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دريافت 1901/90/11 :ـ پذيرش1901/95/51 :

چكيده
ليبراليسم يکي از مؤلفههاي مدرنيسم ،در نظر و عمل از پروتستانيسم و نهضت اصالح ديني قرن شانزدهم مددد ررتتده و
به صورت يک نهضت اجتماعي ،که طرتدار آزاديهاي تردي و رهايي از قيد و بندهاي هررونه تشکيالت سياسي اسدت،
در آمده است .در مجموع ،دو مبنا براي ليبراليسم ميتوان بيان نمود :مبناي تردررايانه و مبناي جامعهررايانده .بدا تلمدل در
اين دو مباني ليبراليسم ،ميتوان آن را بيانگر يک ررايش تکري و سياست دانست که شامل اصدو کلدي از قبيدل آزادي
بيان عقايد ،تفکيک قوا ،اقتصاد بازار آزاد و ...مديباشدد .نظريدة دولدت ليبدرا  ،نظريدهاي سياسدي اقتصدادي و حکومدت
مشروطه ،يکي از پايههاي استقرار آن بود .آدام اسميت ،نقش مهمي در بسط و توسعه اين نظريه ايفا کرد .مهمترين اصدل
نظريه ليبرالي دولت ،اين است که دولت برتري و رجحاني بر ساير نهادها ندارد .درواقع دولدت يدک نهداد اجتمداعي ميدان
نهادهاي ديگر است؛ نبايد در عرصه ديگر نهادها مداخله يا اعما اراده نمايد .در رابطه با دولت ليبرا  ،سه ديدراه مختلد
وجود دارد :عدم ضرورت دولت ،دولت حداقل و دولت حداکثر ،يا دولت رتاه .امدروزه ليبراليسدم را بيشدتر بدا نظريده دولدت
حداقل مشخص ميکنند ،اما با نگاهي به ليبرا ترين کشورها ،مشخص ميشود که ساية دولدت در بسدياري از بخدشهدا
رسترده شده است.
کليدواژهها :ليبراليسم ،تردررايي ،بازار آزاد ،دولت حداقل.
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مقدمه

واژة «ليبراليسم» از دو واژه ليبرا ( )Liberalو ايسم ( )ismتشکيل شده است .ليبدرا در حالدت وصدفي ،داراي
معاني تمايل به تحمل رتتار و عقيده مخال و اهل مدارا بودن ،بخشيدن چيزي از روي سدخاوت و جدوانمردي ،آزاد
از تعصب و پيشداوري ميباشد (پرچمي .)1930 ،ليبراليسم ،که اشتقاقياتته از « ،»libertyبه معناي آزادي اسدت
و عمدتاً در آزاديهاي سياسي و اجتماعي کاربرد دارد ،ريشة التين آن « »Libertasاسدت .يکدي از معداني رايدج
اين واژه ،که با ليبراليسم سازراري بيشدتري دارد ،عبدارت اسدت از :رسسدتن از قيدد و تکليد  .ليبراليسدم يکدي از
شايعترين و قديميترين آموزههاي سياسي و تلسفة عصر حاضر است که ميتوان با تعابير رونارون از آن ياد کرد .از
جمله ،ليبراليسم به مجموعه روشها ،سياستها و تفکراتي اطالق ميشود که هدتشان تدراهم آوردن آزادي هرچده
بيشتر براي ترد ميباشد .همچنين ،نوعي نگرش به زندري و مسائل آن است کده بدر ارزشهدايي همچدون آزادي
براي اتراد تلکيد و مخالفت با آمريتطلبي است ،اعم از آمريت دولت ،کليسا و يا حزبي سياسي (شداپيرو ،1939 ،ص
 .)51اصطالح «ليبراليسم» در اصل ،اسپانيايي و از نام حزبي سياسي ررتته شده که از استقرار حکومت مشدروطه در
اسپانيا طرتداري ميکرد .بعدها ،اين اصطالح در ساير کشورهاي اروپائي رايج شد و براي ناميددن حکومدت ،حدز ،
سياست يا عقيدهاي به کار رتت که طرتدار آزادي و مخال با آمريت بود .واژه التين « ،»Liberاشاره به طبقدهاي
از آزادمردان بود؛ مرداني که نه برده بودند و نه سرف .ليبراليسم را ميتوان بهطور دقيق ،نگرشي به زندري و مسدائل
آن توصي کرد که بر ارزشهايي همچون آزادي براي اقليتها ،اتراد و ملتها تلکيد دارد .اين جهانبيني ،بدر آزادي
بيان و انديشه و اقتصاد آزادِ بدون دخالت دولت ،براي توسعه اقتصادي تلکيد ميکند.
ريشههاي کهن انديشههاي ليبراليستي ،به دولت شهرهاي يونان باز ميرردد کده شدهروندان در آنجدا ،از آزادي
رستردهاي برخوردار بودند .اما ليبراليسم و آزاديخواهي ،به معناي امروزي ،که مبتني بر قرار ررتتن انسدان در مرکدز
هستي است ،محصو عصر روشنگري است و ريشه در رنسانس و جنبش اصالح ديني (پروتستانيسم) قرن شانزدهم
دارد .از نظر تاريخي ،ليبراليسمِ آغازين دو مرحله دارد :اين جريان در مرحله او  ،شورشي بود عليه استبداد خودسدرانه
کليسا .در اين مرحله ،مسلماً ميان جنبش اصالح ديني قرن شانزدهم و جريان بدوي ليبراليسم رابطة عميقي وجود دارد.
نهضت اصالح ديني ،به رهبري مارتين لوتر ( )1155 -1539و ژان کالون ،اولين رام جدي در برابر استبداد کليسا بود و
در نهايت ،به شکلريري ترقه پروتستان در برابر کليساي کاتوليک انجاميد .پروتستانيسم ،مذهب تردررايانه بود کده
پيروان خود را به تساهل و آزادي رهنمون ميساخت .ازايدنرو ،مدذهب پروتسدتان از ايدن جهدت نقدش تراواندي در
شکلريري انديشههاي ليبراليستي بر جاي ميرذارد .اما در مرحله دوم ،که مرحله اصلي تکوين انديشه ليبراليستي در
غر است ،جريان ليبراليستي شورشي است بر ضد خودکامگي و استبداد دولتهايي که از طريدق انقدال  ،پدس از
تروپاشي استبداد کليسا پديد آمده بودند .حز ليبرا در ترانسه ،در دوران بازرشت سلطنت پدس از انقدال و بدراي
حراست از آزاديهاي کسب شده در جريان انقال پديد آمد .در اين مرحله ،ليبراليسم بهعنوان ايدوئولوژي رژيمهاي
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سياسي ،در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در اروپا شکل ررتت .درواقع مميز اصلي و برجستهترين ويژردي
ليبراليسم ،تردررايي ،آزاديزدري و تکلي ستيزي است (بشيريه ،1901 ،ج ،5ص .)51
اين تحقيق ،با روش کتابخانهاي و شيوة توصيفي و تحليلدي ،سدعي دارد نقدش و جايگداه دولدت را در انديشده
ليبراليسم بيان کند.
الف .اصول و مباني

از رنسانس تاکنون ،در مجموع ميتوان دو مبنا براي ليبراليسم بيان کرد :مباني تردررايانه و مباني جامعهررايانه.
 .1مباني فردگرايانه

ليبرا هاي کالسيک و برخي ليبرا هاي نوين ،ترد را از نظر هستيشدناختي اصديل ،واقعدي و حقيقدي دانسدته ،او را
پيش از پيدايش هررونه سازوکارهاي جمعي و هويت اجتماعي ،صاحب وجود ميدانند .ترد در بداور آنهدا ،سرچشدمة
همة ارزشها ،روشها ،حقوق و معارف ميباشد .ترد پيش از آنکه در درون مناسبات و روابط اجتمداعي قدرار ريدرد،
داراي سلسلهاي از حقوق و توان معرتتي ميباشد که جامعه در آن نقشي ندارد .بدينجهت جامعه حق سلب ،نقض و
محدودسازي آنها را ندارد؛ چراکه ريشه وجودي آنها ،در نهاد جمعي ترو نرتته و از آنجا سرچشمه نميريرد .اين نگاه
در ميان تيلسوتان عقلررا ،همچون دکارت ،اسپينوزا و کانت و حسررايان و تجربهرراهايي مانند هابز ،الک ،هيوم،
بنتام ،استوارت ميل ،ديويد تريددمن ،راسدل ،نوزيدک و هايدک مدورد پدذيرش مديباشدد (بدوردو ،1939 ،ص .)11
تردررايي ،کانون و بنياد هستيشناختي انديشه ليبرالي و هسته اصلي وجود اخالقي ،سياسدي ،ترهنگدي و اقتصدادي
آن است .درواقع ،ترد حقيقيتر از جامعه و مقدم بر آن است .انديشه تردررايي بر تقدم ترد و حقوق و خواستههداي او
بر جامعه و نهادهاي اجتماعي مبتني است .تلمين رتاه ،آسايش ،آزادي ،کامروايي و نيکبختي ترد را هدف حکومدت
و نهادهاي اجتماعي قلمداد ميکند .نگرش غالب به ترد در انديشه ليبرالي ،نگاه اتميک و جزاير مستقل است.
در نگاه توماس هابز ،اتراد چون ذرات و اتمهاي خود بنياد جامعه هستند که در عدين آرايدشپدذيري ،بده صدور
رونارون در کنار يکديگر ،هر يک هويتي مستقل و جهاني مجزا از ديگري دارند .در اين هسته ،دو جزء عمدده درون
اتمي ( )subatomicوجود دارد :يکي اميا و آرزوهاي ترد و ديگري خردابزاري.
در تردررايي ليبرا  ،اساس هويت ،جدايي و تمايز هر ترد از ديگري است .انسان موجودي قائم به ذات است که
براي تحقق خويشتن ،به محدوده خصوصي نياز دارد .در حريم خصوصي و تاصدله ردرتتن از اجتمداع ،بازرشدت بده
خويشتن و نزديک شدن به حقيقت؛ يعني ترديت خويش و ترو نهادن بار تکلي و آزادي نفدس پنداشدته مديشدود.
آنتوني آربالستر در اين باره مينويسد« :تردررايي ليبرا  ،بدرماني سادهلوحانهاي نسبت به کليه اشکا عمل جمعدي
به وجود ميآورد .تو رويي نفس عمل کار جمعي ،تردررايي و اتراد را از بين خواهد برد» (آربالستر ،1911 ،ص .)11
نگراني اساسي ليبراليسم ،آزادي تردي است؛ يعندي اصدل بنيدادي ليبراليسدم ،ارزش اخدالق و ارزش مطلدق و
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کرامت ذاتي شخصيت انسان است .بر مبناي اين اصل ،بايد با هر ترد همچون غدايتي تدينفسده رتتدار شدود و نده
همچون وسيلهاي براي پيشبرد اغراض و مناتع ديگران (شاپيرو ،1939 ،ص .)51
تردررايي ليبرا  ،انسانها را به مثابه اعضاي پيکري واحد نميشناسد ،بلکه هويت هر انسدان را کدامالً مجدزا از
ديگري و در حصار ترديت و بسته در ذهنيت خويش ميانگارد .بنتام مينويسدد« :اجتمداع پيکدرهاي تخيلدي اسدت،
متشکل از اترادي که ردويي اعضداي تشدکيلدهندده آن قلمدداد ميشدوند» (کاپلسدتون ،1933 ،ج ،3ص  .)95در
تردررايي ليبرا  ،زندري هر ترد جزء داراييهاي او بهشمار ميرود و زمام آن ،تقط به دست خود اوست .اين زنددري
دارايي خود اوست و به خداوند ،جامعه يا دولت تعلق ندارد و ميتواند با آن هرطور که مايل است رتتار کند (آربالستر،
 ،1911ص  .)93آندرو وينسنت در اين باره مينويسد« :نا ترين و يکپارچدهتدرين و اسدتوارترين شدکل تردررايدي،
تردررايي غيرتصنعي است .هيچ اخالق يا دکتريني وجود ندارد که بتواند ترد را مجبدور کندد .هديچکدس نمديتواندد
چيزي را به او تحميل کند؛ چون او منطقاً منبع همه ارزشهاست .اين مستلزم تماميت تردي و خودمختاري اسدت»
(وينسنت ،1931 ،ص  .)11تردرراياني که ترد را بنياد تلسفي و حتي معرتتشناختي ليبراليسم مديدانندد ،در اينکده
کداميک از سازههاي شخصيتي ترد ،رتتار و اعما او را هدايت و مديريت ميکند اتفاق نظر ندارند .برخدي معتقدندد
که اميا  ،تمنيات و شهوات ،همة کنشهاي ترد را کنتر ميکند .هدابز ،بديش از ديگدران و بدهروشدني و تفصديل
بيشتر ،بر نقش کليدي اميا و تمنيات در ساختن طبع و طبيعت انسان ،که از پايههاي ليبراليسم شناخته شده ،تلکيدد
دارد .در مقابل ،بسياري از انديشمندان بر اين باورند که عقل مهمترين مميزه و سازنده طبيعت انسان و اتدراد اسدت.
تنها اين عنصر است که رتتار و اعما و انديشههاي ما را به سامان رسانده و هدايت ميکند .در غيدر ايدن صدورت،
اصل آزادي انسان زير سؤا ميرود و پايه ليبراليسم متزلز ميردردد .آنهدا معتقدندد :نقدش اميدا و احساسدات در
ساختن شخصيت تردي و هدايت اعما  ،تبعي است؛ آنچه در اين ميدان اصالت دارد ،عقل بشري است .بدا دقدت در
نظرات مواتقان و مخالفان در رابطه با خصلت سازنده طبيعت انسدان ،آنچده در بدين نظدرات آندان مشدترک اسدت،
تردررايي است ،اما با صورتها و عاملهاي متفاوت ،صورتهايي که نقش کليدي در چگونگي روشهدا ،ارزشهدا،
نظامهاي ترهنگي ،اقتصادي ،اخالقي و سياسي دارند (همايون.)1931 ،
 .2مباني جامعهگرايانه

از رنسانس تا قرن نوزدهم ،تردررايي به همان صورت حادوي شديدش ،مبناي ليبراليسم را مديسداخت و ليبراليسدم
تنها با تردررايي معرتي ميشد .اين شاخص ،در قرن نوزدهم تغيير ياتت و تصل جديدي تراروي ليبراليسدم رشدوده
شد .چهره جامعهشناسانهاي که از سوي هيل ررين ترسيم شده است ،جامعه را نهتنها از لحاظ ارزشي جلو ميانددازد،
بلکه تراتر از آن ،از حيث هستي نيز آن را مقدم بر ترد ميداند .تقدم هستيشناسانه جامعه بر ترد ،بدينمعناست کده
جامعه نهتنها به ترد وجود ميبخشد ،بلکه حقوق ،ارزشها و شيوههاي زيستي را نيز به ترد ارزاندي مديدارد .جامعده
حق مداخله و تعيين مرزهاي کنشي اتراد را به دست ميآورد .سداختارها و نهادهداي اجتمداعي ،اقتصدادي هويدت و
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قلمرو رتتار ترد را معين ميکند .هيل ررين ،بر اين باور است که بدون جامعده ،اشدخاص وجدود نخواهندد داشدت و
بدون آراهي اعضاي يک جامعه از مناتع مشترک خويش ،حقي در کار نخواهدد بدود .ژرژ بدوردو مينويسدد« :تنهدا
اجتماعي شدن به انسان امکان ميدهد تا وجود اصلي خويش را دريابد .انسان نهتنها به اين سبب به اجتمداعي ردام
ميرذارد که براي هستي مادياش ضروري است ،بلکه اساساً با رام رذاشتن به اجتمداع وجدود مدييابدد» (بدوردو،
 ،1939ص  .)191به اين ترتيب ،جامعه نيز پديده يا امر تبعي ،اعتباري و انتزاعي نمديباشدد ،بلکده داراي اصدالت و
واقعيتي اثررذار است .همة حقوق ،ارزشها و روشها ،ناشي از هستي ترد نيسدت و تمدامي اصدو نيدز بدراي تدرد
نميباشند ،هرچند هستي ترد ميتواند مبناي برخي حقوق و ارزشها باشد .ترد منزوي و بريده از جامعه ،نه مطلدو
است و نه قابل توسعه .در اين تفسدير ،جامعده واقعيدت و هويدت اصديل ،مسدتقل و تلثيرردذار دارد .هسدتي جامعده
سرچشمه بسياري از حقوق ،ارزشها و اصو ميباشد .مقولههاي ثروت و دارايي ،آزادي و رتاه ،توسدعه و پيشدرتت،
امنيت و حرمت ،عدالت و سالمت ،حقوق و ارزشهايي هستند که ريشه در جامعه داشته و از آن سرچشمه ميريرند.
هابرماس ،مالک و معيار کنش و تعامل اتراد و نيز معيار پذيرش و منطقي بودن تعامل را به امري وابسدته ميسدازد
که کامالً هويت و هستي اجتماعي دارد ،نه انفرادي و آن «عقالنيت تفداهمي» و ارتبداطي اسدت (همدايون.)1931،
روشن است که اين مالک يا عقالنيت ،به همان اندازه که ترد را واقعي و اصيل مييابد ،جامعه را نيز اصيل و واقعدي
و اثررذار ميداند .پوپر ،دموکراسي را نه بر اساس رأي تکتک اتراد که اکثريت را ميسازند معرتي ميکند ،بلکه آن
را روش حضور و پرورش خرد جمعي براي تغيير تدريجي حکومت متمرکز و مستبد ميداند که اين ندوعي جامعده و
پرورش ترد ،در ساختار و نهاد و يا سازمان اجتماعي ميباشد ،بدون آنکه به هويت واقعي ترد و جامعه ضدربهاي وارد
آيد (پوپر ،1901 ،ص  .)51پوپر هم دغدغه ترد را دارد و هم دلواپس جامعه است .ازايدنرو ،از دولدت رتداه بدرخالف
اکثر ليبرا ها حمايت ميکند و بيمه بيکاري ،بيماري و پيري را از او ميطلبد .با وجود اين ،حوزه رتتار و قلمرو کدردار
دولت را رها و بيمرز نميبيند و دو محدودرر و بازدارنده عمده را بدراي دولدت در نظدر مديريدرد :يکدي ،عددالت و
ديگري ،آزادي است که هر يک زبان روياي اصالت هويت جامعه و ترد ميباشند (بوبيو ،1911 ،ص .)15-19
جان راولز ،از ليبرا هاي معاصري است که بهشدت بر جنبه اجتماعي يا جامعهرراي ليبراليسم ،در مبنداي دوم تلکيدد
دارد .ترد و جامعه در نظر وي ،هر دو از واقعيت برخوردارند .چنين نيست که واقعيت يکي ،در مقابل واقعيت ديگدري
تنز کند .توسعه اثر و پرورش ،يکي از اين واقعيات برآمده و در راستاي توسعه و پرورش واقعيت ديگري است .تدرد
واقعيتي است که صاحب حقوق و ارزشهاي مختص به خويش ميباشد .اما نه ترد بريده شده از جامعه ،بلکه تردي
که در درون جامعه بهشدت پيوسته با آن است .اين نوع نگرش به ليبراليسم ،در ليبراليسدم مدردمسداالر و ليبراليسدم
اجتماعي ( ،)1015 -1019که عمدتاً در اثر رسترش حق رأي توسعه پيدا کرد ،ميتوان مشداهده کدرد .بدا دقدت در
مباني تردررايانه و جامعهررايانه ليبراليسم ،ميتوان آن را بيشتر بيانگر يک ررايش يا جهت تکري و سياسي دانسدت
که اصو کلي آن عبارتند از:
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 .4آزادي بيان عقايد :مراد از آزادي در ليبراليسم ،آزادي از محدوديتهاي دولت است .آزادي ليبرا ها ،به معناي
آزادي از کنتر  ،اجبار ،محدوديت و مداخله دولت است .منظور از آزادي ترد ،معموالً آزادي شخصي اسدت .بده ايدن
معنا که آزادي بيان و تساهل نسبت به عقايد و انديشههاي ديگران ،مهمترين شرط يک حکومت ليبرالدي ميباشدد.
ليبرا ها معتقدند که همة عقايد حتي عقايد نادرست ،بايد در بيان آزاد باشند (ميل ،1913 ،ص .)03
 .7تفکيک قوا :تفکيک قوا يا استقال قوا ،به معناي آنچه قدرت بين نهادهاي مختل به نحوه متناسبي توزيدع

رردد تا امکان سوءاستفاده و تعدي يک قوه بر قواي ديگر وجود نداشته باشد؛ چراکه به عقيددة شدار دو مونتسدکيو
قدرت ،قدرت را متوق ميکند .امروزه در نظامهاي سياسي براي مهار قدرت بيحدوحصر حاکمدان و تدلمين آزادي
اتراد ،اصل تفکيک قوا امري ضروري و اجتنا ناپذير ميباشد .بسياري اصل تفکيک قدوا را برررتتده از تجربيدات و
دستاوردهاي تکري قرن هجدهم اروپا ميدانند .درواقع ،مونتسدکيو حاصدل تجربيدات و دسدتاوردهاي انديشدمندان
رذشته را به شکل امروزي مطرح ساخت .اصل تفکيک قوا ،يکدي از اصدو اساسدي و پايدهاي در دموکراسديهاي
معاصر است .اين اصل ،که توسط انديشمنداني نظير ارسطو ،منتسکيو و جان الک مطرح ررديدد ،امدروزه از مفهدوم
سنتي خود تاصله ررتته است ،بهطوري که در شرايط حاضر ،دولتهاي مختلد جهدان بدهخدوبي درياتتدهاندد کده
تفکيک وظاي و تقسيم قدرت عمومي ميان قواي سهرانه ،بهتنهايي براي رسيدن بده اهدداف تفکيدک قدوا کداتي
نيست ،بلکه الزم است تا هر يک از قواي سهرانه ،به ابزارهايي براي نظدارت بدر يکدديگر مجهدز شدوند (علدوي و
صادقيان .)1930 ،الزم به يادآوري است که برخي حقوقدانان معتقدند در ذهن مونتسکيو ،نحوه تفکيک بين دو قدوه
مجريه و مقننه ،با ابهام و پيچيدري و عدم صراحت همراه است؛ زيرا نه به سمت تفکيک قطعي جبهه ميريرد و نده
خود را هوادار تفکيک انعطافپذير نشان ميدهد .براي نمونه ،مرز دقيدق قددرت در دو قدوه مقننده و مجريده کدامالً
تاريک و مبهم مانده است (قاضي شريعتپناهي ،1919 ،ص .)113
 .9جامعه مدني :جامعه مدني از مفاهيمي است که بيش از  59قرن در حيدات سياسدي اجتمداعي انسدان ،داراي
نقش و کارکرد بوده و در هر زمان و مکان ،هويت و حقيقتي متفاوت ياتته است« .جامعه مدني» در لفظ ،متشدکل از
جامعه و مدني است .جامعه جمعي از اترادند که ارتباط معنادار و کنش متقابل ميان آنان وجود دارد .مدني نيدز ريشده
در مدنيت و شهرنشيني دارد .بهطورکلي ،جامعه مدني زندري اجتماعي شهري ،همراه با تمددن را تدداعي مديکندد.
بنابراين ،ميتوان رفت :جامعه مدني حوزة عمومي ميدان دولدت و شدهروندان و عرصده اعمدا قددرت بده وسديله
شهروندان ميباشد که اعما اين دو قطب (دولت و جامعه) را قاعده و قانون تعيين ميکند .هدر تدرد در جامعده ،بده
شرط حفظ حقوقش ،امتيازات و حقوق خود را به ترد ،يا رروه ديگري تفويض ميکندد (ايدازي ،1913 ،ص  .)15بده
عبارت ديگر ،جامعه مدني بهطورکلي مجموعهاي از ساختارها ،سازهها ،قوانين و راهبردهاي مدون است که بر مبناي
اهداتي مغايرِ با بينشهاي سنتي ،خراتي و بسته شکل ررتته است .در اين جامعه ،انسان ررچده موجدودي ممتداز از
کل هستي ميباشد ،اما در ارتباط با ديگر اعضداي جامعده تعريد ميشدود .انسدان جامعده مددني مسدووليتپدذير،

دولت در انديشه ليبراليسم 05 

صاحبنظر و پاسخروي عمل است .آراه و آزاد است و اين پديدهها بهعنوان مدرز جمدع و جامعده از اراده و اختيدار او
نشلت ميريرد (قرارزلو.)1913 ،
 .1نظارت و کنترل هميشگي مردم بر حکومت :نتيجه منطقي بحث لزوم و ضرورت قدرت و اقتدار ،اين است که
بايد سازوکاري براي مهار و کنتر قدرت حکومت انديشيده شود .بنابراين ،بايد با الهام از قانون و شرع سازوکارهايي
براي مهار دروني و بيروني قدرت ايجاد کرد .کنتر و مهار قدرت حکومت ،ممکن است به شکل دروني و يا بيروني
باشد .مهار قدرت حکومت از منظر دروني ،ايجاد خصلتهاي پسنديده در درون حکام و عما حکومتي به شکلي است
که بتواند تا حد امکان هنگام لغزش و خطا او را حفظ کند .ولي با توجه به اينکه خوي و خصلت انسان ،پيوسته در حا
تغيير است ،نميتوان به مهار دروني قدرت اکتفا کرد ،بلکه بايد به وسيله قدرت ،قددرت را مهدار نمدود و در سداختار
حکومت ،قدرت بايد به شکلي توزيع شود که قسمتي از آن توسط بخش ديگر مهار شود .يکي از محورهاي حکومت
مطلو مردمي ،مسووليت زمامداران است؛ يعني اينکه در بين اصل اقتدار و اصل حاکميت قانون ،اصل مسووليت قرار
ميريرد؛ به اين معنا که حاکم اقتدار خويش را اعما ميکند ،اما اعما قدرت بايد در جهت خير عامه و نفع عمومي
باشد که اصل حاکميت قانون معيار انجام امور است .در غير اين صورت ،حاکم در انجام اعما خود مسوو بوده و در
محدوده صالحيتهاي تعيين شده ،بر اساس قانون مسووليت دارد .بيترديد تحقق سه محور اساسي ،يعني اصل اقتدار،
اصل حاکميت قانون و اصل مسووليت ،که از ويژريهاي بارز حکومتهاي ديني و مردمساالر هستند ،مستلزم نظارت
بر اعما حکومتي است (عميد زنجاني و موسيزاده ،1930 ،ص  .)3-1حکمراني خو هم که يکي از مفاهيم مورد
قبو جامعه جهاني است ،منوط به تحقق حاکميت قانون در کشور خواهد بود .حکمراني خو  ،مفهومي است مشتمل
بر معيارها و استانداردها ،رويهها و اصو حکومتداري ،که دولتها از راه آن امور عمومي را به انجام ميرسانند و منابع
عمومي را اداره ميکنند .به عبارت ديگر ،مجموعهاي از معيارها و شاخصههاي کاربردي نظامهاي سياسي مردمساالر،
در ابعاد ترايندي ،ساختاري و ماهوي است .بيترديد تحقق هر دو ارزش حاکميت قانون و حکمراني خو  ،منوط بده
اعما نظارت بر اعما حکومت و دستگاههاي اجرايي است (زارعي.)1939 ،
 .5تمايز حوزههاي عمومي و خصوصي :از ابتداي پيدايش ليبراليسم ،بر سر ايدن پديشتدرض کده حيدات
اجتماعي به دو عرصه خصوصي و عمومي تقسيم ميشود ،مناقشاتي وجود داشته است .حوزه خصوصي ،همان
چهارديواري و جايي است که دولت و جامعه ،حق هيچرونه دخدالتي در آن ندارندد؛ چراکده ليبراليسدم بداور و
تفکيک ميان حوزه خصوصي و عمومي را بيش از هر کس ديگر ،مديون جدان اسدتوارت ميدل اسدت .وي در
کتا دربارة آزادي ،يکي از مهمتدرين آثدار کالسديک ليبدرا دموکراسدي ،بدا تشدبيه حدوزه خصوصدي بده
چهارديواري قصر يک لورد ،که از دخالت دولت مصون است ،بر اين بداور شدد کده حدوزه خصوصدي ،بايدد از
هررونه مداخله اجباري دولتي يا اجتماعي مصون باشد .درحاليکه انتخا جمعيت دموکراتيدک ،بدراي انحداء
مختل مداخله در حيطه عمومي مجاز است .از نظر ميل ،اکثر موضوعاتي که بده شديوة زنددري و اعتقدادات
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مذهبي اتراد مربوط ميشود ،مربوط به حوزة خصوصي ميباشد .بنابراين ،انديشة مديريتي ليبراليسم ،با تفکيک
حيات بشر به دو حوزه خصوصي و عمومي ،مدعي است که در مقام مديريت اجتمداع ،حدوزه خصوصدي اتدراد
محترم بوده و نبايد مورد دخالت و کنتر قرار ريرد (رهدار.)1901 ،
 .9مقاومت در برابر قدرت :ميشل توکو در پاسخ به اين سؤا که آيا مفهوم ترارير قدرت ،جايي براي مقاومدت
باقي ميرذارد ،ميرويد:
به گمان من قدرت در تمامي روابط انساني حضور دارد ،خواه اين رابطه با زبان برقرار شود خواه رابطه عاشـقانه
باشد و خواه رابطه اقتصادي .در همه اين روابط ،يک طرف ميکوشد طرف ديگر را مهار کند و زير فرمان بگيـرد،
اما اين رابطهها متحرک و تغييرپذيرند و تا ابد ثابت نيستند .رابطة قدرت ايجاب ميکنند هر دو طرف از درجـهاي
از آزادي برخوردار باشند .حتي اگر رابطة قدرت بهکلي نامتعادل باشد ،رابطههاي قدرت همواره امکان مقاومـت را
در خود دارند .اين موضوع حقيقت دارد که قدرت همه جا هست ،اما درست به همين دليل امکان مقاومت نيـز در
همه جا هست .چندشکلي بودن قدرت انضباطي ،باعث کثرت و گوناگوني مبارزات ميشود کـه نشـاني اسـت از
کثرت مقاومت (حسينزاده راد.)4988 ،

 .0حق مالکيت خصوصي :مالکيت خصوصي استفاده ،کنتر  ،مالکيت و قابليدت دور اندداختن يدا اهددا کدردن
زمين ،سرمايه و ساير اشکا مالکيت توسط اتراد قانوني و شرکتهاي تحت مالکيت خصوصي است .مالکيت
خصوصي از مالکيت عمومي و اشتراکي ،که به منابع در تملک حکومت ،جامعه يا دولت اشاره دارد و نه اتدراد
حقيقي و يا بنگاه اقتصادي قابل تمايز است .بنابر نظر همه متفکران کالسيک ليبرا  ،پايبندي به آزادي تردي
مستلزم تلييد نهادهاي مالکيت خصوصي و بازار آزاد است .مارکسيسدتها و برخدي سوسياليسدتها معتقدندد:
مالکيت خصوصي محدوديتي بر آزادي است .بنابراين ،مالکيت خصوصي بايد محدود شود (ردري ،1931 ،ص
 .)191مايکل اوکشات ،معتقد است :از نظر آزادي شايد ما در زمينه نهاد مالکيت نسبت به ساير نهادها ،کمتدر
موتق بودهايم درحاليکه هيچ شکي نسبت به ارتباط نهاد مالکيت با آزادي وجود ندارد و همين ويژردي اسدت
که امکان توزيع وسيع قدرت را تراهم ميکند و به صورت بارزي از تمرکدز عمدده و خطرنداک آن جلدوريري
ميکند و هيچ شک و ترديدي وجود ندارد که نهاد مالکيت ،نيازمند حق مالکيت خصوصي است .اين واقعيدت
مورد پذيرش هر انساني است که هيچ تردي آزاد نيست ،مگر آنکه از حدق مالکيدت بدر کدار و توانداييهداي
شخصياش برخوردار باشد (اوکشات ،1015 ،ص .)51
 .8برابري :برابري به معناي اينکه همه انسانها در مقابل قانون يکسان تلقي شدوند ،در اصدل هفدتم اعالميده
جهاني حقوق بشر بيان ررديده است؛ بدينصورت که همه در برابر قانون مساوي هستند و حدق دارندد بددون هديچ
تبعيضي ،از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند .همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي کده نداقض اعالميده حاضدر
باشد و بر ضد هر تحريکي ،که براي چنين تبعيضي به عمل آيد ،از حمايت يکسان قانون بهدرهمندد رردندد .از ايدن
منظر ،برابري بدينمعناست که شهروندان تارغ از ويژريهاي تردي خويش ،نظير نژاد ،جنسديت ،مدذهب يدا طبقده
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اجتماعي ،تحت سيطرة نظام حقوقي واحدي قرار ريرند .به عبارت ديگدر ،در شدرايط مشدابه شدهروندان از حقدوق و
تکالي يکسان برخوردار ميشوند.
الزم به يادآوري است که اين برابري در تمامي روابط دوجانبه حکومت و جامعه مدني ،تجلي مدييابدد؛ چراکده
حکومت مدرن جامعهاي برابر را راهبري ميکند (برابري سياسي) و اعضاي اين جامعه ،بايد بهروندهاي برابدر مطيدع
قدرت عمومي باشند (برابري مدني) .روشن است که واسطه اين روابط ديالکتيک ،قانون است که به مثابده خواسدت
عمومي در جامعه حکمترماست .اين مردم هستند که خود با وضع قوانين ،برابري خويش را تضمين مينمايند (ويژه،
 .)1939ليبراليسم ميخواهد جامعهاي تلسيس کند که در آنجا ترصت برابر براي همه وجدود داشدته باشدد تدا همده
بتوانند بخش کثيري از استعدادها و موهبتهاي تطري خود را بروز دهند؛ چه اين اسدتعدادها کوچدک باشدند و چده
بزرگ (مظفري.)1909 ،
 .3جدايي کليسا از دولت :اصطالح «جدايي کليسا از دولت» ،در ميان ليبرا هاي معاصر جايگداه ويدژهاي دارد و
داراي معاني متفاوتي است .يک معنا ،ناظر به بيطرتي دولت (حکومت) در قبا اديان و نحلههاي مختلفي است که
داعية خير اتراد را دارند .معناي ديگر اين اصطالح ،اين است که کليساهاي مختل  ،بهطور خاص و ساير اديان بهطور
عام ،نبايد در حکومت دخالت کنند و از عنصر حکومت براي تبليغ ديني در ميان اتراد جامعه استفاده کنند .يکي ديگر از
معاني اصطالح مذکور ،اين است که دين و سياست ،دو امر جدا از هم هستند و بايد چنين باشند .دين ،متعلق به حوزه
خصوصي است ،درحاليکه سياست و حکومت اموري هستند که در حوزة امور عمومي قرار ميريرند .ديدن نبايدد در
حوزه عمومي معيار تصميمريري باشد و دينداران ،نبايد در خصوص تصميمريري در حوزه عمومي بده مبداني ديندي
استناد نمايند (رلشني و قادري .)1939 ،از نظر ليبرا ها ،دين عقيدهاي همانند عقايد ديگر است کده تحمدل و مددارا
ميشود و کليسا نهادي خصوصي است و آن را همانند همه نهادهاي ديگر ،بايد پذيرتت (بوردو ،1939 ،ص .)111
ب .زمينههاي سياسي و اقتصادي ليبراليسم

از ديدراه تلسفه سياسي ،ليبراليسم در معناي وسيع آن ،اتزايش آزادي تردي در جامعه تا حد ممکن است .ليبراليسم با
يک اصل اتزايش آزاديهاي تردي ،تا حد ممکن ،تا جايي است که موجب اخال در آزادي ديگران نشود ،و تدا حدد
ممکن آزادي بيقيدوشرط است و البته با مسووليت .دشمن اصلي آن ،تمرکز قدرت است که بيشدترين آسديب را بده
آزادي تردي ميرساند .در حقيقت ،ليبراليسم نهتنها ايدوئولوژي سياسي ،بلکه نوعي راه زندري است؛ به اين معنا کده
ليبراليسم از آغاز همزاد و همراه سکوالريسم جداانگاري دين از دولت ،مدرنيسم ،سنتستيزي ،بازار آزاد ،رقابت کامل و
تردررايي بوده است .ازاينرو ،ليبراليسم بهشدت مخال انحصارطلبي و اقتدارررايي است .ليبرا ها ،در مواجه با حکام
خودکامه ،مهمترين درخواست آنان محدود کردن قدرت توسط قانون بود .بهطور خالصه ،مهمترين اصدو سياسدي
ليبراليسم را ميتوان اعتقاد به ارزش برابر همه انسانها به حقوق طبيعي و سلب نشدني ،وضعي بودن نهداد دولدت و
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محدوديت قدرت دولت ،به قانون موضوعه دانست .ليبراليسم در ديدراه سياسي خود ،مبارزه با استبداد اعم از طبقاتي،
تودهاي ،مذهبي و حزبي را همواره هدف اصلي خود قرار داده است .زماني که انسدان اروپدايي نسدبت بده طبيعدت و
ثروتهاي آن ،تسلط بيشتري ياتت و شهرها و روستاها توسدعه ياتدت و تجدارت روندق بيشدتري ررتدت ،تداجران
درخواستها و نيازهاي جديدي پيدا کردند که يکي از مهمترين آنهدا ،اتدزايش امنيدت و ريسدکپذيري پدايينتر در
زمينههاي تجاري و ديگري ،عدم دخالت دولت و حاکمان در زمينههاي اقتصادي بود .در رذشته ديکتاتورها ،اربا ها و
سالطين مستبد ،دشمنان درجه يک سرمايه و سرمايهداري بودند .اين نوع حکومتها ،همين که سرمايهاي را در مکاني
يا در اختيار شخصي ميديدند ،به طرق مختل سعي بر مصادره آن اموا به نفع خود مينمودند .اين کار هم با توجه به
مسائلي اجتماعي آن دوران ،با زور و يا با تصويب قوانين انجام ميپذيرتت (عميد زنجاني ،1901،ص.)55-05
تاجر يا سرمايهرذار ،جرأت نميکرد براي جمعآوري ثروت ،تالش زيادي از خود انجدام دهدد .ازايدنرو ،تداجران
براي حل اين مشکل ،با حکومت مستقيم وارد معامله ميشوند و درصدي از ثروت خود را با او تقسديم مدينمودندد.
بنابراين ،در بلندمدت ،سرمايهدار در تالش است تا قددرت حکومدت را در حدد يدک نگهبدان شدب و حداتظ امنيدت
اقتصادي خويش کاهش دهد .اينجاست که تاجران براي حفظ مناتع خود ،خواهان رتع مزاحمتهاي دولت و امنيدت
سرمايه خود بودند .البته برداشتن مزاحمت دولت و تلمين سرمايه ،با يک پشتوانه تکري نيز همدراه بدود و آن اينکده،
طبيعت بهترين مدبر است و دستهاي نامرئي خود اقتصاد جامعه را سامان ميدهد و هررونه دخالتي موجب ميشود
اين نظم بر هم خورده ،جامعه آشفته شود.
ج .ليبراليسم و دولت

دولت کوچک ليبرا  ،پس از رنسانس حاصل تحوالت نظري و اتو تووداليسم در اروپا بود .نظرية ليبراليسدم بيشدتر
در انگلستان و انقال  1133و قانون اصالح سا  1311توسعه ياتت .در ابتدا ،ليبراليسم صرتاً حکومدت مشدروطه و
حقوق تردي را مطالبه ميکرد .اما به مرور ،به نظريهاي مثبت دربارة اقتصاد و سازمانهاي سياسدي بدراي مطالبدات
رسترده ملي تبديل شد .نظريه دولت ليبرا  ،نظريهاي سياسدي اقتصدادي و حکومدت مشدروطه ،يکدي از پايدههاي
استقرار آن بود .آدام اسميت ،نقش بهسزايي در توسعه اين نظريه داشت .عقايد مطرح در اين نظريه ،آزادي قدرارداد و
حکومت قانون ،بازار خودتنظيمشونده ،نامحدود بودن انحصار و مختار بودن و همدسدتي بدراي منداتع متقابدل بدود.
اقتصاددانان کالسيک معتقدند :عدم دخالت دولت و روند عملي اقتصاد ،ليبراليسم را پايدار ميکند؛ يعندي نظدام سداده
آزادي طبيعي ،که اسميت مطرح ميکرد ،هم آزاد و غيرشخصي بود و هم به انسان اجازه ميداد تدا بده نفدع خدود و
ديگران کار کند .اصو دولت ليبرا را در سه قسم ميتوان تقسيم نمود:
 .1اقتصاد بازار آزاد؛ به اين معنا که اقتصاد ليبرالي در قرن  13و  ،10بر مالکيدت بدازار اسدتوار بدود .اقتصداددانان
ليبرا کالسيک ،مانند اسميت اعتقاد داشتند :ارر اتراد آزاد باشند تا مناتع خود را تعقيب کنندد ،حتمداً رتداه همگداني
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تلمين خواهد شد .ازاينرو ،به اعتقاد آنان تنها اقتصاد بازار آزاد به سود منتهي ميشود و ساير روشهدا بده اسدتثمار و
رروهبندي ميانجامد (معصومي نيا .)1939،در چنين بازاري ،برخورداري خريدار و تروشنده از حق انتخا آزاد ،تعيين
ميکند که چگونه منابع توليد يعني کار ،کاال و سرمايه به خدمت ررتته شوند .پيشتدرض اساسدي ايدن اسدت کده
انسان عاقالنه ميکوشد هزينهها را کاهش و مناتعش را اتزايش دهد .بنابراين ،هررونه مداخله دولت کداهش منداتع
اتراد را در پي دارد.
 .5حکومت محدود به اين صورت که اصو ليبراليسم بر تحديد قدرت حکومت ،بهويژه مداخله مخر در
اقتصاد تلکيد داشت .اين اصو  ،تحت تلثير عقايدي چون هربرت اسپنسر شکل ررتت .ديدراه غالدب در ايدن
زمينه را اسميت مطرح نمود .وي حاکم را حاتظ جامعه از رزند مهاجم خارجي ،اعضاي جامعه از بيعددالتي و
تجاوز ديگران و تلسيس نهادهاي عمومي عامالمنفعه دانسته ،معتقد بود :حکومت نبايد عهدهدار وظايفي بشود
که اتراد خود ميتوانند انجام دهند.
 .9تفکيک قوا؛ به اين معنا که ابزار ليبرا ها براي محدود کردن دولت ،عبدارت بودندد از :تدراليسدم ،دومجلسدي
بودن و تفکيک قوا .اين تفکيک ،همان توزيع قدرت در سه قوه و نظام موازنه و کنتر است.
نخستين اصل نظريه ليبرالي دولت ،اين است که دولت برتري و رجحاني بر ساير نهادها ندارد .بده بيداني
ساده ،دولت يک نهاد اجتماعي ميان نهادهاي ديگر است که هر يک ،جايگاه و عرصه خود را دارد .دولت نبايد
در عرصه ديگر نهادها مداخله يا اعما اراده نمايد .دومين اصل نظريه مذکور اين است که دولت نبايد موجب
ايراد خسارت و زيان يا تنبيه و مجازات عليه شخصي شود ،مگدر بده واسدطه خطداي آن شدخص .بندابراين،
مسووليت بدون تقصير تنها در موارد استثنايي قابل اعما است .سومين اصل ،حاکميدت قدانون اسدت .اصدل
چهارم توزيع قدرت است؛ يعني قدرت دولت در ميان بخشهاي مختل تقسديم و توزيدع شدود .ليبراليسدم از
دولت مطلقه اجتنا ميکند و بر ارزش واالي آزادي تردي تلکيد ميکند .نظريه ليبرالي دولت را هم از منظدر
حدود صالحيت و اختي ار و هم از منظر کارکردها مورد بررسي قرار ميدهد .در اين پارادايم ،دولت بده صدورت
توأمان از هر دو سو محدود شده است .هنگامي که دولت از حيث حوزه اختيارات و صالحيت محدود ميشود،
مفهومي به نام «دولت» مبتني بر حقوق ،يا همان حکومت قانون ايجاد ميشود و هنگامي که دولت از حيدث
کارکردها محدود ميشود« ،دولت حداقل» ناميده ميشود (بوبيو ،1911 ،ص .)51-51
ليبراليسم در پي دولتي واجد هر دو اين ويژريهاست .البته ميتوان برخي دولتهاي مبتني بر حقوق را مشداهده
کرد که دولت حداقل نيستند .مانند دولتهاي رتاه ،يا دولتهاي سوسياليستي .همچنين ميتوان دولتهداي حدداقلي
را ياتت که دولت مبتني بر حقوق نيستند .مانند دولت مطلقه که داراي سيستم اقتصاد بازار اسدت .دولدت مبتندي بدر
حقوق ،در تقابل با دولت مطلقه ،يعني حکومتي که تراتر از قانون مدينشديند و دولدت حدداقل ،در تقابدل بدا دولدت
حداکثر ،که در بدترين شکل خود ،به دولت توتاليتر ررايش دارد ،مطرح ميشود .دولت ليبدرا از ايدن دو مفهدوم ،در
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برابر مفاهيم مقابلشان دتاع ميکند .در دولت مبتندي بدر حقدوق ،قددرت در چدارچو قدوانين اعمدا مديشدود و
شهروندان حق دارند براي جلوريري از سوء استفاده از قدرت ،به قوه قضائيه مستقل مراجعده کنندد .ايدن بخشدي از
همان دکترين صالحيت قضايي است که اصل قانونيت و ابتناي دولت بر قانون ،هم از آن استخراج ميشود .اصدو
حقوقي يک دولت ليبرا  ،بر مبناي حقوق طبيعي است که به واسطة قوه قانونرذاري دموکراتيدک ،صدورت قدانون
موضوعه در ميآيد .در دولت ليبرا  ،حقوق اساسي اهميت بسياري دارد و مشتمل بر اصولي نقض ناشدني است کده
بر اساس حقوق بنيادين بشر تنظيم و تدوين شده باشد .هرچند تفکيک قدوا ،يکدي از اساسديتدرين و روشدنتدرين
پيششرطهاي دولت ليبرا است ،اما بايد رفت :در يک برداشت نسبتاً حداکثري از دولت ليبرالي ،حکومت بده مثابده
قوة اجرايي موظ به تبعيت از پارلمان ،بهعنوان منشل اصلي وضع قوانين است .هيچ مصوبه دولتي نميتواندد نداقض
يا ناسخ قانون پارلمان شود .حتي رئيس دولت ،نميتواند به واسطه يدک تصدميم ،قدوانين عدادي را ناديدده ريدرد و
اعمالي از اين قبيل ،نقض اصو بنيادي حکومت قانون تلقي شده و حاکميت ارادههاي خداص ناميدده مديشدود .در
دولت ليبرا منشل قوانين ،اصو کلي و جهانشمولي هستند که مشخصاً در قالب حقوق طبيعي شناسايي ميشدوند.
هر قاعده يا دستوري که خارج از محدوده حقوق طبيعي وضع شود ،نه قانون بلکه «اراده خاص» ناميدده مديشدود و
هرچند که به واسطه حاکميت دولتي اعما شود ،اما تاقد مشروعيت است (تراستخواه.)1931 ،
مسوله بعدي ،رابطه دولت و جامعه مدني اسدت .در جهدانبيندي ليبدرا  ،تفکيدک حکومدت از جامعده مددني و

جلوريري از رشد بيرويه آن ،يکي از شرايط و الزامات اساسي و ضروري تحقق آزاديها و حقوق تردي است .جدان
الک ،برخالف ارسطو ،که انسان را مدني بالطبع و ذاتاً سياسي ميداندد ،معتقدد اسدت :انسدان ذاتداً موجدودي اسدت
غيرسياسي و غيراجتماعي .ارر انسانها ررد هم ميآيند و جامعه تشکيل ميدهند ،نه بر حسب تطرت اجتماعيشان،
بلکه به علت ضرورت ناشي از حفظ حيات تردي و دوري جستن از وضع جنگ است .طبق نظرية قرارداد اجتمداعي،
تشکيل جامعه و حکومت براي حفظ حقوق و آزاديهاي تردي صورت ميريرد .ازايدنرو ،در چندين وضدعي ،رابطده
معکوس بين ميزان اقتدار حکومتي و حقوق و آزاديهاي تردي وجود دارد .دولت شرّ رريزناپذيري است کده نبدودن
آن ،وضع بدتري را پديد ميآورد .البته پارهاي از تيلسوتان ليبرا  ،همچون ديويد هيوم و آدام اسميت ،نظريه قدرارداد
اجتماعي را هم رد کرده ،تلسفه سياسي خود را بر اساس نوعي تردررايي طبيعي بنا نهادهاند .در نظرية ليبرا  ،جامعه
پديدهاي است طبيعي که تشکيل آن معطوف به اراده انسانها و قراردادي ميان آنها نيست .ازاينرو ،نزد انديشدمندان
ليبرا  ،جامعه مدني مستقل از امر سياسي (دولت) و مقدم بر آن است .در چنين نظامي ،يکي از اصو نظريه ليبرالدي
دولت ،احترام به مالکيت خصوصي شهروندان در اشخاص است و به تبع آن ،دولت نميتواند هررونه مداخلهاي را در
اقتصاد روا دارد .بهطورکلي ،در نظريه ليبرالي ،هرچند ضرورت دولت پذيرتته است ،امدا همدواره بدهعندوان تهديددي
بالقوه براي آزادي ديده ميشود (شاپيرو ،1939،ص .)03
در رابطه با موضعريري ليبراليسم ،در خصوص دولت بايد رفت :ليبراليسم موضع يکساني نسدبت بده ضدرورت،
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کارکرد ،قلمرو و حدود اختيارات دولت در جامعه و زندري اتراد اتخاذ نکرده اسدت .در درون ليبراليسدم ،نگدرشهداي
روناروني در رابطه با جايگاه و خاستگاه دولت وجود دارد .در مجموع ،سه تصوير متفاوت از دولت در ليبراليسم وجدود
دارد .درواقع ،سه نظريه ليبرا پيرامون دولت ارائه شده است (بشيريه ،1901 ،ج ،5ص .)55
ديدراه او  ،معتقد به عدم ضرورت دولت است .پارهاي انديشمندان ليبرا معتقدند :وجود دولت شدر اسدت .بايدد
اين شر از عرصه زندري حذف شود؛ چون وجودش براي زنددري الزم نيسدت و جدايگزيني بهتدر و کارآمددتر از آن
وجود دارد و آن عبارت است از :مکانيزم بازار آزاد؛ يعني وظاي و مسووليتهايي که براي دولت شناخته شدده اسدت.
مثل حفظ امنيت ،تنظيم روابط و مناسبات ،تلمين و دتاع از حقوق شهروندان ،همگي به نحو شايسدته بدا روش بدازار
آزاد تراهم ميشود .به اين صورت که بازار آزاد ،در ارائده خددمات معدين در مقيداس وسديع و رسدترده ،بده مراتدب
توانمندتر و واقعيتر از دولت عمل ميکند .به اين ترتيب ،وجود دولت غيرضروري ميرردد .از ليبرا هداي معاصدري
که سخت با دولت و جامعه ،بهعنوان پديدههاي واقعي به مخالفت برخاسته و وجود دولدت را ،ندهتنهدا غيرضدروري،
بلکه کامالً منتفي ميداند ،موري روثبار است که در کتا به دنبال آزادي تو ،هررونه دخالدت حکومدت در مالکيدت
خصوصي را به مثابة نقض آزادي اساسي ترد ميشمرد .او وجود دولت را خيدا باطدل ،ماليدات ردرتتن را سدرقت و
خدمت نظام را بردري ميداند .به اعتقاد او ،دولت بزرگترين و وحشيترين سازمان جنايترر همه زمانهاسدت و از
هر ماتيايي در تاريخ مؤثرتر .نوزيک و هايک ،در اينکه بازار آزاد نقش کليدي و تعيينکننده نسبت بده توسدعه ،رتداه،
عدالت ،حقوق و آزاديها دارد ،با موري روثبار همرفتار و همعقيدهاند .تنها مرز تفاوت پذيرش دولت ،کمينه و حداقل
از سوي آن دو است (بيات ،1931 ،ص .)11
ديدراه دوم ،دولت مبتني بر حقوق و دولت حداقل؛ به اين معنا که دولت حق هيچ نوع مداخله و تجاوز به حقدوق
و ارزشهاي اتراد را ندارد .وظيفه دولت ،تنها ايجاد بستر و شرايط مساعدي است که اتدراد خودشدان آزادانده بده آن
دست يابند .مهمترين سازوکاري که هم ياريکننده دولت در انجام وظايفش بوده و هم بر رتتدار دولدت محددوديت
وارد ميکند و هم اتراد را به حقوقشان ميرساند ،سازوکار بازار آزاد است .وجود قانون و برآمدن حکومدت بدر اسداس
قانون و مشارکت عمومي ،از عناصر کليدي در مکانيزم محدودرر دولت به حسا ميآيد .ليبراليسم ،ناظر بده هدر دو
قسم از دولت ميباشد؛ چراکه پذيرش حقوق طبيعي براي اتراد اسدت کده دولدت بدا کدارکرد و اختيدارات محددود را
تصورپذير و مشروع ميکند .جان الک ،بر اين باور است که در يک جامعه مدني ،تمامي قوا و نهادهاي رسمي بايدد
از قوه قانونگذاري سرچشمه بگيرند .بنابراين ،دولت که نيروي مجريه است ،به تبعيدت از نهداد قدانونردذاري عمدل
ميکند و اختيارات دولت از سوي قوه قانونرذاري ،که مرجع عالي در جامعه مدني است ،محدود و معين مديردردد.
البته نقش محدودرر قوة قانونرذاري به مردم باز ميرردد؛ چون قدوه قدانونردذار اوالً ،بدراي همده يکسدان حکدم
ميداند .ثانياً ،هدف قوانين جز خير مردم چيزي نميتواند باشد .ثالثاً ،قوه قانونرذار حق ررتتن ماليات بدون رضدايت
خود مردم را ندارد .به اين ترتيب ،اين حق مردم است که بر قوه قانونرذار اثدر مديردذارد .در نهايدت ،دولدت را بده
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حداقل ميرساند .ويلهلم تون هومبولت ،در پايان سده هجدهم ،در رسالة محدوديتهاي عملکرد دولت ،جمدعبنددي
بسيار روشني از دولت آرماني ليبراليسم به دست ميدهد .وي ،هررونه مداخلده دولدت را در امدور خصوصدي ،يعندي
اموري که هيچ پيوند بالتصلي با تعرض به حقوق تردي ديگران ندارد ،يکسره مردود ميشمارد .به رفته وي ،دولدت
نه هدتي در خود ،بلکه وسيلهاي است براي باال بردن ترهنگ شهروندان تا بدان پايه که آنان بتوانند براي مشدارکت
در طرحهاي دولت ،انگيزهاي بيابند و بر امتيازهايي که نهادهاي سياسي در خدمت تلمين مناتع اتراد ميرذارند ،آرداه
شوند .هومبولت در رسالة خود بارها ميرويد :غايت دولت در يک کالم ،امنيت يعني تضمين آزاديهاي قانوني است
(بوبيو ،1911 ،ص  .)95جان استوارت ميل نيز با تلکيد تراوان ،وجود دولت حداقل را الزم ميداند .رابرت نوزيدک ،از
ليبرا هاي معاصري است که سخت با ايده دولت مخال است و تنها تن به پذيرش دولت حداقل مديدهدد ،دولتدي
که وظاي بسيار محدودي مانند حفاظت از ترد در برابر زور ،دزدي ،کالهبرداري و تنفيذ قراردادها و چيزهايي از اين
قبيل دارد .تون هايک نيز از دولت حداقل حمايت ميکند .دولت تراتر از آن را عامل ويدرانردر آزادي تدرد ،مالکيدت
خصوصي و به انحصار در آمدن وسايل و عناصر مادي حيات ميداند .يوررن هابرماس ،متفکر معاصر آلمداني نيدز از
دولت حداقل و مبتني بر حقوق دتاع ميکند و دولتي مداخلهجو و رستردهتر از آن را عامل کاستي مشارکت و حضدور
تعا و اختياري مردم در عرصه سياست و مديريت و تبديل شدن آنهدا بده داندههداي شدطرنج ،بده دسدت عددهاي
بازيگران ميداند .شخصيتهاي ديگري چون هانا آرنت ،اوکشات ،آيزايا برلين و ديويد تريدمن نيدز از باورمنددان بده
لزوم دولت ،با اختيارات و کارکردهاي محدود هستند (همايون.)1931 ،
ديدراه سوم ،دولت رتاه يا به تعبيري دولت حداکثر .اين مد پس از جنگ جهاني او تا نيمههاي قدرن بيسدتم
( )1019در اکثر کشورهاي غربي حضور پررنگ داشت و از سوي ليبرا هاي تردررا و جامعدهردرا حمايدت مديشدد.
نظريات جان راولز ،پيرامون عدالت و بازتوزيع خيرهاي بنيادين اجتماعي و برخورداري نابرخوردارترين اتدراد جامعده از
ترصت ،ثروت ،قدرت ،حقوق و آزاديها تا رسيدن به سطح تعاد  ،نقش دولت رتاه را برجسته کرده است .در دولدت
رتاه ،دولت حق مداخله در پارهاي از امور تردي را براي تلمين حقوق ،خير ،ترصت و مصلحت همگان دارا مديباشدد.
البته نه به صورت استبدادي .به رفته سالوين شاپيرو ،دولت رتاه حقوق جديدي را اعالم کرد که عبارت بدود از :حدق
کار کردن ،حق داشتن دستمزدي که بتوان با آن زندري کرد ،حق داشتن استراحت و اوقات تراغدت ،حدق دسترسدي
به همه سطوح آموزش ،حق داشتن ترصتهاي برابر براي پيشرتت صرفنظر از نژاد ،زبان ،دين يا تبار ملي .طبيعتداً
حمايت از اين حقوق و عينيت دادن به آنها ،نياز به سازوکارهاي منظمي دارد .ازاينرو ،وجود سازمان برنامدهريدزي و
مديريت سيستماتيک الزم به نظر ميرسد که در چهره دولت رتاه تبلور مييابد .سيستماتيک شدن مدديريت ،دولدت
رتاه را از تبديل شدن به دستگاه استبدادي باز ميدارد .از عناصر ديگري که ديددراه ليبراليسدم نسدبت بده دولدت را
درررون نمود ،مقولة سدرمايهداري بدازار آزاد بدود؛ يعندي سدرمايهداري سدبب شدده کده ليبراليسدم نقدش بيشدتر و
مداخلهجويانهتري را براي دولت بپذيرد؛ بدينمعنا کده دولدت از سدوي سدرمايهداري بدراي تقويدت سدرمايهداري و
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پيامدهاي آن در امور دخالت ميورزد .درواقع ،تداوم کدارکرد سدرمايهداري و بدازار ،در ردرو يدک سلسدله اقددامات،
سياسترذاريها و قوانين است که به صورت خودکار از د بازار تلمين نميرردد و بايد نيرويي بيرون از آن بده ايدن
نيازها پاسخ رويد .ازاينرو ،ضرورت دخالت دولت آشکار ميرردد تا از يکسو ،با طدرح قدوانين و سياسدتهدايي بده
تنظيم و قوام بازار کمک نمايد و آن را از اسبتداد باز دارد و از سوي ديگر ،به کاهش نابرابريها و ايجاد تعاد يداري
رساند .طبعاً اين امر ميطلبد تا قلمرو حضور و کار دولت ،در ميدانهاي خصوصي و عمومي رسدتردهتدر ردردد .ايدن
رسترش را در قالبهاي بازتوزيع درآمدها ،وضع ماليات تصاعدي بر سرمايه ،اندواع بيمدههدا ،حقدوق و دسدتمزدهاي
قابل اطمينان و ...به نمايش رذارد .کار ريموند پوپر ميرويد :حکومت تا حدودي بايد مراقب اوضاع اقتصادي باشد؛
زيرا نيازمند تلمين تدارکات قابل مالحظدهاي اسدت تدا بتواندد سيسدتمهداي مبدادالت و اطدالعرسداني و بسدياري
سيستمهاي ديگر را آماده نگهدارد .رابرت دا نيز معتقد است :سرمايهداري بازار ،بدون دخالت و تنظديم حکومدت در
يک کشور دموکراتيک ناممکن است؛ چراکه بازارهاي رقابتي ،مالکيت عناصر اقتصدادي ،جلدوريري از انحصدارات و
دتاع از حقوق مالکيت ،تماماً به قوانين ،سياسترذاريها ،بخشنامهها و ساير اقداماتي که توسط حکومتهدا انجدام
ميريرند ،وابستهاند و بدون دخالت و تنظيم حکومت ،اقتصاد بازار قهراً بده بعضدي از مدردم آسديبهداي جددي وارد
ميکند (دا  ،1930 ،ص  .)15 - 19هربرت ساموئل و هابهاوس معتقدند :کمک دولت ارر بده درسدتي جهدت داده
شود ،ميتواند مرزهاي آزادي را رسترش دهد و با دشمنان آزادي مبارزه کند .شکوتايي دولدت رتداه تدا حددود دهده
 1019ادامه داشت ،اما اين شکوتايي ديري نپاييد و با آغاز بحرانهاي اقتصادي (بعد از جنگ جهاني دوم) ،که رکدود
اقتصادي ،اتزايش بيکاري و تشارهاي پولي و تورمي در آمريکا و اروپا را به دنبا داشت ،دچار اتو شد .شرکتهاي
بزرگ درصدد استقرار مجدد مکانيسم بازار برآمدند و در اقتصاد جهاني ادغام شدند و به مرور ،کنتر دولدت تضدعي
شد .اتحاديههاي کاررري هم در بازار کار اختال ايجاد کردند .هزينههاي دتاعي و نظامي نيدز مشدکالت را اضداته
نمود و با رسترش بروکراسي دولتها ضروري بود که دولت کوچک شود .بدينترتيدب ،دخالدت دولدت در اقتصداد و
کنتر دولتي ،کدمکدم کداهش ياتدت و شدرکتهداي چنددمليتي و بنگداههداي غيردولتدي جدايگزين آن شددند و
خصوصيسازي رشد ياتت .علت اين امر ،آن بود که در پس دولت رتداه ،نگدرش و بيدنش روشدني وجدود نداشدت.
درحاليکه نگرش نوليبرا  ،که منتقد دولت رتاه بود ،به سرمايهداري متکي بود .همچنين ،حق دخالت دولت در همدة
عرصههاي زندري شهروندان و تنگ شدن قلمرو اختيدار و آزادي شدهروندان ،نتدايج بددي را بده دنبدا داشدت .در
مجموع ،ميتوان خصلت تودهوار بودن ،کارکردهاي کنترلي ،بيتوجهي به آزاديهداي تدردي و بحدران اقتصدادي را
داليل پايانبخش عصر دولت رتاه دانست .ازاينرو ،توسط نووليبرا ها ،انديشههايي درباره دولت پديدد آمدد کده کدار
ويژههاي آن را کاهش و آزادي ترد را اتزايش ميداد .اين خود به بازرشت به اقتصداد بدازار و رقابدت آزاد و اتدزايش
نقش ترد در تعيين سرنوشت خود انجاميد.
در رابطه با ساختار قدرت در ليبراليسم بايد رفت :يکي از انديشمندان ليبرالي کده مسدتقيماً بدر جداهطلبي قددرت تاختده
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است ،کار پوپر است .وي در يکي از آثار خود ،به دموکراسي پرداخته و به رژيمهاي توتاليتور حمله نموده است .او در پاسدخ
به دغدغه خود ،که همانا اقتدارررايي و توتاليتاريسم است ،به دموکراسي رسيده ،ميرويدد :در جامعده مشدمو دموکراسدي،
قدرت متمرکز در دست نهاد يا سازمان و شخص خاصي نيست ،بلکه توزيع شده اسدت و دولتهداي دمدوکرات ،بده علدت
انتقادات مستمر تعديل ميشوند .به نظر وي ،امکان انتقا مسالمتآميز قدرت از رروهي ،به رروهدي ديگدر ،شدرط تحقدق
جامعه باز است و جامعه ليبرالي تنها جامعه داراي هيلت حاکمده غيراقتدداررر اسدت؛ چراکده ايدن جامعده بدا تکثدر رروههدا،
سازمانها و نهادها تشکيل ميشود و امکان قدرتيابي نيروهاي خودسر و انحصارطلب از بين ميرود.
نتيجهگيري

با دقت نظر در آنچه رذشت ،در مييابيم که امروزه ليبراليسم را بيشتر با نظريه «دولت حداقل» مشخص مديکنندد.
درحاليکه آنارشيستها ،دولت را باليي تمامعيار ميشمارند که بايد از آن خدالص شدد .ليبدرا هدا دولدت را باليدي
نارزير ،اما الزم ميانگارند که هيچراه نبايد از حداقل الزم بزرگتر شود .رابرت نوزيک ،در کتا خود با نام آنارشي،

دولت و اتوپيا ،به دو چيز ميتازد :يکي به دولت حداکثر که معتقدان به دولت عاد از آن پشتيباني ميکنند .دوم ،بده
طرح آنارشيستها که معتقدند :دولت را بايد يکسره از بين برد .ديدراههاي نوزيک ،دتاع از انديشه ليبرالي کالسديک
است که بنابر آن ،دولت سازماني است که از حق انحصاري اسدتفاده از زور برخدوردار اسدت .در عدين حدا  ،صدرتاً
وظيفهاي محدود ،يعني محاتظت از حقوق تردي اعضاي جامعه به آن سپرده شده است .بده اعتقداد نوزيدک ،دولدت
حاصل همکاري آزادانه کساني است که در سرزميني معين ،براي محاتظت از خود ررد هدم مديآيندد و وظيفدة آن،
دتاع از حقوق هر ترد در برابر مداخلة ديگران است .بر اين مبنا ،دولت اتراد را از اجراي خودسرانه عدالت باز مديدارد.
به نظر نوزيک ،چنانچه دولت وظيفهاي تراتر از اينها بر عهده بگيرد ،با مداخلة بيش از اندازه در زندري و آزاديهداي
اتراد ،الجرم ناعادالنه عمل خواهد کرد .نوزيک ،نتيجه ميريرد که دولت حدداقل هرچندد شدايد حدداقل باشدد ،امدا
شايسته است رفته شود تنها دولتي است که ميتوان به آن باور داشت و دولتي که دامنة عمل آن رستردهتدر از ايدن
باشد ،نامشروع است.
البته با وجود پذيرش دولت حداقل در انديشه ليبرا ها ،اما ليبراليسم در عصر ما تغييرات بسدياري کدرده اسدت و
امروزه بسياري از اصو آن تعديل شده است .ليبراليسم در حوزه اقتصاد ،سياست و ...تحت تلثير نظريههاي رونارون
دچار تعديل شده است .در شرايط امروز ،ارر به ليبرا ترين حکومتها نيز نگاه کنيم ،مديبينديم کده سداية دولدت در
بسياري از بخشها رسترده شده است و هيچ حوزهاي در جامعه ،بدون حضور و دخالت دولت وجود ندارد.
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