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 الليبرالية بين التعريف والتطبيق
 

 علي أكبر نوائي
 علي الحاج حسند.ترجمة: 

 علي أكرب نوائي، علي احلاج حسن، الليربالية، احلرية،الكلمات المفتاحية: 
تطلق هذه الكلمة يف مقام التعريف، على نوع خاص من احلرية والتحرر، وهي من مثرات عصر التنوير 

ع من احلوار الذي يقابل اجلزئية الدينية املسيحية اليت خالفت احلريات الفكري. ويف احلقيقة، هي نو 
واالبتكارات، بسبب ما حلقها من حتريف واسع. ومن هنا، فالليربالية تؤكد على مسألة حرية الفرد وتقدم 
 االحتياجات الشخصية على احتياجات اجملتمع، وتنفي األمهية املعطاة للنشاطات اجلمعية املقابلة. وعلى

هذا األساس ليس لألخالقيات منشأ غييب أو قدسي، بل تتشكل على أساس االحتياجات الفردية. مث إن 
ما مييز هذه الطريقة أو العقالنية الليربالية عن العقالنية الكلية والدينية هو إصرارها على العقل اجلزئي الذي 

على  مدمرةدسية؛ لذلك فلليربالية آثار وهي بعيدة عن املسائل الق ،ر حول حمور املعاش وكيفية حتصيلهيدو 
األصول القدسية. تقوم العقالنية الليربالية بنسبة أفعال اإلنسان إىل األمنيات الطبيعية، وليس إىل 

 التمايالت القدسية الداخلية.

احلكومة، االقتصاد والثقافة  ،أما على مستوى التحقق، فاألساس واألصل واهلدف هو السياسة
ي املعيار يف كافة التشكالت االجتماعية. بعد وجود حتوالت وتغريات يف الليربالية، ظهر االجتماعية، وه

نوع من التجديد يف الليربالية التقليدية، مع العلم أن هذه احلركة مل يكن هلا نتائج مطلوبة، حبيث أضحت 
، وأصبحت على الليربالية مكان ألفول الفضائل، ال بل ازدادت التغريات الداخلية أكثر من املاضي

املستوى االقتصادي تفقد أي نوع من العمالنية، اليت بدأت تشري إىل نوع من األزمات يف القيم 
م بسبب املفهومية، ومن أهم جتليات هذا األمر هو ظهور الرأمسالية الظاملة، اليت حطمت كل األصول والقي

 فقدان العمالنية املذكور
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 مقدمة البحث
ت يف أوروبا على أثر عصر النهضة، كانت الليربالية أهم النحل بعد التغيريات اليت حصل

الفكرية اليت اجتاحت كافة اجلوانب االجتماعية، الثقافية، األخالقية والسياسية حلياة البشر، 
 العامل الغريب مكان األديان اإلهلية.يف فأضحت مبثابة أيديولوجية تطرح 

يف العصور األخرية،  اوالسياسية القت رواج   ومبا أن هذه احلركة الفكرية االجتماعية     
األديان  حيث تتواجدحيث التف حوهلا العديد من املفكرين يف البلدان الشرقية، و 

بعد رواج  اعملت وسائل اإلعالم على الرتويج هلا، وأيض   ،واملراكز اإلسالمية ،اإلبراهيمية
األخص قبل عصر النهضة، حركة االبتعاد عن السنن واألديان اليت راجت ملدة طويلة وب

فكانت هذه احلركة هي إحدى وسائل الدعوة إىل إدارة العامل وقيادة الفكر؛ كل هذه األمور 
 أليديولوجيات األخرى.لأوجبت أن ترتدي هذه احلركة األيديولوجية ثوب املعاداة 

ف سنحاول دراسة هذه الظاهرة من جهتني: األوىل، من جهة التعري ةوحنن يف هذه املقال 
تحقق والثانية من جهة ال هو الفهم الذي ميكن تقدميه عنها؟ وكيف ميكن تعريفها، وما

وما هي املقومات اليت من لناحية كيفية حصوله ومدى تطابقه مع مقام التعريف  اوحتديد  
  ن جتعل مسافة بني التعريف والتحقق؟املمكن أ

  لليبرالية في مقام التعريفا 
كار والنحل الفكرية اجلديدة اليت ظهرت يف أوروبا املعاصرة على تعترب الليربالية من األف

أهنا برنامج عمل وباعتبارها نظرية وتعليم، فأضحت يف الغرب كالتيار الذي وصلت  سأسا
أمواجه إىل كافة أطراف الدنيا. من أهم املسائل اليت جيب التعرض هلا ابتداء  هو تقدمي 

 لتظهر من خالله ماهيتها.تعريف دقيق يتناسب وواقع الليربالية 

حركة فكرية  االليربالية هي أيديولوجية وفلسفة، وهي أيض   أنيف البداية جيب اإلشارة إىل 
سياسية وثقافية، تتعاطى تنظيم العالقات االجتماعية للبشر يف ميادين خمتلفة. أخذت كلمة 

يدل على اإلنسان  الليربالية من املصطلح الذي يدل على مفهوم احلرية، ومن املصطلح الذي
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 املتحرر، وتستعمل هذه الكلمة اليوم يف العامل الغريب للداللة على تيار حترري ميتلك أصوال  
معرفية ونظرية خاصة، وتدل هذه الكلمة على نوع خاص من التحرر، وال تعين كل شكل 

 من أشكاله، وإال جيب أن نطلق على خمالفي الليربالية بأهنم خمالفو احلرية. 

الليربالية تقوم جبوهرها  واقع إن مجيع خمالفي الليربالية ليسوا من خمالفي التحرر. إذوال  
إن الليربالية هي نوع  :؛ لذلك ميكن القول يف تعريف كليعلى مفهوم خاص من التحرر

خاص من التفكري املعريف، السياسي، االقتصادي، واالجتماعي وهي تؤدي إىل نوع خاص 
من حيث الظهور والعينية االجتماعية شبيهة باأليديولوجية. ظهر  من احلرية الفردية، وهي

 بعد ذلك يف عصر اإلصالح. اهذا النوع من التفكري يف عصر التنوير وتعاقب أيض  

 المباني الجوهرية لليبرالية
ال ميكننا تقدمي مفهوم صحيح ودقيق لليربالية من دون االطالع على مباين ومعايري ظهور 

يفرتض بداية، فهم املباين األساسية لظهور الليربالية، لنتمكن من الوصول إىل  الليربالية لذلك
 املفهوم األساسي هلا. بالتعريف 

تقابل الليربالية النظام الفكري التوتاليتاري الذي حكم أوروبا، بعد أن استمد بعض 
واليت  مشروعيته الصورية من املسيحية، هذه احلاكمية اليت استمرت ما يقارب األلف سنة

غلب عليها يف أواخرها املخالفة الشديدة للعقالنية، والعلم واحلرية. لقد منع يف الفكر 
للتساؤل  املسيحية حمال   ةي إىل جعل احلاكمياملسيحي، العلم، واإلبداع والتساؤل الذي يؤد  

 وضع تاريخ طويل يف أوروبا. الوالتشكيك حيث كان هلذا 

يف  اواسع   ار يف أوروبا، أثر  ثية اليت قادها كالون ولو تانمن جهة أخرى،كان للحركة الربوتست
انتشار عصر التنوير الفكري، لذلك كان التوجه الغالب على هذا العصر هو التساؤل 

 والتشكيك.

ملا خيص التقاليد القدمية، ذلك ألن عنصر الثقل الذي  اخمرب   يعترب عصر التنوير عامال  
احلرية، يف مقابل اجلزمية الدينية املسيطرة على استخدمه قادة عصر التنوير هو عنصر 

احلكومات املسيحية، مث إن تأكيد قادة عصر التنوير على جمموعة من العناصر األساسية 
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أدى، ويف مدة قصرية، إىل انتشار الليربالية بشكل سريع يف جماالت احلياة الفكرية السياسية 
اإلشارة إىل املباين اجلوهرية لليربالية لنتبني  واالجتماعية للعامل الغريب، ومن هنا من الضروري

 ماهيتها بشكل عيين وملموس.

 

 الحرية الفردية .1

صالة الفرد، حيث تطرح الليربالية موضوع القيمة الوجودية املطلقة للفرد تعترب الليربالية ترمجة أل
أوضح من دون أي مانع أو رادع، حيث ال يوجد يف تعاليم الليربالية املتنوعة أصل آخر 

من أصل إيصال اإلنسان إىل الغاية القصوى، ال بل إن كافة عظماء الفلسفة يف  وأحكم
السياسيني، يتفقون على أمهية الفرد، ال بل إن العديد من  معصرنا هذا، سواء املتأهلني أ

احلوادث التارخيية اهلامة أمثال اإلصالح الديين، الثورة اإلجنليزية، األمريكية والفرنسية، 
ب معىن آخر من خالل هذا األصل ويف النهاية فاألصل  املعمول به هو اعتبار الفرد تكتس

  .(1)الغاية األساس

يف الواقع فإن الليربالية تنفي األدوار اجلماعية املتضادة وال تنكر العالقات االجتماعية 
اجلماعي هو وتأثري اجملموعة على الفرد. إن ما تعرتض عليه الليربالية هو اعتبار هذا السلوك 

هدف خارج عن الفرد. بناء  على هذه العقيدة، فإن كل شيء يدور مدار الفرد، وإمنا اجملتمع 
مبا تعنيه هذه الكلمة هو حميط مناسب ألجل حفظ حياة الفرد، وهو مكان ضروري ألجل 

 .(2)رشده ومنوه

حله كما إن حياة الفرد يف احمليط االجتماعي، إمنا هي ألجل مصا :من هنا ميكن القول
الفرد يف هذه النظرية هو صاحب  ،اأن كافة آثار وتأثريات اجملتمع تدور حول حمور الفرد، إذ  

 األصالة، وحرية الفرد يف العقيدة الليربالية هي أصل مهم وأساسي.

                                                 
 .95 فحةصال (1387انتشارات، )، ترمجة عبد الوهاب أمحدي، الليبراليةجورج بوردو،  (1)
 .96 فحةصالاملصدر نفسه،  (2)
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املقصود من حرية الفرد هو خروجه من الدوائر اليت ميحى الفرد فيها حيث تسلب عنه  
ببعض اللوازم والضروريات أمثال األيديولوجيات  اار وجتعله مقيد  هناك حرية العمل واالختي

واألديان اليت تغرق الفرد يف غمرة تكاليفها ومناسكها الدينية اخلاصة، لذلك ال جيب على 
الفرد اخلضوع ال إىل اإللزامات الدينية حلكومته وال االجتماعية. ومبا أن الفرد حر، فال ميكنه 

 .(3)و مبدعهااخلضوع لقواعد مل يكن ه

من وجهة نظر هذه العقيدة، فإن احلرية وحدها هي اليت تتمكن من إخراج القوى اخلفية 
ومبا أن أصل النفع الفردي واللذة املادية يف الليربالية  ،للفرد يف كل جماالته الوجودية إىل العمل

النفع  هي أصل كافة األحكام لذلك جيب أن يكون الفرد حر بكل معىن الكلمة يف جماالت
أو لذة  افردي   االفردي واللذة املادية، مبعىن أن يتمكن الفرد من احلصول على كل ما يظنه نفع  

 وبالتايل قدرته يف احلصول على هذه األمور يف مرحلة العمل. ،مادية

على هذا، فاحملرك األساس لكافة أنواع العمل، سواء الفردية أم االجتماعية هو النفع 
   .(4)الكيفية األخالقية للحريةاالجتماعي له وليس 

من إحدى األمور اهلامة اليت ميكن التأكيد عليها يف مقام تعريف الليربالية هو أن الليربالية 
حلرية الفرد األخالقية، ولذلك تصبح مقولة األخالق يف التوجه الفردي  اثابت   اال متلك معيار  

الوجود املتغري واجلزئي واحملدود مسألة نسبية؛ ذلك ألنه يصبح منشأ ومصدر األخالق هو 
 .(5)وليس املصدر القادر املطلق والغييب ،لإلنسان

ختضع القيم يف هذه العقيدة إلرادة الفرد وتتغري القيم بناء  على حاجيات الفرد وليس 
بناء  على اإلرادة اجلماعية للبشر، وليس من خالل إرادة شخص قاهر ومسيطر، سواء أكان 

 الشهود.من عامل الغيب أم 

                                                 
 .97فحةصالاملصدر نفسه،  (3)
 .98فحة صالاملصدر نفسه،  (4)
 ه 1379انتشارات كيهان، الطبعة األوىل، )طهران: ، إشارات الليبرالية في إيرانشريار زرشتانش،  (5)

 .17 فحةصال، (ش



 6 

يف العقيدة الليربالية، تتصل اإلرادة يف بعض أشكاهلا بإرادة اإلنسان كما يتصل الظل 
بالظل اآلخر، وتسقط القيم اليت كان منشأها يف العامل اخلارج عن إرادة اإلنسان، وال وجود 
للواقعية املتعالية، وال يوجد يف هذه األيديولوجية أي قانون كلي وأخالقي يرشدك على ما 

 .(6)جيب فعله، وال يوجد يف هذا العامل أي شعار مقبول

يف الواقع، ال يوجد يف الليربالية أي نوع من األخالق والقيم املاورائية اليت تتناسب مع 
لة ومل يلتفت إليها وال ميكن ة لإلنسان وفطرته، ال بل إنه مل يلحظ هذه املسأاجلوانب الروحي

ثابتة األخالقية والنظم القيمية املتعالية، وهو مقيد للشخص الليربايل التقيد بالعقائد ال
 بالتعهدات الفردية. هذا من ناحية املاهية.

، مث إن النفع واملصلحة اوحموري   اأساسي   وبشكل عام، يعترب الفرد يف هذه العقيدة  أصال  
ر هي اليت تعني كيفية حركته، وال ميكن ألي جهة خارجية كالدولة، اجملتمع، الدين واألمو 

 الغيبية أن متنع الفرد من احلركة يف طريق النفع واللذة. 

 جزئية العقل االتجاه نحو .2
قسموا العقل إىل نوعني كلي وجزئي، حىت إن أكثر فالسفة الغرب ارتضوا هذا التقسيم. 
العقل الكلي هو نظرة كلية ومنظمة إىل جمموعة عامل الوجود تؤدي إىل تعايل الروح، حيث 

 ظائف والرساالت املاورائية وبيانات عامل القدس ومن هنا يتعاىل إىل اخلالق.حيصل تلقي الو 

أما العقل اجلزئي، فهو العقل الذي تسيطر عليه عقيدة املنفعة واللذة، هذا العقل الذي 
يلتفت إىل األمور اجلزئية، ال بل يقوم بتقييم األمور بناء  على أصلي املنفعة واللذة، وهلذا 

 ور املاورائية وال يتمكن من معرفة وتشخيص املسائل املطلقة واملاورائية. السبب ينكر األم

وحيث إن دائرة عمله خمتصرة يف األمور احملسوسة الطبيعية والتجريبية، هنا ميكن القول 
حيث حاولت الليربالية الوصول إىل  بأن الروح العقالنية الليربالية ختالف وتعارض املذهب،

القانون البشري، لذلك بادرت ملعارضة ونقد املذهب واألمور  حاكمية قائمة على أساس

                                                 
 .22فحة صال، ترمجة عباس خمرب، الليبرالية من الظهور إلى السقوطاربالسرت،  مصدر سابق، (6)
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القدسية، وذلك كما حصل يف بداية نشأة الليربالية مع مارتن لوثر وكالون، اللذين عمال على 
 إجياد حركة دينية تقارنت مع جعل الشريعة يف بوتقة العرف.

شر من جعل وهكذا وصلت األمور إىل أن متكن بعض املؤلفني يف القرن الثامن ع
 . (7)النتقاداهتم الظاملة، من خالل التوسل بالعقالنية املدعاة اإلهليات واألخالق الدينية حمال  

اعترب الليرباليون أن العقالنية والعقل اجلزئي، هي من التعاليم األخرى اليت تشكل جوهر 
ضة واملفرطة، الليربالية، حيث جيب البحث عن الصورة الواقعية لليربالية يف العقالنية احمل

 .اأساسي   اوحمور   افأضحت بذلك مذهب  

لقد سامهت العقالنية اجلزئية وكيفية تعاطيها مع األمور البشرية يف ظهور الصورة الواقعية 
لليربالية، وهبذا النحو خل صت الليربالية نفسها من قيمومة القيم الدينية. يقول جورج بوردو: 

ج مهمة، األوىل هي حترر الفرد من كافة االهتمامات كان هلذا الفهم من العقل ثالثة نتائ
حيث إن  ،اإلميانية والدينية اليت قد تؤدي إىل ظهور آالمه فيما يتعلق بالسلوك االجتماعي

اإلجنيلية عن نظام  تساعة اهلل هي يف مكان وراء هذا العامل.. النتيجة الثانية، إبعاد التلقيا
اد بأن دور اجلنة يتعهده الدين من خالل احلياة احلياة املادية، وبعبارة أخرى االعتق

االجتماعية. ويف الواقع فقد أوكلت إىل الدين مهمة إعطاء االطمئنان واهلدوء إىل الفرد فقط. 
حيث كان هلذه النتيجة آثار هامة على  اوخصوصي   احصري   اواألخرية هي اعتبار الدين أمر  

 ،وعليه تصبح هذه القضية مسألة ذهنية حبتة املستوى السياسي، من أمهها اإلميان دون عمل،
 .(8)وبالتايل حصر النزعة التغيريية لإلجنيل، باجملال الوجداين للفرد

ال يوجد يف العقيدة الليربالية أي موضوع ينسجم مع العقل القدسي، ال بل جيب 
ث إخضاع كل أمٍر لتجربة العقل اجلزئي وأحكامه. ويكتسب هذا العقل منزلة ومكانة، حبي

يواجه هذا العقل اجلزئي  اجيب على كل إنسان أن يستمر يف مسريته من خالله فقط، وطبع  
 وباألخص تلك املوجودة يف طبع اإلنسان واليت ال مفر منها. ،بعض العراقيل والصعوبات

                                                 
 .114 الصفحةجورج بوردو، مصدر سابق،  (7)
 .117 فحةصالاملصدر نفسه،  (8)
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جيب على اإلنسان يف العقيدة الليربالية أن خيتار طريقه بواسطة هذا العقل، ومن جهة 
ن اخلطأ؛ حيث إن اشتباهات اإلنسان من األمور الطبيعية املوجودة يف أخرى جيوز لإلنسا

ماهيته، ومن هنا ميكن الوصول إىل النتيجة التالية وهي إن وصول اإلنسان إىل احلقيقة  
 . (9)يكون من خالل تعارض آراء البشر، وال ميكن ألي شخص االدعاء بأن احلق فقط له

خمربة بالنسبة لألصول املقدسة واجلزمية، ولذلك تتنزل فيها  اوحتمل العقالنية الليربالية آثار  
األخالق إىل النتائج غري الدينية؛ لذلك ال ميكن للدين التعامل مع األمور والقواعد السلوكية 
اليت ال ميكن للعقل اجلزئي مواكبتها والتعاطي معها، حيث إن العقل يعتمد على التجربة، 

ل األمور واملسائل التجريبية اليت ختربها، وبالتايل تتمكن والبشرية تصل إىل السعادة من خال
 من الوصول إىل السعادة يف هذا العامل )أي النفع واللذة(.

: لو أردنا تقدمي حتليل واقعي لتوجه الليربالية يف تعاطيها مع العقل اجلزئي، ميكننا القول
احلاضر، اليت ال تقبل  ن التصديقات العقلية اجلزئية هي أساس وأصل املادية يف العصرإ

 حمدوديات املسائل اليت هي ما وراء املادية.

 

  ق في خم  العقل الجزئي والفرديةاألخال
بااللتفات إىل القراءتني اللتني قدمنامها ألصل الليربالية، ميكننا الوصول إىل نتيجة مفادها إنه 

هذا األساس جيب أن ميكن حماسبة األخالق يف الليربالية على أساس النفع واللذة. وعلى 
حيصل الشخص الليربايل على مسائل متكنه من الوصول إىل ميوله واحتياجاته من دون أي 

 ، باالعتماد على العقل اجلزئي.احمدودية، وكل هذا، طبع  

من وجهة نظر املفهوم الليربايل ملاهية اإلنسان، فإن أفعال اإلنسان تنشأ بواسطة طاقته 
الذاتية، هذه األمور املخزونة يف الواقع يف ذات اإلنسان. يف مرحلة الطبيعية ومتنياته وميوله 

                                                 
 .68 فحةصال، 77، العدد مجلة دانشجوعادل،  د.حداد (9)
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الحقة، ميكن هداية وتوجيه هذه التمنيات مليول من خالل قدرة العقل القاطعة، هذه امليول 
 .(10)اليت هي جزء من خمزون البشر يف العامل

البشرية، لذلك  بناء على العقيدة الليربالية، فإن امليول اجلنسية هي من أقوى األمنيات
يعتقد بعض األشخاص أمثال بنتام وهابز وأمثاهلم أن األمور اجلنسية، من أهم األمور 
وأكثرها مبنائية حبيث جيب إرضاؤها بأي وسيلة كانت. ولذلك يقولون بأن إرضاء هذه 
امليول يؤدي إىل فعالية اإلنسان، وعلى هذا فهم خيالفون أي فلسفة أخالقية حتاول منع هذه 

 عالية.الف

خلوة النساء" يقول يف مقدمته: " وهنا يطالعنا حديث الربالسرت يف كتاب حتت عنوان
أقد م هذه الكلمات للشهوانيني من أي جنس كانوا فيجب عليهم أن يرب وا أنفسهم على 
أساس هذه األصول، اليت جتعل من شهواتكم أكثر حد ة، هذه الشهوات اليت حيذ ركم منها 

األرواح الباردة، والواقع إن هذه الشهوات هي وسائل قدمتها لكم األخالقيون أصحاب 
الطبيعة ليتمكن اإلنسان من الوصول إىل غايته املقدرة له. وعليه، فأصغوا فقط إىل هذه 
اإلشارات اليت حتمل اللذائذ، ألنه ال يوجد أي نداء ميكن أن يوصلكم إىل السعادة سوى 

 .(11)نداء الشهوات

إن كل شيء يتحقق يف الليربالية على أساس الفردية وعقالنية على هذا األساس، ف
 هبذا املعيار. ااملفهوم، وكل شيء آخر ميكن أن يكون أخالقي  

تعترب الليربالية أن كل شيء ميكنه أن يتحقق على أساس العقل الفردي، حىت نفس 
. ويرجع الفرد؛ حيث يصبح الفرد هو الغاية والوسيلة اليت تساهم يف أي تقدم اجتماعي

 .(12)الرشد االجتماعي إىل كيفية الوسائل املستعملة فيه..

                                                 
 .39 الصفحة ،إشارات الليبرالية ،شريار زرستانسمصدر سابق،  (10)
 املصدر نفسه. (11)
 .119 فحةصالاملصدر نفسه،  (12)
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ويف اخلتام، فالقيم األخالقية يف هذه النظرية هي األشياء اليت يدركها الفرد من خالل 
 عقالنيته ولذلك فهي نسبية.

رب تلليربالية، حيث تع اوجامع   اكلي    امن خالل املقاطع اليت ذكرنا أردنا أن نعطي تصوير  
خالله تامة وكاملة يف مقام التعريف. وميكن خالصة الصورة الكلية من خالل حتليل  من

 املقاطع املتقدمة وهي على النحو التايل: 

وسعي طبيعي ظهر بعد زوال النظام اإلهلي  الليربالية هي حركة فكرية سياسية معرفية،
دية، السياسية املالزمة للحد من األخالقيات الفر هذه احلركة  املسيحي يف أوروبا،

يكتسب الفرد من خالله األصالة،  اجديد   اواالجتماعية، حبيث استطاعت أن تقدم منهج  
وعليه فال ميكن ألي شيء خارج وجوده، سواء أكان الدولة أم الدين أم اجملتمع إجياد املوانع 

 أمامه حبيث حتول دون وصوله إىل ميوله الطبيعة.

على هذه العقيدة اليت هي أيديولوجية، راجت يف كافة الدول الغربية، فإن العقل اجلزئي  
حيظى باألمهية األوىل اليت جتعل منه أصل ومبىن كافة الفعاليات البشرية، وبالتايل فالليربالية 
 هي الغذاء األساس للفكر املادي واإلباحية الفردية واالجتماعية. هذه احلالة اليت جتلت يف

أكرب صورها من خالل وجود العقل اجلزئي، وعليه كان احلكم بالنسبية على العقائد 
األخالقية، وانتفت أي قيمة للقيم املطلقة، والثانية اليت تشكل أساس احلوار االجتماعي 

 والثقايف واملعريف.

 الليبرالية في مقام التحقق
ليت تلت تكامل عصر النهضة، ذلك ألنه جيب اعتبار الليربالية ظاهرة تتعلق باحلقبة التارخيية ا

من املمكن وجود نوع  ابعد استقرار هذه احلقبة ظهر فهم جديد عن اإلنسان والعامل، وطبع  
من الليربالية االبتدائية يف العصور اليونانية القدمية، ولكن املسل م أن هذا النوع من الليربالية، 

عليه يف هذه املقالة هو متابعة الليربالية مل يكن هو املقصود يف هذا البحث، بل ما عملنا 
 بعد استقرار عصر النهضة.
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من جهة أخرى جيب االعرتاف بأن الوجود الرمسي لليربالية كان بعد الثورة الفرنسية، هذه 
 الظاهرة اليت كانت من معطيات عصر النهضة وآثارها.

لراديكالية واإلصالحية ولوال وجود الثورة الفرنسية لكان من املفرتض أن تبقى النظريات ا
من دون أن يكون هلا  ايف الذهن، ال بل كانت هذه العقائد منحصرة يف طبقة املتنورين فكري  

 .(13)أي تأثري يف احلياة السياسية

الثورة الفرنسية هي النقطة اليت حصل من خالهلا انتقال الليربالية من مرحلة الرؤيا واألمنية 
وهي اللحظة اليت جتل ت من خالهلا أهم وأعظم املعطيات  إىل كوهنا سلطة سياسية واسعة..

 .(14)الفنية لليربالية يف أوروبا

مع االلتفات إىل ما قدمناه، جيب اعتبار الثورة الفرنسية نقطة عطف يف جمال تبدل الرؤية 
 الثقافية األوروبية فيما خيص الليربالية، إىل ثقافة عملية تتحقق الليربالية من خالهلا.

يف اجملاالت السياسية، احلكومية،  اوقانون   اضحت الليربالية يف مقام العمل معتقد  لقد أ
االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وهي معيار تغريت على أساسه الرتكيبة االجتماعية يف 

 أوروبا.

 التحول في السنة الليبرالية
االختالفات يف الليربالية  مع انتقال اجملتمعات الغربية من حالة العصيان األوىل، ومع ظهور

التقليدية واحلديثة، نشاهد يف الوقت احلايل ظهور حركة إصالحية يف الليربالية التقليدية أدت 
إىل ظهور بعض املشكالت يف حتقق الليربالية، هذه احلركة اإلصالحية بشرت بتغريات جذرية 

وبعد ظهور جمموعة العقائد عام على ظهور الليربالية،  300وكبرية يف الليربالية، وبعد مضى 
من التغري  ادت إىل تفسخها ميكننا أن حنكم وجنزم بأن الليربالية التقليدية تواجه نوع  أاليت 

والتحول األساسي الذي سيؤدي إىل سقوطها، ذلك ألن الليربالية كانت حتمل يف مقام 

                                                 
 .313الصفحة املصدر نفسه،  (13)
 .314الصفحة املصدر نفسه،  (14)
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قوق.. اليت تشكل العمل تبعات سيئة، ولذلك نشاهد أن أحباث العدالة، املساواة، رعاية احل
أساس تعاليم الليربالية املدعاة، قد أعطت نتائج عكسية يف التحقق أدت إىل سلب حرية 
الكثريين. وهذا ما يعرتف به راولز يف كتاب "نظرية العدالة"، هذه النظرية اليت ترسم لنا الواقع 

 املوجود يف اجملتمعات الغربية والذي هو نتيجة لتفسخ الليربالية.

دووركني نظريات وآراء جديدة يف الليربالية ميكن حتليلها وتوضيحها من خالل لقد قدم 
 عقائد راولز. لذلك نراه يقول: 

املطلوب من الليربالية اجلديدة التقليل من عدم املساواة يف توزيع الثروة من خالل وسائل 
 .(15)الرفاهية وسائر أشكال توزيع املقدرات

لي للمجتمعات الليربالية وااللتفات إىل املسري الكلي لذلك، وبعد اإلذعان بالنسيج الك
للسياسة، االنتقاد والثقافة، فإن نظريات أمثال راولز ودووركني هي شبيهة إىل حد بعيد 
بالومهية منها إىل الواقعية، لذلك فالليربالية اليوم، هي أضعف من أن تتمكن عن طريق نظرية 

ال بل إن هذه التغريات اجلزئية اليت حتصل  ،عد واألسسالعدالة أن تعود إىل النظم وتلتزم القوا
 ال ميكنها أن تصفي وتطهر السنة الليربالية.

 فول الفمائل في السنن الليبراليةأ
على الرغم من أن الليربالية انتهت إىل نوع من اهلرج واملرج األخالقي والفلتان االجتماعي من 

لليربالية يف الغرب، حيث تعرضوا هلا حيث العمل، وعلى الرغم من وجود منتقدين كثر 
بسبب الفلتان األخالقي الشديد الذي تركته وذلك كما فعل مكينتابر حيث يعترب أن سعي 
البشر مرهون وموقوف لقضية إجياد الفضائل ونشرها يف اجملتمعات البشرية، ولكن مع هذا  

إن  :ألة ويقولحيث يوضح هذه املس كله فقد اهنارت كل هذه املسائل يف الليربالية،
أمام انتشار الفضائل. تعترب الفضائل  اقوي   ااالحنالل، واالهنيار ومجيع فروعه وحدوده كان مانع  

من األمور الضرورية والالزمة حلياة البشر، ولكن هذه األمور جمهولة وغري معلومة يف الفردية 

                                                 
 .الةنظرية العد مصدر سابق، (15)
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يكون معياره  املعاصرة، حيث إن األصل هنا هو أن اإلنسان له ما خيتار هو، وليس ما
 .(16)الفضائل

إن كل هذا االبتعاد عن الفضائل عند الليرباليني، جيب أن تدفع مثنه احلرية، ألن احلرية 
 هي األصل األساس.

 الحقيقية في الثقافة الليبرالية التجاذبات
النتقادات جديدة،  اجملموعة من التجاذبات اجلدية كانت حمور  لقد تعرضت العقيدة الليربالية 

ا نشري إىل بعض هذه التجاذبات اليت تبني فشل الليربالية يف مقام التحقق والعمل، وهن
 وسنوضح أن الليربالية ال متلك قدرة الدوام واالستمرار والثبات.

 ظهور التخبط في المجال االقتصادي -1

 إن عدم فعالية وعمالنية الليربالية يف الوقت احلاضر يرشدنا إىل معرفة االدعاء املذكور، ومل
تتمكن الليربالية على رغم ادعاءاهتا الكثرية من إجياد التوازن االقتصادي، ومل تساعد الدول 

ت إىل إجياد تفاوت طبقايت الغربية واألوروبية يف الوصول إىل هذا التوازن االقتصادي، بل أد  
ول حاد  داخل األجيال األوروبية. وقد سرت هذه األمور إىل املسائل السياسية وعالقات الد

ولذلك كان االقتصاد يسري يف  ،فيما بينها، ذلك ألن األصل املعمول به هو اللذة واملنفعة
 هذا االجتاه.

لقد سامهت هذه املسألة يف زيادة طمع الطبقة الربجوازية، ودفعت هذه الطبقة والطبقة 
 احلاكمة إىل التفكري جبدية أكثر يف منافعها االقتصادية.

من السلطة احلاكمة، ولكنها درجت على  اربجوازية شيئ  األصل أن تتوقع الطبقة ال
االستفادة من السياسة كوهنا تؤمن هلا مصاحل واسعة، ولذلك ازدادت االدعاءات املزيفة يف 

                                                 
 .237 فحةصال ترمجة يزن احلاج، )بريوت: دار التنوير( ،مقاالت حول الحرية خمسبرلني،  ايزايا (16)
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العالقات بني العائالت أو هذه الطبقات واجملالس احمللية وذلك هبدف إجياد هذه الروابط 
 .(17)املزدوجة اليت تؤمن منافعها من خالهلا

يه تغريت من هذه املسألة بالضبط، بدأت تفقد الدولة الليربالية معناها األول، وعل
ربالية إىل حكومة تدعي احلرية يف الدفاع عن مصاحلها االقتصادية، وهي ليست احلكومة اللي

حكومة تعمل على تعميم مبدأ احلرية وال تساهم يف جعل أكرب عدد ممكن من الناس 
  .(18)يستفيدون من هذا املبدأ

تعترب فرنسا أهم منوذج لالضطراب االقتصادي، حبيث سيطرت جمموعة من اإلقطاعيني 
الفرنسيني يف ظل االقتصاد الليربايل على كافة اإلمكانيات االقتصادية والفعاليات الزراعية 

على اإلنتاج القومي.  اكبري    ابعد يوم، حىت أصبحوا خطر   اكو األراضي يكربون يوم  فكان مال  
إهنم كانوا يلجئون محلتهم اإلقطاعية إىل الليربالية االقتصادية وال يسمحون باالعرتاض على مث 

 عملهم وسلوكهم ال بل كانت الدولة حتميهم وتدافع عنهم.

الذي وصل فيه   1906كنموذج على هذا األمر، لو أخذنا بعني االعتبار عام 
من اجلمهورية" كليمانصو هذا كليمانصو إىل السلطة يف فرنسا حتت شعار " أكرب مقدار 

الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية يف حكومة  سارتن الذي أقام انتخابات كان نتيجتها 
سيطرة الراديكاليني، فهنا هل عمل كليمانصو وكافة الراديكاليني على توسيع مفهوم احلرية 

جماالت احلياة  واألسباب السياسية واالقتصادية اليت استفاد منها هو لتعم هذه املسائل
  .(19)االجتماعية؟ اجلواب على هذا السؤال منفي

                                                 
 .147 فحةصالاملصدر نفسه،  (17)
 .149 فحةصالاملصدر نفسه،  (18)
 .163 فحةصالاملصدر نفسه،  (19)
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لقد عمل االقتصاد الرأمسايل الليربايل على إعطاء احلريات صبغة فقدت من خالهلا الغاية 
املوضوعة ألجلها، حيث إنه ميكن االستفادة من احلريات من خالل رعاية املعطيات احمليطة 

  .(20)واملتعلقة بقيود وبنود الرأمسالية

ربالسرت على مسألة أن االقتصاد الليربايل يقدم صورة سيئة للدول األوروبية، يؤكد آ
 ويقول يف كتاب "الليربالية الغربية من الظهور إىل السقوط": 

لقد حتولت مدينة منشسرت، وقبل املدن األخرى، إىل منوذج واضح للرأمسالية الصناعية، 
إىل روح  1850و 1815املدينة بني األعوام  مع كافة عظمتها وخباثتها، وكانت هذه

جديدة من التجدد والعظمة، هذه املرتبة اليت يعرب  عنها أحد شخصيات كتاب "كانيتكرباى 
ديزرائيلي" بأنه يؤم ها كل من يتطلع إىل صورة مستقبلية أوضح، ومع ذلك فزوارها كانوا 

 .(21)يلتفتون إىل عظمتهايلتفتون إىل خباثة هذه املدينة بنفس املقدار الذي كانوا 

 عن دوتوكويل يقول فيه:  اربالسرت حديث  مث ينقل آ

من خالل هذه اجملاري امللوثة اليت تسري يف املدينة إىل كافة البشر يتحرك فيها جمرى من 
  .(22)الذهب اخلالص

ريات ويقول توكويل يف أثناء حبثه عن نقد الليربالية األوروبية: أد ت الليربالية إىل زوال احل
  .(23)اخلالقة يف اجملتمع

 أزمة القي  المعنائية. -2

من أبرز ما يشري إىل عدم موفقية الليربالية يف القرون األخرية، وباألخص يف العصر 
احلاضر، هو أزمة القيم املعنائية، وغياب املعىن عن ساحة حياة اإلنسان، اليت جاءت على 

                                                 
 .400 فحةصال، الليبرالية الغربية من الظهور إلى السقوط، آربالسرت نتوينأ (20)
 .401 فحةصالاملصدر نفسه،  (21)
 .401 فحةصالاملصدر نفسه،  (22)
 .237 فحةصال، مقاالت حول الحرية خمس مصدر سابق، (23)
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اجملاالت اإلشراقية إىل اجملاالت الناسوتية،  أثر فقدان القداسة وختطي املفاهيم القيمية من
حبيث طفت الدنيوية اليت تسببت يف بروز الكثري من املشكالت واألزمات. لقد ظهرت 
شواهد هذه األزمة بصورهتا العينية والواضحة يف العرفية اليت طغت على الشرائع السماوية، 

الثورة الصناعية، املدنية، وانتشار وبروز األفكار العقالنية والفراغ األيديولوجي جملتمعات 
األفكار احلسية والتجريبية وغريها. لقد وجهت هذه املسألة صدمات كبرية إىل القداسة، إىل 
اجلانب العريف والناسويت بشكل إننا نشاهد اليوم أن مقوالت اهلل، املذهب، التجليات النورية، 

يم اليت يستعملها البشر بالنسبة إىل اإلشراقية، القيامة واملعاد، هي أقل األلفاظ واملفاه
 مقوالت العقل والعلم والصناعة، املدنية، السكوالرية والشخصانية و...

ليست األزمة يف الغرب مسألة جديدة، حيث إن الواقعية الغربية حتمل يف طياهتا الكثري 
ليونان إىل من التعارضات، لذلك حتيط هبا األزمات. ولقد كان الفكر الغريب منذ بدايته عند ا

من "األزمات"، ولذلك كان طرح السؤال عن األزمة هو للخروج منها، مث  االيوم حيمل نوع  
سنة املاضية قد موا عدة نظريات أساسية حول  ةاألربعمائإن الفالسفة الغربيني خالل 

زغيبون وحىت اشبنغلر، والنتيجة اليت ميكن الوصول إليها أاالحنطاط، وحبثها العديدون منذ 
  .(24)أن االحنطاط واألزمات هي أساس احلضارة الغربية هي

لقد محل الفكر الليربايل أزمة أخرى إىل جانب أزمة املعاين، أال وهي األزمة املعرفية، اليت 
تعترب من أعمق األزمات اليت واجهها الغرب، وجتل ت اليوم يف جمال املعارف اإلهلية والدينية، 

ة والفعالة العاملية على أهنا خمالفة للعلم واحلضارة واحلرية، حيث حاولوا تصوير األديان احلي
وبالتايل أخرجوها عن ساحة احلياة اليومية، وباألخص التعاليم اإلسالمية، اليت هي يف الواقع 

 من أهم معتمدات ومستندات البشر املستقبلية فحاولوا إخراجها وإسقاطها من االعتبار.

ة إىل درجة أن حاول استدالليو القرن الثامن عشر لقد وصل انتصار النظريات املادي
أمثال "بيل" وفالسفة دائرة املعارف الفرنسية نفي أي مكانة ومقام للدين يف املستقبل، لذلك 

                                                 
 فحةصال، (8جملة راهنو، العدد )طهران: ، التقليد والحداثة المتجددةالسيد جواد طباطبائي،  (24)

19. 
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ظهرت يف القرن التاسع عشر فلسفات حاولت إما نفي الدين بشكل مطلق أمثال  فلسفة 
السماوية أمثال مذهب أغوست  ماركس أو االدعاء بوجود دين جديد حيل مكان األديان 

كنت؛ هذا املذهب الذي كانت بدايته مع إنكار القيمة اإلجيابية للدين واإلهليات وانتهى به 
 .(25)املطاف إىل مذهب جديد

وبناء  على ذلك شرعت الليربالية أبواب األزمات على مصراعيه ونفت كافة القدسيات 
حات واملفاهيم البشرية، النفسانية، العقلية، واملفاهيم املقدسة وأحل ت مكاهنا بعض االصطال

 املنفعية، وعليه دفعت احلياة الدينية والنماذج املعنائية واملقدسة الثمن نتيجة لذلك.

 ظهور الرأسمالية الخالية من العواطف. -3

إن من أهم املسائل اليت ظهرت من الليربالية هو منو النظام الطبقي الرأمسايل، وازدياد 
يف اجملتمع، واليت تركت آثارها الواسعة على كافة العالقات  اطة اقتصادي  الطبقات املنح

 االجتماعية.

لقد امتلك الرأمساليون يف النظم الرأمسالية الليربالية هدم السلطة، أي الرأمسالية، حبيث مل 
خيضعوا ألي املعايري اليت حتد  من السلطة، فلم يرضوا القانون باألخص عندما يعارض 

ومل يرضوا األخالق والعواطف اإلنسانية، ذلك ألن األخالق اإلنسانية واإلهلية مصاحلهم، 
 .(26)ل ماهية العالقات هي القدرة والسلطةتعارض األخالق الرأمسالية، لذلك فإن ما يشك  

باإلضافة إىل ما ذكر عارضت الرأمسالية الليربالية احلريات، وحاربت كل عقيدة وثقافة 
م يف زلزلة أركان الرأمسالية أو تساعد يف تقليص سيطرهتا، لقد وفن أو تكنولوجيا تساه

 .(27)تعاملت الرأمسالية مع هذه األمور خبشونة تامة وأزالتها من دون رمحة

                                                 
 .36 فحةصال، ه. ش( 1362أمري كبري، عام انتشارات )طهران: ، عصر اوتوبيرضا داوري،  (25)
 .9 فحةصال، 1زء اجل، خات  األنبياءد. السيد حسني نصر، (26)
 .3فحة صال، كتاب النقد  د. حممد حكيم بور، (27)
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عمل النظام الليربايل الرأمسايل على السيطرة على الدول األخرى، وساهم يف إجياد كافة 
بإجياد بعض املؤسسات اليت تساعده يف أنواع الفقر يف الدول الشرقية. وهلذا السبب قام 

مشروعه من مجلتها: البنوك، رهن األراضي، فرض منتجاته وجذب رأمسال الدول األخرى، 
وبعبارة أخرى عمَّ الظلم الليربايل كافة أرجاء العامل، كما نشاهد احلال اليوم يف التسلط 

 األمريكي الذي هو أبرز مظاهر ظلم الليربالية.

 .األسستقويض  -4

إحدى أهم اآلفات اليت تعرضت هلا اجملتمعات الغربية بسبب شيوع ورواج الليربالية هو  من
ختريب األصول واألسس احلافظة للمجتمعات البشرية، حيث إن احلرية الفردية املعتمدة يف 
العقيدة الليربالية أدت إىل اعتبار الفردية هي األصل يف دائرة أصالة اللذة وأضحت هي 

، لذلك نشاهد اليوم أن الكثري من األشخاص ال يروون أخطاءهم، ويوج هون املعيار للحركة
 احنرافاهتم حتت عنوان احلرية الفردية.

 .(28)إن اهلدف األساس للسعي الفردي للبشر، يتمحور حول كسب امللذات فقط

إن نظام اكتساب امللذات يف النظام الليربايل هو الوسيلة إلرضاء االحتياجات الداخلية، 
 الك فهم ال يرتضون أي عقيدة وفكر آخر سوى ما يعتقدونه، ال بل يعتربونه هدف  لذ

، وبالتايل ينتفي أي مكان لألفكار األخرى والختيار أهداف أعلى مما يطرحونه، اأساسي  
 وعليه فإن أساس النظام الليربايل االلتذاذي يقوم على أصل ختريب كافة األصول اإلنسانية.

لشهوات، باإلضافة إىل عدم متك نه من اختيار املسائل الدينية اإلنسان الذي يتبع ا
ال يتمكن من كسب حس  العزة والشرف والسيادة، ال بل  اوترتيبها يف داخله، هو أيض  

 ينسى كل  األمور اليت تساهم يف إحساسه بالشهامة والشجاعة.

                                                 
 .73و 27فحتان صال، اضمحالل الليبرالية )ورسكستكى ليبراليس (الدكتور يوسف القرضاوي،  (28)
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ا عليه هي للشهوات، فإن أقل األمور اليت ترتك آثاره اواإلنسان الذي يصبح أسري  
اجلذبات املعنوية سواء منها الدينية واألخالقية والعلمية والفنية. لذلك، فإن الشعوب اليت 
تسعى لسلب روح املذهب واألخالق والشهامة والشجاعة من شعب آخر فهي حتاول أن 

 تشيع فيه روح الفساد والشهوات واألهواء النفسانية.

ن الليربالية لن الليربالية يف مقام التحقق، هي أ النتيجة النهائية اليت ميكن ذكرها من حبث
أنه على  الفنت متنوعة، ومن الواضح أيض  أسرية تتمكن من هداية وجناة البشرية اليت جعلتها 

الرغم من كل احملاوالت إلحياء الليربالية من خالل إشاعة عقيدة الليربالية اجلديدة إال أهنا 
ن الليربالية تتجه حنو الفشل على املؤكد أومن من. مريضة وتتحرك حنو حالة من الفلج املز 

  الرغم من حماوالت حفظها يف حالة من اإلغماء.

 
 
 
 
 


