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 اصطالح به.باشد مي آزادي هوادار و خواه آزادي معناي به ليبرال و شده گرفته(  liberteh)  ليبرته واژه از خواهي آزادي معناي به لیبرالیسم 

 ايهپ رو اين از. باشد كمال و تمام اختيار داراي و جبري حاكميت نوع هر از فارغ انسان يعني است فردي آزادي نگران كه است جنبشي ليبراليسم

 ليبراليسم هدف درواقع. حداقلي دولت داشتن و دين حاكميت از بودن فارغ و خصوصي بخش از دفاع و فردي آزادي از عبارتند ليبراليسم هاي

 بكار 3281 سال در بواست كلود بار نخستين را ليبراليسم اصطالح. باشد كه نوعي هر از خودكامه و مطلقه قدرت هرگونه با مبارزه از است عبارت

 .دارد غرب در(  رفورميسم)ديني اصالح جنبش در ريشه كه است جديد عصر فردگرايي و گرايي انسان محصول امروزي ليبراليسم اما برد

 

 

 :لیبرالیسم اصول
 

 : آزادي -1

 جامان در جبر برابر در اختيار داشتن) كالمي – فلسفي آزادي از اعم.است فعال آزادي مفهوم آن روح يا قلب و ليبراليسم اصل مهمترين 

 كه...(  و عقيده بيان ، راي آزدي حق مثل جامعه و دولت قدرت برابر در سرنوشت تعيين حق داشتن) حقوقي – سياسي آزادي يا( عمل

 شريعت مقابل در نظر اين از كه( شخصي هاي هوس و هوي و اميال از پيروي در آزدي)  اخالقي آزادي يا و است آزادي سنخ مهمترين

 .گيرد مي قرار اسالم

 

 :فردگرايي -2

 و مدارا زادي،آ به نسبت ليبراليسم واقع در.  بيند مي فردگرايي در را ليبراليسم شناسي هستي و متافيزيكي هسته آربالستر آنتوني 

 به حقوقي و اخالقي ارزش و است مدني نهادهاي و جامعه بر مقدم فرد ، مفهوم اين در. است ناپذير رسوخ تعهدات داراي فردي حقوق

 . دارد باالتري مراتب

 

 :اومانیسم يا محوري انسان -3

 زچي همه بر او كامل شكوفايي و انسان شخصيت ، ديدگاه اين از. است اصالت داراي و آفرينش مركز در انسان ، ها ليبراليست نظر از 

 در را العناني مطلق و فرعوني نگرش نوعي و كرده رد را( الهي وحي) متافيزيكي انديشه ،هرگونه افراطي شكل در اومانيسم.است مقدم

 (.خدامحوري با تضاد) نشاند مي خدا جاي به و دانسته آفرينش جهان حقيقت تنها را خود انسان كه اي بگونه ميكند ايجاد انسان

 

 :تسامح و تساهل -4

 را نداريم دوست كه را آنچه يعني.است ديگران عقايد و اعمال هرنوع در فرد يا جامعه ، دولت مداخله عدم لزوم ، مفهوم اين از منظور 

 تقدمع و هستند خواستار مداراگر جامعه يك در مختلف مسائل در را تفاوتي وبي قطعيت عدم نوعي وجود ها ليبرال. كنيم تحمل بايد هم

 اجبار عدم ، اخالقي نظر از آنها دانستن محترم و افراد ديني باورهاي در دخالت عدم يعني. آمد كنار بايد نحوي هر به افراد نوع همه با

 نظر زا گرايي تكثر حالت يك در( اپوزيسيون) مخالف هاي گروه و افراد شناختن رسميت به ، ديني نظر از خاص شريعت پذيرش در افراد

 ( .شود برخورد آنها با نبايد و هستند احترام مورد بد يا خوب چه عقايد تمام)فلسفي نظر از گرايي نسبي قبول و سياسي

 از رگم پاي تا اما بيزارم ميگويي تو آنچه از من »كه كنند مي استفاده ولتر جمله اين از تسامح و تساهل توضيح براي معموال ها ليبرال 

 .«ميكنم دفاع آن گفتن براي تو حق

 

  

 



  

 :سیاست از دين جدايي يا سكوالريسم -5

.  ... و كشورداري و توسعه و علم و اخالق و سياست مثل دنيا مقدس غير حوزه از دين مقدس حوزه تقابل و بودن جدا يعني سكوالريسم 

 .است اجتماعي و سياسي مسائل در آن نشيني حاشيه و سياست از دين جدايي ميشود مراد سكوالريسم از امروزه آنچه

 اطرخ رنجيده روحانيت و دين از مردم شد موجب كه است مسحيت در كليسا فسادآميز و نادرست عملكرد محصول سكوالريستي نگرش

 .كنند ايجاد را رنسانس و يابند تمايل دنياگرايي سمت به و شده

 

 :راشیونالیسم يا گرايي عقل -6

 كافي شرب پيشرفت و توسعه و زندگي مديريت براي را آن و دانسته ايمان بر مقدم را بشر وحي از بريده و بنياد خود عقل ليبرالي انديشه 

 .كند تبيين و دريافته را هستي حقايق تمام تنهايي به است قادر كه عقلي.ميداند

 

 : گرايي لذت -7

 مي خالصه مادي بعد در آنهم كه است شخصي نفع در چيز همه.  باشد مي سودجو و پرست لذت موجودي انسان ها ليبراليست نظر از 

 .انديشند مي بيشتر لذت و سود به ليبرال جامعه در افراد.گردد

 

 

 :لیبرالیسم انواع

 

 : سیاسي لیبرالیسم – الف 

 آزادي ، مطبوعات آزادي ، آزاد انتخابات ، سياسي مشاركت بر و است مذهب يا دولت و قدرت نهاد برابر در افراد آزادي حفظ خواهان 

 .دارد تاكيد ساالري مردم و سياسي احزاب و بيان و عقيده

 

 :اقتصادي لیبرالیسم – ب 

 آزادي حفظ. است جامعه در ثروت توزيع و توليد در انحصار نوع هر برابر در مقاومت نيز و اقتصادي حيات در دولت مداخله عدم خواهان 

 .است ليبراليسم نوع اين هاي بنيان از بيشتر سرمايه انباشت و آزاد بازار ترويج ، خصوصي مالكيت از دفاع اقتصادي،

 

 :فرهنگي لیبرالیسم - ج 

 و محوري انسان ، مخالف و متضاد هاي انديشه برابر در مدارا و تسامح و تساهل ، ديني بي يا مذهب انتخاب در فردي آزادي به توجه 

 .است ليبراليسم نوع اين مباني از دولت نهاد يا دين خالت از انديشه و فرهنگ هاي عرصه جدايي

 

 : اخالقي لیبرالیسم -د 

 براليسملي نوع اين هاي بنيان از كند معين را بدي يا خوب معيار بتواند كه ثابت اخالقي اصل هيچ وجود عدم و اخالقي نسبيت به اعتقاد 

 را چيز كي توان نمي. بود گذشت با و پذير انعطاف ، گير آسان بايد و است انسان باخود فقط بدي يا خوبي تشخيص ديدگاه اين از. است

 .است افراد دروني خواست و اراده و انگيزه ، موجود معيار تنها. دانست بد يا خوب

 

 .ودب فراماسونري دستگاه عضو و انگلستان كرده تحصيل شيرازي صالح ميرزا ، ايران در ليبرال فرد نخستين كه است ذكر به الزم

 

 
 lalalar.blogfa.com/post-65.aspx منبع: 


