قوانين  «نبودن تعارض در»گزارۀ كه  كنممي قدر اكتفا همينرد اين ادعا را ندارم اما به دردليل 

اگر  ست.ا« مبتني»شرع مقدس هاي احكام و ارزش قوانين رسمي و يا بربر كه كند داللت بر اين نمي ضرورتاًشرعي 

نيست و « تعارض»در شرعي و احكام رسمي با قوانين  در هيچ موردرا به اجزاء تجزيه كنيم آنگاه عمليات بانكي كشور 

سازگار ها و مباني و اهداف نظام اسالمي ارزشبا  در سطح كالنن عمليات بانكي بر اقتصاد كشور تأثير هميحال آنكه 
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 صميمانه سپاسگزارم. ها ويژه در تهيه و تكميل پاورقيبهاز همكاري سركار خانم دكتر عاطفۀ تكليف دانشيار دانشكدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي  - 2

3. Liberalism  



ام و لذا در هاي خود مطرح كردهتدريس و سخنراني اين نكته را به دفعات در مكتوبات ونيست. آنها بر  «مبتني»و نبوده 

  پردازم.اينجا به آن نمي

سازوكار دزدي كه مسألۀ اول اينو تفكيك آنها از يكديگر حائز اهميت است. به شرح ذيل تشخيص دو مسأله 

و در  1ليبرالداري نظام سرمايهچارچوب در گيرد كاهش ارزش پول ملي صورت ميلذا كه بواسطۀ خلق پول و ها بانك

 بازاررادف تَاهيم ديد كه ليبراليسم اقتصادي مُخو هدر ادام .ه استشكل گرفت 2«فرلسه»بازارهاي آزاد يا اصطالحاً  بستر

كه رود و حال آنكه ليبراليسم فرهنگي دموكراسي بكار مي معنايهممعموالً ليبراليسم سياسي  اصطالح .استرقابتي و 

حضرت  وجوددين و انكار ته است نهايتاً چيزي جز آزادي براي گري كامل نيافجلوههنوز در كشور عزيزمان فرصت 

  نيست.و اخالقي هاي الهي ارزشنفي تعالي و باري

فاصلۀ زماني بين دو جنگ جهاني اول و دوم زمينۀ در  (1883-1491) 3هاي جان مينارد كينزكوششدوم اينكه مسألۀ 

تعادل و ثبات رشد و توسعۀ اقتصادي و ايجاد  اي مانندها بتوانند با شعارهاي فريبندهمناسبي فراهم كرد كه دولت نظري

اي كه و جز اينها وارد ميدان تنظيم امور اقتصادي شوند. اما نكتهتثبيت بازار پول و حفظ ارزش پول ملي اقتصادي و 

 يسم وليبرالبا پرچم توانستند  هادولت د كهشدنتعديل تدريج چنان بهد بازارهاي آزامعموالً مغفول مانده اين است كه 

  .ندشو دارعهدهرا داري نظام سرمايهت از ظفاح و پنهانيآرامي به 9دولت رفاهشعار 

با استفاده از هاي اقتصادي را آزادي تحديد موفق شدندداري ليبرال ها در نظام سرمايهدولتبعد از جنگ جهاني دوم 

به شرطي محترم است كه در محدودۀ قوانين تعريف اين است كه آزادي  ليبرالشعار جوامع  .ليبراليسم سياسي توجيه كنند

صاحبان  با نفوذهمواره ليبرال داري سرمايهدر نظام  و تأثيرگذار كه قوانين كليدي خواهيم ديديم درستي بنگرهب اگر .شود

داري نظام سرمايه ماهيت و عملكرد .رسدميتصويب بهدر مجالس قانونگزاري نفع آنان و به سياسياقتصادي و  قدرت

از و مالي اقتصادي  با منفعت صاحبان قدرتهمواره ها منفعت دولتدهد كه نشان ميبعد از جنگ جهاني دوم ليبرال 

داري ليبرال اين است كه نكتۀ قابل تأمل در سرمايه .داشته استي همسوئ و تجار و صنعتگران بزرگ جمله شبكۀ بانكي

توان از آنان براي كه مي پندارندميمثابه ابزاري نمايندگان مجلس را به معموالً و مالي ها و صاحبان قدرت اقتصاديدولت

 وجاهت قانوني بدهد. قدرتمندان اقتصادي و سياسي  تفاده كرد كه به چپاول و دزديتصويب قوانيني اس

 

                                                            
1. Liberal Capitalism 

2- Laissez-faire-  نوشت چنينتوان مياصطالح فرانسوي است كه معادل انگليسي آن را :Let things alone  كارها بهكاري و بدين معني است كه

 .مداخله نكندويژه در آزادي افراد براي انتخاب و عمل در بازار بهاين است كه دولت نداشته باشيد. مراد 

3 - John Maynard Keynes (1883-1946)-   اقتصاددان معروف انگليسي كه به پدر اقتصاد جديد معروف است و دستاوردهاي او را تحت عنوان

 شناسند. مي (Keynesian Revolution)انقالب كينزي 

4. Welfare State 



 ليبراليسم چيست و ويژگي اصلي آن كدام است؟ -2

يت جذاب ازبصيرت براي ظاهربينانِ بيلذا و  است 1آزادي به معنايليبراليسم . است زيبا و فريبندهواژۀ ليبراليسم بسيار 

توان را نمي و حال آنكه هيچ دو فيلسوف معروفياند همۀ فالسفه در طول تاريخ ستودهآزادي را است.  زيادي برخوردار

سؤال  هميناند؟ همۀ بحث ما پاسخ به پس چه چيزي را ستودهاشتراك نظر داشته باشند.  آزاديدر تعريف يافت كه 

ساالر همۀ مسلمانان نشين مفاهيم مبهم در مطالعات فلسفي است. اين حقيقت كه صدرهمچون عدالت آزادي است. 

بيني دانند كاشف از جايگاه واالي آزادي در جهانمي مظهر آزادييگانه السالم را شهيدان حضرت امام حسين عليه

 اسالمي است. 

براي چه آزادي  توان به مفهوم آزادي نزديك شد:ميسؤال  سهبا طرح اما  چندان ساده نيستتعريف آزادي 

آزادي براي كه  ييمسخ به سؤال اول بگواگر در پاچه؟ از بهر آنان آزادي و ؟يهايقيد و بند از چهآزادي آنان كساني؟ 

جاي و به بريمسر ميبهآنگاه قطعاً در دنياي تخيالت و تصورات شيرين شود تعريف ميها در طول تاريخ بشر همۀ انسان

ي بيش نيستيم. اگر در پاسخ به سؤال دوم بگوييم آنكه خود را متفكران حوزۀ علوم اجتماعي بدانيم شاعران شيرين سخن

پوسيدۀ اجتماعي و هاي و زنجيرهايي كه سنتغُل  جز رهايي از استثمار و شكستنآزادي چيزي نيست هدف كه 

هاي پوسيده و استثمار و سنتهاي براي واژهي است كه ضروراند آنگاه هاي ارتجاعي بر دست و پاي ما بستهفرهنگ

د به درك مشتركي از باي عالوه بر اين .برسيمبه تعريف مشتركي  قيود ديگري از اين جنسهاي ارتجاعي و فرهنگ

انقياد باشد و  اننظر ديگرمدانند از زيرا چه بسا آنچه گروهي آن را آزادي مينيز دست يابيم قيود ز آن هاي رهايي اانگيزه

و زنجيرها ميسر  غُلآزادي از بهر عدالت است و عدالت جز با شكستن عكس. اگر در پاسخ به سؤال سوم بگوييم كه به

      في و از بهر چه؟ چه هدعدالت براي چه كساني و براي  رسيم كهسؤال مشابهي مي بهآنگاه  شدنخواهد 

طرز فكر و شخصيت  در اًعميقپنهاني و  تدريجبهتواند با حفظ ابهام در معني ميليبراليسم اين است كه ذاتي ويژگي 

دهد. ليبراليسم همچون سرطاني است كه  تغييركند و سبك زندگي فردي و اجتماعي را ويژه جوانان نفوذ به آحاد جامعه

همچون موريانه از هر دو نظام را  كند و سالمت و پايداريمبتال ميپذير جو و سلطههاي سلطهدر نظامهاي مردم را توده

و  بينيجهانبر  سزاييبه تأثير منطقاً ذاتي آن هايجذابيت ظاهري ليبراليسم و ويژگيكند. مي خورد و متالشيدرون مي

هاي و ديگر نهضتترين دشمن انقالب اسالمي توان ادعا كرد كه ليبراليسم خطرناكمي طرز فكر دارد. از اين رو

اين نكته را در ادامۀ مطالب توضيح  د.روه با شعار آزادي به جنگ آزادي ميكه منافقانزيرا بخش جهان است آزادي

  خواهيم داد.

 

                                                            
1. Freedom 



 هاي تاريخي ليبراليسمريشه -3

با تشكيل حكومت صفويه در  مقارنكه  ميالدي 1000هاي حدود سالكشف قارۀ آمريكا  دريانوردي در اروپا و انقالب

براي سلطۀ زمينۀ مناسبي و  يابدبه سرعت افزايش   هاي درياييها در جنگقدرت نظامي اروپاييموجب شد كه ايران بود 

 قارۀ جديدمقادير عظيمي طال از بوميان ساكن در چپاول قدرت مالي اروپا در پي . دوفريقا فراهم شآنظامي آنان بر آسيا و

به تنها نهگرفت ز انقالب دريانوردي در اروپا شكلكه بعد اانقالب تجاري  همراه به . اين قدرت ماليچند برابر شد

زمينۀ مناسبي آسيايي و آفريقايي  استعمار كشورهاي برايبلكه د خاتمه داانحصار دريانوردان مسلمان در تجارت دريايي 

 . فراهم ساخت

كه براي  بودندكه به لحاظ مالي آنچنان قوي شكل گرفت در اروپا و بانكداران طبقۀ جديدي از تجار حاصل آنكه 

اين طبقۀ نوظهور . دادندميقصرهاي مجلل سلطنتي  به پادشاهان وام نيز مخارج گزاف هاي هنگفت جنگ و تأمين هزينه

كليسا با داشت. ن زين حاكمانبه  يبود و تعلق خاطروابسته نكليسا دو ويژگي داشت: به معروف شد  1بعداً به بورژوازيكه 

تراكم ثروت اين فرآيند مانع جدي در هاي كالن عمالٌ و مذمت گردآوري ثروتهاي مسيحيت از جمله حرمت ربا آموزه

شعار طبقۀ بورژوا مسيحيت اقتصادي و ماليِ احكام قيد و بند از  «آزادي» همين امر موجب شد كه .شدطبقه محسوب مي

  .اين طبقه بود اندوزي ثروتالزمۀ بقاء و معامالت ربوي و احترام به تكاثر ثروت شود زيرا كه 

تشويق  و لذاديدند مي و نقره و جواهرات قدرت سياسي و نظامي خود را در خزائن مملو از طال ي اروپاييهادولت

هايي كه بعداً تحت عنوان چنين سياستخود قرار دادند. اقتصادي هاي سرلوحۀ سياستصادرات و تحديد واردات را 

طبقۀ بورژوازي همين امر موجب شد بورژواها در تضاد بود. قاً با منافع معروف شد منط  2ليسمهاي مكتب مركانتيآموزه

                                                            
1- Bourgeoisie- ( بورژوازي از واژۀ فرانسوي بورژواBourgeoisمشتق شده است. بورژوا در لغت به معناي كسي است كه بدنبال جمع ) آوري ثروت

شهري است. بورژوازي براي نخستين بار در  (Middle Class)و كسب مناصب اجتماعي و سياسي است. بورژوا در مطالعات سياسي به معناي طبقۀ متوسط 

آوري سرمايۀ شد كه هدفشان جمعاي از ثروتمندان شهري گفته ميار رفت. بورژواري به طبقهقرن شانزدهم ميالدي در مطالعات اقتصاد سياسي در فرانسه بك

گستان روي داد دانستند. بعد از انقالب صنعتي كه در آغاز قرن نوزدهم در انهاي بزرگ كشاورزي نميتجاري و مالي بود و ثروت را محدود به داشتن زمين

صورت مزد بگير توانستند كارگران زيادي را بهميلذا هاي صنعتي بودند و اد شد كه مالك ابزار توليد و كارخانهايج (Capitalists) دارانطبقۀ سرمايه

و  (Capitalism)داري ترتيب در معاني سرمايههاي بورژوازي و بورژوا بهها از واژهو ماركسيست (Karl Marx, 1818-1883)استخدام كنند. ماركس 

اي به استفاده از واژۀ گنجد اساساً عالقهاستفاده كردند. ناگفته نماند كه ماركس به داليلي كه ذكر آنها در اين مختصر نمي (Capitalist)دار سرمايه

شايد فقط يكبار اين واژه را بكار برد. البته در مجلدات دوم و سوم كتاب  (Das Kapital=Capital)سرمايه داري نداشت و در مجلد اول كتاب سرمايه

داري استفاده شده است. در منتشر شد چندين بار از واژۀ سرمايه (Friedrich Engels, 1820-1895)نگلس كه بعد از فوت ماركس توسط اِسرمايه

داران هبورژوا به سرمايرفت. پتيبكار مي (Petty Bourgeois)بورژوا رادف واژۀ پتينيمۀ اول قرن بيستم اصطالح طبقۀ متوسط مُاواخر قرن نوزدهم و 

ديدند و به لحاظ فرهنگي و رفتارهاي اجتماعي و سياسي سعي داشتند خود را داران بزرگ ميشد كه منافع خود را همسو با منافع سرمايهكوچكي اطالق مي

 .   دهند جلوهمشابه بورژواهاي بزرگ 

2. Mercantilism  



 انِثروتمند يبرا ياندوز كه ثروت زيراسر دهد  «تجارت آزاديِ»د و شعار در تجارت برو يدولت انحصاراتبه مقابله با 

  .كردرا تضمين ميشهري نوظهور 

 جو درهاي مداخلهند كه از سيطرۀ دولتاهمشتاقانه در پي آن بوداز ميانۀ قرن هجدهم تا امروز ثروتمندان شهري 

نيز اندوزي و مذمت ثروتشوند و در عين حال از حاكميت كليسا و احكام حرمت ربا « آزاد»تجارت داخلي و خارجي 

بذرهاي ليبراليسم كاشته شد. ويژگي ليبراليسم كه همانا مخالفت با كليسا و دين و مبارزه با ترتيب  بدين يابند.« رهايي»

  .گذشت حدود سه قرن هنوز هم پابرجاست هاي دولت در امور اقتصادي بود بعد ازدخالت

ها و رباخواران تشكيل صرافگسترش طبقۀ ثروتمند شهرنشين كه نوعاً از تجار و بانكداران و مشاغل وابسته همچون 

به تدريج را در اروپا و فرهنگي ساختارهاي سياسي نيز سبك زندگي و روابط اجتماعي  و اقتصادي و  توانستشد مي

اين د نهاي خويش بتوانپردازيبا نظريهتا  گرفتميشكل اقتصاددانان نسل جديدي از فالسفه و ضرورتاً بايد كند. متحول 

 هايبا كوششند. نمنطقي كتوجيه « آزادي»تحت عنوان فريبنده اما مبهم آن را بيشتر و توسعه را تأييد تحوالت ساختاري 

و سيطرۀ خود را شكل گرفت  «ليبراليسم» مكتب به آراميطبقۀ بورژوا بودند  1«كننده و مدافعتوجيه»نوعاً فالسفه كه  اين

 .هاي اقتصاد و سياست و روابط اجتماعي گستراندبر حوزه

در بنيانگذاري پيشكسوت  فيلسوفانِ نوظهور به برخي انِطبقۀ ثروتمندبا اين دسته از فالسفه ي براي تبيين همسوئ

بودند در پراز ليبراليسم بنيانگذار و نظريهكه  يهمۀ فيلسوفان شودكنيم. خاطر نشان ميميمكتب ليبراليسم به اجمال اشاره 

داشت. حاكميت در اروپا ميالدي(  1500تا  1000هاي ليسم )حدود سالهاي مكتب مركانتيآموزه زيستند كهاي ميدوره

 صفويه در ايران بود. دودمان كم و بيش همزمان با حكومت اين دوره 

 

 ؟و ليبراليسم توماس هابس -

كه معموالً او را از  ستان بودلقرن شانزدهم و هفدهم ميالدي در انگان معروف فيلسوف ( از1088 -1154) 2توماس هابس

هاي منطق و فيزيك هاي آكسفورد و كمبريج در رشتهدانند. هابس در دانشگاهمي 3بنيانگذاران فلسفۀ سياسي جديد

تعليم و تربيت  سالگي به 90تا حدود  و سپس معلم خصوصي فرزند يكي از اشراف سلطنتي شد. نامبرده تحصيل كرد

زمان رسم بر اين بود كه اعيان و اشراف براي تعليم و تربيت فرزندان  در آن. مشغول بودچندين خانوادۀ سلطنتي فرزندان 

ي از ويژه به فرانسه و ايتاليا جزئبهو همراه شاگرد به اروپا به معلمسفرهاي علمي كردند. خود معلم خصوصي استخدام مي

                                                            
1. Apologists  

2.Thomas Hobbs (1588-1679)  

3. Modern Political Philosophy 



كشيد. در اين سفرهاي علمي معموالً ادبيات و علوم و تاريخ چندين سال طول ميً  اين برنامۀ تعليم و تربيت بود كه بعضا

 ر قرار داشت. محور اصلي تدريس بود اما آشنايي با فرهنگ و سبك زندگي كشورهاي اروپايي نيز در دستور كا

هاي علمي آشنا شد و به هاي جديد در  فلسفه و روشبا بحثشخصاً نكات زيادي آموخت و هابس در اين سفرها 

بسياري از . در اين سفرها هابس متوجه اين حقيفت شد كه قرار گرفتدر اروپا  ي علميهاپيشرفتشدت تحت تأثير 

در و كمبريج آكسفورد  هايمطالبي كه در دانشگاه اروپايي آموخته است باباحثه با فالسفۀ در اروپا و در خالل مُاو آنچه 

كه به علمي خود  هايمأموريتهابس در يكي از . كامالً متفاوت است شدتدريس ميو علوم بارۀ فلسفۀ قرون وسطي 

برد سر ميصر خانگي بهزمان در ح كه در آن 1با گاليله سفر كردبه ايتاليا زادگان سلطنتي همراه فرزند يكي از اشراف

  . فراوان گذاشت هابس تأثيروهاي علمي داشت كه بر نظريات مالقات و گفتگ

. اينجانب بر اين ه استدانند كه راجع به ليبراليسم نظرياتي را مطرح كرداي ميمعموالً هابس را از نخستين فالسفه 

خويش بندي كه با حفظ اعتقاد و پايزيرا مطالعات فلسفۀ سياسي دانست توان نقطۀ عطفي در هابس را ميكه عقيده هستم 

 چارچوب به نحو مناسبين هميليبراليسم را در  ت اقتصادي و سياسي جامعه كوشيدها بر مقدرابه اقتدار و حاكميت دولت

اي است زي از فالسفهمصداق بارلذا زيست و ليسم ميهاي مركانتيتوجيه كند. توماس هابس در دوران حاكميت انديشه

كه  موروثي پادشاهيِ حكومتسبك زندگي و شيوۀ به تعلقات قلبي لذا زادگان سلطنتي و نشيني با اشرافدليل همكه به

 . رفتندشمار ميبهمردم پادشاهان بر جان و مال آحاد  سلطۀها و اقتدار حكومت كنندگانجيهتواز  در آنان ايجاد شد

بود زيرا كه اين طبقۀ بورژوازي براي حمايت از در اروپا صرفاً هاي ليبراليستي شد انديشهردر بخش سوم ديديم كه 

هابس ديد. آزادي تجارت داخلي و خارجي مياز سوي ديگر در در بازارهاي باز و از يك سو طبقۀ نوظهور منافع خود را 

در ادامه خواهيم ديد كه گرفت. ميقرار ليبراليسم  در مقابل فالسفۀ مدافعِهاي مطلقۀ سلطنتي بود طبعاً كه مدافع حكومت

فالسفۀ  ديدگاه وليسم بين نظريات فلسفي خود در دفاع از مركانتي هاي مسيحيت كوشيددين و آموزه حمله بههابس با 

 ايجاد كند.مشتركي  فصل ليبرال

ياتان كه در وِلِ واژۀ است. 1101ال و انتشار آن در س 2ياتانلِوِترين كار فلسفي توماس هابس نگارش كتاب معروف 

از واژۀ لوياتان براي  هابسمعناي هيوال يا اژدهاي دريايي است. در لغت به بكار رفته استمسيحيت  هاي مقدسكتاب

به اژدهايي تشبيه كرده است كه قدرت زياد و رفتاري استفاده كرده و حاكميت مطلقۀ پادشاه را پادشاه  نشان دادن قدرت

است. در صفحۀ روي جلد چاپ اول  ناپذيراجتنابخشن دارد اما براي حفظ جامعه از تهديدهاي داخلي و خارجي امري 

 با اندامي عظيم سر و سينۀ خود را از درون امواج دريا بيرون آورده وبينيم كه را مياين كتاب تصويري از پادشاهي 

                                                            
1. Galileo Galilei (1564-1642) 

2 - Leviathan- انتشار اين كتاب  آساي دريايي است.اژدهاي غولنهنگ يا معناي است. اين واژه در لغت به انجيلهاي بكار رفته در كتاب لوياتان از واژه

 ( در ايران بود. 1192-1111مقارن با سلطنت شاه عباس دوم ) 1101در سال 



. تصوير اين پادشاه متشكل از تصاوير بسيار كوچك صدها تن از افراد است و حكايت از اين دارد گُرزي در دست دارد

 كه پادشاهي غول آسا و قوي و خشن الزمۀ حفظ و بقاي مردماني ضعيف است. 

هاي مطلوب هر انساني است اما هر انساني در هر د كه آزادي از ويژگيدهتوضيح مي لوياتانهابس در كتاب 

ها و اين تعديچارۀ دهد كه تاريخ تمدن انسان نشان مياي در معرض تعدي ديگران و يا جوامع ديگر قرار دارد. جامعه

. مردم هر جامعه براي اندكردهبرپا  2و جامعۀ مدني اندشده 1جتماعيجامعه وارد يك قرارداد ا كه افراد هها اين بودتهديد

 يند. وجود دولتتأسيس كن 3حكومتيتهديدهاي داخلي و خارجي به اجبار بر آن شدند كه  در مقابلخودشان حفاظت از 

ناپذير بود زيرا كه خارجي ضرورتي اجتناب هايهاي شهري و يا مقابله با تهديدمقتدر براي جلوگيري از وقوع جنگ

اختيار آگاهانه و به كه مردم جامعه بودروي خواهد داد. هابس معتقد  9«همگان عليه همگان جنگِ»بدون دولت قوي 

از خود كاستند و به حكومت تفويض كردند و لذا قدرت حكومت نبايد زير سؤال برود. و آزادي از اختيارات خويش 

ي نظامي و دستگاه قضا را در دست بايد همۀ اركان جامعه از جمله نيرو معناست و حكومتمنظر هابس تقسيم قوا بي

 داشته باشند. 

 حو زيبايي بنا كند.به نتوانسته است مباني عيني يا ماترياليستيِ فلسفۀ سياسي  را هابس نكتۀ حائز اهميت اين است كه  

همه جا سخن هابس در باب بلكه گويد نميحكومت سخن  بديِ يا و خوبيهاي ارزشي قضاوتاز لوياتان در كتاب 

د. براي تبيين نقش عينيت در را مانع شوهاي شهري وقوع جنگبتواند  باشد تامقتدر است كه ود حكومتي ضرورت وج

در بازۀ  0هاي شهري در انگلستانكافي است به اين نكته توجه كنيم كه جنگوبژه هابس بالعموم و بهفالسفه  پردازينظريه

نحوۀ بارۀ طرفداران پارلمان در  و رفداران حكومت سلطنتيها طروي داد. در اين جنگ 1101تا  1192زماني 

انجاميد.  1كردند كه به پيروزي طرفداران پارلمان و اعدام چارلز اولبا يكديگر مقابله مي داريداري و آزادي دينحكومت

 وقوع جنگ شهري كابوس توماس هابس بود. احتمال دليل نيست كه بي

هاي شهري بنويسيم. آمدهاي اين جنگدر بارۀ پي مختصري كليسا ضروري استتوماس هابس با با توجه به مبارزۀ 

اين كشور پايان يافت و ثانياً  در 5كليساي انگلستان سلطۀاوالً كه اين بود حاصل شد ها اين جنگدو نتيجۀ اصلي كه از 

كامل گفته  نماند كه حاكميت كند. نا در امور حكومتي دخالتبدون اجازۀ پارلمان توانست نميديگر پادشاه انگلستان 

از نتايج به تحقق رسيد زيرا كه اين حاكميت هاي شهري از اين جنگچند سال بعد پارلمان در نظام سياسي انگلستان 

                                                            
1. Social Contract  

2. Civil Society  

3. Sovereign 

4. War of all against all or bellum omnium contra omnes 

5. English Civil War    

6. Charles I 

7. Church of England 



در اين تحوالت سياسي بار ديگر نقش  .معروف شد 1«انقالب شكوهمند»روي داد و به  1188در سال  ي بود كه انقالب

همين با پيروزي پارلمان زيرا كه  بينيمهاي سلطنتي ميبا حكومت پارلمانطبقۀ ثروتمندان شهري يا بورژوازي را در نزاع 

كنند. در خالل  را تأمين يشخومنافع و يا نفوذ در نمايندگان پارلمان با عضويت در توانستند ميثروتمندان شهري 

درصد از جمعيت انگلستان كشته شد در حالي كه تعداد تلفات اين  9حدود  1101تا  1192در بازۀ شهري  هايجنگ

 درصد گزارش شده است.  2كشور در جنگ جهاني اول كمي بيش از 

و حاميان پارلمان مخالفت خود را  بورژوازي فالسفۀ طرفدارموجب شد كه طلبان بر سلطنت گراهاپيروزي پارلمان 

باب  دررسالۀ كوتاهي تحت عنوان  2نام جان بِرامهالبه يكي از كشيشان 1109در سال  .آغاز كنند لوياتاننسبت به كتاب 

از اين رساله زودي بههابس فرستاد.  يصورت خصوصي برانوشت و آن را به لوياتاندر نقد كتاب  3آزادي و ضرورت

همۀ مكاتبات و جان برامهال در موضع پاسخگويي به و توسط فردي فرانسوي به چاپ رسيد. هابس محرمانگي خارج شد 

 9واقعيِ عمل انساني دفاع از آزاديِتحت عنوان  1100مدون كرد و در سال وي داشت به صورت كتابي با ي را كه باحثاتمُ

هاي جدي در بين فالسفۀ آن زمان در بارۀ آزادي آغاز شود. به موجب شد كه بحث كتاب. انتشار اين به چاپ رساند

 دانند.هابس را از بنيانگذاران ليبراليسم در فلسفۀ سياسي ميبرخي فالسفه همين دليل 

ز در دفاع ا نامبردهمقتدر را تغيير نداد. سلطنتي حاصل آنكه هابس هيچگاه ديدگاه خود در دفاع از حكومت  

رفت كه ميگفت هيچ فردي در مقابل حكومت حق ندارد از مالكيت شخصي خود  هاي سلطنتي تا بدانجا پيشحكومت

تواند مايملك اتباع خود را حتي بدون رضايت آنان تصاحب كند. فراموش نكنيم كه در حكومت ميسخن بگويد و لذا 

دنبال توجيه عمل و لذا به به شدت افزايش دهد ها راهمان زمان چارلز اول كه پادشاه انگلستان بود قصد داشت ماليات

توانند براي منافع صاحبان قدرت كنيم كه چگونه فالسفۀ غيرالهي به راحتي مي. بار ديگر مالحظه ميخويش بود

 پردازي كنند. نظريه

هاي ديكتاتوري كه با حكومت دانست ليبرالي فيلسوفتوان را نميتوماس هابس نگارنده بر اين عقيده است كه 

هاي هاي ليبراليسم را كه نفي دين و ارزشتوانست يكي از پايهكنيم كه نامبرده تصديق مياما  كرديمسلطنتي مخالفت 

مخالفت هابس با كليسا ريشه در حمايت او از نظام قبالً به اين نكته اشاره كرديم كه كند.  تقويتمسيحيت بود به شدت 

بر و حكومت نيز  دكنحاصل نميحكومت نفعي از  خود حمايت بادانست كه خوبي ميبه كليسا .داشتحكومت سلطنتي 

نيز در چپاول اموال مردمان براي حكومت  رقيبي جدياين نكته واقف بود كه كليسا نه تنها براي او نفع مادي ندارد بلكه 

با دو نهاد كليسا و حكومت در اروپا معموالً ليسم مركانتيمكتب سالۀ  200همين دليل در دوران حاكمبت بههست. 

                                                            
1. The Glorious Revolution 

2. Bishop John Bramhall  

3. Of Liberty and Necessity 
4. A Defense of the True Liberty of Human Action 



نيز شد و اصحاب كليسا ميور به تعاليم كليسا حمله لوياتانهابس در كتاب  در اصطكاك و تنش بودند.يكديگر 

ن به مياهابس در آثارش سخني از الحاد خويش تا آنجايي كه نگارنده مطلع است كردند. ميرا نفي هاي هابس ديدگاه

معاصر معتقدند كه هابس فردي  هابس شناسانِبرخي اما  ه استي كليسا بسنده كردهاشديد آموزه و فقط به نقد نياورده

 بود و به اديان الهي از جمله مسيحيت اعتقاد نداشت.  1ملحد

 

  پدر ليبراليسمحقايق مغفول در بارۀ : جان الك -

است  3گرايي انگليسياز فالسفۀ معروف مكتب تجربه نامبرده( فيلسوف و طبيب انگليسي بود. 1132-1509) 2جان الك 

سؤال كليدي ما اين است كه چرا جان الك را پدر  .گام برداشت( 1011-1120) 9نيكِعلمي فرانسيس بِسنت امتداد در و 

نگاهي داشته باشيم او علمي دستاوردهاي به سوابق جان الك و  ضروري استنامند؟ در پاسخ به اين سؤال مي 0ليبراليسم

خوانيم كه جان الك پدر ليبراليسم است بالفاصله اين شنويم و يا ميكنيم. معموالً وقتي ميميبه حقيقتي اشاره اما مقدمتاً 

آزادي را براي زيباي كه ايدۀ  بودحتماً جان الك شخصيت ممتازي در تاريخ فلسفه پس شود كه نكته به ذهن متبادر مي

هاي اقتصادي و سياسي و قدرت سلطۀرهايي از و راهكار را شناخت ها نوع بشر به ارمغان آورد و ماهيت اسارت انسان

 مطلقاً اينگونه نيست. نشان خواهيم داد كه به زبان علمي توضيح داد. جوامع در همۀ اعصار  براي همۀفرهنگي را 

توان مي فلسفي براي نوع بشر بود و نه جان الك در ليبراليسم نه ارمغان دستاوردهاي ه است كهنگارنده بر اين عقيد

مستقيماً  كه مجموعۀ نظريات پدر ليبراليسم ايمنشان داده دانست.راهكاري براي رسيدن به آزادي  راهاي او آموزه

در ادامه خواهيم ديد  ي شهري در انگلستان بود.هاويژه جنگپيراموني خويش بهنسبت به محيط  اوالعمل و بازتاب عكس

دين  جداييضرورت آزادي و  مفهومشخصيت جان الك و نظريات فلسفي او به ويژه در  برها تأثير عميقي كه اين جنگ

تاريخ فلسفه براي آنكه بتوانند جان الك را ملقب به پدر حوزۀ نظران غربي در صاحببرجاي گذاشت. از سياست 

آنتوني نشان خواهيم داد كه جان الك با تشويق و حمايت مستقيم . اندكنند آگاهانه چشم به اين حقايق بسته ليبراليسم

سياسي تحليلي در فلسفۀ مسائل  بهاز ثروتمندان بزرگ انگلستان بود  وزمان آن  انترين سياستمدارمعروفكه از  1اَشلي

                                                            
1. Atheist 

2. John Locke (1632-1704)  

3. British Empiricism 

4 - Francis Bacon (1561-1625)-   شود. فرانسيس بيكن گرايي شناخته مياست كه به پدر مكتب تجربهفرانسيس بيكن از فالسفۀ معروف انگليسي

توان از ديدگاه نامبرده معرفت علمي را مي بود. نيز القضات و رئيس مجلس اعيان اين كشوررفت و براي مدتي قاضيشمار مياز دولتمردان مشهور انگليسي به

 دانستنميچيزي جز تجربه ها در طبيعت بدست آورد. بيكن ريشۀ معرفت را دقيق پديده و مطالعۀ (Inductive Reasoning)بر اساس استدالل استقرايي 

 .شودهاي حسي حاصل ميكه از دريافت

5. The Father of Liberalism 

6. Lord Anthony Ashley Cooper = 1st Earl of Shaftsbury (1621-1683) 



دهۀ ويژه در نيمۀ دوم عمر خود بهبرقرار كرد و در نزديكي اط با دربار سلطنتي اين كشور ارتب . جان الكشدعالقمند 

 . رفتبه شمار ميمستعمرات انگلستان آمريكا داشت كه از  ريزي و مديريت بديلي در برنامهپاياني نقش بي

تقسيم  دوره چهاري او را به را بهتر بشناسيم زندگانبراي آنكه جايگاه جان الك در تأسيس مكتب ليبراليسم 

 دورۀپردازيم. مي 1101سقوط نظام پادشاهي انگلستان در سال  اول به بررسي زندگاني جان الك تا دورۀايم. در كرده

 .است 1110طلبان در سال دوم در زندگاني جان الك مربوط به بازۀ زماني سقوط نظام پادشاهي تا پيروزي مجدد سلطنت

پارلماني  لطنتو استقرار نظام س 1188سال در  «انقالب شكوهمند»ا پيروزي تحوالت سياسي انگلستان از اين پيروزي ت

شلي در با آنتوني اَ 1111مالقات جان الك در سال . استسوم در زندگاني اين فيلسوف و پزشك انگليسي  دورۀموضوع 

ترين معروف اشليآنتوني چنانكه گفته شد دانست. جان الك شخصي و علمي نقطۀ عطف زندگاني توان آكسفورد را مي

به لندن از اين مالقات سال بعد جان الك يك .بود در آن زمان ثروتمندان اين كشور و از بزرگترينسياستمدار انگلستان 

را دورۀ چهارم  1509شكوهمند تا پايان عمر جان الك در سال  انقالباز شلي با وي همكاري كرد. و تا پايان عمر اَ رفت

 ايم. زندگاني او معرفي كرده

 

 جان الك قبل از سقوط نظام پادشاهي انگلستان در سال  -دورۀ اول -الف

ادامه  1101شروع شد و تا سال  1192از سال  3طلبانسلطنت و 2بين طرفداران پارلمان 1هاي شهري در انگلستانجنگ

در  9مينستِروِست روزي و شبانه معروف مدرسۀدر نامبرده . سال داشت 4فقط  هاجنگاين جان الك در شروع   يافت.

هاي التين و عربي و عبري و نيز بر محور تدريس زباندر آن زمان كرد. برنامۀ درسي اين دبيرستان ميلندن تحصيل 

بود و در  ييساعي و كوشا آموزدانش جان الكآموزش زبان و ادبيات يونان باستان و رياضيات و جغرافيا متمركز بود. 

شد اين محسوب ميارزشمندي علمي  امتياز عالوه بر اينكهفت كند. اين بورس را دريا 0موفق شد بورس شاهي 1100سال 

 ادبيات يونان باستان خريداري كند!هاي زبان و الك بتواند چند مجلد كتاب در زمينهجان ساخت كه فراهم مي امكان را

ر متنفر بود و اين احساس را در كتاب معروفش تحت عنوان مينستِستوِ انروزي دبيرست جان الك از محيط شبانه

 منتشر شد  جان الك عمر مقارن با اواخر  1143سال  به روشني بيان كرد. در اين كتاب كه در 1تفكراتي در بارۀ آموزش

 . شده استاهميت تدريس خصوصي تأكيد فراوان  بر

                                                            
1. English Civil War 

2. Parliamentarians 

3. Royalists 

4. Westminster 
5. King’s Scholar 

6. Thoughts Concerning Education 



كه از نظاميان معروف بود  1به رهبري آليور كرامولپارلمان  انطرفدار آموز دبيرستان بود كههنوز دانشجان الك 

گردن زدند. مينستر وستنزديكي دبيرستان در  1194در سال چارلز اول پادشاه انگلستان را و  ندپيروز شد طلبانبر سلطنت

 ماجراآموزان اجازه داده نشد كه در مراسم اعدام چارلز اول حضور يافته و از نزديك شاهد معروف است كه به دانش

هاي فلسفي جان الك پردازيباشند. اين وقايع و رويدادهاي بعدي تأثير انكارناپذيري بر روحيه و سبك تفكر و ايده

 روبرو شدندبا شكست كامل زودي بهبه جنگ ادامه دادند اما لز اول فرزند چاربه رهبري چارلز دوم  طلبانسلطنتداشت. 

 .حكومت سلطنتي انگلستان فرو ريخت كرامول رياست دولت را بدست گرفت وتبعيد شد.  1101و چارلز دوم در سال 

و  نگلستاندر ا هاي مختلف مسيحيتدر فرقه و جايگاه كليساسياسي قدرت نظام در گراها موجب شد كه پيروزي پارلمان

  .صورت پذيرداصالحات زيادي اسكاتلند و ايرلند 

 

  در سالاز سقوط نظام پادشاهي تا پيروزي سلطنت طلبان جان الك  -دورۀ دوم -ب

سقوط نظام پادشاهي انگلستان را رقم زد.  1101تبعيد چارلز دوم در سال سپس در لندن و  1194اعدام چارلز اول در سال 

چارلز دوم از تبعيد بازگشت و استقرار مجدد حكومت پادشاهي در انگلستان را اعالم كرد. بازۀ زماني  1110در سال 

  3ند.شناس ميي به معناي بحران رهبر 2گنامرِاينتِدورۀ اصطالحاً را انگلستان سياسي در تاريخ  1110تا  1194

دانشگاه  براي ادامۀ تحصيل به گذشتمياز تبعيد چارلز دوم سال يككه و زماني سالگي  20در جان الك 

هاي معروف و بزرگ پذيرفته شد كه از كالج «كليساي مسيح»به معناي  9«چِرچ تكِرايس»و در كالج  رفتآكسفورد 

آور بود. منطق ارسطو و مالل جان الكبراي فلسفه در رشتۀ  آكسفورددانشگاه  برنامۀ آموزشيِ .0آكسفورد بوده و هست

كه براي جان الك اساساً  دادرا تشكيل مينشگاه آكسفورد فلسفه در دا آموزشاصلي  قرون وسطي محور متون فلسفيِ

خواست مطالب جديدي در بارۀ منشاء معرفت انساني بداند و از چرايي رويدادهايي آگاه شود كه در مياو  جذاب نبود. 

                                                            
1. Oliver Cromwell (1599-1658) 

2 - Interregnum -  هاي ناشي از آن است به معناي بحران رهبري و هرج و مرجدر لغت اينترگنام. 

 The) ( را اصطالحاً دورۀ بازگشت يا بازسازي1110 -1180دوران سلطنت او )بازگشت چارلز دوم به انگلستان و كنيم كه خاطر نشان مي - 3

Restoration)  گويند.مي 

4. Christ Church 

 5و يا  0يا  3مطالعاتيِ هاي هاي معروف و پژوهشگران ارشد فرصتپذيرد و فقط به اعضاي هيئت علمي دانشگاهچِرچ دانشجو نمي تامروزه كالج كرايس - 0

هاي تحصيل اينجانب در بر عهدۀ كالج است. ناگفته نماند كه در سالآنان كند. پرداخت حقوق و تأمين مسكن ساله براي تحقيق و يا نگارش كتاب اعطا مي

العمر از اين كالج داشتند ورسيۀ ماداممواردي را شاهد بودم كه برخي دانشمندان ب( 1305تا پيروزي انقالب اسالمي در سال  1302)از سال دانشگاه آكسفورد 

كنند. زماني كه جان بعد از چند سال اقامت در آن كالج به دانشگاه يا مركز علمي ديگري نقل مكان ميهرچند روال متعارف اين است كه پذيرفته شدگان 

 معمول نبود.     اسلوبيكرد ظاهراً چنين الك در آن كالج تحصيل مي



براي او بسيار  2نظران در فلسفۀ طبيعيو فرانسيس بيكن و ساير صاحب 1كارهاي رنه دكارتشود. طبيعت مشاهده مي

 تر از مباحث فلسفي قرون وسطي بود. جالب

 1108و  1101هاي ترتيب در سالرا بهك كارشناسي و كارشناسي ارشد در فلسفه مدارآنكه بعد از جان الك 

نظريۀ  بهنامبرده  .شد و به تحقيقات خود در فلسفۀ طبيعي ادامه دادچِرچ  تكِرايسكالج  3عضو هيئت علميدريافت كرد 

. نكتۀ افزودجديدي  نكات فلسفيِ بر آن تأكيد زيادي داشتكه قبل از وي توماس هابس بين شهروندان قرارداد اجتماعي 

نين ضرورت وجود هاي هابس در مورد قرارداد اجتماعي و جامعۀ مدني و همچاين است كه الك ديدگاه قابل تأمل

هابس اشاره  معاصربه ساير فالسفۀ  آورد بلكهميان نميشخص هابس بهاما در مكتوباتش سخني از  پذيرفتحكومت را مي

  د.كرمي

رابرت بويل  .آشنا شد (1125-1141) 9رت بويلچِرچ با دانشمندان معروفي از جمله رابِ تالج كِرايسجان الك در ك

كرد. بويل را معموالً تدريس و تحقيق مي اين كالجوف ايرلندي بود كه در دان و پزشك معراز فالسفۀ طبيعي و شيمي

جان الك به شناسند. مي 1علمي تجربي و به عنوان يكي از پيشگامان بكارگيري روش 0دانندپدر علم شيمي جديد مي

و به اتفاق بويل تحقيقاتي را در بارۀ شناخت اجزاء خون انسان آغاز كرد.  عالقمند شدمطالعۀ كاربرد شيمي در پزشكي 

                                                            
1 - Rene Descartes (1596-1650)- جبر علم دان و دانشمند معروف فرانسوي كه دستاوردهاي مهمي در هندسه و رابطۀ آن با فيلسوف و رياضي

معروف  دكارت كه براي آموزش فلسفه و رياضيات به ملكۀ سوئد به شهر استكهلم رفته بود به سبب ابتالء به بيماري آنفلونزا در همان شهر درگذشت. دارد.

 است كه دكارت فقط توانست يك جلسه به ملكه سوئد تدريس كند. 

2-  Natural Philosophy-  فلسفۀ طبيعي را فلسفۀ طبيعت(Philosophy of Nature) گويند. منظور از فلسفۀ طبيعي مطالعۀ فلسفي طبيعت و نيز مي

بكار رايج شود مانند بيولوژي و فيزيك و شيمي و جز اينها  (Natural Sciences)علوم طبيعي آنكه واژۀ جهان فيزيكي است. اين اصطالح را قبل از 

اصول رياضي فلسفۀ كتاب خود تحت عنوان  با انتشاردانشمند معروف انگليسي دان و رياضي (Isaac Newton, 1642-1726)بردند. اسحاق نيوتن مي
. هنوز هم اين فلسفۀ طبيعي را به اوج خود رساندبه زبان التين  1185در سال  (Mathematical Principles of Natural Philosophy) طبيعي

موضوع اصلي كتاب نيوتن كشف قوانين حركت و جاذبۀ عمومي است كه انقالبي را در علم  .شناسندمي (Principia)با عنوان التين پرينسيپيا را كتاب 

 فيزيك رقم زد. 

3 - Fellow- «فلو»هاست. وظايف معناي عضويت علمي در يكي از كالجهاي آكسفورد و كمبريج است و بهيكي از اصطالحات رايج در دانشگاه« فِلو »

ها و اعضاي هيئت كالج اي ازصورت مجموعهبههاي آكسفورد و كمبريج دانشگاهبه لحاظ تاريخي هاست. مي دانشكدهدقيقاً مشابه وظايف اعضاي هيئت عل

دۀ نسبتاً جديدي در ها پديها يا دپارتمانتأسيس دانشكده شكل گرفتند و تا اواخر قرن نوزدهم چنين ساختاري را حفظ كردند.« فلوها»ها يا علمي همان كالج

اي كه مرتبط با تخصص علمي در دانشكده اند«فلو» هاكالج ي از اعضاي هيئت علمي اين دو دانشگاه در حالي كه در يك برخياست. امروزه شگاه اين دو دان

به  (Student)نكتۀ جالب اين است كه در زمان جان الك به فلوهاي كالج كِرايست چِرچ اصطالحاً استيودنت  هستند.عضو هيئت علمي نيز  ايشان است

 گفتند هرچند اين اصطالح امروزه رايج نيست.معناي دانشجو مي

4-  Robert Boyle (1627-1691)-  رابرت بويل صاحب قانون بويل(Boyle’s Law)  معكوس بين فشار و حجم  رابطۀ نسبيِدر علم شيمي است كه

 كند. گازها را بيان مي

 را  در اين كتاب نظريۀ ماهيت اشياءنامبرده را نوشت.  (Skeptical Chymist)دان شكاك شيميخود تحت عنوان كتاب معروف  1111بويل در سال  - 0

اي حاصل برخورد ذرات متحرك هر پديدهنيز و  اندها تشكيل شده است كه در حال حركتهايي از اتمها و خوشهند. او معتقد بود كه ماده از اتمبيان مي ك

 باشد.مي 2015مربوط به سال است. آخرين تجديد چاپ اين كتاب 

6. Experimental Scientific Method 



داد و  مركز كارهاي علمي خود قراركه پزشكي را در  داداهميت ميقدري به اينگونه مطالعات و تجربيات جان الك به

 ادامه يافت.  اين عالقه تا پايان عمرش

 

طلبان در سلطنت «پيروزي شكوهمند»جان الك از استقرار مجدد نظام پادشاهي انگلستان تا  -دورۀ سوم -ج

1سال  88 

نام درگذشت. يكي از فرزندانش به 1108فرزند داشت در سال  4گراها چندان ادامه نيافت. كرامول كه پيروزي پارلمان

 نيروي نظاميِريچارد جانشين او شد. ارتش كرامول به ريچارد اعتماد زيادي نداشت و بعد از هفت ماه او را بركنار كرد. 

د. فرماندار اسكاتلند كه خود در زمان كرامول منصوب شده بود با ارتشي به هاي متعدد مواجه شگراها با بحرانپارلمان

از تبعيد بازگشت و اعالم شد كه  1110در سال سمت لندن حركت كرد كه اوضاع را سر و سامان دهد. چارلز دوم 

بار  پادشاهينظام  1111نامبرده از زمان اعدام پدرش پادشاه قانوني انگلستان بوده است. با تاجگذاري چارلز دوم در سال 

 بر انگلستان حاكم شد. 1پارلماني پادشاهيِنظام بار در چارچوب ديگر اما اين

تنها عفو عمومي اعالم كرد بلكه طي فرماني در نهاين بود كه  بازگشت به لندنيكي از اقدامات چارلز دوم بعد از 

كه  دوستان جان الكهمچنين بسياري از دانشمندان و د. تأسيس شو 2جامعۀ سلطنتي علوم لندندستور داد كه 1110سال 

 عضويت در جامعۀ سلطنتي علوممختلف از جمله  يهازهيانگبه گريخته بودند  از كشور بعد از اعدام چارلز اول به خارج

شد و در رشتۀ پزشكي پذيرفته  انجمن سلطنتي علوم لندن يتعضوبه  1118در سال نيز . جان الك به انگلستان بازگشتند

ترين پزشكان توانست با يكي از معروف نكتۀ قابل تأمل اين است كه جان الكبه تحقيق و مطالعات تجربي پرداخت. 

علمي در رشتۀ پزشكي داشته باشد. نزديك هاي كه عضو جامعۀ سلطنتي بود همكاري 3نام توماس سيدِنهامانگليسي به

نوشت كه تا دو قرن يكي از منابع مهم براي  9طب مشاهداتيعلم پزشكي تحت عنوان  ناگفته نماند كه سيدنهام كتابي در

 شد.آموزش رشتۀ پزشكي در انگلستان محسوب مي

                                                            
1. Parliamentary Monarchy 

2 - The Royal Society-  معرفت طبيعي  ارتقاءتحت عنوان جامعۀ سلطنتي لندن براي  1110جامعۀ سلطنتي در سال(The Royal Society of 

London for Improving Natural Knowledge)  با حكم چارلز دوم تأسيس شد كه امروزه به آكادمي ملي علوم بريتانيا(The United 

Kingdom’s National Academy of Sciences) هدف انجمن سلطنتي لندن در بدو تأسيس پيشبرد فلسفۀ طبيعي بود كه شود. نيز شناخته مي

انجمن سلطنتي لندن مقارن با سلطنت شاه شود.  سي و علوم مهندسي و پزشكي شناخته ميشناهاي مختلف علوم مانند فيزيك و شيمي و زمينامروزه به شاخه

 نيوتن دوازدهمين رئيس اين انجمن بود.  در لندن تأسيس شد.عباس دوم پادشاه صفوي 

3. Thomas Sydenham (1624-1689)  

4. Observationes Medicae 



 در اين كتاب تصريح نامبرده نوشت.  1سؤاالتي در بارۀ قوانين طبيعتكتابي تحت عنوان  1119جان الك در سال 

گرايي دقيقاً در مسير سنت تجربه جان الكشود كه از تجربه حاصل شده است. مالحظه مي انسانكند كه دانش مي

كه قبل از وي مطرح شده بود. از ديگر دستاوردهاي فلسفي جان الك در خالل عضويت او در هيئت كرد حركت مي

بود. جان الك در اين  2دباريبراي در بارۀ مقالهتحت عنوان  1115اي در سال علمي كالج كِرايست چِرچ نگارش مقاله

هاي ديني هاي مختلف مسيحيت نسبت به آموزهو بردباري فرقه شكيباييرا مطرح كرد و بر  3«مذهبي بردباري»مقاله نظريۀ 

. بيان اين نظريه كاشف از دانستيتأكيد فراواني داشت و احترام به باورهاي ديني را از مصاديق حقوق طبيعي ميكديگر 

هاي مختلف مسيحيت در انگلستان هاي عقيدتي بين فرقهمذهبي و كشمكش يهايق جان الك از جنگناخوشنودي عم

 1184ها ادامه داشت و در زمان او نيز هنوز باقي بود. در ادامه اشاره خواهيم كرد كه جان الك در سال بود كه براي مدت

 1142و  1140هاي منتشر كرد و سپس در سال  9بردبارياي در بارۀ نامهصورت جديدي از اين مقاله را تحت عنوان 

 به چاپ رساند.در همين زمينه هاي دوم و سوم را نامه

 

 عطف زندگاني جان الك در دورۀ سومنقطۀ  :آشنايي با آنتوني اَشلي -د

و  آشنا شد  0لرد آنتوني اَشليزندگاني جان الك اين است كه چگونه با از  سوممرحلۀ در انگيز سؤاالت بحثيكي از 

 15به مدت بود و جان الك  انگليسيو ثروتمند بزرگ سياستمدار معروف شلي اَ چرا به شدت تحت تأثير او قرار گرفت؟

ام به جز برخي كنون كار پژوهشي دقيقي در پاسخ به اين سؤال نديدهتا داشت.سال تا زمان فوت اشلي با او همكاري 

 هاي مربوط به زندگاني جان الك بيان شده است. كه در كتاب اتخاطر

كرد تا از برد گاه به گاه به آكسفورد سفر ميچون اشلي از ناراحتي كبد رنج ميحال نويسان معتقدند كه شرح

به درماني براي آب 1111سفري كه در سال اشلي در معروف است كه مند شود. هاي معدني آنجا بهرهنوشيدن آب

او بود. جان الك از دوستان ميزبان اشلي بود و دانشگاهي از همكاران اقامت كرد كه پزشكي در منزل  داشتآكسفورد 

و شكل گرفت اي صورت صميمانهبهدوستي جان الك با اَشلي بعد از نخستين مالقات آنان . آشنا شد اشليبا واسطۀ او به

دوستي آغاز حال نويسان مغفول مانده اين است كه اي كه از نظر شرحاز ديدگاه نگارنده نكتهتا فوت اشلي ادامه يافت. 

گراها پيروز شده بودند و چارلز بر پارلمانطلبان سلطنتكه هايي بود سالبا مقارن و تحكيم اين دوستي الك با اشلي جان 

                                                            
1. Questions Concerning the Law of Nature 
2. Essay Concerning Toleration 
3. Religion Tolerance 

4. A Letter Concerning Toleration 

5. Lord Anthony Ashley Cooper = 1st Earl of Shaftsbury (1621-1683) 



كه با اشليِ ثروتمند  ليبرالهاي پيوند جان الكِ ريشه. بودرسيده پادشاهي  انگلستان بهفرزند چارلز اول پادشاه معدوم  دوم

 از نكات تاريك و سؤال برانگيز پدر ليبراليسم است. بود انگلستان معروف استمدارانيسطلبان و سلطنتاز 

 داشت از وي تقاضا كرد كه پزشك خصوصي او شود و بهدر آكسفورد هاي اوليه كه با جان الك اشلي در مالقات

فاقد مجوز طبابت بود. لذا در آن زمان هيچ مدرك دانشگاهي در رشتۀ پزشكي نداشت و لندن نقل مكان كند. جان الك 

چنانكه قبالً  .گفت پيشنهاد اشلي را پذيرفتسخن ميو ضرورت عمل بر طبق قوانين همواره از حاكميت قانون كه او 

آن را توان ميها ادامه يافت و كه به سرعت شكل گرفت سالدوستي و ارتباط بسيار نزديك جان الك با اشلي ته شد گف

 نقطۀ عطف زندگي جان الك دانست. 

رها كرد و براي علمي كه به آن داشت قلبي و همۀ تعلقات رغم عليدانشگاه آكسفورد را  1115در سال  جان الك

او زودي منشي و همكار سياسي  به لندن رفت. جان الك عالوه بر آنكه پزشك خصوصي اشلي بود بههمكاري با اشلي 

كساني كه در بارۀ همۀ  انگلستان وارد شود.در اشلي توانست به دنياي پيچيدۀ سياست  نيز شد و با راهنمايي و حمايت

زندگاني علمي جان الك را تغيير دهد لي توانست اشاند بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه تحقيق كردهجان الك زندگاني 

زندگاني جان الك ضروري است دربا توجه به اهميت و جايگاه اشلي  .بياميزدرا با سياست  اوطرز فكر و شخصيت و 

  حال او  را بازگو كنيم.مختصري از شرح

از خاندان  شخصيزمان اين بود كه چه  در آنانگلستان كنيم كه مهمترين مسألۀ سياسي نخست به اين نكته اشاره مي

؟ اختالفات سياسي سلطنت كندبر اسكاتلند و ايرلند و انگلستان  تواندميسلطنتي با چه مذهبي از مذاهب متعدد مسيحيت 

در  بعد از آنكه چارلز دومبود.  مسائلي از اين جنسنوعاً بر محور جامعه  اشراف و اعيانِبزرگان سياسي و بين پادشاه و 

با اشلي شود كه آشنايي مالحظه مي د.شمنصوب انگلستان  1داريوزير خزانهبه سِمَت تاجگذاري كرد اشلي  1111سال 

تا سزايي داشت. اشلي داري انگلستان بود و لذا معروفيت و احترام بهجان الك زماني اتفاق افتاد كه نامبرده وزير خزانه

چارلز دوم  بعد از مدتيشد.  2رئيس مجلس اعيان 1153تا  1152ر بازۀ زماني در اين سمت باقي بود و سپس د 1152سال 

 منصب بركنار كرد.  آنبدگمان شد و او را از مشروعيت سلطنت در بارۀ او  عقايددر خصوص نسبت به اشلي 

به  جان الك كه قبل از آشنايي با اشلي هيچگاه به كارهاي دولتي مشغول نبود با تشويق و حمايت اشلي نخست

در فاصلۀ كوتاهي با توصيۀ  نامبرده .آوري آمار و اطالعات دولتي در بارۀ تجارت و مستعمرات انگلستان پرداختجمع

براي فيلسوفي  دار شد كه منطقاًويژه امور مربوط به آمريكا را عهدهاشلي مسئوليت مهمي در ادارۀ مستعمرات انگلستان به

پذير است. ديري نگذشت كه اشلي از جان الك خواست كه در تي توجيهسم معروف شده به سخكه به پدر ليبرالي

                                                            
1. Chancellor of Exchequer 

2. Lord Chancellor 



خصوص مسائل اقتصادي نيز مطالبي بنويسد كه جان الك پذيرفت و مقاالت ارزشمندي در اقتصاد منتشر كرد كه در 

 ادامه به آن خواهيم پرداخت.  

به آكسفورد بازگشت و  نامبردهنبود.  در لندنجان الك دليلي براي ادامۀ اقامت دولتي با خروج اشلي از كارهاي 

 . نامبردهبرودبه فرانسه جان الك تصميم گرفت  دريافت كند.مدرك كارشناسي در پزشكي و مجوز طبابت را موفق شد 

هاي روتستانپجامعۀ عالوه بر مطالعات پزشكي به بررسي و  اقامت كرد ويژه در پاريسفرانسه بهسال و نيم در حدود يك

دهند كه جان الك . برخي مورخان احتمال ميميافتنسفر جان الك به فرانسه اي براي داليل قانع كننده. پرداختفرانسه 

 و لذا مدتي را به فرانسه رفت.كرد كه در لندن ايمن نيست ميبه خاطر دوستي نزديكي كه با اشلي داشت احساس 

اشلي را بار ديگر در سال سال زنداني شد. دت يكمبه وتهام خيانت عليه كشور دستگير به ا 1151در سال  اشلي

از نيروهاي  اشليجا درگذشت. در همان 1183و در سال  گريختبه هلند چند ماه بعد دستگير كردند. نامبرده  1181

با  فعاليت داشت و سپس 1800تا دهۀ  1180. اين حزب از دهۀ فتربه شمار مي 1زحزب ويگ بنيانگذارياصلي در 

فعاليت جديدي را   2كارتحت عنوان حزب محافظه 1412انشعابي كه در حزب ليبرال ايجاد شده بود ادغام شد و در سال 

 آغاز كرد كه هنوز ادامه دارد.

اينجانب سال به هلند گريخت. جان الك در سپتامبر همان 1183بعد از كشف توطئۀ ترور چارلز دوم در ماه ژوئن 

كشف ترور چارلز دوم  سببآيا گريختن جان الك به هلند به  كه به اين سؤال پاسخ بدهم ق نشدمدر تحقيقات خود موف

سلطنت به  3جيمز دومچارلز دوم درگذشت و برادرش  اقامت داشتكه جان الك هنوز در هلند  1180در سال  بود؟

مسائل دربار سلطنتي انگلستان عمدتاً حول مالحظات ديني در بارۀ مشروعيت ياد داريم كه از مطالب قبلي بهرسيد. 

اعدام چارلز  قبل و بعد از شهري هاي ها و كشمكشجنگهمچنين به ياد داريم كه علت اصلي پادشاهان متمركز بود. 

دوم بعد از رسيدن جيمز  كنند.مقيد به مصوبات پارلمان خواستند سلطنت را گراها ميپارلماناين بود كه اول در انگلستان 

و  شودمي ايجادموروثي است و لذا بواسطۀ تولد  بوده و  9كه سلطنت از اصول حقوق الهيبالفاصله اعالم كرد  قدرتبه 

هاي انگلستان و اسكاتلند با ديدگاه جيمز دوم مخالفت كردند و . پارلمانقدرت پادشاهان ناشي از ارادۀ پارلمان نيست

 جيمز دوم آخرين پادشاه كاتوليك انگلستان بود.  فراهم ساخت. 1188در سال ۀ سقوط جيمز دوم را همين امر زمين

و در هلند اقامت كه برادر جيمز بود  0اي به ويليام سومهاي انگليسي طي نامههفت نفر از اشراف و اريستوكرات

را بر پايۀ پارلمان به جديدي بيايد و جيمز دوم را ساقط كند و نظام سلطنتي  از وي خواستند كه از هلند به انگلستانداشت 

                                                            
1. Whigs 

2. Conservative Party 

3. James II (1633-1701) 

4. Principles of Divine Right 

5. William III= William II (as King of Scotland)=William of Orange=Sovereign=Prince of Orange   



حقوق الهي سلطنت كنند. به ظهَر ستمُپارلمان و نه  تأييد و ارادۀها با اي كه پادشاهان و ملكهمعناي واقعي بنا كند به گونه

براي سرنگون  1سركردگي ويليام سومبهدند و بودند ارتشي آماده كر در هلند پناه گرفتهعمدتاً كه دوم  مخالفان جيمز

و جيمز دوم به فرانسه گريخت و نظام  نيروهاي هلندي وارد انگلستان شدبا  ويليام .به لندن فرستادندكردن جيمز دوم 

گويند و آن را مي 2«1188شكوهمند  انقالب»پارلمان مستقر شد. به اين پيروزي اصطالحاً  با حاكميتجديد پادشاهي 

كه او نيز در هلند به اتفاق همسر ويليام  چند ماه بعد از اين پيروزيجان الك دانند. نقطۀ عطف تاريخ سياسي انگلستان مي

در خالل اينجانب براي اين سؤال كه آيا جان الك  به انگلستان بازگشتند.1184در فوريه شتي سلطنتي با كساكن بود 

 3پاسخ دقيقي نيافتم.آن كشور مرتبط بود در  بيون انگليسيبا انقالاقامت در هلند 

 

 171در سال تا پايان عمر «انقالب شكوهمند»جان الك از -دورۀ چهارم -هـ

را نهايي  9اي در بارۀ درك انسانيمقالهتحت عنوان  يكي از آثار مهم خودجان الك در خالل اقامت در هلند موفق شد 

به چاپ برساند. موضوع اين كتاب دفاع از 1184در سال آن را سال بعد از بازگشت به انگلستان كند و حدود يك 

تحت خود كتاب جان الك نگارش مهمترين  محدودۀ معرفت انساني در درك موضوعات است. شناختگرايي و تجربه

و و در بازگشت به انگلستان آن را ادامه داد  هلند شروع كردهاي اقامت در سالدر را  0دو مقاله در بارۀ دولتعنوان 

 .داشت خواهيم يدر بخش بعدي در بارۀ اين كتاب صحبتمنتشر كرد.   1140را در سال  كتاب معروفسرانجام اين 

ي خود را در هاجان الك مصمم بود كه بعد از بازگشت به انگلستان به كارهاي دولتي نپردازد و نگارش كتاب

هاي مجدداً به كاربا اشتياق زياد بار ديگر فعال شد جان الك   1كه شوراي تجارت 1141در سال  اولويت قرار دهد.

و  برخوردار بوداي قدرت اجرايي گستردهاز . اين شورا گرفتعهدهبر در اين شورا دولتي پرداخت و مسئوليت مهمي 

را از جمله آمريكا مديريت مستعمرات انگليس عالوه بر آنكه تجارت كاالهاي اصلي در داخل كشور را تحت نظر داشت 

كه اياالت متحدۀ آمريكا را  شدمحسوب مي. برخي معتقدند اين شورا تنها دستگاه دولتي در انگلستان دار بودعهدهنيز 

تواند كاشف از روحيۀ استعماري و نگرش امپرياليستي جان مين امر ميهكرد. قبل از  پيروزي انقالب آمريكا مديريت مي

                                                            
1. William of Orange 

2. Glorious Revolution of 1688 

مراجعه كرد. خاطر  (Roger Woolhouse, 1940-2011)هاس به كتاب زير از راجر وول توانبراي كسب اطالعات بيشتر در مورد اين سؤال مي - 3

حال نويسي و نظريات فلسفي جان الك است. نامبرده كه نظران معروف در شرحشود كه نويسندۀ اين كتاب از فالسفۀ معاصر انگلستان و از صاحبنشان مي

كه موريس  1405يرا از سال مدرك دكتري خود را از دانشگاه كمبريج دريافت كرد اين كتاب را به درخواست مركز نشر دانشگاه كمبريج نوشته شد ز

الك را نوشت كتاب ديگري در اين جان حال استاد علوم سياسي مدرسۀ اقتصاد لندن كتاب شرح (Maurice Cranston, 1920-1993)كرانستون 

  زمينه منتشر نشده بود.

Roger Stuart Woolhouse, Locke: A Biography,  Cambridge University Press, 2007 

4. An Essay Concerning Human Understanding 
5. The Two Treatises of Government 

6. The Board of Trade  



با ميالدي  1500جان الك تا سال نامند. و حال آنكه جمهور فيلسوفان معاصر نامبرده را پدر ليبراليسم مي الك داشته باشد

سالگي  52در سن  1509هاي ريه شد و در سال و سپس درگير بيمارياشتياق فراوان در شوراي تجارت كار كرد 

 درگذشت. 

 

 ؟ناميد ليبراليسم پدر توانرا مي  جان الكآيا  بندي و پاسخ به اين سؤال كهجمع -و

بررسي تحوالت سياسي آن زمان را  شويم و ترزندگاني جان الك دقيقدر بارۀ  براي پاسخ به اين سؤال ضروري است

ها و گيري انديشهدر شكلزماني  بازۀو در هر  هر جامعهدر سياسي اقتصادي و ويژه زيرا كه شرايط محيطي به كنيم

 . داردسزايي سهم بهآن دوره نظريات فالسفه 

در كنم فراز و فرودهايي است كه به لحاظ سياسي و ديني اي كه توجه خوانندۀ عزيز را به آن جلب مينخستين نكته

گذاشت.  انكاريتأثير غير قابل هاي او انديشه در ي داد ورو ويقبل از تولد جان الك و در خالل عمر هاي سال

اين سازي ذهنيت فالسفه براي پذيرش جدايي دين از سياست ايفا كرد. نقش مهمي در آماده 1هاي مذهبي در اروپاجنگ

ثروتمند شهري يا بورژوازي در طبقۀ و توسعۀ هاي هفدهم و هجدهم و همزمان با رشد در خالل قرنكم و بيش ها جنگ

روي داد كه به  1198تا  1118ها در انگلستان در بازۀ زماني ادامه داشت. اوج اين جنگكشورهاي بزرگ اروپا 

  3.تلفات بسيار سنگيني داشت وهاي مختلف مسيحيت معروف شد بين شاخه 2سالهسي هايجنگ

موجب شد كه  هاي شهري ساله بود. جنگ 15كه جان الك سالۀ مذهبي در انگلستان زماني پايان يافت سي جنگ

و  آنراندن  حاشيه دين و يا به نكوهشبه سمت ها بودند جنگ در همۀ كشورهاي اروپايي كه درگير اين انديشۀ فالسفه

د و كليسا بسيار شدي دينالعمل توماس هابس به . در بخش چهارم ديديم كه عكسگيري كندجهتتضعيف شديد كليسا 

مدعي شد مبناي نظريۀ قرارداد اجتماعي بر  كرد اماكليسا را نفي ميو اعتقادي به دين نداشت توماس هابس  .و منفي بود

تشبيه « تاناويلِ»به هيوالي دريايي يا داشته باشد. نامبرده دولت را هاي بسيار زيادي اختيارات و قدرتبايد  حكومتكه 

 دهد و وظيفۀ اين هيوال دفاع و حمايت از حكومتكرد با اين تفاوت كه پيكرۀ اين هيوال را آحاد جامعه تشكيل ميمي

 شوندگان است. 

جان الك ديدگاه تر از توماس هابس بود. تر و تا حدي زيركانهالعمل جان الك به دين و كليسا بسيار ماليمعكس

هاي شهري و مذهبي جلوگيري از جنگ آنهدف  ي ساخت كهو الگوي نوين طور اساسي تعديل كردتوماس هابس را به

ها و ناماليمات اجتماعي بود. اين الگو دو ويژگي اصلي داشت. ويژگي اول اين بود كه كليسا و پرهيز از هرگونه آشفتگي
                                                            
1. European Wars of Religion 

2. Thirty Year’s War 

جمعيت اين كشور كشته شدند در حالي كه تلفات انگلستان در جنگ  درصد 9بيش از در جنگ سي سالۀ مذهبي در انگلستان قبالً نيز گفته شد كه  - 3

 درصد بود.    2جهاني اول حدود 



هاي اجتماعي ايفا كند به تواند سهم مهمي در جلوگيري از بحرانهاي ديني ميمحترم است زيرا با تبليغات و اشاعۀ ارزش

موروثي پسنديده است زيرا از هرج و  شرط آنكه دين از سياست جدا باشد. ويژگي دوم اين بود كه حكومت پادشاهيِ

پادشاهان كند به شرط آنكه جلوگيري ميو نزاع براي رسيدن به مقام سلطنت ها و ناماليمات اجتماعي مرج و بحران

ناشي از ارادۀ پارلمان است كه در چارچوب قراردادهاي  ايشاننيست بلكه قدرت  بپذيرند كه سلطنت موهبت الهي

توانند سلطنت كنند اما به موجب قرارداد اجتماعي شود. در الگوي جان الك پادشاهان ميتفويض مي آناناجتماعي به 

   1مجوز حكومت كردن ندارند.

اي به هاي انگلستان طي نامهاشراف و اريستوكرات ديديم كه هفت نفر از 1188در بررسي انقالب شكوهمند سال 

ويليام سوم كه در هلند بود از وي خواستند به انگلستان آمده و با بركناري جيمز دوم حكومت سلطنتي پارلماني را مستقر 

حكومت كه ن بود يدر اشود كه منافع طبقۀ بورژوازي دقيقاً كند. با توضيحاتي كه در بارۀ اين حكومت گفتيم معلوم مي

با تمركز حاكميت در  .بكاهداز قدرت كليسا  توانستميزيرا كه جدايي دين از سياست  مستقر شودسلطنتي پارلماني 

توانست نمايندگان طبقۀ بورژوازي ميبلكه د شصورت چشمگيري كاسته ميبهقدرت سياسي پادشاهان از پارلمان نه تنها 

كم و تا به امروز به نفع ثروتمندان شهري قانونگذاري كنند. اين الگو كند تا  واردپارلمان مركز قدرت يعني به  خود را 

 بيش در انگلستان حاكم است. 

به نمايندگان مردم دستگاه سلطنتي سو و جا به جايي محور قدرت از  جدايي دين از سياست با حفظ كليسا از يك

اين دو ليبرال معتقدند كه امروزه فالسفۀ . بودالك  ديدگاه فلسفي جان از سوي ديگر دو محور اساسي دردر پارلمان 

و رهايي مردم از « آزادي از دين»دهد. جدايي دين از سياست به معناي دقيقاً اساس ليبراليسم را تشكيل ميمحور 

مردم در انتخاب دين به شرط عدم دخالت دين در امور « آزادي»احترام به كليسا به معناي اعتقادات الهي يا خرافات است. 

چيزي نيست جز  همان دموكراسي است در واقعبه تعبير سياسي كه تمركز قدرت و حكومت در پارلمان سياسي است. 

ي و نظامي بين پادشاهان براي هاي سياسها و كشمكششوند و از جنگ« آزاد»هاي سلطنتي خاندان اسارتآنكه مردم از 

در سبك زندگي آزادي مردم در انتخاب »اي كه گاهي تحت عنوان يابند. به چنين مجموعه« رهايي»تصاحب قدرت 

فالسفۀ غرب معتقدند با توجه به آنچه گذشت گويند. شود اصطالحاً ليبراليسم ميشناخته مي« چارچوب قرارداد اجتماعي

   دهيم كه اينگونه نيست.اكنون نشان مي .است جان الك پدر ليبراليسم كه

هاي جان الك بنا نشد بلكه جان الك توانست ليبراليسم بر اساس انديشه اين است كه نگارندهبحث در نكتۀ كليدي 

كليسا و بورژوازي و حكومت سلطنتي  تعارض منافع بين سه محور قدرت يعنيوضعيت موجود در انگلستان را كه حاصل 

                                                            
. شعار رسيدميبيش از سه قرن قبل از مصدق فدمت آن به مصدق با پهلوي دوم دقيقاً برگرفته از ديدگاه فلسفي جان الك بود كه محمد الگوي مبارزۀ  - 1

 سياسي مصدق اين بود كه شاه بايد سلطنت كند اما حكومت با مجلس است. 



يا تأييد كنندۀ  1جان الك همچون بسياري از فالسفه در اعصار مختلف صرفاً اَپالوژيستبود به لحاظ فلسفي توجيه كند. 

ث قبلي مرور كرديم به خوبي هاي مختلف زندگاني جان الك كه در مباحدورهشرايط موجود به نفع حاكمان وقت بود. 

 كوشيم شواهدي را در تأييد اين ادعا مطرح كنيم.دهد. در ادامه ميالذكر را توضيح فوقحقيقت تواند مي

آور كردگان همچون جان الك ماللويژه تحصيلدر انگلستان قطعاً براي جوانان بههاي مذهبي طوالني شدن جنگ

طلبان را جانب بورژواها و سلطنتكليسا فع منابورژوازي و حكومت با  طبقۀدو منافع موجود بين تعارض در  منطقاًبود و 

موضع نفي دين و كليسا را اتخاذ كرد و صراحتاً . توماس هابس كردندايستادگي مي كليساهاي گرفته و در مقابل خواسته

 جان الك در موضع دفاع از ايدۀ جدايي دين و كليسا از سياست قرار گرفت.

زمان به دانشگاه آكسفورد رفت اما به رشتۀ جديد فلسفۀ طبيعي  آنبراي تحصيل در رشتۀ فلسفۀ رايج در جان الك 

هايي بود كه در طبيعت مشاهده توضيح دادن ماهيت و چرايي پديده 2موضوع فلسفۀ طبيعي يا فلسفۀ طبيعتعالقمند شد. 

و نهايتاً مدرك پزشكي و جواز طبابت از  آورد يروآن در پزشكي  و لذا جان الك به شيمي و سپس كاربردشد مي

دانشگاه آكسفورد دريافت كرد. عالقۀ جان الك به سياست بعد از آشنايي او با سياستمدار و ثروتمند معروف انگليسي 

 به سرعت رشد كرد.سپس آنتوني اشلي شكل گرفت و 

آمريكا  برخي اياالت مديريتهمي در مسئوليت م اشلي. رفتبه شمار ميدر آن زمان آمريكا از مستعمرات انگلستان 

در فلسفۀ طبيعي و موضوعات پزشكي  جان الكسوابق تحصيلي و كارهاي پژوهشي كه با  كردبه جان الك پيشنهاد 

البته را پذيرفت. اين پيشنهاد جان الك اي براي اين سؤال نيافتم كه چرا اينجانب دليل قانع كننده ارتباطي نداشت.اساساً 

پارلماني با  يسلطنتنظام به هاي مشتركي داشتند. اشلي و جان الك در بسياري موارد ديدگاهاشلي كنيم كه تصديق مي

تأكيد داشت. جان الك با هاي مذهبي براي جلوگيري از جنگبود و بر بردباري مذهبي معتقد هاي مدني آزادي

كرد. يكي اشلي ميل مي ديدگاهي با اشلي داشت به تدريج به سمت هاي اشلي موافق بود و در مواردي كه مخالفتديدگاه

 از مقاالت الك در بارۀ بردباري سياسي و مذهبي در واقع متني است كه او براي سخنراني اشلي در پارلمان نوشته بود.

الحظه كرد او م ترين كتابدر مهمترين و معروفتوان هاي جان الك در ليبراليسم و فلسفۀ سياسي را مينوآوري

محور اصلي بحث الك در اين كتاب نقد  .9منتشر شد 1140و 1184هاي در سال 3دو رساله در بارۀ دولتكه تحت عنوان 

كرد. جان الك در اين كتاب از حقوق دفاع مياز آن حكومت پادشاهي مطلقه بود كه قبل از وي توماس هابس به شدت 

الك را پدر هاي مطلقۀ سلطنتي صحبت كرده است.  شايد به همين دليل است كه و تعارض آن با حكومت 0طبيعي

                                                            
1. Apologist 

2. Natural Philosophy or Philosophy of Nature  

3. Two Treatises of Government 

 ان اول پادشاه صفويه در ايران منتشر شد.سليم شاههمزمان با حكومت دو رساله در بارۀ دولت كتاب  - 9

5. Natural Law 



دولت غير »گيري و اهميت شكل 1«ضرورت جدا سازي كليسا از سياست»جان الك در اين كتاب  .اندليبراليسم ناميده

  را مطرح كرد و اين مقوالت را جزو محورهاي اصلي در فلسفۀ سياسي قرار داد. 2«ديني

سال اقامت جان الك در هلند نوشته شد و يك پايانيهاي در سال دو رساله در بارۀ دولتكتاب كه گوئيم مياكنون 

توان اين كتاب را توجيه ر ميد. از اين منظچاپ رسيبهو بازگشت او به انگلستان  1188بعد از پيروزي انقالب شكوهمند 

مباحث گذشته به ياد داريم كه چند پارلماني به رهبري ويليام سوم دانست. از  طلبانِپيروزي سلطنتعلميِ و تأييد فلسفي 

بعد از پيروزي انقالب شكوهمند جان الك به همراه همسر ويليام سوم كه او نيز در هلند اقامت داشت با كشتي  ماه

را ترين اثر علمي خود معروفآنكه دهد كه جان الك قبل از اين حقيقت به خوبي نشان مي ستان آمدند.سلطنتي به انگل

  با خاندان سلطنتي روابط بسيار نزديكي داشته است. منتشر كند 

ه است. منتشر كرد 2002سال  در 9الك و برابري خدا وتحت عنوان  ايكتاب جالب و آموزنده 3جرِمي والدرُن

پردازد كه ديدگاه و سپس به اين سؤال ميدهد را توضيح ميجان الك والدرن در اين كتاب اصول برابري در انديشۀ 

اي در جزوهكه جان الك معتقد است جرمي والدرن  هاي مسيحيت بوده است؟تأثير آموزهجان الك تا چه ميزان تحت 

در كرد اما از ايدۀ جدايي دين از سياست به شدت حمايت  نوشت 1115 در سال 0اي در بارۀ بردبارينامهكه تحت عنوان 

گذاشتن  كنارزيرا كه  نفي خدا و  تفاوت باشدبي 1الحادديني و بيج يترودر قبال بايد نحكومت بود كه عين حال معتقد 

و هاي اجتماعي بحران دنبال آنو بههاي ديني موجب خواهد شد كه نظم و آرامش جامعه به شدت تضعيف شود ارزش

  5.شكل بگيردسياسي 

آزادي تا جايي محترم است كه ثبات نظام توان گفت كه ميدر ليبراليسم به روايت جان الك معتقدم كه اينجانب 

روايت جان سلطنتي پارلماني با مخاطره روبرو نشود. آزادي دين و كليسا هم در تر ثبات نظام سياسي و يا به عبارت دقيق

اما حكومت مجاز است كه  شودسياست وارد حوزۀ شود. دين نبايد همين چارچوب تئوريك تعريف ميالك در 

ثباتي نظام سياسي را زيرا كه بي ترويج نشوددر جامعه را چنان مديريت كند كه الحاد آحاد جامعه ي دين هايانديشه

تحت عنوان تعارض آشكار در استدالل فلسفي خود را اين  جان الكنكتۀ جالب اين است كه  .موجب خواهد شد

                                                            
1. The necessity of the separation of church and state 

2. Secular State 

3 - Jeremy Waldron-  استاد حقوق و فلسفۀ سياسي در مدرسۀ حقوق كلمبيا(Columbia Law School)  و رئيس مركز حقوق و فلسفه(Center 

for Law and Philosophy) در دانشگاه كلمبيا.   

4. God, Locke and Equality, Cambridge University Press, 2002 

5-  Letter Concerning Tolerance - سيد. به چاپ ر 1142و  1140هاي در سال اين مقالههاي تجديد نظر شدۀ صورت چنانكه قبالً گفته شد 

6. Atheism 
 كتاب والدرن مراجعه شود. 215به پاورقي صفحۀ  - 5



دولت در در كدام قرارداد اجتماعي دخالت به اين سؤال پاسخ دهد كه كند بدون آنكه قرارداد اجتماعي توجيه مي

  شهروندان رسيده است؟ تأييدبراي تثبيت نظام سياسي به باورهاي ديني جامعه آنهم 

هايي وجود دارد كه صراحتاً نشان او گزاره مكتوباتزيرا در  حد باشدلداليلي در دست نيست كه جان الك مُ

طور يكسان آزاد ها بهگويد همۀ انسانانجيل كه مي جان الك با استناد بهگرفته است. را از انجيل  1دهد فلسفۀ آزاديمي

در  2.استشوندگان  رضايت و تأييد حكومت مشروعيت حاكمان مستلزمگيرد كه نتيجه ميچنين اند آفريده شده

بر اين عقيده است كه قوانين در عين حال هاي قبلي ديديم كه جان الك بر قوانين طبيعي تأكيد فراوان دارد اما بحث

ريشه در  ليبراليسماگر نظريات فلسفي جان الك در باب سؤال كليدي اين است كه  3طبيعي همان قوانين الهي است.

از  9دولتو  كليسا هايسازي حوزهو جداهاي غيرديني دت مدافع حكومتهاي مسيحيت دارد پس چرا به شارزش

به تعاليم رود كه هاي خود در فلسفۀ آزادي و برابري تا جايي به انحراف ميپردازيجان الك در نظريهاست؟ يكديگر 

كند كه از ميمقايسه  حضرت آدم بر حوا حكومت پادشاهي انگلستان بر مردم را با حكومت كليسا استناد كرده و 

  0مصاديق دستورات الهي است!

ها و نظريات او در بارۀ آزادي و ديدگاه نامند اين است كهر ليبراليسم مياز داليل ديگري كه جان الك را پد

به  1551ژوئيۀ  9داشت كه در تاريخ  1در نگارش بيانيۀ استقالل اياالت متحدۀ آمريكاسزايي تأثير بهقرارداد اجتماعي 

دو  عنوان  برگرفته از كتاب جان الك تحتعيناً ا عباراتي را يافت كه يتوان كلمات در اين بيانيه مي. رسيدتصويب 

هاي اين و مالياتاين است كه از سلطۀ حكومت بريتانيا بيانيۀ استقالل آمريكا  صليمحور ا است. رساله در بارۀ حكومت

 . آزاد شودكشور 

 نظريات اساسي درگذار برخي توان او را پايهداشت و مينيز جان الك دستاوردهاي ارزشمندي در اقتصاد سياسي  

و در همانجا كند تعريف مي دو رساله در بارۀ حكومتدر كتاب حق طبيعي را هاي اقتصادي دانست. جان الك تحليل

گويد كه چون ست. نامبرده در فصل پنجم رسالۀ دوم ميزيرا كه حاصل كار اداند مالكيت را مصداقي از حق طبيعي مي

 هپذير است. جان الك در همين رسالاند پس مالكيت فرد بركاال به لحاظ فلسفي توجيهافراد براي توليد كاال كار كرده

توليد و حال آنكه كار مصرف شده براي  كندمعتقد است كه طبيعت به تنهايي ارزش بسيار اندكي براي جامعه توليد مي

چنين نتيجه هاي اقتصادي تاريخ انديشهدر نظران ارزشمندي آن كاالست. برخي صاحبارزندگي يا هر كاال موجب 

                                                            
1. Philosophy of Freedom 

 كتاب والدرن مراجعه شود. 131به صفحۀ  - 2

3. Natural Law = The Law of God 

4. Separating the Realms of Church and State 

5. John Locke, Two Treatises of Government, New York: Hafner Publishing Co., 1947, pp. 17-18, 35, 38 

6. United States of America Declaration of Independence 



چنين ادعايي از پشتوانۀ علمي  نگارندهاز ديدگاه  است. 1نظريۀ ارزش مبتني بر كارگذار كه جان الك پايه اندگرفته

 دارد.  اساسيهاي برخوردار نيست و اين نظريۀ جان الك با تظريۀ ارزش كار به روايت ماركس تفاوت

تراكم ثروت و پول و ارزش پول و نيز نرخ بهره نظرياتي را مطرح كرده و قيمت را بر اساس جان الك در بارۀ  

مالحظاتي در باب نتايج كاهش نرخ بهره و افزايش رسالۀ كوتاهي تحت عنوان كند. نامبرده در عرضه و تقاضا تحليل مي

  نامد.مي 3ۀ مقداري پول نيز صحبت كرده و پول را وسيلۀ مبادلهمنتشر شد از نظري 1141كه در سال  2ارزش پول

. هدف نيستهاي جان الك سم حاصل انديشهكه ليبرالي توان نتيجه گرفتميگفته حقايق پيشحاصل آنكه از 

بعد از ويليام سوم  سلطنتي پارلماني در انگلستان كهحكومت به  اين است كهليبراليسم باب نظريات فلسفي جان الك در 

البته نبايد فراموش كنيم كه چندين سال گذشت تا فالسفۀ  د.بدهوجاهت فلسفي  گذاري كردپايه 1188انقالب شكوهمند 

ويژه در كشورهاي سلطه پذير بدون دقت و توجه ك دادند و سپس ساير  فالسفه بهغربي لقب پدر ليبراليسم را به جان ال

 هاي ليبراليسم چنين لقبي براي جان الك را پذيرفتند. كافي به مباني و ريشه

دانشمندان خود را به زيور پيشكسوت و بنيانگذار جو اين بوده و هست كه سلطه كه راهبرد غربِ كنيمخاطر نشان مي

عرضه كرده هاي زيبا بنديو نظريات ايشان را در بسته كندو هنر و ادبيات آراسته انساني هاي علوم در همۀ رشتهو مرجع 

د. ثمرۀ سازفراهم پذير كشورهاي سلطهبر  خود رازمينۀ سلطۀ علمي و فرهنگي ترتيب بتواند  بدينتا بنامد « علمي»آن را و 

پذير از يك نظران در كشورهاي سلطهاعتماد به نفس و استقالل فكري صاحباين راهبرد چيزي نيست جز از دست رفتن 

و حل شدن در نظام سلطه پيشرفت   مداران اين كشورها كه تنها راهسو و ترويج اين باور باطل در ذهنيت مديران و سياست

كه صرفاً براي لوم انساني در عغربي پردازن و نظريهفالسفۀ روش و منش آنهاست. قريب به اتفاق انديشه و تبعيت از 

و  سازي سلطهو زمينهصاحبان قدرت اقتصادي اقتصادي تأمين منافع جويانۀ صاحبان قدرت سياسي و توجيه رفتار سلطه

به قيمت الماس كه مس را مطال كرده و به  اندديدهشياطين تعليم  همانكنند پردازي مينظريهپذير چپاول كشورهاي سلطه

   فروشند.ميپذير اي سلطهانديشمندان كشوره

 

  فلسفۀ غربركن دو  :ماترياليسمليبراليسم و  -

. ليبراليسم است محورهاي تعريفيكي از هاي الهي رهايي انسان و جامعه از دين و ارزشدر مباحث قبلي ديديم كه 

الزم و ملزوم  9ماترياليسم پذيرش. رهايي از دين و دانندميچيزي جز خرافات نليبرال اعتقادات الهي را  فالسفۀ

                                                            
1. Labour Theory of Value 

2. Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest and the Raising of the Value of Money,1691 

3. Medium of Exchange 

9 - Materialism- مطالعۀ ليبراليسم حائز اهميت است. ماترياليسم در معناي فلسفي يكي از دو محور بنيادين تفكر است و در توجه به مفهوم ماترياليسم در 

رود و در عين حال به معناي طرفدار مكتب مترادف ماترياليسم بكار مي (Materialist)واژۀ ماترياليست  گيرد.قرار مي (Idealism)آليسم مقابل ايده



 ماترياليسم مبناي دستگاه تحليلي فلسفۀ غرب است. ثمرۀ اين بحث در تحليلكه دهيم مييكديگرند. در اين بخش نشان 

هاي علوم انساني ضرورتاً رشتهليبرال در نظران ليبراليسم اين خواهد بود كه فالسفه و اقتصاددانان و ساير صاحب

  .اندماترياليست

وضع موجود در  كوشندمي فالسفهدسته از اين . است ماترياليسم محوربر  غيرالهيفالسفۀ  پردازيِنظريهتگاه دس

در موجود هاي كارگيري روشبا استفاده از اصطالحات فلسفي و بهرا جامعه هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي حوزه

در ابعاد هاي اجتماعي نظامقانونمندي تغيير در  توانندنميفالسفۀ مادي . توجيه كنندهاي فلسفي ابزار استدالل جعبه

انسان و حيات اجتماعي او را همچون جامدات و نباتات و زيرا كه  درستي درك كنندبه را اقتصادي و سياسي و فرهنگي 

فلسفۀ  بواسطۀ دانند و تنها راه كشف حقايق تاريخ و پويايي جوامع انساني رامي هاي طبيعييوانات محصول قانونمنديح

  .نددانمكن ميطبيعي يا فلسفۀ طبيعت م

 هايشاخه توان دريافت كه همۀمي يدقتاندك نيست اما با  مياني از فلسفۀ طبيعي در صحبتغرب در فلسفۀ امروزه 

خدا و است و لذا سفۀ غرب ليبراليسم از مظاهر ماترياليسم در فلبر مبناي اصالت ماده بنيانگذاري شده است. فلسفۀ غرب 

اعتقاد اند كه يا ناآگاهانه از اين حقيقت غافل آگاهانه فالسفۀ غرب  د.نجايگاهي در ليبراليسم ندارهاي الهي دين و ارزش

                                                                                                                                                                                          
است يا اساساً وجود ندارد و يا آنكه مشتق  (Immaterial)واقعيت دارد و هرآنچه غيرمادي  (Matter)ماترياليسم نيز هست. در مكتب ماترياليسم فقط ماده 

است كه مستقل از ما و  (Material World)همان جهان مادي  (True Reality)واقعيتِ صحيح  ها معتقدند كه تنهاهاي مادي است. ماترياليستاز پديده

 عنوان خالق جهان طبيعي وجود ندارد. چيزي نيست و خدا به (Super Natural World) اراده و خواست ما وجود دارد. ماوراي جهان طبيعي

رود ريشه در نظريات فالسفۀ و يونان باز ميگردد اما ماترياليسم در معنايي كه امروزه بكار مي آغاز ماترياليسم به دوران باستان در چين و بابل و مصر

تعلق داشت اما بواسطۀ آشنايي  (Idealism)آليسم ماركس نخست از پيروان هگل بود و لذا به مكتب ايده .قرون هفدهم و هجدهم و نوزدهم ميالدي دارد

فيلسوف ماترياليست آلماني به سمت ماترياليسم متمايل شد. خاطر نشان (Ludwig Andreas von Feuerbach, 1804-1872)  فوئرباخبا كارهاي 

ترين نقد قوي 1891در سال   (The Essence of Christianity)جوهرۀ مسيحيت  بَك( با نگارش كتابكنيم كه فوئرباخ )يا به تلفظ انگليسي: فُيِهمي

  ديني شد كه بعد از او آمدند.رد و الهام بخش فالسفۀ بيماترياليستي را بر مسيحيت وارد ك

اند بيان اشتباهي از جهان مادي و نيز جامعه بوده است. ماركس با همكاري انگلس ماركس معتقد بود هرآنچه فالسفۀ ماترياليست قبل از وي گفته

و  (Dialectical Materialism)تيك هگل و تأسيس مكتب ماترياليسم ديالكتيكي كوشيد اين كاستي را از طريق تلفيق ماترياليسم فوئرباخ و ديالك

 Georg Wilhelm)برطرف كند. ناگفته نماند كه فردريش هگل  (Materialist Concept of History)سپس طراحي مفهوم مادي تاريخ 

Friedrich Hegel, 1770-1831) لنينآليستي را بنيانگذاري كرد. بعداً تيك ايدهفيلسوف معروف آلماني بود كه نظريۀ جديد ديالك (Vladimir 

Lenin, 1870-1924)  اصطالح ماترياليسم تاريخي(Historical Materialism)  .را به جاي اصطالح مفهوم مادي تاريخ بكار برد 

هاي ماترياليستي ماركس و انگلس اين است كه جهان مادي از ديدگاه آنان جهاني است كه فقط بواسطۀ دو عامل قابل درك و نكتۀ كليدي در آموزه

 Social Relations of)هاي توليد است و عامل دوم تغيير در روابط اجتماعي توليد شناسايي است. عامل اول رشد فناوري به معناي تغيير يافتن روش

Production) باشد. ساختار اجتماعي است كه ثمرۀ همان رشد فناوري مي(Social Structure) اقتصادي  -اجتماعي بنديدر صورت(Socio-

economic Formation) شود. حاصل آنكه ماترياليسم ماركسيستي تحت تأثير همين دو عامل تعيين مي(Marxist Materialism)  مبناي فلسفي

 است.  (Atheism)ديني بي الحاد و

هاي بنديهاي ماترياليسم تاريخي نهايتاً صورتهاي ماترياليسم ماركسيستي اين است كه هر انقالب و تحول اجتماعي قهراً و بر طبق قانونمندياز داللت

كاري و ياليسم ماركسيستي اين است كه محافظههاي ماتركند. يكي از داللتبندي كمونيستي هدايت مياقتصادي را از هر وضعي به سمت صورت -اجتماعي

  كند. آليسم است در حالي كه ماترياليسم نقش مثبتي در توسعۀ فلسفه و رشد علوم تجربي و پيشرفت اجتماعي ايفا ميدين و خرافات حاصل ايده



و سياسي اقتصادي و  مندانقدرتدر دست  صرفاً عينيت تغيير در د كه شوموجب ميهاي مبتني بر اصالت ماده قانونمندي به

نوعاً اراده و عملكرد صاحبان در چارچوب دستگاه فلسفي ماترياليستي  غيرالهيفالسفۀ آنكه حاصل  .دقرار گيرفرهنگي 

بختي طبقات محروم جامعه را امري گوناستثمار كارگران و نِو  كنندميتوجيه را و فرهنگي اقتصادي و سياسي قدرت 

داري در نظام سرمايهدولت رفاه محروميت زدايي صرفاً از طريق استقرار كه و بر اين باورند دانند طبيعي و منطقي مي

 .پذير استامكانليبرال 

 واقعيِبه معناي فلسفه  هدفماركس كه بزرگترين فيلسوف ماترياليست بعد از انقالب صنعتي است معتقد بود كه 

ادعاي او نه تنها شود كه اين نكته معلوم مي كنيمتغيير دادن وضع موجود است اما وقتي به عمق كارهاي او توجه ميكلمه 

 هدف .ندارد تفاوت مبنايي غربغيرماركسيستيِ فالسفۀ نظريات ديگر ماركس با نظريات فلسفي  صادق نيست بلكه

تيك ماترياليستي كشف كند كمك روش ديالكرا بهبر تحوالت تاريخي ماترياليستيِ حاكم قوانين اين بود كه ماركس 

را  1ماركس فيلسوفي ماترياليست بود كه جبر تاريخي .داللت همان قوانين پيش برودبا طبق منو  سياقهمان  و سپس بر

ها ماركس و ليبراليستمبناي نظريات  توان گفت كهبنا بر آنچه گذشت ميهاي خويش قرار داد. پردازيمبناي نظريه

 . اما در روبنا مظاهر متفاوتي دارند ماترياليسم است همان

از منظر داري بزرگترين هدف ماركس بود زيرا كه اند كه واژگوني نظام سرمايهنظران بر اين عقيدههمۀ صاحب

نقش درجۀ اول را در استقرار رود و شمار ميبهدر فرآيند تحوالت ماترياليستي تاريخ اين واژگوني نقطۀ عطفي ماركس 

بر طبق نظريۀ ماترياليستي تاريخ كه كه  انداز اين نكته غافل نظرانكند. متأسفانه اين صاحبنظام كمونيستي ايفا مي

داري نيست بلكه فرآيند واژگوني نيازي به انقالب براي درهم شكستن نظام سرمايه مبدع آن بود اساساًماركس 

بود كه روي خواهد داد. ناگفته نماند كه ماركس معتقد و بر طبق جبر تاريخي  ضرورتاًداري و تحقق كمونيسم سرمايه

تواند فرآيند تولد ميهاي كارگري از سوي ديگر انقالبسازي براي زمينهسو و از يككارگران  2آگاهي طبقاتيِ

 كند! تسريع كمونيسم را 

خواست تحقق كمونيسم را بر طبق قوانين ماترياليستي به ناميد زيرا ميمي 3ماركس مكتب خود را سوسياليسم علمي

همۀ فالسفۀ غرب را لذا و  خود را آغاز كرد رشد چشمگيرقرن نوزدهم  اولنيمۀ در اروپا از ي اثبات برساند. علوم تجرب

بود ضمن آنكه پيشرفت علوم تجربي  از ملهَتحت تأثير قرار داد. دستگاه تحليلي ماركس در فلسفه نيز به شدت مُ

باخ در ئردستگاه فلسفي فوهمراهِ بهداران بود هاي كارگري كه ناشي از استثمار طبقۀ كارگر توسط سرمايهبحران

هاي ماركس در اقتصاد و سياست و مسائل اجتماعي و فرهنگي و پردازيماترياليسم موجب شد كه چارچوب نظريه

                                                            
1. Historical Determinism 
2. Class Consciousness  

3. Scientific Socialism 



ها اين بود خويش در همۀ زمينههاي پردازيريشۀ خطاهاي ماركس در نظريهتاريخي بسيار گسترده و منسجم و قوي شود. 

هاي علوم تجربي چنين دنبال آموزههاي علمي در علوم تجربي و علوم پايه قرار گرفت و بهپيشرفت شدت تحت تأثيركه به

 . استاي از مواد شيميايي كيسه همچونانسان پنداشت كه 

. دانستمي پيشروداري را نظامي انقالبي و ماركس سرمايهكه است اين قابل تأمل نكتۀ جالب و در عين حال 

به سبب اين نظام زيرا كه  در طول تاريخ ايفا كرده است انقالبي اولِ داري نقش درجۀكه نظام سرمايهود ماركس معتقد ب

دين و  كردن ينف با لذا و  بود سرمايه ضرورتاً با تعاليم مسيحيت مخالف بي قيد و شرطِ تكاثراحترام به سودجويي و 

داري تضعيف و سرانجام سرمايه در سبك زندگيِموجب شد كه مفهوم تقدس و جايگاه اجتماعي آن هاي الهي ارزش

كه اين مهم توسط نظام  تحقق نظام كمونيستي ماترياليستي بود شرط الزم براي. كنار گذاشتن و نفي دين حذف شود

  سرانجام رسيد.داري به بهترين وجه بهسرمايه

بدون آنكه ارادۀ  1رزش اضافيا كه داري اين بودمحور ديگر استدالل ماركس در انقالبي بودن نظام سرمايه

 ارزش اضافي تصاحب وگرفت شكل مي 2داريشيوۀ توليد سرمايه دار و يا خواست كارگر باشد بر طبق قانونمنديِسرمايه

است بدون آنكه قصد استثماري در كار باشد دار طبفۀ كارگر توسط طبقۀ سرمايه 3استثماركه همان  دارانسرمايهتوسط 

زمينۀ به صورت طبيعي داري ارزش اضافي و استثمار در نظام سرمايهگيري ماركس اين بود كه نتيجه. رسيدبه تحقق مي

 گرفتبدين ترتيب ماركس نتيجه مي د كه شرط الزم براي استقرار كمونيسم است.سازرا فراهم مياين نظام نابودي خود 

 . استاستقرار نظام كمونيسم زمينۀ نابودي خود آن نظام و داري نظام سرمايهعملكرد كه 

هاي ماركس وجود دارد اما از ديدگاه فالسفۀ غرب نوعاً مغفول مانده اين است كه خلق نكتۀ جالبي كه در آموزه

دهد به نحوي كه نه كارگر به صورت كامالً پنهاني روي ميداري در نظام سرمايهگيري استثمار ارزش اضافي و شكل

كه با تصاحب ارزش اضافي در واقع  استدار متوجه اين نكته شود و نه سرمايهد استثمار ميداند كه در فرآيند توليمي

بحث اين نكته پيامدهاي زيادي در نقد مبناي ماترياليستي در علوم انساني غربي دارد كه كند. كارگران را استثمار مي

   بيشتر در اين خصوص خارج از حوصلۀ اين مقدمه است.

تيك ماترياليستي به منطق ديالكو يا آنان كه  مجهزندت اعم از كساني كه به منطق ارسطويي ماترياليس ۀفالسف

از بودن به » . اين فالسفه در تحليل فرآيندِناتوانندتغيير دادن وضع موجود براي و الگوسازي پردازي نظريهاز  معتقدند

ست. كيفيت شدني نيتعريف هاي مبتني بر ماترياليسمدر فلسفه« شدن»زيرا كه هدف از  اندمحكوم به شكست 9«شدن

اجبار  بهاست كه قابليت ايجاد ندارد بلكه صرفاً تولدي « شدن»نهفته است. « بودن»در ذات در رويكرد ماترياليستي « شدن»

                                                            
1. Surplus Value  

2. Capitalist Mode of Production 

3. Exploitation 

4. From Being into Becoming 



ز فالسفۀ معروف آلمان و صاحب منطق ا هاي هگلرا در انديشه ديدگاه باطلاين . شودحاصل مي« بودن»از درون 

ناگفته نماند كه هگل هيچگاه سخني از  2.توان ديدبه خوبي مي« بودن و شدن»و بنيانگذار نظريۀ  1آليستيتيك ايدهديالك

. را خلق كند« شدن»توانست لذا نميبود و  3«العالمينرب»فاقد ويژگي كرد ميكه او تعريف  مطرح نكرد اما خدايي الحاد

و سپس ها و هگليدر دستگاه فلسفي هگل « شدن»هدف از كه همين نكته موجب شد كه  استبر اين عقيده  نگارنده

 . شودناپذير تعريفرغم كوشش آنان عليها ماركس و ماركسيست

فلسفۀ كه  قادرندفالسفه  ديداسالم مكتب در توان ميكه صورت كامل و تحريف نشدۀ آن را فقط در ديدگاه الهي 

نزديكي به يا « اهللقُرب الي»اين است كه  «شدن بهبودن » در فرآيندكنند. هدف  تعبييربه درستي شدن را از بودن به تغيير و 

ائمۀ هدي و افعال مسير تقرب به روشني در قرآن مجيد و سنت و گفتار سازوكار حركت در  .حاصل شود خداوند سبحان

يك از هيچ است. 9تقوي و ايمان به غيبداشتن مستلزم مقدمتاً درك آن  ه است امابيان شد وات اهللصلمعصومين عليهم

 . جايگاهي نداردماترياليستي در رويكرد آليستي و چه غرب چه در رويكرد ايده مفاهيم در فلسفۀاين 

همين ويژگي . يكديگرندالزم و ملزوم ماترياليسم  وليبراليسم داري ليبرال دو ركن در نظام سرمايهقبالً گفته شد كه 

ي فردي و اجتماعي اعم از ابعاد زندگبه نحوي كه امروزه در همۀ بسيار گسترده شود قلمرو ليبراليسم شده است كه سبب 

در چارچوب بازارهاي آزاد و رقابتي و عدم دخالت ليبراليسم اقتصادي  .اقتصادي و سياسي و فرهنگي حضور فعال دارد

هاي فردي مانند نخست در آزادي. ليبراليسم سياسي ه استدشتعريف بازارهاي آزاد حاكم بر  طبيعيِ نينقوادولت در 

بر قانون هاي مبتني گرايي و حكومتآزادي اجتماعات و استقالل قوۀ قضائيه ظاهر شد و سپس به پارلمانو بيان  آزاديِ

حقوق مدني از جمله دسترسي به آموزش را نيز داده و توسعه توانست قلمرو خود را رن بيستم اساسي توسعه يافت و در ق

 . شامل شود

داشته باشند از و دموكراسي  ليبراليسم سياسياز  پذير بدون آنكه درك صحيحيهكشورهاي سلطدر انديشمندان 

دين و از  رهايياست.  ي داشتهبار مصيبتثمرات  فرهنگظهور ليبراليسم در حوزۀ  اند.شدهمعتقدان و دلباختگان آن 

تقدسِ نهاد  كنار گذاشتندر روابط اجتماعي و مخصوصاً  اخالقيقيد و بندهاي و آزادي از سو از يكهاي الهي ارزش

به  ادامهدر  .دانست ليبراليسم فرهنگيهاي جلوهتوان از از سوي ديگر را ميو موجه نشان دادن انحرافات جنسي خانواده 

 طلبد اما به ليبراليسم اقتصادي و فرهنگيگستردگي و عمق آن فرصت ديگري را ميپردازيم زيرا كه ليبراليسم سياسي نمي

 كنيم.اجمال اشاره مي به
                                                            
1. Dialectical Idealism 

هاي هگل در مباحث از ايده ه بودشناسي در فرانسه تحصيل كردرشتۀ جامعهمذهبي در اواخر رژيم پهلوي كه در  -دكتر علي شريعتي از فعاالن سياسي - 2

 كرده است.  استفادههاي خود تحليلبرخي در  «بودن و شدن»

 واهلل اعلم بالصواب. .باشد« هاشدن» اند خلق كردنِتوميدر عوالم شهود و غيب « رب»ام كه يكي از معاني بر اين عقيده -3

 سورۀ مباركۀ بقرهاز   3و  2آيات ». قيمُونَ الصَالهَ وَ مِما رَزَقنهُم يُنفِقوُنو يُ يبِنونَ بالغَؤمِالذينَ يُ لِلمُتقينالكِتابُ الرَيبَ فيهِ هُدي  ذلِكَ» -9



 

  ليبراليسم اقتصادي -7

 منظوربههفدهم و هجدهم ميالدي  هايدر قرنها بر تجارت خارجي در مباحث قبلي ديديم كه كنترل شديد دولت

كه تروتمندان شهرنشين يا بورژوازي جديد واردات موجب شد كه طبقۀ  رساندنحداقل بهحداكثر كردن صادرات و 

و  1«فِرلِسه». طبقۀ بورژوازي با استفاده از شعارهاي ببينندر بودند منافع خود را با منافع طبقۀ حاكم در تعارض اجعمدتاً ت

مخالفت با دخالت دولت در تجارت د. ركحمايت آزاديِ تجارت خارجي از « بگذار برود»و « بگذار بشود»يا  2«پاسِهلسه»

اما به زودي در چارچوب مطرح شد  3ليسممركانتي مكتبسالۀ  200 ۀدوراواخر نخستين بار در براي داخلي و خارجي 

در اقتصاد ليبرال شد. پيام اصلي ليبراليسم اقتصادي اين بود كه زي پرداو مبناي نظريه به انسجام منطقي رسيدليبراليسم 

 تنها غيرضروري است كه زيانبار نيز هست. لت در امور اقتصادي نهدخالت دو

 

 ليبراليسم اقتصادي نقش آدام اسميت در تثبيت -الف

شناسند. داري ليبرال نيز ميليبراليسم اقتصادي را به سرمايه 0گويند.مي ياقتصادليبراليسم را پدر اسكاتلندي  9سميتآدام ا

كه به زيبايي و جامعيت او توانسته باشد براي ليبراليسم اقتصادي  نام بردتوان هيچ فيلسوفي را قبل از اسميت نمي

منتشر شد تأثير  1551ل سا كه در 1در باب ماهيت و ثروت ملل يتحقيقد. كتاب او تحت عنوان نپردازي كنظريه

توانسته است عملكرد . آدام اسميت در اين كتاب به بهترين شيوه داشتبعد از وي انكارناپذيري بر سير تفكرات اقتصادي 

انجام دهد.  بورژوازيطبقۀ  را بهترين خدمت بازار آزاد و رقابتي و عدم مداخلۀ دولت را توجيه اقتصادي كند و شايسته

به عرصۀ صادي را ليبراليسم اقت گام برداشت اما توانستمسير توماس هابس و جان الك  در همانآدام اسميت به خوبي 

ليبراليسم اقتصادي بعد از آدام اسميت هيچگاه با بحران  مناسبي داشته باشد.د كه توجيه فلسفي جديدي وارد كن

 هرچند دهدميبه حيات خود ادامه پذيري و قابليت تطبيق با واقعيات عيني همچنان مواجه نشد و با انعطاف پردازينظريه

 .اينده شده استاين نظام فزذاتي هاي بحران كه

                                                            
1. Laissez Faire 

2. Laissez Passé 

3 - Mercantilism- تند كه قدرت رفنظران اين مكتب اقتصاددان نبودند بلكه از سياستمداران و دولتمرداني بشمار ميصاحب -مكتب اصحاب تجارت

ليسم بعد از كشف قارۀ آمريكا ها بود. مكتب مركانتيحداقلي راهبرد حكومت حداكثري و وارداتِ ديدند. صادراتِرا در خزائن بزرگ طال و نقرۀ مي دولت

 .توسط اروپائيان شكل گرفت قارۀ جديدذخاير طالي بوميان آغاز فرآيند چپاول ميالدي و  1000هاي در حدود سال

4. Adam Smith (1723-1790) 

 اما اقامۀ دليل در حوصلۀ اين مقدمه نيست.  كنماينجانب چنين ديدگاهي را تأييد نمي - 0

6. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 



فيلسوف بزرگ اسكاتلندي قرار داشت. قصد ندارم وارد جزئيات اين  1اسميت به شدت تحت تأثير ديويد هيوم 

كنم كه هيوم مشوق اسميت در كند.  به همين قدر اكتفا ميماجرا شوم كه خود مفصل است و فرصت ديگري را طلب مي

فيلسوف و تاريخدان و توان را ميهيوم د. زمان برسال  10تا  4حدود نگارش آن بود كه ثروت ملل اتمام كتاب 

. هيوم در همان مسيري گام برداشت كه ه استاي كردخدمات ارزنده 2گرايي فلسفيكه به تجربه معرفي كرداقتصادداني 

آثار فلسفي خود ترين هيوم در يكي از معروف 9و توماس هابس و جان الك آن را هموار كرده بودند. 3فرانسيس بيكن

كند كه همۀ معارف انساني صراحتاً بيان مي ه شدنوشت 1534-90كه در سال  0اي در بارۀ ماهيت انسانمقالهتحت عنوان 

فلسفي  گراييهاي او در تجربهبا ديدگاهفقط از تجربه حاصل شده است. ديويد هيوم اعتقادات ديني نداشت كه منطقاً 

 بود. همسو 

 كه مؤيد اي دين بود داليل كافي در دست نيست. در آثار اسميت گزارهدر پاسخ به اين سؤال كه آيا اسميت بي 

سازنده يا طراح »از از مكتوباتش اما برخي اسميت شناسان معتقدند كه نامبرده در جايي  شده استديده نباشد او  الحاد

كنم كه ام اما به پژوهشگران توصيه ميتحقيق نكرده نكتهصحت اين باب  اينجانب درسخن گفته است.  «جهان هستي

كه الزمۀ گرايي فلسفي و عدم اعتقاد به ماوراي جهان هستي پاسخ به اين سؤال را در پرتو روابط بين ليبراليسم و تجربه

 نكنند.  ها اكتفاقولديني است بررسي كنند و صرفاً به يكي دو مورد از چنين نقلبي

هاي ليبراليسم با ماترياليسم بياميزد به مثابه يكي از پايهدر انتخاب و عمل را خستين بار توانست آزادي اسميت براي ن 

همين دستاورد اسميت موجب شد كه نظريات اقتصادي و آن را مبناي نظريات اقتصادي در ليبراليسم اقتصادي قرار دهد. 

. اسميت بازار آزاد را به بازاري تعريف شودنظريات اقتصادي اي از ساز طيف گستردهو زمينه بمانداو تاكنون پابرجا 

 يدولتهاي گريو تنظيماز مداخالت كامالً فعاالن اقتصادي  عرضه و تقاضا و قيمت و نيز رقابتِسازوكارهاي كند كه مي

ه دنبال كردن منافع عمل كنند آنگا هاي آزاددر بازاربتوانند گيرد كه اگر فعاالن اقتصادي آزاد باشد. اسميت نتيجه مي

به  را ثروت جامعه بتوان انگيزۀ سود در توليد كاال و خدمات باكه  خواهد شدموجب  5دوستيو نه نوع 6مادي شخصيِ

                                                            
1. David Hume (1711-1776) 

2. Philosophical Empiricism 

3. Francis Bacon (1561-1626)  

كه از فيلسوفان دورۀ سلجوقيان بود ميالدي(  1008-1111ابوحامد محمدبن غزالي معروف به امام محمد غزالي )هاي فلسفي برخي ديدگاهديويد هيوم از  - 9

فيلسوف و  (Rene Descartes, 1596-1650)هاي خويش ظاهر كرده است. ناگفته نماند كه رنه دكارت پردازياستفاده كرده و آنها را در نظريه

  زيست.دكارت ميسال قبل از  000رياضيدان معروف فرانسوي نيز تحت تأثير نظريات غزالي قرار داشت كه حدود 

5. A Treatise of Human Nature 
6. Material Self-interest 

7. Altruism 



وجود دارد كه نتيجۀ كوشش فعاالن اقتصادي براي حداكثر  1گويي دستي نامرئياسميت معتقد بود كه  .رساند حداكثر

 كند. ديل ميجامعه تب كردن سودشان را به سعادتمندي و بهبود وضع ماديِ

 داداسميت اين بود كه نشان  نوآورياما  ندداشتبر آزادي تجارت خارجي تأكيد  ليبرالفيلسوفان  قبل از اسميت نيز

موجب افزايش ثروت جامعه خواهد شد. اسميت نتيجه  همين امر كهكند تر تخصصيتواند توليد را ميتجارت آزادي 

امور قضا و نظاير آن  المنفعه وقلمرو دخالت دولت نبايد بيش از دفاع از كشور و انجام كارهاي عامتنها نهگرفت كه مي

عمومي در  شود كه سياستگذاريميمالحظه د. كراز طريق اخذ ماليات تأمين را بايد فقط هاي مربوط هزينه باشد بلكه

شد كه جان الك و ديويد هيوم به خوبي آن را مطرح بازارهاي آزاد به روايت اسميت بر مبناي حقوق طبيعي توجيه مي

 كرده بودند. 

 

 بعد از اسميتاقتصادي ليبراليسم  -ب

جاد شد. فرصت كافي تغييراتي ايالذكر فوقدستگاه تحليلي شاهد اين حقيقت هستيم كه در حدود نيم قرن بعد از اسميت 

اقتصاددانان مكتب بعد از اسميت كنم كه مي اجمال اشارهكه به داليل اين تغيير بپردازم اما به  نيستدر اين مقدمه 

را مبناي سياستگذاري عمومي قرار دهند كه در واقع انحرافي از حقوق  2دادند كه مطلوبيتميليبراليسم كالسيك ترجيح 

قرار گرفت و توجيه كنندۀ  0اخالقي ليبراليسم فرد تأكيد دارد مبناي ارزشِ 9مطلوبيت كه بر شادي 3عي جان الك بود.طبي

 شد.  فراقتصاد لسه

فر ناميد. اين نخستين حامي سرسخت اقتصاد لسهتوان ميبه لحاظ تاريخي  را 1اكونوميست  نشريۀ بعد از آدام اسميت

طور بهامروز به تأسيس شد تا در لندن  5نام جيمز ويلسوناسكاتلندي بهليبرال توسط اقتصاددان  1893 در سالكه نشريه 

كه تاجر معروفي بود و با نامبرده . برعهده داشتاين نشريه  يسال سردبير 11ويلسون به مدت . شودمنتشر ميمنظم 

 اندشيخوبر اين عقيده بود كه فقرا مسئول فقر  دست يابدثروت كالني به توانست تأسيس بانك در هند و استراليا و چين 

ساعت كار روزانۀ  10تعيين سقف نيست. ويلسون به شدت با مقررات مربوط به  آنانو نيازي به حمايت دولت از 

 1895اي كه در سال دانست. نامبرده در مقالهكرد و آن را به زيان خود كارگران ميها مخالفت ميدر كارخانهكارگران 

                                                            
1. Invisible Hand 
2. Utility 

 در اينجا فراهم نيست.نيز فرصت پرداختن به نكته  - 3

4. Happiness 

5. Ethical Value of Liberalism 

6. The Economist 

7. James Wilson (1805-1860) 



نقد كرده  سرمايهيت شد. ناگفته نماند كه ماركس مقالۀ ويلسون را در مجلد اول كتاب دخواستار لغو اين محدو نوشت

  1است.

هاي دولتي براي آموزش و حتي حمايتفر به حدي بود كه گيري افراطي ويلسون در دفاع از اقتصاد لسهموضع

دانست و بر اين باور بود به نفع جامعه نمينيز المنفعه مانند تأمين آب و جاده سازي و نظاير آن را بهداشت و كارهاي عام

بلندگوي ليبراليسم  اكونوميستنشريۀ كه  گفتتوان مياين امور را نيز بدست بگيرد. مديريت كه بخش خصوصي بايد 

سال بعد از اسميت مطرح شد اساساً  50شود كه ديدگاه ويلسون در خصوص ليبراليسم كه حدود مالحظه ميبود. افراطي 

 . شتاسميت داهاي ديدگاهبا  زياديهاي تفاوت

 

 دولت در فضاي بازارهاي آزاد و رقابتياقتصادي هاي كينز و دخالت -ج

سال بعد از  110همچنان ادامه يافت. حدود  كه گذشت يبه شرح ليبراليسم اقتصادي در بارۀتغيير ديدگاه اقتصاددانان 

ناميد و سال بعد از ويلسون ظهور كينز و انقالب كينزي در اقتصاد را شاهديم. كينز رسماً خود را ليبرال مي 43اسميت و 

طور اقتصادي به قبل از پيوستن به حزب كارگر در حزب ليبرال عضويت داشت. ديدگاه او در بارۀ دخالت دولت در امور

است و در عين دولت در اقتصاد  گذار مكتب مداخلۀاست. كينز پايه هاي آدام اسميت و ويلسون متفاوتاساسي با ديدگاه

كينز تنها راهكار . دكرحمايت ميفرهنگي ليبراليسم در چارچوب ليبراليسم سياسي و  رقابتيبازارهاي آزاد و حال از 

گذاري و مصرف در سطح كالن هاي سرمايهداري ليبرال را حضور فعال دولت در زمينهمديريت بحران در نظام سرمايه

 دانست. مي

از مداخالت اقتصادي دولت سو و آزادي از يككينز و كينزينيسم نمونۀ بارزي از تغيير رويكرد اقتصاددانان در باب  

دام اسميت دخالت دولت در امور اقتصادي را به جز در موارد خاص عامل ايجاد بحران در اقتصاد است. اگر آسوي ديگر 

چنان هاي گستردۀ دولت در اقتصاد داري ليبرال بدون دخالتدانست كينز بر اين باور بود كه نظام سرمايهليبرال مي

نشان  خود سم اقتصادي تغييرات جدي در عملكردتوان نتيجه گرفت كه ليبراليمي. خواهد شدنابود شود كه زا ميبحران

كنار ديني و نفي خدا و بياعتقاد به ماترياليسم و پذيرش مانده باقي ثابت همواره داده است اما آنچه در مسير اين تغييرات 

هاي الهي شو عدم پايبندي خود به ارزلحد بود مُدين و بيناگفته نماند كه كينز هاي الهي و اخالقي است. ارزشگذاشتن 

     . كردبه اين مسأله اشاره خواهيم  بخش نهمدر  بيان كرده است.را صراحتاً و اخالقي 
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1. Capital, vol. 1, p. 338, London: Penguin Paperback, 1976 



دين و از  رهاييداشته است.  آميزي به همراهنتايج فاجعه  فرهنگ اليسم در حوزۀظهور ليبردر مباحث قبلي گفته شد كه 

و نهاد خانواده  تقدسِ كنار گذاشتن مخصوصاً در روابط اجتماعي و اخالقيقيد و بندهاي از  آزاديهاي الهي و ارزش

فالسفۀ بزرگ غرب  . امروزهدانست ليبراليسم فرهنگيهاي جلوهاز مهمترين توان را ميجنسي  موجه نشان دادن انحرافات

و  2هاي بازازدواجهاي نامتعارف از جمله ازدواج 1نند.دامي آن را مايۀ مباهاتو  ددين ندارنكنند كه اعالم مي صراحتاً

از اوائل قرن بيستم در  9و نهايتاً راديكاليسم جنسي هاي يكسانجنسيتحتي بين  3يا ثبت نشده غير رسميهاي ازدواج

كشورهاي  در آستانۀ ورود بهاكنون همتوسعه يافت و  ي غربيشكل گرفت و به آرامي به ساير كشورهاانگلستان 

  پذير است. سلطه

در سال شد  موفق بريتانيا بقِاسنخست وزير  0رلِتوني بِكار بدانجا رسيد كه ليبراليسم فرهنگي  حمايت از در فرآيند

وراثت و بيمۀ  ي از جمله قوانينو آنها را به لحاظ حقوقرا به رسميت بشناسد ي نامتعارف هاازدواجميالدي  2009

از ديگر خدمات توني بلر به ليبراليسم فرهنگي اين بود كه  هاي متعارف قرار بدهد.بازنشستگي در رديف ازدواج

  قانوني كرد. نيز هاي مختلف راديكاليسم جنسي را صورت

هاي الهي و مخالفت با اديان الهي در نيمۀ دوم ظهور ليبراليسم در حوزۀ فرهنگ با نفي ارزشچنانكه قبالً اشاره شد  

. واژۀ رفتدر يك معنا بكار به تدريج  «مدرنيته»و  «فرهنگي آزادي»هاي واژهبه بعد زمان  آناز قرن نوزدهم آغاز شد. 

مصداقي از هاي الهي الحاد و نفي دين و ارزش اگر. تر از واژۀ آزادي استمدرنيته در بسياري موارد زيباتر و فريبنده

را چندان ليبراليسم ديني دارند هاي و تعلقات قلبي به آموزهكه تمايالت  يآنگاه چه بسا افراد باشد فرهنگي ليبراليسم

سبك زندگي ها و ارزشها و انديشه براي تغيير دادننفوذ  راهبردهاي نظران غربي كه در طراحيصاحب. نپسندند

جعل با دست بكار شدند و اند «شياطين تعليم ديده»اهلل عليه همان كنند و به تعبير حضرت امام رحمتپردازي مينظريه

 د. ناين مشكل را برطرف كرد واژۀ مدرنيته

رفتارهاي فردي و  طرز فكر و شخصيتِمنظور منحرف كردن بهكارگيري واژۀ مدرنيته غربي با بشياطين تعليم ديدۀ 

كه  كردندروزشماري اميد برداشت به و  كاشتندبذر الحاد را كشورهاي مسلمان  ويژهبهكشورهاي مختلف در اجتماعي 

و اصحاب رسانه و مديران دانشگاهي  ها و مدرسانبسياري از تحصيلكرده . امروزهاندموفق بودهتا حدي نيز متأسفانه 

 اين واژۀ جعلي و مبهم اما فريبندهنسبت به درستي بشناسند بدون آنكه منشأ مدرنيته را بهما  در كشورسياسي و اقتصادي 

                                                            
كوشد چنين فالسفۀ مزدور ميورش تدابير و پر اينجو با كه غرب سلطه اين استگيري فالسفۀ غرب ين موضعچن منشأكه پندارم چنين مياينجانب  - 1

صادق  شاءاهلل در آيندۀ نزديك توسط دانشگاه امامدر نطفه خفه كند. اين حقايق را در كتابي كه انرا پذير جو و سلطهدر كشورهاي سلطه هاي انقالبيحركت

 . امرشتۀ تحرير درآوردهبه السالم منتشر خواهد شدعليه

2. Open Marriage  

3. Partnership Marriage 

4. Sexual Radicalism or LGBT (Lesbian-Gay-Bisexual-Transsexual)  
5. Anthony Charles Lynton Blair (1953-…) 



تنها در صدد گيري است كه ناآگاهانه نهدر حال شكلنيز  قم رسد جرياني در حوزۀ علميۀنظر ميبه .ديدگاه مثبتي دارند

  1داند.جامعه مياست بلكه آن را مترادف رشد و پيشرفت و تعالي مدرنيته ترويج ايدۀ 

 

  هايي از فالسفه و اقتصاددانان مُلحد: نمونهليبراليسم الحاد و -9

دنبال دارد كه از اركان ليبراليسم را بههاي الهي نفي خدا و ارزشمنطقاً ماترياليسم پذيرش در مباحث گذشته ديديم كه 

 كنيم كه ملحد بودند.ليبرال اشاره ميد. اكنون به چند تن از فالسفه و اقتصاددانان بزرگ شومحسوب مي

 

 : بزرگترين فيلسوف ليبراليسمنيچهفِردريش  -الف

تواند گمراه كننده كامالً ناقص است و حتي مي (1899-1400) 2نيچهفِرِدريش  بدون ذكري از ليبراليسم و مدرنيته ۀمطالع

محسوب نيز منتقدين فرهنگي اديبان و شناسان و زبان ازباشد. نيچه از فالسفۀ معروف آلمان در قرن نوزدهم بود كه 

 هاي نيچه بيشترين تأثير را بر فالسفۀ بعد از خود داشته است. بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه آموزه فالسفۀ معاصرشود. مي

                                                            

صورت به همت مؤسسۀ فقاهت و تمدن سازي اسالمي در قم برگزار شد. اينجانب به« حوزه در عصر مدرنيته»همايشي تحت عنوان  1344ماه آذر 21در  - 1

 Friedrich)هاي فردريش نيچه ويژه در انديشهاين همايش حضور يافته و نكاتي در باب منشأ و نقد مدرنيته و ارتباط آن با ليبراليسم و الحاد بهمجازي در 

Nietzche, 1844-1900) .دند كرنظر رسيد كه برخي سخنرانان فقط به تعابير سطحي از مدرنيته اكتفا ميبه  فيلسوف معروف و مُلحد آلماني مطرح كردم

 .ستودندو ناآگاهانه آن را مي
2 - Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)- بيقي تاريخي و تط نيچه قبل از آنكه به فلسفه روي آورد زبان شناسِ  -فردريش ويلهِلم نيچه

(Philologist) كرسي استادي اين رشته را در دانشگاه بازل توانست سالگي  29ن سدر  1814سال در و  بود(Basel)  در سوئيس بدست آورد. او در سال

موفق شد بدنۀ اصلي گيري از دانشگاه كناره يك دهه بعد ازدر خالل تا پايان عمر بيمار بود. نيچه و گيري كرد به دليل بيماري از سمت استادي كناره 1854

سالگي توانايي فكري خود را كامالً از دست داد و الباقي عمر خود را تحت پرستاري مادر  90و در سن  1884ي علمي خود را بنويسد. نامبرده در سال كارها

. نهليسم يا دانندمي (Nihilism)هِليزِم يا  به تلفظ انگليسي نايم سليهِاز پيروان فلسفه نِرا نيچه  بسياريسالگي درگذشت.  00و سپس خواهرش بسر برد و در 

نام اخالقيات محض واژۀ فلسفي مبهمي است كه تعريف واحدي ندارد. فصل مشترك اكثر تعاريف اين است كه در نهليسم چيزي به گراييِپوچ

(Morality) نهليسم معتقد ترجيح داد.  او  رفتار ديگربه خوب يا بد دانست و توان با معيار اخالقي انساني را نمي هايرفتار يك ازوجود ندارد و لذا هيچ

 نيافتي است و حيات و جهان نه معنايي دارد و نه هدفي.  است كه معرفت و علم دست

برجسته و غير  هايويژگياز نيچه معتقد بود كه نهليسم  كنند.نهليسم اقتصادي و انواع ديگر تقسيم مي نهليسم را به نهليسم اخالقي و نهليسم سياسي و 

گرايي رسيده و در به پوچ در مدرنيسم  مسيحيت نيز زيرا كهتواند مبناي اخالقيات باشد در دنياي مدرن نميخدا نامبرده از ديدگاه قابل انگار مدرنيته است. 

شود. فالسفۀ ا در حول نقد مسيحيت خالصه ميهمگي آنههاي خود تعابير مختلفي از نهليسم دارد اما خود متالشي خواهد شد. خالصه آنكه نيچه در يادداشت

 گذريم.اند هريك برداشت خود را از نهليسم به روايت نيچه بيان كنند كه از آن ميمدرنيسم كوشيده مدرنيسم  و پسا

هاي الهي از با نفي اخالقيات و ارزش ليبراليسم ايم ايم كه نهليسم غايت و كمال ليبراليسم است. چنانكه در متن اين مقاله توضيح دادهما بر اين عقيده

داري كه تبلور ليبراليسم ساز نهليسم است. نظام سرمايهسو و پذيرش آزادي مطلق در عملكرد انسان در حوزۀ اقتصاد براي تأمين منافع شخصي زمينهيك

براي بقاي داري نظام سرمايهتواند وجود داشته باشد. نميهاي ارزشي از ويژگي نهليستي برخوردار است زيرا كه در اين نظام اساساً قضاوتاقتصادي است 

داند از اين ها ارجح ميداري بقاي خود را نسبت به بقاي انسانخود نيازمند به رشد دائمي است. توقف رشد سرمايه سقوط  سرمايه را بدنبال دارد. نظام سرمايه

واجب نيز داري نه تنها مجاز كه در شرايط مقتضي در نطام سرمايههمگي و جز اينها هاي كشتار جمعي ها و توليد سالحرو تخريب محيط زيست و جنگ

 يم. دانمينيچه را بزرگترين فيلسوف ليبراليسم و بر خالف نظر اكثر فالسفۀ غرب گفته شد هست. با توجه به آنچه 



عصر ازيم. بپرد 1براي تبيين جايگاه نيچه در ليبراليسم و مدرنيته نخست بايد اجماالً به تعريف عصر روشنگري

هاي هفدهم و هجدهم در شود كه در خالل قرنفكري و فلسفي گفته مي هاينهضت به 2روشنگري يا عصر عقالنيت

برخي كليسا ظاهر شد. سياست از پارلماني و جدايي  هايعمدتاً در ليبراليسم و دولتثمرۀ آن اروپا شكل گرفت و 

سرآغاز عصر روشنگري  9«كنم پس هستم.من فكر مي»به ويژه جملۀ معروف او  3هاي فلسفي دكارتمعتقدند كه انديشه

بود  1كه اوج انقالب علمي 1185در سال  0اصول رياضياتگويند انتشار كتاب نيوتن تحت عنوان است. برخي ديگر مي

تا وقوع انقالب  1510نظران فرانسوي بر اين باورند كه اعدام لويي چهاردهم در سال صاحبعصر روشنگري را رقم زد. 

در خصوص عصر ها تعابير و ديدگاه چنين. اينجانب با دانستشروع عصر روشنگري بايد را  1584فرانسه در سال 

عصر نويسان معموالً فالسفه و تاريخحاصل آنكه  را ندارم.بارۀ اين نكته بحث در موافق نيستم اما فرصت روشنگري اساساً 

هاي پادشاهي مطلقه و ديني و مبارزه با رژيميا بي فردي به ويژه در انتخاب دين آزاديمعيارهاي را با در اروپا روشنگري 

 .كنندتعريف ميتضعيف قدرت كليسا 

 يحدتا ليبراليسم  يهايلتحلدر  آنجايگاه  كه متأسفانه معروفي دارد عبارتهاي فلسفي خويش در تحليلنيچه 

ترين و خدا مرده است. خدا مرده باقي خواهد ماند. و ما او را كشتيم. ... مقدس» گويد:نيچه چنين مياست.  مانده مغفول

اي مسألهمنظور نيچه اين بود كه  5«ترين چيزي كه جهان تاكنون داشته در زير خنجرهاي ما آنقدر خون داد كه مرد.قوي

 :چنين گفت زرتشت ي تحت عنوان در كتاب نيچه اين مطالب را .ه استداساساً منتفي شهاي الهي و ارزشخدا دين و  نامبه

صورت كامل شدۀ اين كتاب  شد. منتشربه زبان آلماني  1883بيان كرده است كه در سال  8كتابي براي همه و هيچكس

 دهد.هاي الحادي نيچه را به خوبي نشان ميمنتشر شد كه ديدگاه 1881در سال  4فراسوي خوبي و بدي تحت عنوان

گذار قرن نوزدهم و پايهدر فيلسوف ليبرال ترين نيچه در مقام بزرگتوان نتيجه گرفت كه از آنچه گفته شد مي

ند عمدتاً دين مند شدبهره اشمدرنيسم و مدرنيته كه تقريباً همۀ فالسفۀ بعد از او در قرن بيستم به نحوي از نظريات فلسفي

                                                            
1. The Enlightenment  

2. The Age of Reason 

3. Rene Descartes (1596-1650)  

4. I think, therefore I am. Or Cogito, ergo sum 

5. Principia Mathematica 
6. Scientific Revolution 

7. “God is dead. God remains dead. And we have killed him. …What was holiest and mightiest of all that the 

world has yet owned has bled to death under our knives.”  

8-  Thus Spoke Zarathustra:A Book for All and None- شود كه منظور نيچه از بكارگيري واژۀ زرتشت در عنوان اين كتاب خاطر نشان مي

نام زرتشت بههاي فلسفي خود را از زبان فردي مجازي خواست ديدگاههاي زرتشت پيامبر ايراني نيست. نيچه در اين كتابِ داستاني و ادبي ميبيان آموزه

اي با زرتشت پيامبر حال نويسانِ نيچه معتقدند كه وي نام چهرۀ اصليِ كتاب خود را از نام پيامبر ايراني گرفته است زيرا كه رفتارهاي مشابهبازگو كند. شرح

به همان كوه بازگشت. زرتشتي كه  نيچه از او دارد. زرتشت پيامبر در كوه سبالن برگزيده شد و براي ابالغ رسالت خود از آن كوه پايين آمد و چند نوبت 

پايين آمد و بعد از تعاليمي چند به كوه كرد و در چند نوبت از كوه بهزيست و راجع به جهان فكر ميها در كوهي در اروپا ميگويد نيز سالسخن مي

 بازگشت!

9. Beyond Good and Evil 



شرط  را نفي خدا و دين  و ناميدو الحاد را محور اصلي ليبراليسم  قرار دادهاي الهي را هدف و ارزشهاي ديني و آموزه

فلسفي مستحكم . حاصل آنكه نيچه توانست بين ليبراليسم و الحاد و مدرنيته پيوند دانستالزم براي ورود به دنياي مدرن 

 امروز ادامه دارد. به برقرار كند كه تا 

فرهنگ و نظام در ند توانستو با استفاده از عنوان زيبا و فريبندۀ مدرنيته جسلطه فالسفۀ غربِچنانكه قبال گفته شد 

 باشدكه همانا الحاد  آنتنها براي ليبراليسم بلكه براي محور اصلي و زمينه را نه ردهپذير نفوذ ككشورهاي سلطهارزشيِ 

پا هو در مقابله با اين فالسفۀ فريبكار بد. انديشمندان جوان و انقالبي كشور ما بايد بر اين حقايق واقف شوند نكنفراهم 

     راهكارهاي مقابله با آن را به دقت بررسي كرده و اجرايي كنند.     خيزند و 

 

  و جان استوارت ميل راسلبرتراند  -ب

در قرن بيستم دانان و منتقدان اجتماعي و فعاالن سياسي انگلستان ترين فالسفه و رياضيكه از معروف 1برتراند راسل

 داران بزرگ بودندگذشته از زمين هاي انگلستان كه درترين خانوادهدر يكي از اشرافي 1852شود در سال محسوب مي

معروف  3كه به اِرل راسل 2لرد جان راسلسالگي به بيماري آنفلونزا درگذشت.  48در سن  1450بدنيا آمد و در سال 

در 1810-1811بازۀ و بار ديگر در  1891-1802يكبار در بازۀ زماني دو نوبت در  پدر بزرگ برتراند راسل بود واست 

به نيكي پدر بزرگ برتراند راسل انگلستان از  نويسان معاصرشد. تاريخ بريتانياوزير سلطنت ملكه ويكتوريا نخست دوران

چهارم مردم ايرلند حدود يك كهايجاد شد در ايرلند بزرگي قحطي  وزيري اوۀ اول نخستد زيرا كه در دورنكنياد نمي

 . برداز بين را 

سالگي درگذشت  39در سن  1851كه در سال  بود 9لقب او وايكانت اَمبرلي ونام پدر برتراند راسل نيز جان راسل  

راسل براي تحصيالت دانشگاهي به كالج ترينيتي دانشگاه آكسفورد برتراند . پدر ساله بود 9در حالي كه برتراند راسل 

هاي دانشگاه را ترك كرد و به فعاليت حصيلي اخذ كندمدرك تآنكه اي به تحصيل نداشت و بدون رفت اما عالقه

ي ناقتصادداي بزرگ و دانمنطق كه فيلسوف و (1801-1853) 0سياسي پرداخت و نمايندۀ مجلس شد. جان استوارت ميل

 21در  پدر برتراند راسل شد.محسوب مي نزديك پدر برتراند راسلاز دوستان  مشهور و از دولتمردان انگليسي بود

                                                            
1. Bertrand Russell (1872-1970)  
2. Lord John Russell (1792-1878) 

3- Earl Russell st1 -  اِرل (Earl) به بزرگترين فرزند پسر شخصي كه ملقب به اِرل است  شود.معتبرترين لقبي است كه به دولتمردان انگلستان داده مي

گويند. البته وايكانت لقبي است كه ملكه يا پادشاه انگلستان به غير از مي (Viscountess)و به همسر او وايكانتس  (Viscount)اصطالحاً وايكانت 

 باالتر است.  (Baron)كند و به لحاظ اهميت از لقب بارُن تواند اعطا خانوادۀ ارل نيز مي

4. John Russell = Viscount Amberley (1842-1876)  

5- John Stuart Mill (1806-1873)   



هاي سياسي خود يا مُنكر وحي شد. جان راسل در خالل فعاليت 1از دست داد و دِيئيست ات ديني خود راسالگي اعتقاد

  شد.روحانيون نيز به شدت تضعيف ميو ازطرف  كردبا روحانيون مسيحي مبارزه ميهمواره 

جان راسل از جان استوارت ميل تقاضا كرد كه فرد مناسبي را به عنوان معلم سرخانه به او معرفي كند تا وظيفۀ تربيت  

فردي را  ند خانواده بود. جان استوارت ميلكودك وكوچكترين فرز در آن زمان دار شود. برتراند راسلاو را عهده فرزند

شناسي داشت و به بررسي رفتار حيوانات با مطالعاتي در زيستبه او معرفي كرد. نامبرده  2داگالس اسپالدينگ نامبه

. جان ايجاد شددلبستگي غير اخالقي اين معلم سرخانه و همسر جان راسل بين زودي به .دبوعالقمند هاي علمي روش

با  دهداجازه  به داگالستصميم گرفت ر ميان نهاد و سپس له را با همسر خويش دمسأكه از ماوقع مطلع شده بود راسل 

حال نويسان معتقدند شرحبرخي  كهايننكتۀ جالب  . 3رابطۀ جنسي برقرار كندبود مادر برتراند راسل  همسرش كه در واقع

و نسبت به سطح ليبراليسم فرهنگي در آن  كامالً انطباق داشتو آزاد انديشي  تصميم جان راسل با اصول ليبراليسمكه 

 39پدر برتراند راسل در اند. سرانجام و لذا پدر برتراند راسل را از اين حيث ستودهتر بود و پيشرفتهبسيار جلوتر زمان 

به زودي منزل جان راسل را ترك كرد و به مطالعۀ رفتار حيوانات ادامه  ماري برونشيت درگذشت و داگالسسالگي به بي

 . از دنيا رفتسالگي به بيماري سل  31داد و درسن 

از جان  جان راسلمتولد شد  برتراندآنكه بعد از كنيم. اشاره ميدر مورد پدر برتراند راسل  ينكتۀ قابل تأملاكنون به  

قرن  جان استوارت ميل را نابغۀشود و او نيز پذيرفت.  فرزندش 9يديناستوارت ميل درخواست كرد كه پدرخواندۀ بي

نظران بزرگ در فلسفه و منطق و اقتصاد و تاريخ از صاحبو ليبراليسم بود سر سخت از معتقدان  نامند. نامبردهنوزدهم مي

 همچون پدر برتراند راسل جان استوارت ميل. دانندرفت و برخي او را بزرگترين فيلسوف قرن نوزدهم ميشمار ميبه

 از ابتدا»كه كند تصريح ميو بعد از فوتش منتشر شد  نوشته شياز خواي كه نامهسرگذشت اعتقادات الهي نداشت و در

بعد از سال يكجان استوارت ميل دين بود. پدرش نيز بيكند كه اضافه ميو  0«ديني بزرگ شده است باورهايبدون 

                                                            
1-Deist - شود كه وحيديئيست به كسي گفته مي (Revelation) كند و معتقد است كه مشاهدات جهان را به عنوان يكي از منابع معرفتِ ديني انكار مي

 كند.اي از فلسفه دين است كه در اين باره بحث ميرشته (Deism)عيني براي اثبات وجود حق تعالي كافي است. ديئيزم 

2. Douglas Spalding (1841-1877)  

  به دو كتاب زير مراجعه شود: براي توضيحات بيشتر -3

Ray, Monk (1996), Bertrand Russell: the Spirit of Solitude, J. Cape. 

Caroline Moorhead (1992), Bertrand Russell: A Life, Taylor & Francis.  

4- Secular Godfather –  واژۀGodfather  در امور اعتقادي و ايمان به تعاليم ا به درخواست والدين او ركودكي تربيت شود كه شخصي اطالق ميبه

شود كه به كسي اطالق مي Secular Godfatherنيز رسيدگي كند. واژۀ  آن كودكتواند به امور حقوقي شود و در عين حال ميدار ميمسيحيت عهده

 تربيت كند.  دينرا بيتحت نظر خود  كودكموظف باشد 

0. Autobiography, “Brought up from the first without any religious belief.” Chapter 1, p. 41.  



اما  .انجام دهدبرتراند راسل نسبت به را خود خواندگي پدراصلي تولد برتراند راسل درگذشت و لذا موفق نشد وظيفۀ 

سالگي  10نويسد كه در راسل در شرح حال خود مي سرانجام آرزوي جان راسل به تحقق رسيد زيرا كه برتراند

سالگي بعد از مطالعۀ  18سالگي اعتقاد به معاد را كنار گذاشت و در  15در  اعتقاداتش به مسيحيت سست شد و

 شد. دينبيكامالً نامۀ جان استوارت ميل زندگي

هاي اخالقي شرح مفصلي دارد كه بايد جداگانه به آن پرداخت. در اينجا فقط به عدم پايبندي برتراند راسل به ارزش 

او با همسرش  يخانوادگ سالگي بود. اختالف 22و در سن  1849نخستين ازدواج راسل در سال كنيم. يك نكته اشاره مي

سواري دوچرخه  نوشته است كه در حالچنين در شرح حال خود  است كه راسلآغاز شد. نكتۀ جالب اين  1401از سال 

با همسرش در ميان گذاشت از سال راسل بعد از آنكه اين حقيقت را همسرش را دوست ندارد.  متوجه شدبود كه ناگهان 

كه يك سال از وي  1آتولين مورِل يديلِرابطۀ غير اخالقي راسل با  و به صورت غير رسمي از يكديگر جدا شدند 1411

 آغاز شد. بزرگتر بود 

نمايندۀ مجلس و سياستمدار معروف حزب ليبرال  2با فيليپ مورل 1402اشرافي بود كه در سال  ياهاز خانواد آتولين

بدين ود ب 3ازدواج بازصورت به ازدواج كرد. نكتۀ جالب اينكه ازدواج فيليپ با آتولينكردۀ آكسفورد بود كه تحصيل

هاي هريك از زوجين حق داشنتد با شخص ثالث روابط جنسي برقرار كنند. فيليپ از روابط نامشروع با زنمعني كه 

در رابطۀ شوهر داشت چندين سال  كهبا اين متعدد صاحب چند فرزند شد كه همه را آتولين بزرگ كرد. آتولين مورل

برقرار نامشروع تقد هنري معروف انگليسي نيز رابطه نقاش و من 0با راجر فِراي همزمانو  9راسل بودبرتراند با نامشروع 

در هريك از اين راسل چهار بار ازدواج كرد كه شرح حال رفتارهاي غيراخالقي اين فيلسوف بزرگ ليبرال . كرده بود

  گذريم.انگيز خود را دارد كه از آن ميغمها داستان ازدواج

 

 جان مينارد كينز -ج

                                                            
1. Lady Ottoline Morrell (1873-1938)  

2. Phillip Morrell (1870-1943)  

3. Open Marriage  

 برتراند راسل با اتولين مورل به كتاب زير مراجعه شود.  وابط نامشروعبراي اطالعات بيشتر دربارۀ ر -9

Mary Ann Caws and Sarah Bird Wright (1999), Bloomsbury and France: Art and Friends, New York: Oxford 

University Press.  

5. Roger Elliot Fry (1866-1934) 



 2دانند و نظريات اقتصادي او را انقالب كينزيقرن بيستم ميرا بزرگترين اقتصاددان  (1883-1491) 1ينارد كينزجان مِ

هاي الهي و اساساً اعتقادي به دين و ارزش كرداصول اخالقي را به شدت نفي مياقتصادداني ليبرال بود كه  كينز نامند.مي

رسومات و تعقل  پسند وما رفتارهاي اخالقي عامه: »نويسد. كينز چنين مي نداشت يهاي انساني و اخالقو حتي ارزش

بوديم. من فردي ضد  3توان گفت كه در معناي دقيق كلمه ما ضد اخالقيسنتي را در كليت خود به كناري گذاشتيم. مي

ده نه تنها كه نامبر شودديده ميمعروف از كينز به سهولت  در اين نقل قولِ 0«9ام و همواره خواهم ماند.اخالقي مانده

دنبال ها بهكند بلكه با كنار گذاشتن رفتارهاي اخالقيِ عامه پسند و رسومات و سنتهاي اخالقي را نفي ميصول و ارزشا

ها و مشتاقان مدرنيته به اين سؤال پاسخ تنها كينز بلكه ساير ليبرالو حركت به سمت مدرنيته است. نه« تحول خواهي»

هاي ديني در چنانكه قبالً گفته شد كنارگذاشتن اعتقادات الهي و ارزشخواهي چيست؟ ولاين تحند كه هدف از ادادهن

  و ليبراليسم و مدرنيته بود.« تحول خواهي»صدر اهداف 

اين اصطالح را فالسفه و اقتصاددانان ليبرال بود. كامالً رايج  1«روشنفكرانِ آزاد انديش»در اوائل قرن بيستم اصطالح  

كينز و برتراند راسل كه  بود.اخالقي هاي و ارزشنفي اعتقادات الهي و احكام و منظور آنان از آزاد انديشي  جعل كردند

 رفتند. هر دو در دانشگاه كمبريج تحصيل كرده بودند از جملۀ روشنفكران آزاد انديش به شمار مي

 

 

 آمارتيا سِن -د

قبلي مدرسۀ اقتصاد و استاد  انگليسي -اقتصاددان و فيلسوف هندي در هند متولد شد. نامبرده 1433در سال  5نآمارتيا سِ

سبب به است. دانشگاه هارواردسالگي استاد  88در سن ميالدي(  2021)سال اكنون لندن و دانشگاه آكسفورد هم

 درجايزۀ نوبل اقتصاد  فقر و توزيع رفاه و 8انتخاب اجتماعي هايزمينهدر به ويژه  رفاه در اقتصادِآمارتيا سن دستاوردهاي 

  د.به وي اعطا ش 1448سال 

 و از اقتصاد رياضي تا فلسفۀ اخالق بودهاست. قلمرو دانش او بسيار گسترده  4«دينبي»سن به لحاظ اعتقادي آمارتيا 

و  1441كرده و سومين ازدواج او در سال  دهد. آمارتيا سن سه بار ازدواجشش مياه و عدالت را پورف و فلسفۀ حقوق و

                                                            
1. John Maynard Keynes (1883-1946) 

2. Keynesian Revolution 

3. Immoralist  

4. “I remain, and always will remain an immoralist.”  

5. CWK: The Collected Writings of John Maynard Keynes, 1983, vol. 10, pp. 446-447. 

6. Freethinking Intellectuals  

7. Amartya Kumar Sen (1933- …)  

8. Social Choice 

9. Atheist  



 ان بسيارثروتمند چايلد ازكنيم كه ويكتور رُثوري ميبود. يادآ 1چايلدسالۀ ويكتور رُث 93سالگي با دختر  08در سن 

آمارتيا در كشور عزيزمان پژوهشگران اقتصادي و اجتماعي  بسياري ازاين است كه  أملنكتۀ قابل ت بود. انگليسي معروف

متأسفانه از اين حقيقت اما  يندستااقتصادي مياجتماعي و فقرزدايي و عدالت ي بزرگ در فقر و نظرصاحبرا  سن

انگلستان  دارانسرمايههاي الهي و در عين حال دامادِ يكي از بزرگترين مخالف ارزش دين وكه او فردي بياند غافل

توان انتظار داشت كه در بارۀ فقر و فقرزدايي و عدالت و عدالت جويي كه از اين رو چگونه از چنين فردي مي است.

مباني ارزشي دارند نظريات و راهكارهايي عرضه كند كه منافع مستضعفان اقتصادي و مظلومان اجتماعي و سياسي و 

 فرهنگي را تأمين كند؟

 

 جيمز ميرليس -هـ

در تحصيل كرد و  كمبريج اقتصاددان اسكاتلندي بود كه در كالج ترينيتي دانشگاه (1431 -2018) 2جيمز ميرليس

تدريس و دانشگاه كمبريج  آكسفورددانشگاه  3كالج نافيليدگنگ و دانشگاه چيني هنگهاي مختلف از جمله دانشگاه

ميرليس . به او داد 9رلقب سِملكۀ انگلستان  5144و در سال  را دريافت كردجايزۀ نوبل اقتصاد  1441. نامبرده در سال كرد

كنندۀ سازوكار بازارهاي آزاد شيوۀ رياضي بيان شده است توجيهو نظريات او كه نوعاً به بوداز اقتصاددانان معروف ليبرال 

يان صراحتاً باست شرح مختصري كه از زندگاني خود نوشته در  است. جيمز ميرليسويژه در اقتصاد خرد بهو رقابتي 

 0«منكر وجود خدا شدم.كه  توان گفتبلكه ميديگر مسيحي نبودم سالگي  30در»كند كه مي

 

 داسكوپتا و ريچارد ليارد -و

نام برد كه هنوز در  يليبرال اقتصاددانان معروفِ گريد ازتوان مي تيمگفدر بند دال را حال او يا سن كه شرحعالوه بر آمارت

. كنيممياشاره  5ياردو ريچارد لِ 1پارتا داسكوپتابه براي نمونه  كنند.الحاد خود مباهات ميو  يدينبيبه اند اما قيد حيات

جيمز داسكوپتا دانشجوي است.  كمبريجدانشگاه مدرسۀ اقتصاد لندن و انگليسي و استاد  -اقتصاددان هندي داسكوپتا

 ميرليس بود و رسالۀ دكتري خود را تحت راهنمايي او به پايان رساند. 

                                                            
1. Nathaniel Mayer Victor Rothschild, 3rd Baron Rothschild (1910-1990) 

2. Sir James Alexander Mirrlees (1936-2018)    

3. Nuffield College, Oxford  

4. Sir 

5. “At 35 no longer Christian, atheist rather.” 

6. Sir Partha Sarathi Dasgupta (1942- …) 

7. Peter Richard Grenville Layard, Baron Layard (1934- …) 



از فعاالن . نامبرده 1استاستاد مدرسۀ اقتصاد لندن  هاست كهسالو تحصيل كرد كمبريج يارد در دانشگاه ريچارد لِ 

يستۀ سياسي لقب و به سبب خدمات شا انگلستان نيز هست 2و عضو مجلس اعيان رودبه شمار ميحزب كارگر انگلستان 

شود. از اقتصاددانان معروف ليبرال محسوب مياما ليارد عضو حزب كارگر است را از ملكه دريافت كرده است.  3نبارُ

ناگفته نماند كه حزب كارگر بسياري از شعارهاي حمايت از طبقۀ كارگر و مبارزه با اقتصاد بازار آزاد را به كناري 

 گذاشته و امروزه سازوكار بازارهاي آزاد و اقتصاد رقابتي را پذيرفته است. 

به شدت مسيحي  0در دوران تحصيل در دبيرستان كه نخستين بار اظهار كرد براي 9ايدر مصاحبه 2020در سال ليارد  

هاي بعد در سال» گويد:. ليارد در ادامه چنين ميبود و در خالل تحصيل در دانشگاه )كمبريج( ايمان خود را از دست داد

اينجانب معتقدم  1«دهد.ن آرامش ميبه اين باور رسيدم كه بايد هدفي در كائنات باشد ... ]اين باور[ به م]بدون استدالل[ 

هاي ارزشبه خداوند متعال و تواند دليلي باشد كه او اساساً نميكه اعتراف ريچارد ليارد در مورد هدفدار بودن كائنات 

را هدف هر  5از نظر اينجانب اعتراف ليارد بر هدفمند بودن كائنات ابزاري بود كه نامبرده بتواند شادي. معتقد استالهي 

 ضروري است. به شرح ذيل توضيح مختصري در اين باره جامعه و غايت آرزوي هر انسان معرفي كند. 

                                                            
كمك استاد پروفسور در تدريس اقتصاد خرد كردم ريچارد ليارد كه اينجانب در مقطع كارشناسي ارشد در مدرسۀ اقتصاد لندن تحصيل مي 1453در سال  - 1

خرد نظريۀ اقتصاد كتاب  1458بود. ليارد جزوات درسي والترز را مدون كرد و در سال  (Sir Alan Arthur Walters, 1926-2009)اَلن والترز 

(Microeconomic Theory) ًدر بين دانشجويان اين كتاب به فارسي ترجمه شد اما بعد از گذشت چند سال . والترز به چاپ رساندبا پروفسور  را مشتركا

 1481. والترز در بازۀ زماني شود در حالي كه بدنۀ اصلي اين كتاب همان جزوات درسي والترز استناخته مياقتصاد خرد ليارد ش به كتابو استادان عزيزمان 

 بود.   (Margaret Hilda Thatcher, 1925-2013)مشاور ارشد اقتصادي خانم مارگارت تاچر  1484ماه در سال  0و بار ديگر به مدت  1483تا 

2. Member of the House of Lords 

3. Baron Layard 

4. “Richard Layard’s Confessions – History, Happiness and Mental Health”, Interview with Giles Fraser, 

January 2020. https://soundcloud.com  

ترين مدارس شبانه تون از معروفايتون يا كالج ايمدرسۀ تحصيل كرد.  (Eaton School = Eton College)ريچارد ليارد در مدرسۀ معروف ايتون  - 5

شود پادشاه انگلستان تأسيس شد. خاطر نشان مي (Henry VI)ميالدي توسط هنري ششم  1990اين مدرسه در سال  روزي پسرانه در كشورهاي غربي است.

اكنون بسياري از ثروتمندان و كه تأسيس اين مدرسه قبل از حكومت سلسلۀ صفويه در ايران بود )مقارن با حكومت سلسلۀ آق قويونلو و سلسلۀ تيموريان(. هم

رستند. جان مينارد كينز اقتصاددان معروف انگليسي در اين مدرسه تحصيل مقامات سياسي انگلستان و ساير كشورها فرزندان ذكور خود را به اين مدرسه ميف

اي از آنان به مقامات ارشد سياسي در روند و درصد قابل مالحظهآموختگان اين مدرسه براي ادامۀ تحصيل به آكسفورد و كمبريج ميكرده بود. بيشتر دانش

آموختگان مدرسۀ ايتون كه در دانشندرت ديده شده است كه از شوند. بهنر و ادبيات مينظران معروف در هرسند و يا آنكه از صاحباين كشور مي

افرادي به درجات بسيار باالي علمي در پزشكي و علوم پايه و مهندسي دست يافته باشند. اين پديده را اند پذيرش شدهآكسفورد و كمبريج هاي دانشگاه

 كر و شخصيت مديران و معلمان آن مدرسه توضيح داد.توان درپرتو محيط اشرافي ايتون و طرز فمي

6. Strongly Christian at school, lost his faith at university, and in his later years “has to be believed there is some 

purpose in the universe … which gives me comfort.” 

7. Happiness 



: شاديكتابي تحت عنوان  2000عالقمند شد و در سال  1اقتصاد شاديمطالعه در ليارد در اواخر قرن بيستم به  

دنبال درآمد بههمۀ ما  مطرح كرده است:اي ليارد در اين كتاب نكتۀ معماگونهمنتشر كرد.  2هايي از علمي جديددرس

تحقيقات ريچارد ليارد در باب شادي در دو دهۀ اول  3شوند.تر شدند شادتر نميبيشتري هستيم اما وقتي جوامع ثروتمند

منتشر كرد و سپس  9هاي شاديسرچشمهكتابي تحت عنوان  2018. نامبرده در سال يافتقرن بيست و يكم همچنان ادامه 

از ديگر خدمات  به چاپ رساند. 0ياتتوانيم شادتر باشيم؟ شواهد و اخالقآيا ميكتاب ديگري با عنوان  2020در سال 

و در مدرسۀ اقتصاد لندن  1برنامۀ بهروزي تحت عنوان پژوهشياندازي برنامۀ به راهتوان برجستۀ ليارد به اقتصاد شادي مي

  شود.نظران در اين حوزه منتشر مياشاره كرد كه با همكاري جمعي از صاحب 5گزارش شادي جهانيساليانۀ به انتشار نيز 

   

از ديدگاه اينجانب  بنامند. 8هاي ريچارد ليارد در پيشبرد اقتصاد شادي موجب شد كه او را تزار شادي بريتانياكوشش 

و در عين حال هدف براي دولت مثابه هدف سياسي مهمترين دستاورد ليارد در اقتصاد شادي اين است كه شادي را به

تا به  ههاي كمي بكار برداي كيفي و سنجشهكرده است و همۀ تالش خود را به لحاظ تحليلبراي فرد تعريف شخصي 

تنها نهنگارنده اين است كه نظر شوند؟ شوند شادتر نميي جوامع ثروتمندتر ميسؤال اوليۀ خويش پاسخ دهد كه چرا وقت

به ذكر  براي توضيح بيشتر گفته موفق نخواهند شد.نظران ليبرال هم در پاسخ به سؤال پيشبلكه ديگر صاحبريچارد ليارد 

 كنيم.اي به شرح ذيل اكتفا مينكته

هاي قبلي گفتيم كه ماترياليسم و ليبراليسم الزم و ملزوم يكديگرند. ليبراليسم آزادي از دين و رهايي از خدا در بحث 

توان هاي اخالقي است. فقط با پذيرش ماترياليسم است كه ميارزش هاي الهي وكنار گذاشتن خرافاتي چون ارزشو 

هاي الهي و توان از دين و خدا و ارزشن اعتقاد به ماترياليسم چگونه ميليبراليسم را در اين معني تحقق بخشيد  زيرا بدو

انساني رها شد؟ ريچارد ليارد به درستي براي كائنات هدفي قرار داد كه بتواند براي انسان و جوامع انساني نيز هدفي 

                                                            
1. Economics of Happiness 

2. Happiness: Lessons from a New Science 
3. As societies become richer, they do not become happier.  

4. The Origins of Happiness  

5. Can We Be Happier? Evidence and Ethics  

6.Well-being Programme, The London School of Economics, Centre for Economic Performance (CEP)  

7. World Happiness Report (WHR), Wellbeing International  

8. UK’s Happiness Tsar  



انسان و جوامع انساني  يافت كه هدف غاييتعريف كند. نامبرده در فضاي ماترياليسم به درستي به اين حقيقت دست

 تواندخوشي و شادي را تعريف كند؟ اما ليارد چگونه مي 1و شادي نيست. خوشيچيزي جز 

 پاسخ 2؟تَطمَئِنُ القُلُوب ال بِذِكرِ اهللِأ   ينَ آمَنُوا و تَطمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكرِ اهلللذِاَ بگويدتواند آيا ليارد همچون متألهين مي 

اي ندارد برد پس چارهتحليل خود را در دستگاه ماترياليستي پيش مي هاساير ليبرال مانندنامبرده ن چومنفي است.  قطعاً

ليارد و امثال شود كه جستجو كند و همين امر مانع از آن ميجز آنكه تعريف و طريق رسيدن به شادي را در جهان مادي 

 دهند. پاسخ گفته سؤال پيش به تواننداو ب

رويكرد منفي است. قطعاً پاسخ  3كُلُ خَطِيئَه؟ حُبُ الدُنيا رَأسُ تواند قبول كند كههمچون متألهين ميآيا ليارد  

 را شود كه حب دنيا موجب ميدهد كه حُب دنيا را منشأ همۀ فسادها بداند بلكه اجازه نميليارد به  در ليبرالسمماترياليستي 

 . بوده استهاي انساني و جوامع انساني در طول تاريخ منشأ همۀ پيشرفتاي بداند كه انگيزه

خودخواهي منشأ حُب دنياست؟ پاسخ قطعاً منفي است. فردگرايي و تواند بپذيرد كه آيا ليارد همچون متألهين مي 

ويژگي ذاتي هر فرد  پذيرد كه خود خواهيگيري اساس ليبراليسم است. ليارد قطعاً ميترجيحات فرد در انتخاب و تصميم

ثروت و و در ليبراليسم حب مال و نهايتاً رسيدن به شادي است. از اين رو حب دنيا انگيزۀ هر فرد در پيشرفت و بهروزي و 

رفاه و شادي و جز اينها نه تنها مذموم نيست كه پسنديده نيز هست حب سلطه و برتري جويي و حب قدرت و حب مقام و 

 .استرود كه انگيزۀ فرد براي حركت در فضاي ليبراليسم ق حب دنيا به شمار ميزيرا كه جملگي از مصادي

                                                            
پنداشتند. براي نمونه قبل از ليارد نيز اقتصاددانان بزرگ ديگري شادي و لذت حاصل از داشتن ثروت و مصرف كاال را غايت آمال فرد و هدف جامعه مي - 1

دان انگليسي اشاره كرد. بنتام اصل بنيانيِ دستگاه فلسفي خود را چنين و حقوق فيلسوف (Jeremy Bentham, 1748-1832) جِرِمي بِنتامتوان به مي

 It is the greatest happiness of the greatest number that is)كند: حداكثر شادي براي حداكثر مردم معيار حق و باطل است. تعريف مي

the measure of right and wrong.)  گرايي بنتام را بنيانگذار مكتب مطلوبيت(Utilitarianism) اند زيرا نامبرده معتقد بود كه هدف هر ناميده

حد بود. دين و ملفردي حداكثرسازي مطلوبيتِ حاصل از مصرف كاال و خدمات است . همچون ساير فالسفه و اقتصاددانان بزرگ ليبرال جرمي بنتام نيز بي

توان مطرح كرد. جان مينارد كينز هم به مسألۀ شادي هاي الهي ميگرايي را فقط بر مبناي ماترياليسم و نفي دين و ارزشبديهي است نظرياتي مانند مطلوبيت

 پردازيم. هاي اقتصادي توجه داشت كه براي پرهيز از اطناب بدان نميپردازيدر نظريه

درستي تعريف كنند و راهكار ماترياليست هيچگاه قادر نخواهند بود عدالت را بههاي توان مطرح كرد. ليبرالا ميبراي عدالت هم بحث مشابهي ر

عدالتي امكان اي كه هدف افراد حداكثرسازي شاديِ حاصل از مطامع دنياست عدالت فقط از طريق بيپايداري براي تحقق آن در جامعه بيابند. در جامعه

هاي ماترياليست مغفول مانده اين است كه هر فرد در واقع برداري از قدرت است كه با قدرت ساير افراد در توازن نيست. اي كه براي ليبرالتحقق دارد. نكته

عدالتي به هاي غيرالهي حداكثرسازي شادي براي هر بردار قدرتي كه مسلط باشد مستلزم حداقل سازي بردارهاي تحت سلطه است كه عين بيدر نظام

-John Rawls, 1921)داري ليبرال همچون جان رالز پردازانِ معروف عدالت در نظام سرمايهفرودستان است. به همين دليل است كه قريب به اتفاق نظريه

 دين و ملحداند.نظر در عدالت جملگي بيفيلسوف آمريكايي و صاحب (2002

نها با ياد خدا دلها آرام گيرد. بدانيد كه ته ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرام ميشدگان كساني هستند ك هدايت -13آيۀ مباركه  سورۀ رعد  - 2

  . شودمي

  السالم نيز آمده است.السالم و امام صادق عليهدوست داشتن دنيا سرچشمۀ همۀ فسادهاست. حديث شريف كه در رواياتي از اميرالمؤمنين عليه - 3



افراد براي رسيدن به شادي  اگرتوانند به اين سؤال پاسخ دهند كه ها نمياكنون معلوم شد چرا ليارد و ديگر ليبرال 

شادي را به ليبرال  نظرانِكه صاحبمادامي جوامع ثروتمندتر شادتر نيستند؟ پس چرا  طلبنديرا م يدرآمد و ثروت بيشتر

 . 1وَاطمَأَنوا بِها مصداق كساني هستند كه رَضُوا بِالحَياتِ الدُنيا كنندتعريف ميمطامع دنيوي شاد بودن از 

 

 پايانينكات  بندي وجمع -11

از قيد و بندها است. آزادي و رهايي اي فريبندهمبهم و كه ليبراليسم واژۀ بسيار زيبا اما آغاز شد نكته  با اينبحث ما 

در قرون هجدهم و غرب فالسفۀ اما نكتۀ مغفول اين است كه آزادي براي چه و رهايي از چه؟  آرزوي هر انساني است

توانند بداران شهرنشين يا طبقۀ بورژوازي سرمايه ء استفاده كرده و آن را به نحوي آراستند كهسوواژۀ ليبراليسم از نوزدهم 

 ر اين چپاولگري مستلزم آن بود كهي دزتوفيق طبقۀ بوژواپشت اين نقاب فريبنده پنهان شوند و چپاولگري كنند. در 

 . افزايش دهدسهم خود را و  بكاهدگري  آنان تا از چپاولند صورت همزمان مبارزه كبهبا كليسا و دولت ند بتوا

خدا و  با تكيه بر حقوق طبيعي و تأسيس مكتب فلسفۀ طبيعي توانستند براليلذشته ديديم كه فالسفۀ در مباحث گ 

ليسم و  هاي مكتب مركانتيبا حمله به آموزهو در عين حال  را كاهش دهندكليسا  سلطۀرا نفي كرده و هاي الهي ارزش

خويش در تجارت داخلي و خارجي به چپاول  ها با دخالتفر مانع از آن شوند كه دولتدفاع از بازار آزاد و اقتصاد لسه

دان ثروتمن تازيادامه دهند و خزائن پر از طال و نقره را شاخص رشد اقتصادي كشور بدانند. بدين ترتيب فضا براي يكه

 شهري از هر جهت باز شد. 

 سلطنتيِهاي مستلزم تغيير دادن ساختار حكومتبا دولت به شرحي كه گذشت طبقۀ ثروتمندان شهري مبارزه  

رسيد. ثمرۀ تغيير  تحققبه در انگلستان هاي شهري پارلماني بود كه بعد از جنگ سلطنتيِهاي موروثي و تبديل آنها به نظام

و  نقوذ كردهكه در پارلمان  شددارن فراهم براي سرمايه يفرصتپارلماني اين بود كه  سلطنتيمطلقه به  سلطنتيهاي نظام

 سلطنتيتدريج نظام خود قانونگذاري كنند. در اكثر كشورهاي غربي بهبراي تثبيت موقعيت و حداكثر سازي چپاول 

  .پارلماني به جمهوري پارلماني متحول شد

مدرنيته در همۀ كشورهاي ليبراليسم و آزادي خواهي و رهايي جويي و آزاد انديشي و هاي واژهاكنون هممتأسفانه  

هاي مختلف زندگاني اجتماعي تبلور ليبراليسم در حوزه. پذير از تقدس و احترام فراواني برخوردار استجو و سلطهسلطه

بازارهاي آزاد و  صورتبهي و در اقتصاد سياست به صورت دموكراسمختلف بوده است. ليبراليسم در  هايبه صورت

                                                            
 (تفسير الميزاناند و دلهايشان به آن آرامش يافته است. )]اينان كساني هستند كه[ به زندگي دنيا راضي شده  -5سورۀ يونس آيۀ مباركۀ  - 1



ظاهر شده است فرهنگي و مدرنيته  آزاد انديشيِروشنفكري و  چهرۀگري دولتي و در فرهنگ با رقابتي با نظارت و تنظيم

تحت عنوان مبارزه با و اخالقي هاي الهي رسد كه همچنان ادامه خواهد يافت. نفي دين و كنار گذاشتن ارزشنظر ميو به

  ليبراليسم  فرهنگي است.از اركان اصلي  گريافات و خرافهخر

انساني كه  ي دارد.اهميت زيادو اخالقي در فرد و جامعه هاي الهي توجه به علت مبارزۀ دائمي ليبراليسم با ارزش 

داران سرمايه. هرگاه آوردبه هر شكل و صورتي در توان آن رادارد همچون خميري است كه مياعتقادات راستين الهي ن

ويژه تبليغات و دستكاري هاي علمي بهرا به بُعد مادي يا ماترياليستي تنزل دهند آنگاه با استفاده از روش هابتوانند انسان

براي تحقق اهداف نظام سلطه  بلكه دبا سهولت بيشتري چپاول كننرا شان دسترنج توانندميتنها نه هابينيو جهان هاانديشه

    . مند شوندهاي ايشان بهرهد از توانمنديتوانننيز مي

چپاولگري است. بحران  برايابزار ترين و كارآمدترين قويپذير جو و سلطهدر كشورهاي سلطه يبانكامروزه شبكه  

هاي خصوصي است كه بعد از جنگ ويژه بانكها بهبانكو دزدي كشور عزيزمان حاصل چپاولگري  در اقتصاد جاري

 و اقدامات هاكوشششكل گرفت. سازندگي المللي پول در دولت توصيۀ نمايندگان صندوق بين طبقر بتحميلي و 

 . دولتمردان ليبرالبه جايي نرسيد داردصندوق  برنامۀ تعديل اقتصاديِباري كه در آن زمان در تبيين ثمرات زياناينجانب 

طالعات كارشناسي آويزۀ گوش كردند. بدين ترتيب را بدون م برنامه آندر  توصيه شدهموارد  همۀ در كشور عزيزمان

تجارت و هاي پولي و مالي و آزاد سازي در همۀ بخشبه تدريج تأسيس شد خصوصي  هاي بيمۀها و شركتبانك

با . ادامه داردهمان شيوه بهو هنوز هم  درآمدبه اجرا و جز اينها يك به يك هاي جديد ارزي خارجي و اتخاذ سياست

در  هاي ليبراليسماست كه حلقهبرنامۀ تعديل اقتصادي همان اقتصاد كشور حاصل جاري در بحران گويم كه اطمينان مي

آن ظاهر شده  ياقتصادكه فجايع  اخير در خالل چندسالداخل كشور با افتخار آن را پذيرفتند و با مباهات اجرا كردند و 

هاي و ارزشاز اصول انقالب ها به جاي حمايت از ليبراليسم و ليبرالكه اند انداخته ير را بر گردن كسانيتقصاست 

 كنند.يدفاع م ياسالم

  1900تيرماه  -مسعود درخشان                                                                                                                                                           


