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 دولت در انديشه ليبراليسم

 
 lesanibehzad2007@yahoo.com قات تهرانيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم يحقوق عموم يدکترسيدبهزاد لساني / 

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

 دهكيچ
قرن شانزدهم مددد ررتتده و  ينيسم و نهضت اصالح ديو عمل از پروتستان در نظر، سميمدرن يهااز مؤلفهي کيسم يبراليل

، اسدت ياسيالت سيهررونه تشک يد و بندهاياز ق ييو رها يترد يهايکه طرتدار آزاد، يک نهضت اجتماعيبه صورت 
انده. بدا تلمدل در يررامعهجا يانانه و مبيتردررا يانمب: ان نموديتوان بيسم ميبراليل يدو مبنا برا، در آمده است. در مجموع

 يل آزاديداز قب ياست دانست که شامل اصدو  کلديو س يش تکريک ررايگر انبيتوان آن را يم، سميرالبيل يدو مبان اين
و حکومدت  ياقتصداد ياسديس ياهيدنظر، بدرا يدولدت ل ةيدباشدد. نظرياقتصاد بازار آزاد و... مد ک قوا،يد، تفکيان عقايب

ن اصدل يترد. مهمکرفا يه اين نظريدر بسط و توسعه ا ينقش مهم، تياستقرار آن بود. آدام اسم يهاهياز پا يکي، مشروطه
ان يدم يک نهداد اجتمداعيددرواقع دولدت . ر نهادها نداردسايبر  يو رجحان ين است که دولت برتر، ايه ليبرالي دولتينظر

لد  تدراه مخيسه د، برا يد. در رابطه با دولت ليه نماا اعما  اراديگر نهادها مداخله يد در عرصه دينبا؛ گر استيد ينهادها
ه دولدت يدشدتر بدا نظريسدم را بيبراليامدروزه ل. ا دولت رتاهي ،عدم ضرورت دولت، دولت حداقل و دولت حداکثر: وجود دارد

ا هداز بخدش ياريدولدت در بسد ةيشود که سايمشخص م، ن کشورهايتربرا يبه ل يبا نگاه، اما کننديحداقل مشخص م
 رسترده شده است.

 .ليبراليسم، تردررايي، بازار آزاد، دولت حداقل ها:کليدواژه
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 مقدمه

داراي ، يبدرا  در حالدت وصدفيل شده است. لي( تشکismسم )ي( و اLiberalبرا  )ياز دو واژه ل« سميبراليل» ةواژ

، آزاد يسدخاوت و جدوانمرد يرو از يزيدن چيده مخال  و اهل مدارا بودن، بخشيل به تحمل رتتار و عقيتما يمعان

اسدت  يآزاد يبه معنا، «liberty»اتته از يکه اشتقاق، سميبراليل (.1930 ،ي)پرچمباشد مي يداورشياز تعصب و پ

ج يدرا ياز معدان يکدياسدت.  «Libertas»ن آن يالت ةشيکاربرد دارد، ر يو اجتماع ياسيس يهايو عمدتاً در آزاد

از  يکديسدم يبرالي . ليدد و تکليدرسسدتن از ق: عبدارت اسدت از، دارد يشدتريب يسازرارسم يبراليکه با ل، ن واژهيا

از . اد کردير رونارون از آن يبا تعابتوان ميعصر حاضر است که  ةو تلسف ياسيس يهان آموزهيتريمين و قديترعيشا

هرچده  يتدراهم آوردن آزاد که هدتشانشود اطالق مي يها و تفکراتاستيها، سسم به مجموعه روشيبراليل، جمله

 يهمچدون آزاد ييهداکده بدر ارزشاست و مسائل آن  ينگرش به زندر، نوعي نيباشد. همچنميترد  يشتر برايب

 ص ،1939 رو،ي)شداپ ياسيس يا حزبيو سا يکل، ت دولتيآمراعم از است،  يطلبتيو مخالفت با آمرتلکيد اتراد  يبرا

ررتته شده که از استقرار حکومت مشدروطه در  ياسيس يو از نام حزب يياياناسپ، در اصل« سميبراليل»اصطالح  (.51

دن حکومدت، حدز ، يدنام يج شد و برايرا ياروپائ ير کشورهايسااصطالح در ، اين کرد. بعدهايم يا طرتدارياسپان

 يااره به طبقدهاش، «Liber»ن يت بود. واژه التيو مخال  با آمر يبه کار رتت که طرتدار آزاد يادهيا عقياست يس

و مسدائل  يبه زندر يق، نگرشيطور دقتوان بهيسم را ميبراليکه نه برده بودند و نه سرف. ل يمردانبود؛ مردان از آزاد

 يبدر آزاد، ينيبن جهانيد دارد. ايها تلکها، اتراد و ملتتياقل يبرا يهمچون آزاد ييها  کرد که بر ارزشيآن توص

 کند.يد ميتلک يتوسعه اقتصاد يبرا، بدون دخالت دولت زادِشه و اقتصاد آيان و انديب

 يرردد کده شدهروندان در آنجدا، از آزاديونان باز مي ي، به دولت شهرهايستيبراليل يهاشهيکهن اند يهاشهير

ر مرکدز بر قرار ررتتن انسدان د ي، که مبتنيامروز ي، به معنايخواهيسم و آزاديبراليبرخوردار بودند. اما ل يارسترده

سم( قرن شانزدهم ي)پروتستان ينيشه در رنسانس و جنبش اصالح دياست و ر ياست، محصو  عصر روشنگر يهست

ه استبداد خودسدرانه يبود عل يان در مرحله او ، شورشين جرين دو مرحله دارد: ايسمِ آغازيبرالي، ليخيدارد. از نظر تار

وجود دارد.  يقيسم رابطة عميبراليل يان بدويقرن شانزدهم و جر ينيان جنبش اصالح دين مرحله، مسلماً ميسا. در ايکل

سا بود و يدر برابر استبداد کل ين رام جدي، اولژان کالون( و 1155 -1539) ن لوتريمارت ي، به رهبرينينهضت اصالح د

انه بود کده يردرراسم، مذهب تيد. پروتستانيک انجاميکاتول يسايترقه پروتستان در برابر کل يريرت، به شکليدر نها

در  ين جهدت نقدش تراوانديدرو، مدذهب پروتسدتان از اساخت. ازايدنيرهنمون م يروان خود را به تساهل و آزاديپ

در  يستيبراليشه لين انديتکو يرذارد. اما در مرحله دوم، که مرحله اصليم يبر جا يستيبراليل يهاشهياند يريرشکل

ق انقدال ، پدس از يدکه از طر ييهاو استبداد دولت يبر ضد خودکامگ است يشورش يستيبراليان ليغر  است، جر

برا  در ترانسه، در دوران بازرشت سلطنت پدس از انقدال  و بدراي يد آمده بودند. حز  ليسا پدياستبداد کل يتروپاش

 يهاميرژ يلوژدوئويعنوان اسم بهيبرالين مرحله، ليد آمد. در ايان انقال  پديکسب شده در جر يهايحراست از آزاد



  04 دولت در انديشه ليبراليسم

 يژردين ويترو برجسته يز اصليل قرن نوزدهم در اروپا شکل ررتت. درواقع ممي، در اواخر قرن هجدهم و اواياسيس

 (.51، ص 5، ج1901ه، يريستيزي است )بش يو تکل يزدري، آزاديسم، تردرراييبراليل

شده يدر انددولدت را  گداهيش و جانقددارد  يسدع، توصيفي و تحليلدي ةو شيو يابا روش کتابخانه، قين تحقيا

 .يان کندسم بيبراليل

 ياصول و مبان ف.ال

 انه.يرراجامعه يانه و مبانيتردررا يمبان :دبيان کرسم يبراليل يدو مبنا براتوان ميدر مجموع ، تاکنون از رنسانس

 انهيفردگرا يمبان. 1

او را ، دانسدته يقديو حق يل، واقعدياصد يشدناختين، ترد را از نظر هستينو يهابرا يلبرخي ک و يکالس يهابرا يل

 ةسرچشدم، دانند. ترد در بداور آنهداي، صاحب وجود ميت اجتماعيو هو يجمع يش هررونه سازوکارهايدايش از پيپ

، رديدقدرار ر ياز آنکه در درون مناسبات و روابط اجتمداعپيش باشد. ترد يها، حقوق و معارف مها، روشارزشهمة 

جهت جامعه حق سلب، نقض و نيبد .ندارد يباشد که جامعه در آن نقشيم ياز حقوق و توان معرتت ياسلسله يدارا

ن نگاه يرد. ايريترو نرتته و از آنجا سرچشمه نم يدر نهاد جمع، آنها يشه وجوديچراکه ر؛ آنها را ندارد يمحدودساز

، وميه، الک، هابزمانند  ييرراهاان و تجربهيرراو حس کانتو  نوزاياسپ، دکارتچون ، همررالسوتان عقليان تيدر م

 .(11ص  ،1939 )بدوردو، باشدديرش مديمدورد پدذ کيدهاو  کيدنوز، راسدل، دمنيدد تريويد، لياستوارت م، بنتام

 يو اقتصداد ي، ترهنگدياسدي، سيوجود اخالق يشه ليبرالي و هسته اصلياند يشناختياد هستي، کانون و بنييتردررا

او  يهدابر تقدم ترد و حقوق و خواسته ييشه تردررايتر از جامعه و مقدم بر آن است. انديقيحقترد ، آن است. درواقع

ترد را هدف حکومدت  يبختکيو ن يي، کامروايش، آزادين رتاه، آسايتلم. است يمبتن ياجتماع يبر جامعه و نهادها

 ر مستقل است.يک و جزاينگاه اتم ،يبراليشه ليکند. نگرش غالب به ترد در انديقلمداد م ياجتماع يو نهادها

، بده صدور يريپدذشيدن آراياد جامعه هستند که در عديخود بن يها، اتراد چون ذرات و اتمتوماس هابزدر نگاه 

دو جزء عمدده درون ، ن هستهيدارند. در ا يگريمجزا از د يمستقل و جهان يتيک هويهر ، گريکديرونارون در کنار 

 .يخردابزار يگريترد و د يا  و آرزوهايام يکي :( وجود داردsubatomic) ياتم

قائم به ذات است که  ياست. انسان موجود يگريز هر ترد از ديو تما ييت، جدايبرا ، اساس هويي ليررادر ترد

بازرشدت بده ، و تاصدله ردرتتن از اجتمداع يم خصوصياز دارد. در حرين يبه محدوده خصوص، شتنيتحقق خو يبرا

شدود. ينفدس پنداشدته مد ي  و آزاديتکل ش و ترو نهادن باريت خويترد يعني؛ قتيبه حق شدن کيشتن و نزديخو

 يه اشکا  عمل جمعدينسبت به کل يالوحانهساده يبرا ، بدرمانيل ييتردررا»: سدينوين باره ميدر ا آربالستر يآنتون

 (.11، ص 1911)آربالستر، « اهد بردن خويو اتراد را از ب يي، تردرراينفس عمل کار جمع ييآورد. تو رويوجود مه ب

سدم، ارزش اخدالق و ارزش مطلدق و يبراليل ياديداصدل بن يعندي؛ است يترد يآزاد، سميبراليل ياساس ينگران
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نفسده رتتدار شدود و نده يتد يتيبا هر ترد همچون غداد يبا، ن اصليا يت انسان است. بر مبنايشخص يکرامت ذات

 .(51ص  ،1939 رو،ي)شاپ گرانيمناتع دشبرد اغراض و يپ يبرا يالهيهمچون وس

ت هر انسدان را کدامالً مجدزا از يبلکه هو، شناسديواحد نم يکريپ يها را به مثابه اعضابرا ، انسانيل ييتردررا

اسدت،  يلديتخ ياکدرهياجتمداع پ» :دسدنويمي بنتامانگارد. يش ميت خويت و بسته در ذهنيو در حصار ترد يگريد

در  (.95، ص 3، ج1933)کاپلسدتون، « شدونديمدهندده آن قلمدداد ليتشدک ياعضدا ييوکه رد يمتشکل از اتراد

 ين زنددريتقط به دست خود اوست. ا، رود و زمام آنيشمار ماو به يهاييهر ترد جزء دارا يزندر، برا يل ييتردررا

ل است رتتار کند )آربالستر، يما تواند با آن هرطور کهيا دولت تعلق ندارد و ميي خود اوست و به خداوند، جامعه يدارا

، يدين شدکل تردرراين و اسدتوارتريتدرکپارچدهين و يترنا » سد:ينوين باره ميدر ا آندرو وينسنت. (93، ص 1911

تواندد يکدس نمدچيوجود ندارد که بتواند ترد را مجبدور کندد. هد ينيا دکتريچ اخالق ياست. ه يرتصنعيغ ييتردررا

« اسدت يو خودمختار يت تردين مستلزم تماميهاست. اچون او منطقاً منبع همه ارزش؛ ل کنديرا به او تحم يزيچ

نکده يا در، دانندديبراليسم مديل يشناختمعرتت يو حت ياد تلسفيکه ترد را بن ياني(. تردررا11، ص 1931)وينسنت، 

برخدي معتقدندد نظر ندارند.  کند اتفاقيت ميريت و مديرا هدااو ترد، رتتار و اعما   يتيشخص يهاک از سازهيکدام

ل يو تفصد يروشدنگدران و بدهيش از ديبد ،هدابزند. کيترد را کنتر  م يهاکنشهمة ا ، تمنيات و شهوات، يامکه 

تلکيدد براليسم شناخته شده، يل يهاهيکه از پا، عت انسانيا  و تمنيات در ساختن طبع و طبيام يدينقش کل، بر شتريب

عت انسان و اتدراد اسدت. يزه و سازنده طبين مميترکه عقل مهمبر اين باورند شمندان ياندبسياري از . در مقابل، دارد

. در غيدر ايدن صدورت، کنديت ميما را به سامان رسانده و هدا يهاشهين عنصر است که رتتار و اعما  و انديتنها ا

ا  و احساسدات در يدنقدش ام: تقدنددردردد. آنهدا معيبراليسم متزلز  ميه ليرود و پاير سؤا  ميزانسان  ياصل آزاد

. بدا دقدت در است يعقل بشر، دان اصالت داردين ميآنچه در ا؛ است يت اعما ، تبعيو هدا يت ترديساختن شخص

، ن نظدرات آندان مشدترک اسدتيعت انسدان، آنچده در بدينظرات مواتقان و مخالفان در رابطه با خصلت سازنده طب

هدا، هدا، ارزشروش يدر چگونگ يديکه نقش کل ييهامتفاوت، صورت يهاها و عاملاما با صورت، است ييتردررا

 (.1931ون، يدارند )هما ياسيو س ي، اخالقي، اقتصاديترهنگ يهانظام

 انهيگراجامعه يمبان. 2

براليسدم يسداخت و ليبراليسم را مديل يمبنا، دشيشد يبه همان صورت حادو ييتردررا، از رنسانس تا قرن نوزدهم

براليسدم رشدوده يل يترارو يديو تصل جدتت اير ييدر قرن نوزدهم تغ، ن شاخصيا شد.يم يمعرت ييتردرراتنها با 

، انددازديجلو م يتنها از لحاظ ارزشجامعه را نه، م شده استيترس نيل رريه يکه از سو ياشناسانهچهره جامعه شد.

معناست کده نيبد، شناسانه جامعه بر ترديد. تقدم هستدانيز آن را مقدم بر ترد مين يث هستياز ح، بلکه تراتر از آن

دارد. جامعده يمد يز به ترد ارزانديرا ن يستيز يهاوهيها و شبلکه حقوق، ارزش، بخشديتنها به ترد وجود مجامعه نه

ت و يدهو ي، اقتصدادياجتمداع يآورد. سداختارها و نهادهداياتراد را به دست م يکنش يحق مداخله و تعيين مرزها



  09 دولت در انديشه ليبراليسم

اشدخاص وجدود نخواهندد داشدت و ، ن باور است که بدون جامعدهيبر ا، نيل رريهکند. ين ميلمرو رتتار ترد را معق

تنهدا »نويسدد: مي ژرژ بدوردودر کار نخواهدد بدود.  يش، حقيک جامعه از مناتع مشترک خوي ياعضا يبدون آراه

ردام  ين سبب به اجتمداعيتنها به اانسان نه ابد.يش را دريخو يدهد تا وجود اصليشدن به انسان امکان م ياجتماع

)بدوردو، « ابددييبلکه اساساً با رام رذاشتن به اجتمداع وجدود مد، است ياش ضروريماد يهست يرذارد که برايم

اصدالت و  يبلکده دارا، باشددينمد يو انتزاع ي، اعتباريا امر تبعيده يز پديجامعه ن، بين ترتيبه ا. (191، ص 1939

تدرد  يز بدرايداصدو  ن يو تمداميسدت ترد ن ياز هست، ناشي هاها و روشحقوق، ارزشهمة ذار است. اثرر يتيواقع

نه مطلدو  ، ده از جامعهيو بر يها باشد. ترد منزوحقوق و ارزشبرخي  يتواند مبنايترد م يهرچند هست، باشندينم

جامعده  يرردذار دارد. هسدتيو تلثل، مسدتقل يت اصديدت و هويد، جامعده واقعتفسديرن ياست و نه قابل توسعه. در ا

شدرتت، يو رتاه، توسدعه و پ ي، آزادييثروت و دارا يهاباشد. مقولهيها و اصو  ماز حقوق، ارزش ياريسرچشمه بس

رند. يريشه در جامعه داشته و از آن سرچشمه ميهستند که ر ييهاحقوق و ارزش، ت و حرمت، عدالت و سالمتيامن

سدازد يوابسدته م يامربودن تعامل را به  يرش و منطقيار پذيز معيو تعامل اتراد و ن ار کنشيمالک و مع، هابرماس

(. 1931ون،ياسدت )همدا يو ارتبداط« يت تفداهميعقالن»و آن  يدارد، نه انفراد ياجتماع يت و هستيکه کامالً هو

 يل و واقعديز اصيجامعه را نابد، ييل ميو اص يت، به همان اندازه که ترد را واقعيا عقالنين مالک يروشن است که ا

کند، بلکه آن يم يسازند معرتت را مييتک اتراد که اکثرتک يرا نه بر اساس رأ يداند. پوپر، دموکراسيو اثررذار م

جامعده و  ين ندوعيداند که ايحکومت متمرکز و مستبد م يجير تدرييبراي تغ يرا روش حضور و پرورش خرد جمع

وارد  ياترد و جامعه ضدربه يت واقعيباشد، بدون آنکه به هويم يا سازمان اجتماعيد و پرورش ترد، در ساختار و نها

از دولدت رتداه بدرخالف ، رونيددغدغه ترد را دارد و هم دلواپس جامعه است. ازا (. پوپر هم51، ص 1901د )پوپر، يآ

حوزه رتتار و قلمرو کدردار ، ني. با وجود اطلبديرا از او م يريو پ يماريب ،يکاريمه بيکند و بيت ميها حمابرا ياکثر ل

عددالت و ، يکدي: رديدريدولدت در نظدر مد يند و دو محدودرر و بازدارنده عمده را بدرايبيمرز نميدولت را رها و ب

 (.15-19، ص 1911و، ي)بوب باشنديت جامعه و ترد مياصالت هو يايک زبان رويکه هر است  يآزاد، يگريد

تلکيدد دوم  يدر مبندا، براليسميل يرراا جامعهي يت بر جنبه اجتماعشدبهاست که  يمعاصر يهابرا ياز ل، جان راولز

 يگدريت ديدر مقابل واقع، يکيت يست که واقعين نيت برخوردارند. چنيهر دو از واقع، ي. ترد و جامعه در نظر ودارد

است. تدرد  يگريت ديتوسعه و پرورش واقع يات برآمده و در راستاين واقعياز ا يکي، توسعه اثر و پرورش. تنز  کند

 يبلکه ترد، ده شده از جامعهياما نه ترد بر. باشديش ميمختص به خو يهااست که صاحب حقوق و ارزش يتيواقع

براليسدم يسداالر و لبراليسدم مدردميدر ل، براليسمين نوع نگرش به ليوسته با آن است. ايشدت پکه در درون جامعه به

. بدا دقدت در مشداهده کدردتوان يم، دا کرديتوسعه پ يکه عمدتاً در اثر رسترش حق رأ، (1015 -1019) ياجتماع

دانسدت  ياسيو س يا جهت تکريش يک ررايگر نبياشتر يتوان آن را بيم، براليسميانه ليرراانه و جامعهيتردررا يمبان

 آن عبارتند از: يکه اصو  کل
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 ي، به معناهابرا يل يدولت است. آزاد يهاتياز محدود يراليسم، آزادبيدر ل يمراد از آزادد: يان عقايب ي. آزاد4

ن يدشخصي اسدت. بده ا يمعموالً آزاد، ترد يمنظور از آزاد. ت و مداخله دولت استياز کنتر ، اجبار، محدود يآزاد

شدد. بامي يبرالديک حکومت لين شرط يترمهم، گرانيد يهاشهيد و انديان و تساهل نسبت به عقايب يمعنا که آزاد

 .(03، ص 1913ل، ي)م د در بيان آزاد باشنديبا، د نادرستيعقا يد حتيعقا ةعتقدند که هممها برا يل

ع يدتوز يمختل  به نحوه متناسب ين نهادهايآنچه قدرت ب يبه معنا، ا استقال  قوايک قوا يتفک ک قوا:ي. تفک7

 ويمونتسدک شدار  دو ةديدچراکه به عق؛ جود نداشته باشدگر ويد يک قوه بر قواي ياستفاده و تعدرردد تا امکان سوء

 ين آزاديملحدوحصر حاکمدان و تديمهار قدرت ب يبرا ياسيس يهاامروزه در نظام کند.يقدرت را متوق  م، قدرت

ات و يدک قدوا را برررتتده از تجربياصل تفک ياريباشد. بسيم ريناپذاجتنا و  يضرور يک قوا امرياصل تفک، اتراد

شدمندان ياند يات و دسدتاوردهايدحاصدل تجرب ويمونتسدک، دانند. درواقعيقرن هجدهم اروپا م يتکر يدهادستاور

 يهايدر دموکراسد ياهيدو پا ياز اصدو  اساسد يکدي، ک قوايمطرح ساخت. اصل تفک يرذشته را به شکل امروز

امدروزه از مفهدوم ، ديدح رردمطر جان الکو  ويمنتسک ،ارسطور ينظ يشمندانيوسط اندت که، اصلن يمعاصر است. ا

اندد کده اتتدهيدر يخدوبمختلد  جهدان بده يهادولت، ط حاضريکه در شرا يطوربه، خود تاصله ررتته است يسنت

 يک قدوا کداتيددن بده اهدداف تفکيرس يبرا ييتنهابه، رانهسه يان قوايم يم قدرت عمومي  و تقسيک وظايتفک

و  ي)علدو گر مجهدز شدونديکددينظدارت بدر  يبرا ييبه ابزارها، انهرسه يک از قوايبلکه الزم است تا هر ، ستين

ن دو قدوه يک بينحوه تفک، ويمونتسکعتقدند در ذهن محقوقدانان  يبرخکه است يادآوري (. الزم به 1930 ،انيصادق

نده رد و يريم جبهه يک قطعيرا نه به سمت تفکيز؛ و عدم صراحت همراه است يدريچيبا ابهام و پ، ه و مقننهيمجر

 ه کدامالًيدق قددرت در دو قدوه مقننده و مجريدمرز دق، نمونه يبرا. دهديم ر نشانيپذک انعطافيخود را هوادار تفک

 (.113 ص ،1919 ،يپناهعتيشر ي)قاض ک و مبهم مانده استيتار

 يدارا، انسدان ياجتمداع ياسديات سيدقرن در ح 59ش از ياست که ب يمياز مفاه يجامعه مدن :ي. جامعه مدن9

متشدکل از ، در لفظ« يجامعه مدن» اتته است.يمتفاوت  يقتيت و حقيهو، ش و کارکرد بوده و در هر زمان و مکاننق

شده يز ريدن يمدن ان آنان وجود دارد.يارتباط معنادار و کنش متقابل م از اترادند که ياست. جامعه جمع يجامعه و مدن

کندد. يمد يهمراه با تمددن را تدداع، يشهر ياجتماع يرزند يجامعه مدن، يطورکلبه. دارد ينيت و شهرنشيدر مدن

له يان دولدت و شدهروندان و عرصده اعمدا  قددرت بده وسديدم يعموم ةحوز يجامعه مدن: توان رفتيم، نيبنابرا

بده ، هدر تدرد در جامعده. کندين مييرا قاعده و قانون تع )دولت و جامعه( ن دو قطبيباشد که اعما  ايم شهروندان

بده  (.15ص  ،1913 ،يازيد)ا کندديض ميتفو يگريا رروه دي، ازات و حقوق خود را به ترديامت، ششرط حفظ حقوق

 يمدون است که بر مبنا يو راهبردها نيقوان ها،از ساختارها، سازه يامجموعه يکلطوربه يجامعه مدنديگر، عبارت 

ممتداز از  يانسان ررچده موجدود، ن جامعهيو بسته شکل ررتته است. در ا يخرات ،يسنت يهانشيبا ب رِيمغا ياهدات

 ر،يپدذتيمسدوول يجامعده مددن انسدان شدود.ي  ميدجامعده تعر يگر اعضداياما در ارتباط با د، باشديم يکل هست
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ار او يدجامعده از اراده و اخت و عنوان مدرز جمدعها بهدهين پديآراه و آزاد است و ا. عمل است يرونظر و پاسخصاحب

 .(1913 ،زلو)قرار رديريم تلنش

ن است که يا، بحث لزوم و ضرورت قدرت و اقتدار يجه منطقينت مردم بر حکومت: يشگي. نظارت و کنترل هم1

 ييبا الهام از قانون و شرع سازوکارهاد يبا، نيبنابرا ده شود.يشيمهار و کنتر  قدرت حکومت اند يبرا يد سازوکاريبا

 يرونيا بيو  يممکن است به شکل درون، نتر  و مهار قدرت حکومتک جاد کرد.يقدرت ا يرونيو ب يمهار درون يبرا

است  يبه شکل يده در درون حکام و عما  حکومتيپسند يهاجاد خصلتيا، يمهار قدرت حکومت از منظر درون باشد.

در حا   وستهيپ، و خصلت انسان ينکه خويبا توجه به ا يول. که بتواند تا حد امکان هنگام لغزش و خطا او را حفظ کند

قددرت را مهدار نمدود و در سداختار ، له قدرتيد به وسيبا، بلکه قدرت اکتفا کرد يتوان به مهار درونينم، ر استييتغ

حکومت  ياز محورها يکي گر مهار شود.ياز آن توسط بخش د يع شود که قسمتيتوز يد به شکليقدرت با، حکومت

ت قرار ياصل مسوول، ت قانونين اصل اقتدار و اصل حاکمير بنکه ديا يعني؛ ت زمامداران استي، مسووليمطلو  مردم

 ير عامه و نفع عموميد در جهت خياما اعما  قدرت با، کنديش را اعما  مين معنا که حاکم اقتدار خويبه ا؛ رديريم

ده و در حاکم در انجام اعما  خود مسوو  بو، صورت نير ايدر غ. ار انجام امور استيت قانون معيباشد که اصل حاکم

 اصل اقتدار، يعني، يد تحقق سه محور اساسيترديت دارد. بيبر اساس قانون مسوول، ن شدهييتع يهاتيمحدوده صالح

مستلزم نظارت ، ساالر هستندو مردم ينيد يهابارز حکومت يهايژريکه از و، تيت قانون و اصل مسوولياصل حاکم

م مورد ياز مفاه يکيخو  هم که  يحکمران (.3-1ص  ،1930 ،زادهيو موس يد زنجاني)عم است يبر اعما  حکومت

است مشتمل  يمفهوم، خو  يحکمران ت قانون در کشور خواهد بود.يمنوط به تحقق حاکم، ستا يقبو  جامعه جهان

و منابع  رساننديرا به انجام م يها از راه آن امور عمومکه دولت، يدارها و اصو  حکومتهيرو ارها و استانداردها،يبر مع

، ساالرمردم ياسيس يهانظام يکاربرد يهاارها و شاخصهياز مع يامجموعهعبارت ديگر، به  کنند.يرا اداره م يعموم

منوط بده ، خو  يت قانون و حکمرانيد تحقق هر دو ارزش حاکميترديب است. يو ماهو يساختار ،ينديدر ابعاد ترا

 (.1939 ،ي)زارع است يياجرا يهااعما  نظارت بر اعما  حکومت و دستگاه

ات يدتدرض کده حشين پديدبر سر ا، سميبراليش ليدايپ ياز ابتدا :يو خصوص يعموم يهاز حوزهي. تما5

همان ، يوجود داشته است. حوزه خصوص يمناقشات، شوديم ميتقس يو عموم يبه دو عرصه خصوص ياجتماع

سدم بداور و يبراليچراکده ل؛ در آن ندارندد يلترونه دخداچيحق ه، است که دولت و جامعه ييجاو  يواريچهارد

در  يو اسدت. ليدم جدان اسدتوارتون يمد، گريش از هر کس ديرا ب يو عموم يان حوزه خصوصيک ميتفک

بده  يه حدوزه خصوصديبدا تشدب، يبدرا  دموکراسديک لين آثدار کالسديتدراز مهم يکي، يآزاد ةدربارکتا  

د از يدبا، ين بداور شدد کده حدوزه خصوصديبر ا، ون استکه از دخالت دولت مص، ک لورديقصر  يواريچهارد

انحداء  يبدرا، کيدت دموکراتيکه انتخا  جمعيدرحال. مصون باشد يا اجتماعي يدولت يهررونه مداخله اجبار

و اعتقدادات  يزنددر ةويکه بده شد ياکثر موضوعات، ليماز نظر  مجاز است. يطه عموميمختل  مداخله در ح



09   ،  4931پاييز و زمستان  8سال پنجم، شماره اول، پياپي 

ک يبا تفک، سميبراليل يتيريمد ةشياند، نيباشد. بنابرايم يخصوص ةمربوط به حوز ،شودياتراد مربوط م يمذهب

اتدراد  يحدوزه خصوصد، ت اجتمداعيرياست که در مقام مدي دع، ميو عموم يات بشر به دو حوزه خصوصيح

 (.1901 ،)رهدار رديد مورد دخالت و کنتر  قرار ريمحترم بوده و نبا

مقاومدت  يبرا ييجا، ر قدرتيا مفهوم تراريا  که آؤن سياپاسخ به در  وکوشل تيم . مقاومت در برابر قدرت:9

 د:يرويم، رذارديم يباق
ن رابطه با زبان برقرار شود خواه رابطه عاشـقانه يخواه ا، حضور دارد يروابط انسان يبه گمان من قدرت در تمام

، رديـر فرمان بگيگر را مهار کند و زيد کوشد طرفيک طرف مي، ن روابطيدر همه ا .يباشد و خواه رابطه اقتصاد

 ياکنند هر دو طرف از درجـهيجاب ميقدرت ا ةستند. رابطيرند و تا ابد ثابت نيرپذييها متحرک و تغن رابطهياما ا

قدرت همواره امکان مقاومـت را  يهارابطه، نامتعادل باشد يکلقدرت به ةاگر رابط يحت .برخوردار باشند ياز آزاد

ز در يـل امکان مقاومت نين دلياما درست به هم، قت دارد که قدرت همه جا هستين موضوع حقيا ند.در خود دار

اسـت از  يشود کـه نشـانيمبارزات م يباعث کثرت و گوناگون، يبودن قدرت انضباط يهمه جا هست. چندشکل

 (.4988زاده راد، نيحس) کثرت مقاومت

ا اهددا کدردن يدت دور اندداختن يدت و قابلينتر ، مالکک استفاده، يت خصوصيمالک :يت خصوصي. حق مالک0

ت ياست. مالک يت خصوصيتحت مالک يهاو شرکت يت توسط اتراد قانونير اشکا  مالکسايه و يسرما ن،يزم

ا دولت اشاره دارد و نه اتدراد يجامعه  که به منابع در تملک حکومت،، يو اشتراک يت عمومياز مالک يخصوص

 يترد يبه آزاد يبنديپا، برا يک ليبنابر نظر همه متفکران کالس ز است.يقابل تما يدا بنگاه اقتصايو  يقيحق

 معتقدندد: هاسدتياليسوس يها و برخدسدتيو بازار آزاد است. مارکس يت خصوصيمالک يد نهادهاييلمستلزم ت

ص  ،1931، ي)ردر د محدود شوديبا يت خصوصيمالک، نيبنابرا. ستا يزادآبر  يتيمحدود يت خصوصيمالک

کمتدر ، ر نهادهايت نسبت به ساينه نهاد مالکيد ما در زميشا ياز نظر آزاد: معتقد است، کل اوکشاتيما (.191

اسدت  يژردين ويهمو  وجود ندارد يت با آزادينسبت به ارتباط نهاد مالک يچ شکيکه هيم درحالياموتق بوده

 يريز تمرکدز عمدده و خطرنداک آن جلدورا يند و به صورت بارزکيع قدرت را تراهم ميع وسيکه امکان توز

ت يدن واقعيا است. يت خصوصيازمند حق مالکين، تيوجود ندارد که نهاد مالک يديچ شک و ترديکند و هيم

 يهداييت بدر کدار و تواندايدمگر آنکه از حدق مالک، ستيآزاد ن يچ ترديست که ها يرش هر انسانيمورد پذ

 (.51، ص 1015)اوکشات،  اش برخوردار باشديشخص

ه يددر اصدل هفدتم اعالم، شدوند يکسان تلقيها در مقابل قانون نکه همه انساناي يبه معنا يبرابر :ي. برابر8

چ يهستند و حدق دارندد بددون هد يصورت که همه در برابر قانون مساونيبد؛ ده استيررد بيانحقوق بشر  يجهان

ه حاضدر يدکده نداقض اعالم يضير مقابل هر تبعهمه حق دارند د کسان قانون برخوردار شوند.يت ياز حما، يضيتبع

 نيدا از .رردندد منددبهدره قانون کساني تيحما از، ديآ عمل به يضيتبع نيچن يبرا که، يکيتحرباشد و بر ضد هر 

ا طبقده يدمدذهب  ت،يجنسد ر نژاد،ينظ، شيخو يترد يهايژريغ از وتار شهروندان که معناستنيبد يبرابر، منظر
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ط مشدابه شدهروندان از حقدوق و يدر شدرا، گدريبه عبارت د رند.يقرار ر يواحد يظام حقوقن ةطريتحت س، ياجتماع

 شوند.يکسان برخوردار مي  يتکال

چراکده ؛ ابددييمد يتجل، يروابط دوجانبه حکومت و جامعه مدن يدر تمام ين برابرياست که ايادآوري الزم به 

ع يدبرابدر مط ياروندهد بهيبا، ن جامعهيا يو اعضا (ياسيس يکند )برابريم يبرابر را راهبر ياحکومت مدرن جامعه

قانون است که به مثابده خواسدت ، کيالکتين روابط دياست که واسطه اروشن (. يمدن ي)برابر باشند يقدرت عموم

 ژه،يو) ندينمايم نيتضم را شيخو يبرابر، نيقوانوضع  ن مردم هستند که خود بايا. ترماستدر جامعه حکم يعموم

همه وجدود داشدته باشدد تدا همده  يس کند که در آنجا ترصت برابر برايتلس ياخواهد جامعهيبراليسم ميل (.1939

ن اسدتعدادها کوچدک باشدند و چده يچه ا؛ را بروز دهندخود  يتطر يهااز استعدادها و موهبت يريبتوانند بخش کث

 (.1909، يبزرگ )مظفر

دارد و  ياژهيدگداه ويمعاصر جا يهابرا يان ليدر م، «سا از دولتيکل ييجدا»اصطالح  سا از دولت:يکل يي. جدا3

است که  يمختلف يهاان و نحلهيدولت )حکومت( در قبا  اد يطرتيناظر به ب، ک معناي است. يمتفاوت يمعان يرااد

طور ان بهيادر يطور خاص و سابه، مختل  يساهاين است که کل، اين اصطالحيگر ايد يمعنا ر اتراد را دارند.يخ ةيداع

گر از يد يکيان اتراد جامعه استفاده کنند. يدر م ينيغ ديتبل يد در حکومت دخالت کنند و از عنصر حکومت براينبا، عام

متعلق به حوزه ، نين باشند. ديد چنياز هم هستند و با دو امر جدا، استين و سين است که د، اياصطالح مذکور يمعان

 در ديدنبا نيدد .رنديريم قرار يعموم امور حوزة در که هستند يامور حکومت و استيس کهي، درحالاست يخصوص

 ينديد يمبدان بده يعموم حوزه در يريرميتصم خصوص در دينداران، نبايد و باشد يريرميتصم اريمع يعموم حوزه

کده تحمدل و مددارا گر است يد ديهمانند عقا يادهين عقيها، دبرا ي(. از نظر ل1939، يو قادر ي)رلشنند ينما استناد

 (.111، ص 1939رتت )بوردو، يد پذيگر، بايد ياست و آن را همانند همه نهادها يخصوص يسا نهاديشود و کليم

 براليسميل يو اقتصاد ياسيس يهانهيزم ب.

با  براليسميدر جامعه تا حد ممکن است. ل يترد يش آزاديع آن، اتزايوس يبراليسم در معناي، لياسيدراه تلسفه سياز د

گران نشود، و تدا حدد يد ياست که موجب اخال  در آزاد يي، تا حد ممکن، تا جايترد يهايش آزاديک اصل اتزاي

ب را بده ين آسديشدتريآن، تمرکز قدرت است که ب يت. دشمن اصليدوشرط است و البته با مسووليقيب يممکن آزاد

ن معنا کده ياست؛ به ا يراه زندر ي، بلکه نوعياسيس يژدوئولويتنها ابراليسم نهيقت، ليرساند. در حقيم يترد يآزاد

، بازار آزاد، رقابت کامل و يزيستسم، سنتين از دولت، مدرنيد يسم جداانگاريبراليسم از آغاز همزاد و همراه سکوالريل

مواجه با حکام ها، در برا ياست. ل ييشدت مخال  انحصارطلبي و اقتدارررابراليسم بهيرو، لبوده است. ازاين ييتردررا

 ياسدين اصدو  سيترطور خالصه، مهمن درخواست آنان محدود کردن قدرت توسط قانون بود. بهيترخودکامه، مهم

بودن نهداد دولدت و  ي، وضعيو سلب نشدن يعيها به حقوق طبتوان اعتقاد به ارزش برابر همه انسانيسم را ميبراليل
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، يخود، مبارزه با استبداد اعم از طبقات ياسيدراه سيسم در ديبراليل ت قدرت دولت، به قانون موضوعه دانست.يمحدود

عدت و ينسدبت بده طب ييکه انسدان اروپدا يخود قرار داده است. زمان يرا همواره هدف اصل يو حزب ي، مذهبياتوده

ررتدت، تداجران  يشدترياتدت و تجدارت روندق بياتت و شهرها و روستاها توسدعه ي يشتريآن، تسلط ب يهاثروت

تر در نييپدا يريپذسدکيت و ريدش امنين آنهدا، اتدزايتراز مهم يکيدا کردند که يپ يديجد يازهايها و ندرخواست

ها و کتاتورها، اربا يبود. در رذشته د ياقتصاد يهانهيگري، عدم دخالت دولت و حاکمان در زميو د يتجار يهانهيزم

 يرا در مکان ياهين که سرمايها، همن نوع حکومتيبودند. ا يدارهيه و سرماين مستبد، دشمنان درجه يک سرمايسالط

ن کار هم با توجه به ينمودند. ايبر مصادره آن اموا  به نفع خود م يدند، به طرق مختل  سعيديم يار شخصيا در اختي

 (.55-05، ص1901،يد زنجانيرتت )عميپذيب قوانين انجام ميا با تصويآن دوران، با زور و  ياجتماع يمسائل

تداجران رو، ازايدن. انجدام دهدداز خود  ياديثروت، تالش ز يآورجمع يکرد برايجرأت نم، رذارهيا سرمايتاجر 

نمودندد. يم مدياز ثروت خود را با او تقسد يشوند و درصديم وارد معامله ميبا حکومت مستق، ن مشکليحل ا يبرا

ت يدک نگهبدان شدب و حداتظ امنيدرت حکومدت را در حدد دار در تالش است تا قددهيدر بلندمدت، سرما، نيبنابرا

ت يددولت و امن يهارتع مزاحمتخواهان حفظ مناتع خود،  يبراان که تاجرست نجايش کاهش دهد. ايخو ياقتصاد

، نکدهيز همدراه بدود و آن اين يک پشتوانه تکريبا ، هين سرمايالبته برداشتن مزاحمت دولت و تلمخود بودند. ه يسرما

شود يب مموج يدهد و هررونه دخالتيجامعه را سامان م خود اقتصاد يئنامر يهادستو  ن مدبر استيعت بهتريطب

 جامعه آشفته شود. ،ن نظم بر هم خوردهيا

 سم و دولتيبراليلج. 

شدتر يسدم بيبراليل ةيسم در اروپا بود. نظريو اتو  توودال يپس از رنسانس حاصل تحوالت نظر، برا يدولت کوچک ل

سم صرتاً حکومدت مشدروطه و يبراليل، اتت. در ابتدايتوسعه  1311و قانون اصالح سا   1133تان و انقال  در انگلس

مطالبدات  يبدرا ياسديس يهااقتصاد و سازمان ةمثبت دربار ياهيبه نظر، اما به مرور. کرديرا مطالبه م يحقوق ترد

 ياههيداز پا يکدي، و حکومدت مشدروطه يصداداقت ياسديس ياهينظر، برا يه دولت ليل شد. نظريتبد يرسترده مل

قدرارداد و  يآزاد، هين نظريد مطرح در ايه داشت. عقاين نظريدر توسعه ا ييسزانقش به، تيآدام اسماستقرار آن بود. 

منداتع متقابدل بدود.  يبدرا يشونده، نامحدود بودن انحصار و مختار بودن و همدسدتميتنظحکومت قانون، بازار خود

نظدام سداده  يعندي؛ کنديدار ميسم را پايبرالياقتصاد، ل يعدم دخالت دولت و روند عمل :ک معتقدنديکالس اقتصاددانان

داد تدا بده نفدع خدود و يبود و هم به انسان اجازه م يرشخصيهم آزاد و غکرد، مطرح مي تياسمکه ، يعيطب يآزاد

 مود:ن ميتوان تقسيقسم م سهبرا  را در يگران کار کند. اصو  دولت ليد

اقتصداددانان . ت بدازار اسدتوار بدوديدبر مالک، 10و  13در قرن  يبرالين معنا که اقتصاد ليبه ا؛ اقتصاد بازار آزاد .1

 يحتمداً رتداه همگدان، ب کنندديارر اتراد آزاد باشند تا مناتع خود را تعق: اعتقاد داشتند تياسممانند ، کيبرا  کالسيل
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هدا بده اسدتثمار و ر روشيساو  شوديم يد آنان تنها اقتصاد بازار آزاد به سود منتهبه اعتقارو، . ازاينن خواهد شديتلم

ن ييتع، دار و تروشنده از حق انتخا  آزاديخر يبرخوردار، ين بازاريچن (. در1939ا،ين يانجامد )معصوميم يبندرروه

ن اسدت کده يدا يتدرض اساسدشيپه به خدمت ررتته شوند. يکار، کاال و سرما يعنيد يکند که چگونه منابع توليم

هررونه مداخله دولت کداهش منداتع ، نيش دهد. بنابرايها را کاهش و مناتعش را اتزانهيکوشد هزيانسان عاقالنه م

 دارد. يپ اتراد را در

ژه مداخله مخر  در يود قدرت حکومت، بهيسم بر تحديبرالين صورت که اصو  لي. حکومت محدود به ا5

ن يددراه غالدب در ايشکل ررتت. د هربرت اسپنسرچون  يدير عقاين اصو ، تحت تلثيا د داشت.ياقتصاد تلک

و  يعددالتيجامعه از ب ي، اعضايحاکم را حاتظ جامعه از رزند مهاجم خارج يمطرح نمود. و تياسمنه را يزم

بشود  يفيوظا دارد عهدهيالمنفعه دانسته، معتقد بود: حکومت نباعام يعموم يس نهادهايگران و تلسيتجاوز د

 توانند انجام دهند.يکه اتراد خود م

 يسدم، دومجلسديتدرال: عبدارت بودندد از، محدود کردن دولت يها برابرا ين معنا که ابزار ليبه ا؛ ک قوايتفک .9

 قوه و نظام موازنه و کنتر  است. سههمان توزيع قدرت در ، کين تفکيا. ک قوايبودن و تفک

 يانيدبر ساير نهادها ندارد. بده ب يو رجحان يدولت، اين است که دولت برتر يبراليه لين اصل نظرينخست

د يگاه و عرصه خود را دارد. دولت نبايک، جايگر است که هر يد يان نهادهايم يک نهاد اجتماعيساده، دولت 

د موجب يه مذکور اين است که دولت نباين اصل نظريد. دوميا اعما  اراده نمايگر نهادها مداخله يدر عرصه د

ن، يآن شدخص. بندابرا يشود، مگدر بده واسدطه خطدا يه شخصيه و مجازات عليا تنبيان يراد خسارت و زيا

ت قدانون اسدت. اصدل يدن اصل، حاکميقابل اعما  است. سوم يير تنها در موارد استثنايت بدون تقصيمسوول

سدم از يبراليع شدود. ليدم و توزيمختل  تقسد يهاان بخشيقدرت دولت در م يعنيع قدرت است؛ يچهارم توز

دولت را هم از منظدر  يبراليه ليکند. نظريتلکيد م يترد يآزاد يکند و بر ارزش وااليدولت مطلقه اجتنا  م

م، دولت بده صدورت ين پارادايدهد. در ايقرار م يار و هم از منظر کارکردها مورد بررسيت و اختيحدود صالح

شود، يت محدود ميارات و صالحيث حوزه اختيکه دولت از ح يتوأمان از هر دو سو محدود شده است. هنگام

ث يدکه دولت از ح يشود و هنگاميجاد ميا همان حکومت قانون ايبر حقوق،  يمبتن« دولت»به نام  يمفهوم

 (.51-51، ص 1911و، يشود )بوبيده مينام« دولت حداقل»شود، يکارکردها محدود م

مشداهده بر حقوق را  يمبتن يهادولت يتوان برخيهاست. البته ميژرين ويواجد هر دو ا يدولت يبراليسم در پيل

 يحدداقل يهداتوان دولتيم. همچنين يستياليسوس يهاا دولتي، رتاه يهامانند دولت. ستنديکه دولت حداقل نکرد 

بدر  يدولدت مبتندستم اقتصاد بازار اسدت. يس يمانند دولت مطلقه که دارا. ستنديبر حقوق ن ياتت که دولت مبتنيرا 

در تقابدل بدا دولدت ، ند و دولدت حدداقلينشديکه تراتر از قانون مد يحکومت يعني، در تقابل با دولت مطلقه، حقوق

در ، مفهدوم دون يدبدرا  از ايشود. دولت ليمطرح م ،ش دارديتر ررايبه دولت توتال، ن شکل خوديکه در بدتر، حداکثر
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و  شدودين اعمدا  مديبدر حقدوق، قددرت در چدارچو  قدوان يدولت مبتند کند. دريشان دتاع مم مقابليبرابر مفاه

از  ين بخشديده مستقل مراجعده کنندد. ايبه قوه قضائ، از سوء استفاده از قدرت يريجلور يشهروندان حق دارند برا

شود. اصدو  يهم از آن استخراج م، دولت بر قانون يت و ابتناياست که اصل قانون ييت قضاين صالحيهمان دکتر

صدورت قدانون ، کيددموکرات يرذارقوه قانون ةاست که به واسط يعيحقوق طب يبر مبنا، برا يک دولت لي يحقوق

است کده  ينقض ناشدن يدارد و مشتمل بر اصول ياريت بسياهم يبرا ، حقوق اساسيد. در دولت ليآيموضوعه در م

ن يتدرروشدنن و يتدرياز اساسد يکدي، واک قدين شده باشد. هرچند تفکيم و تدوين بشر تنظياديبر اساس حقوق بن

، حکومت بده مثابده يبرالياز دولت ل يک برداشت نسبتاً حداکثريدر : د رفتياما با، برا  استيدولت ل يهاشرطشيپ

تواندد نداقض ينم يچ مصوبه دولتين است. هيوضع قوان يعنوان منشل اصلبه، ت از پارلمانيموظ  به تبع يياجرا ةقو

رد و يدده ريدرا ناد ين عداديم، قدوانيک تصدميدتواند به واسطه ينم، س دولتيرئ يرلمان شود. حتا ناسخ قانون پاي

شدود. در يده مديدخداص نام يهات ارادهيشده و حاکم يحکومت قانون تلق ياديل، نقض اصو  بنين قبياعمالي از ا

. شدونديم ييشناسا يعيق طبهستند که مشخصاً در قالب حقو يشمولو جهان ين، اصو  کليبرا  منشل قوانيدولت ل

شدود و يده مديدنام« اراده خاص»نه قانون بلکه ، وضع شود يعيکه خارج از محدوده حقوق طب يا دستوريهر قاعده 

 .(1931 ت است )تراستخواه،ياما تاقد مشروع، اعما  شود يت دولتيواسطه حاکمه هرچند که ب

و  يک حکومدت از جامعده مددنيدبدرا ، تفکيل ينديباسدت. در جهدان يرابطه دولت و جامعه مدن، يله بعدومس

جدان است.  يها و حقوق ترديتحقق آزاد يو ضرور يط و الزامات اساسياز شرا يکيه آن، يروياز رشد ب يريجلور

اسدت  يانسدان ذاتداً موجدود: معتقدد اسدت، داندديم ياسيبالطبع و ذاتاً س يکه انسان را مدن، ارسطوبرخالف ، الک

، شانينه بر حسب تطرت اجتماع، دهنديل ميند و جامعه تشکيآيهم م ها ررد. ارر انسانيماعراجتيو غ ياسيرسيغ

، يقرارداد اجتمداع ةيجستن از وضع جنگ است. طبق نظر يو دور يات تردياز حفظ ح يبلکه به علت ضرورت ناش

، رابطده ين وضدعير چنددرو، . ازايدنرديريصورت م يترد يهايحفظ حقوق و آزاد يل جامعه و حکومت برايتشک

است کده نبدودن  يريزناپذيرر وجود دارد. دولت شرّ يترد يهايآزاد و حقوق و ين ميزان اقتدار حکومتيمعکوس ب

ه قدرارداد ينظر، تيآدام اسمو  وميد هيويدهمچون ، برا يلسوتان لياز ت ياآورد. البته پارهيد ميرا پد يوضع بدتر، آن

برا ، جامعه يل ةياند. در نظربنا نهاده يعيطب ييتردررا يخود را بر اساس نوع ياسيس تلسفه، را هم رد کرده ياجتماع

شدمندان ينزد اند، رونيست. ازاين ان آنهايم يها و قراردادل آن معطوف به اراده انسانيکه تشک يعياست طب يادهيپد

 يبرالديه لياز اصو  نظر يکي، ين نظامي)دولت( و مقدم بر آن است. در چن ياسيمستقل از امر س يجامعه مدن، برا يل

را در  ياتواند هررونه مداخلهيدولت نم، شهروندان در اشخاص است و به تبع آن يت خصوصيدولت، احترام به مالک

 يديدعندوان تهدهمدواره بده، امدا رتته استيچند ضرورت دولت پذ، هريبراليه لي، در نظريطورکلاقتصاد روا دارد. به

 .(03، ص 1939رو،يشود )شاپيده ميد يآزاد يبالقوه برا

نسدبت بده ضدرورت،  يکسانيبراليسم موضع يلفت: د ريدر خصوص دولت با، براليسميل يريردر رابطه با موضع
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 يهدانگدرش، براليسدميدر درون ل. اتراد اتخاذ نکرده اسدت يارات دولت در جامعه و زندريکارکرد، قلمرو و حدود اخت

براليسم وجدود ير متفاوت از دولت در ليسه تصو، اه و خاستگاه دولت وجود دارد. در مجموعگيدر رابطه با جا يرونارون

 (.55، ص 5، ج1901ه، يرياست )بشرامون دولت ارائه شده يبرا  پيه ليسه نظر، درواقع. دارد

د يدبا .وجود دولت شدر اسدت: برا  معتقدنديشمندان لياند يامعتقد به عدم ضرورت دولت است. پاره، دراه او يد

مددتر از آن آبهتدر و کار ينيگزيسدت و جدايالزم ن يزنددر يچون وجودش برا؛ حذف شود ين شر از عرصه زندريا

. دولت شناخته شدده اسدت يکه برا ييهاتي  و مسووليوظا يعني؛ زم بازار آزاديمکان: وجود دارد و آن عبارت است از

سدته بدا روش بدازار يبه نحو شا يهمگ، از حقوق شهروندانن و دتاع يم روابط و مناسبات، تلميت، تنظيمثل حفظ امن

بده مراتدب ، ع و رسدتردهياس وسديدن در مقيدر ارائده خددمات معد، ن صورت که بازار آزاديد. به اشويآزاد تراهم م

 يمعاصدر يهدابرا يرردد. از ليم يرضروريوجود دولت غ، بين ترتيبه ا. ندکيتر از دولت عمل ميتوانمندتر و واقع

، يرضدروريتنهدا غنده، به مخالفت برخاسته و وجود دولدت را يواقع يهادهيعنوان پدبه، سخت با دولت و جامعهکه 

ت يدهررونه دخالدت حکومدت در مالک، تو يبه دنبال آزاداست که در کتا   روثبار يمور، دانديم يبلکه کامالً منتف

ات ردرتتن را سدرقت و يدا  باطدل، ماليدولت را خشمرد. او وجود ديترد م ياساس ينقض آزاد ةرا به مثاب يخصوص

هاسدت و از رر همه زمانتين سازمان جنايترين و وحشيتردولت بزرگ، داند. به اعتقاد اويم يخدمت نظام را بردر

کننده نسبت بده توسدعه، رتداه، نييو تع يدينکه بازار آزاد نقش کليدر ا ،کيهاو  کينوزخ مؤثرتر. يدر تار ييايهر مات

نه و حداقل يکم، رش دولتياند. تنها مرز تفاوت پذدهيعقرفتار و همهم روثبار يموربا ، ها دارديت، حقوق و آزادعدال

 .(11، ص 1931 ات،ي)ب آن دو است ياز سو

چ نوع مداخله و تجاوز به حقدوق ين معنا که دولت حق هيبه ا؛ بر حقوق و دولت حداقل يدراه دوم، دولت مبتنيد

است که اتدراد خودشدان آزادانده بده آن  يط مساعديجاد بستر و شرايتنها ا، فه دولتيوظ. اد را ندارداتر يهاو ارزش

ت يفش بوده و هم بر رتتدار دولدت محددوديکننده دولت در انجام وظاياريکه هم سازوکاري ن يترمهم. ابنديدست 

وجود قانون و برآمدن حکومدت بدر اسداس ست. ابازار آزاد ، سازوکار رسانديکند و هم اتراد را به حقوقشان ميوارد م

ناظر بده هدر دو ، سميلبرايد. ليآيزم محدودرر دولت به حسا  ميدر مکان يدياز عناصر کل، يقانون و مشارکت عموم

ارات محددود را يداتراد اسدت کده دولدت بدا کدارکرد و اخت يبرا يعيرش حقوق طبيچراکه پذ؛ باشديقسم از دولت م

د يدبا يرسم يقوا و نهادها يتمام، يک جامعه مدنين باور است که در يبر ا، جان الکند. کير و مشروع ميتصورپذ

عمدل  يردذارت از نهداد قدانونيدبه تبع، ه استيمجر يرويدولت که ن، نيبنابرا رند.يسرچشمه بگ ياز قوه قانونگذار

ردردد. ين مديمحدود و مع، است يدر جامعه مدن يکه مرجع عال، يرذارقوه قانون يارات دولت از سويکند و اختيم

کسدان حکدم يهمده  يبدرا، ردذار اوالًچون قدوه قدانون؛ رردديبه مردم باز م يرذارقانون ةالبته نقش محدودرر قو

ت يات بدون رضدايرذار حق ررتتن مالقوه قانون، ثالثاً. تواند باشدينم يزير مردم چين جز خيهدف قوان، اًيثان. دانديم

دولدت را بده ، تيددر نها. ردذارديرذار اثدر مدن حق مردم است که بر قوه قانونيا، بين ترتي. به اخود مردم را ندارد
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 يبنددجمدع، عملکرد دولت يهاتيمحدود ةان سده هجدهم، در رساليدر پا، ويلهلم تون هومبولترساند. يحداقل م

 يعندي، دولدت را در امدور خصوصدي هررونه مداخلده، يدهد. ويبراليسم به دست ميل ياز دولت آرمان يار روشنيبس

دولدت ، يشمارد. به رفته ويکسره مردود مي، گران ندارديد يوند بالتصلي با تعرض به حقوق ترديچ پيکه ه يامور

مشدارکت  يه که آنان بتوانند برايباال بردن ترهنگ شهروندان تا بدان پا ياست برا يالهيبلکه وس، در خود ينه هدت

آرداه ، رذارندين مناتع اتراد ميدر خدمت تلم ياسيس يکه نهادها ييازهايابند و بر امتيب يازهيانگ، دولت يهادر طرح

 است يقانون يهاين آزاديتضم يعنيت يامن، ک کالميت دولت در يغا: ديرويخود بارها م ةدر رسال هومبولتشوند. 

از ، کيدرابرت نوزداند. يت حداقل را الزم مد تراوان، وجود دوليز با تلکين ليجان استوارت م (.95، ص 1911و، ي)بوب

 يدولتد، دهدديرش دولت حداقل مديده دولت مخال  است و تنها تن به پذياست که سخت با ا يمعاصر يهابرا يل

ن ياز ا ييزهايذ قراردادها و چيو تنف ي، کالهبرداريمانند حفاظت از ترد در برابر زور، دزد يار محدودي  بسيکه وظا

ت يدتدرد، مالک يردر آزادرانيددولت تراتر از آن را عامل و .ندکيت ميز از دولت حداقل حماين کيون هاتل دارد. يقب

ز از يدن يمتفکر معاصر آلمدان، يوررن هابرماسداند. يات ميح يل و عناصر ماديو به انحصار در آمدن وسا يخصوص

مشارکت و حضدور  يتر از آن را عامل کاستهجو و رستردمداخله يکند و دولتيبر حقوق دتاع م يدولت حداقل و مبتن

 يابده دسدت عدده، شدطرنج يهدال شدن آنهدا بده داندهيت و تبديرياست و مديمردم در عرصه س ياريتعا  و اخت

ز از باورمنددان بده يدن دمنيد تريويدو  نيا برليآيزا، اوکشات، هانا آرنتچون  يگريد يهاتي. شخصاندديگران ميباز

 (.1931ون، ي)هما محدود هستند يرات و کارکردهاايبا اخت، لزوم دولت

سدتم يقدرن ب يهامهياو  تا ن يپس از جنگ جهاناين مد  دولت حداکثر.  يريا به تعبيدولت رتاه ، دراه سوميد

 شدد.يت مديدردرا حماتردررا و جامعده يهابرا يل يحضور پررنگ داشت و از سو يغرب ي( در اکثر کشورها1019)

ن اتدراد جامعده از ينابرخوردارتر يو برخوردار ين اجتماعياديبن يرهايع خيرامون عدالت و بازتوزيپ، جان راولزات ينظر

ده است. در دولدت کردن به سطح تعاد ، نقش دولت رتاه را برجسته يها تا رسيترصت، ثروت، قدرت، حقوق و آزاد

. باشددير، ترصت و مصلحت همگان دارا مدين حقوق، خيتلمبراي را  ياز امور ترد يادولت حق مداخله در پاره، رتاه

حدق : را اعالم کرد که عبارت بدود از يديدولت رتاه حقوق جد، روين شاپيسالو. به رفته يالبته نه به صورت استبداد

 يکرد، حق داشتن استراحت و اوقات تراغدت، حدق دسترسد يکه بتوان با آن زندر يکار کردن، حق داشتن دستمزد

عتداً ي. طبيا تبار ملين ينظر از نژاد، زبان، دشرتت صرفيپ يبرابر برا يهاداشتن ترصت به همه سطوح آموزش، حق

و  يزيدروجود سازمان برنامدهرو، ازايندارد.  يمنظم ياز به سازوکارهاين حقوق و عينيت دادن به آنها، نيت از ايحما

ت، دولدت يريک شدن مدديستماتيس .ابدييرسد که در چهره دولت رتاه تبلور ميک الزم به نظر ميستماتيت سيريمد

براليسدم نسدبت بده دولدت را يدراه ليدکه د يگريدارد. از عناصر ديباز م يل شدن به دستگاه استبداديرتاه را از تبد

شدتر و يبراليسدم نقدش بيسدبب شدده کده ل يدارهيسدرما يعندي؛ بدازار آزاد بدود يدارهيسدرما ةمقول، درررون نمود

و  يدارهيت سدرمايدتقو يبدرا يدارهيسدرما يمعنا کده دولدت از سدونيبد؛ رديدولت بپذ يارا بر يترانهيجومداخله
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ک سلسدله اقددامات، يددر ردرو  ،و بدازار يدارهيتداوم کدارکرد سدرما، . درواقعورزديم آن در امور دخالت يامدهايپ

ن يدرون از آن بده ايب ييرويد نيارردد و بين نمين است که به صورت خودکار از د  بازار تلميها و قوانيرذاراستيس

بده  ييهدااسدتين و سيبا طدرح قدوان، سوکيرردد تا از يضرورت دخالت دولت آشکار م، رونيد. ازايازها پاسخ روين

 ياريدجاد تعاد  يها و ايبه کاهش نابرابر، گريد يد و آن را از اسبتداد باز دارد و از سويم و قوام بازار کمک نمايتنظ

ن يدا. تدر ردرددرسدترده يو عموم يخصوص يهادانيدر م، طلبد تا قلمرو حضور و کار دولتين امر ميارساند. طبعاً 

 يهدا، حقدوق و دسدتمزدهامدهيه، اندواع بيبر سرما يات تصاعديع درآمدها، وضع ماليبازتوز يهارسترش را در قالب

؛ باشد يب اوضاع اقتصادقد مرايبا يا حدودد: حکومت تيرويم کار  ريموند پوپرش رذارد. ينان و... به نمايقابل اطم

 ياريو بسد يرسدانمبدادالت و اطدالع يهداسدتمياسدت تدا بتواندد س يان تدارکات قابل مالحظدهيازمند تلميرا نيز

م حکومدت در يبدون دخالت و تنظد، بازار يدارهيسرما: استمعتقد ز ين رابرت دا گر را آماده نگهدارد. يد يهاستميس

از انحصدارات و  يري، جلدوريت عناصر اقتصدادي، مالکيرقابت يچراکه بازارهااست؛ ک ناممکن يک کشور دموکراتي

هدا انجدام که توسط حکومت ير اقداماتيها و سانامهها، بخشيرذاراستين، سيتماماً به قوان، تيدتاع از حقوق مالک

وارد  يجدد يهدابياز مدردم آسد يبده بعضداقتصاد بازار قهراً ، م حکومتياند و بدون دخالت و تنظوابسته، رنديريم

کمک دولت ارر بده درسدتي جهدت داده  معتقدند: هابهاوسو  هربرت ساموئل (.15 - 19، ص 1930)دا ،  کنديم

دولدت رتداه تدا حددود دهده  ييمبارزه کند. شکوتا يرا رسترش دهد و با دشمنان آزاد يآزاد يتواند مرزهايم ،شود

که رکدود ، دوم( ي)بعد از جنگ جهان ياقتصاد يهاد و با آغاز بحرانيينپا يريد ييتان شکوياما ا، ادامه داشت 1019

 يهادچار اتو  شد. شرکت، کا و اروپا را به دنبا  داشتيدر آمر يو تورم يو تشارهاي پول يکاريش بي، اتزاياقتصاد

  يکنتر  دولدت تضدع، مروره و ب ادغام شدند يسم بازار برآمدند و در اقتصاد جهانيبزرگ درصدد استقرار مجدد مکان

ز مشدکالت را اضداته يدن يو نظام يدتاع يهانهيجاد کردند. هزيهم در بازار کار اختال  ا يکاررر يهاهيشد. اتحاد

دخالدت دولدت در اقتصداد و ، بيدترتنيبود که دولت کوچک شود. بد يها ضروردولت ينمود و با رسترش بروکراس

ن آن شددند و يگزيجدا يردولتديغ يهداو بنگداه يتيچنددمل يهداو شدرکت اتدتيکدم کداهش کدم، يکنتر  دولت

. وجدود نداشدت ينش روشدنيدنگدرش و ب، آن بود که در پس دولت رتداه، ن امرياتت. علت ايرشد  يسازيخصوص

 ةحق دخالت دولت در همد، نيهمچن د.ي بوتکم يدارهيبه سرما، که منتقد دولت رتاه بود، برا يکه نگرش نوليدرحال

را بده دنبدا  داشدت. در  يج بددينتدا، شدهروندان يار و آزاديداختقلمرو شهروندان و تنگ شدن  يزندر يهاصهعر

را  يو بحدران اقتصداد يتدرد يهدايبه آزاد يتوجهي، بيکنترل يکارکردها وار بودن،توان خصلت تودهيم، مجموع

د آمدد کده کدار يددرباره دولت پد ييهاشهياند، اهبرا يتوسط نوولرو، ازاينبخش عصر دولت رتاه دانست. انيل پايدال

ش ين خود به بازرشت به اقتصداد بدازار و رقابدت آزاد و اتدزايا. داديش ميترد را اتزا يرا کاهش و آزاد آن يهاژهيو

 د.ين سرنوشت خود انجاميينقش ترد در تع

قددرت تاختده  يطلبماً بدر جداهيکده مسدتق يلبرايشمندان ليد رفت: يکي از انديبراليسم بايدر رابطه با ساختار قدرت در ل
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تور حمله نموده است. او در پاسدخ يتوتال يهاميپرداخته و به رژ ياز آثار خود، به دموکراس يکيدر  ياست. و کار  پوپراست، 

، يسدد: در جامعده مشدمو  دموکرايدرويرسيده، م يسم است، به دموکراسيتاريو توتال ييبه دغدغه خود، که همانا اقتدارررا

دمدوکرات، بده علدت  يهداع شده اسدت و دولتيست، بلکه توزين يا سازمان و شخص خاصيقدرت متمرکز در دست نهاد 

گدر، شدرط تحقدق يد ي، به رروهديز قدرت از رروهيآم، امکان انتقا  مسالمتيشوند. به نظر ويل ميانتقادات مستمر تعد

هدا، ن جامعده بدا تکثدر رروهيدراقتدداررر اسدت؛ چراکده ايت حاکمده غليه يتنها جامعه دارا يبراليجامعه باز است و جامعه ل

 رود.ين ميروهاي خودسر و انحصارطلب از بين يابيشود و امکان قدرتيل ميها و نهادها تشکسازمان

 يريگجهينت

کنندد. يمشخص مد« دولت حداقل»ه يشتر با نظريبراليسم را بيم که امروزه ليابييدر مت، شذرآنچه با دقت نظر در 

 يديهدا دولدت را بالبدرا يل. د از آن خدالص شدديشمارند که بايار ميعتمام ييدولت را بال، هاستيکه آنارشيحالدر

آنارشي، در کتا  خود با نام ، کيرابرت نوزتر شود. د از حداقل الزم بزرگيراه نباچيانگارند که هياما الزم م، رينارز

بده ، دوم. کننديم يبانيبه دولت حداکثر که معتقدان به دولت عاد  از آن پشت يکي تازد:يز ميبه دو چ، ايدولت و اتوپ

ک يکالسد يبراليشه ليدتاع از اند، کينوز يهادراهين برد. ديکسره از بيد يدولت را با: ها که معتقدندستيطرح آنارش

صدرتاً ، ن حدا يدر عد. ر اسدتاسدتفاده از زور برخدوردا ياست که از حق انحصار يدولت سازمان، است که بنابر آن

دولدت ، کيدنوزجامعه به آن سپرده شده است. بده اعتقداد  ياعضا يمحاتظت از حقوق ترد يعني، محدود يافهيوظ

، آن ةفديندد و وظيآيهدم مد محاتظت از خود ررد يبرا، نيمع ينياست که در سرزم يآزادانه کسان يحاصل همکار

دارد. يخودسرانه عدالت باز مد يدولت اتراد را از اجرا، ن مبنايران است. بر اگيد ةدتاع از حقوق هر ترد در برابر مداخل

 يهدايو آزاد يش از اندازه در زندريب ةبا مداخل ،ردينها بر عهده بگيتراتر از ا يافهي، چنانچه دولت وظکينوزبه نظر 

امدا ، د حدداقل باشدديهرچندد شدارد که دولت حدداقل يريجه مينت ،کينوزالجرم ناعادالنه عمل خواهد کرد. ، اتراد

ن يدتدر از اعمل آن رسترده ةکه دامن يتوان به آن باور داشت و دولتياست که م يتنها دولتفته شود سته است ريشا

 نامشروع است.، باشد

کدرده اسدت و  ياريرات بسدييبراليسم در عصر ما تغيل، اما هابرا يشه ليرش دولت حداقل در انديبا وجود پذالبته 

رونارون  يهاهير نظريتحت تلث است و...يس ،سم در حوزه اقتصاديلبرايل شده است. لياز اصو  آن تعد ياريبسه امروز

دولدت در ة يم کده سداينديبيمد، ميز نگاه کنيها نن حکومتيتربرا يارر به ل، ط امروزياست. در شرا ل شدهيدچار تعد

 بدون حضور و دخالت دولت وجود ندارد.، عهدر جام ياچ حوزهيها رسترده شده است و هاز بخش ياريبس
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