مروری انتقادی بر مبانی توجیه آزادی
در تفکر لیبرال
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حسین توسلی

دلبستة خود بوده است .در این مینیز تال هنی برای دفان از ززادی برتارین ارز

یا د

این تفکر صورت گرفتز است .مقنلز بن مروری بر ایدیشز برخ متفکران شنخص لیبرالیسم
توضیح م دهد کز ززادی در این یگر

از مضاوون ایجانب یار ارز

زرماننخاواه و

فضیلت معقول فنصلز گرفتز و در قنلب مفهوم سلب ِ رهنی از موایع بیرویا اانهر شاده
است و بز اقتضنی برخ مبنی معرفت خنص حت ال ام بز ارز هنی ایسانی و اخالقا
مستقل از میل و اراده فرد را منیع بیروی غیرقنبل قبول تلق کرده است .ایان برداشات از
ززادی پینمدهنی مخنطره زمی ی در معننداری حینت فردی و یی مالحظنت ایسنی مربوط بز
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تفکر لیبرال پس از بریدن از سنت در جستجوی بنیانی یاو بارای توجیاز ارز هانی

حینت مشترک جوع بز دیبنل دارد کز بعضنً مورد اشنره قرارخواهد گرفت.

کلید واژگان :ليبراليسم ،آزادی ،ارزش ،هابز ،الک ،ميل ،برلين.

 استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه باقرالعلوم.1
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مقدمه

از نظر انديشه ليبرال هيچ يک از ارزشهای سياسی و اجتماعی به اندازه آزادی اهميت
و اولويت ندارد .لرد آکتون میگويد :آزادی وسيله رسيدن به يک هدف سياسی متعاالیتار
نيست؛ بلکه فینفسه عالیترين هدف سياسی است (آربالستر ،ص  .)38لااا بساياری از
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نويسندگان ليبراليسم را در پيوند باا آزادی و آزادساازی تفساير مایکنناد؛ هماانطورکاه
بهوجهی میتوان ريشه لغوی اين اصطالح را در همين معنا سراغ گرفت.
نکته درخور توجه اين است که آزادی در يک نگاه کلی نمایتواناد داد فاصال مياان
ليبراليسم و مکاتب سياسی ديگر را روشن کند؛ آنچه به عنوان يک ويژگی متمايزکننده در
شناسنامه تفکر ليبرال قابل ثبت است مطلق آزادی نيسات ،بلکاه آزادی باا جهاتگياری
خاصی است که نبايد آن را با تصور کلی آزادی ا آنطور که مورد وفاق و همدلی همگان
است ا اشتباه گرفت ،لاا نمیتوان همه طرفاداران آزادی را ليبارال نامياد ،هماانطورکاه
همواره آزادی ا الاقل همه شقوق آن و برای همه اقشار ا اولويات اول ليبارالهاا نباوده
است.
برای روشنشدن موضوع الزم است از اين مفهوم ابهامزدايی شود .بايد از خود بپرسيم
تحت لوای آزادی ،آزادی چه کسی (موضاوع آزادی از چاه چيازی (ماانا آزادی در چاه
اموری (متعلق آزادی و به منظور رسيدن به چه مقصودی (غايت آزادی مراد است .پاسخ
به اينگونه سؤالها دد فاصل ميان آزادیخواهی در فرهنگهای شارقی و سانتی از ياک
طرف و تفکر رايج در دوره جديد غرب از طرف ديگر را آشکار میسازد .بر اين اساس دتی
مشکل میتوان برخی متفکران کالسيک ليبرال و متفکران معاصر آن را در زير يک خيمه
نشاند.
اين مقاله در صدد مرور جاما همه ابعاد بحث آزادی از منظر تفکر ليبرال نيست؛ بلکاه
زاويهنگاه آن صرفاً تبيين مبنای آزادی و نحوه توجيه آن نازد متفکاران شااخد در ايان
مکتب و واکاوی پيامدهای آن از منظر انتقادی است .مبانی معرفتی ،نوع نگاه نظريهپارداز
به عالم و آدم و نگرش ارزششناسانه او مستقيماً در چگونگی توجيه آزادی و مؤلفاههاای
تشکيلدهنده آن و ترسيم ددود آزادی تأثيرگاار است.
در يک نگاه کلی میتوان گفت در مقام توجياه آزادی و بحاث از دادود آن دو طيا

انديشه در مقابل هم قرار میگيرند :يکی تفکر سنتی است 9که آزادی انساان را باه مباباه
يک ارزش تلقی ميکند که ريشه در دقيقتی اصيل ورای تمايالت فردی يا جمعی ماا دارد
و انسان ها به اقتضای تعهدی که در عمق وجدان خويش و هويات وجاودی خاويش باه
اينگونه دقايق دارند ،بايد ملتزم به آن باشند .دوم تفکر مدرن است که در وجه غالب خود
وجود دقايق و غايات اصيل ورای خواستهها و اميال آدميان را منکر است و سعی دارد بار
اساس واقعيت لات و الم و ميل و نفرت فردی يا جمعی پايگاهی برای اين قبيل ارزشها
و الزام آوری آنها فراهم آورد.
نگاه سنتی

 .1مراد از تفکر سنتی در اینجا فصل مشترکی از خطوط اصلی ارزششناسانه در ميراث فلسففی یونفا
باستا (اندیشه متفکرانی همچو سقراط ،افالطو و ارسطو و تابعين آنا ) و حکما و متفلليين ييفرو ادیفا
ابراهيمی است که در مقایسه با نگاه مدر در یک جبيه قرار میگيرند و این مقایسه به خوبی میتوانفد بفا
برجسته نمود وجه تمایز نگاه جدید از گذشته زاویه نقد مقاله را نشا دهد .لکن به جيت ضيق مجفا در
ميا طيف سنتی در ذکر نمونههاي تفصيلیتر صرفاً نگرش اسالمی مدنظر قرار گرفته است
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تفکر سنتی گاهی با نگاه دينی و بر مبنای آموزههای وديانی سعی در تبيين و توجياه
اين ارزشها داشته است و گاهی نيز با نگااهی عقلای و بارونمتنای باه دنباال شاناخت
ارزشهای جاودانه ،فرازمانی و فرامکانی بوده است .اين تفکر بين آنچه فینفسه دق است
و معقول است و بايد مالک عمل قرار گيرد و آنچاه عماالً واقاا مایشاود و در رفتاار و
مناسبات مردمان عينيت يافته ،تمايز قايل است؛ به يک سلسله اصول فوقانی معتقد اسات
که در ورای جامعه و تاريخ و آنچه در ميان مردم راياج اسات ،بارای خاود اصاالت دارد و
معقوليت تمايالت و رفتارهای فردی و جمعی با آن سنجيده مایشاود .ازآنجاا کاه نظاام
هستی در اين جهانبينی دکيمانه است ،ميان دق و خير مالزمه میبيند و سعادت مردمان
را در گرو پايبندی به موازين برخاسته از اين اصول میداند؛ بنابراين ميان خيار و فضايلت
که مقتضای دکمت الهی است و با فرقان عقل غايتانديش قابل دريافت است از يکطرف
و ميل و نفرت برخاسته از خواهش نفس هوسآلود از طرف ديگر فرق میگاارد و رسالت
اخالق و سياست را در اين میداند که سائق هاای رفتاار فاردی و مناسابات اجتمااعی را
همسو با خير و فضيلت واقعی گرداند.
انسان در تفکر سنتی در عمق وجاود خاويش موجاودی فضايلتگراسات و در قباال
ارزشها ادساس تعهد میکند .بارورشدن هويت وجودی او و نيل به کمااالت بارای او در
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گرو نوعی همسويی و اتحاد با منبا مطلق خير و فضيلت در عالم است که بيان اين امر در
لسان دينی در قالب توجه به خدا ،ذکر ،عبوديت و اطاعت اوامر الهی آماده اسات .اگار در
ميان طي نگاه سنتی مشخصاً بخواهيم از نگرش اسالمی سخن بگاوييم ،از ايان منظار
انسان موجودی خداگونه و خلیفةاهلل روی زماين اسات کاه هويات دقيقای او پرتاوی از
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دقيقت الوهی است 9.توجه او به خداوند و تعلق او به ذات ربوبی وابستگی باه ياک شائ
بيگانه و مغاير با ذات خويش نيست؛ بلکه دقيقت وجودی او و نيل او به کمال نهاايیاش
در اين توجه و تعلق معنا پيدا میکند .خودآگاهی واقعی انسان به معرفت شهودی خداوناد
میانجامد و توجه به خداوند موجب بازيابی و قواميافتن هويت دقيقای انساان اسات؛ لااا
5
قرآن فراموشی خداوند را موجب فراموشی خود انسان بيان میدارد.
انسان در نگاه اسالمی موجودی ذو وجهين است که پايش در زمين ناسوتی و سارش
در آسمان ملکوتی است .فلسفه ديات او در اين دنيا عبور از گارگاه دنيا به قرارگاه عقبی و
عروج از طبيعت دانی به فطرت عالی است؛ بنابراين آزادی در نگرش اسالمی در درجه اول
به معنای رهايی انسان از غل و زنجير عالم ديوانيت و طبيعت مبل نفس اماره و وسوساه
شياطين انس و جن و انقطاع از هر چيزی است که رنگ غير الهای دارد تاا بتواناد بارای
پرواز در عالم ملکوت بال و پر بگيرد و راه به سوی اتحاد با دقيقت مطلق هستی بگشايد.
خاستگاه اصلی آزادی در نگرش اسالمی را بايد در اين فضا سراغ گرفت که میتوانيم
آن را آزادی معنوی بناميم؛ لکن آنچه فعالً موضوع بحث ماست اين معنا از آزادی نيست؛
آزادی سياسی و اجتماعیای است که در دوره جديد در شاراي اجتمااعی خاصای باه آن
توجه شده و در ادبيات امروزی محل بحث است و به معنای آزادی عمل فارد در صاحنه
مناسبات سياسی و اجتماعی و بهخصوص در مقابل قدرت دولت است .در نگاه سنتی ،قبل
از آزادی به اين معنا ،يک نوع آزادی درونی برای انسانها مطرح مایشاود کاه در افقای
وسياتر ناظر به ابديت آنها معنا دارد .در اين نگاه آزادی سياسی کاه امتاداد اجتمااعی آن
آزادی معنوی است ،همسو با غايات ترسيمشده برای ديات بشری قابل تفسير است.
از نظر اسالم دنيا مزرعه آخرت است؛ يعنی آن آزادی معنوی که بدان اشاره کرديم و
 .1خداوند به هنگام خلقت آدم خطاب به فرشتگا می فرماید«:انی جاعل ففی ارر خليففه»( بقفره:
»(حجر.)92 :
 .)03همچنين به آنا امر می کند«:
« .9وَ ر تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَلَنْساهُمْ أَنْفُسَيُمْ أُولئِفکَ هُفمُ الْفاسِفقُو َ»( حشفر .)12 :حفدی «مفن
عرف نفسه فقد عرف ربه» نيز به این معنا اشعار دارد.

نگاه مدرن

در ابتدای دوره مدرن ا به داليلی که تبيين تاريخی آن مجاال مساتقلی مایطلباد ا
جريان فکری غالب در غرب دچار يک چرخش آشکار میشود و بنيان متفااوتی در قباال
تفکر سنتی پیريزی میکند .خاستگاه تفکر ليبرال را بايد در اين دوره جستجو کرد .مفهوم
آزادی که امروزه مطرح میشود ،در فضايی شکل گرفته است که برخالف فضای سنتی به
صورت بريده از همه ارزشها و غايات پيشين که ممکن است عقال ياا ودای بارای ذات
انسان و انسانيت معرفیکند ،صرفاً فرد انسان را مالدظه میکناد؛ فاردی کاه بار اسااس
اومانيسم رايج تمنيات و گازينشهاای او اصاالت دارد و بارای تعياين تکليا الزاماات و
هنجارهای اجتماعی هيچ مرجعی مقدم بر آن اعتبار ندارد؛ لاا ايان فارد صارفنظر از هار
تفکری که دارد و هر هدف و مرامی که اختيار کرده ،بايد از آزادی عمل اجتماعی برخوردار
باشد .نظام های اجتماعی درصورتی مطلوبيت و مشروعيت دارند کاه بادون جهاتگياری
 .1براي نمونه ،خداوند به ييامبر 3می فرماید :به اهل کتاب بگو بيایيفد تتفت لفواي بفاوري یکسفا
ميا ما وشما فقط خداي یگانه را بپرستيم و برخی از ما برخی دیگر را به جاي او ارباب خود نگيفریم(.آ
عمرا .)46 :
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بالندگی ديات ملکوتی آدمی در ظرف زندگی دنيوی به فعليت میرسد و به نحوۀ سالوک
او در اين دوره بستگی دارد .ازآنجاکه نوع اين ديات اجتماعی است ،گاشته از جنبه فردی،
پاکيزگی و ساالمت فضاای اجتمااعی و انطبااق آن باا اساتانداردهای ارزشای مساتقيماً
تعيينکننده است .يکی از ارزشهايی که در اين چارچوب درخور بيان اسات ،برخاورداری
افرا د از آزادی و آزادگی و کرامت انسانی در جامعاه و فقادان اساتبداد ،اساتعباد ،خفقاان،
سرکوب و ديگر موانا شکوفايی استعداد های انسانی است؛ باه عباارت ديگار ايان آزادی
بيرونی با زدودن موانا و فراهمنمودن زمينهها راه بهثمرنشستن آن آزادی درونی را هموار
میکند؛ متقابالً برخورداری از آزادی درونی و رهايی از دصار خودمحوری ضاامن اجارای
آزادی بيرونی و التزام افراد به مقتضيات آن میباشد.
بنابراين در نگرش اسالمی آزادیهای اجتماعی مورد تأييد و تأکيد اسات .درايانبااره
میيابيم 9.اما بايد توجه شود خاستگاه اين
شواهد بسياری در سيره و سخن معصومين
آزادی و غايت آن در نگرش دينی تفاوت اصولی با آزادی مطرح در دوره مدرن غرب دارد.
اين تفاوتها را بهخوبی می توان در مقايسه مبانی توجيه آزادی در اين دو نگرش (سنتی و
مدرن مشاهده کرد.
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ارزشی قبلی صرفاً در صدد ايجاد موازناه و همزيساتی مياان ايان افاراد مساتقل و آزاد و
خواستههای آنان باشند .نگاه سنتی ميان انسانيت ،هويت انسانی و فضايل انساانی کاه در
سادت متعالی وجود آدمی تعري میشود و فرد انسان و تمايالت نفسانی او تفاوت قايال
است وانسانیبودن رفتار فرد را مناو باه رعايات اقتضاائات انساانيت و فضاايل انساانی
میداند؛ لکن نگاه اومانيستی جديد با نفی اين تعاري پيشينی و با ايان پايشفار کاه
هويت آدمی در طبيعت ناسوتی او خالصه میشاود ،باه فارد و تماايالت و ترجيحاات او
اصالت میدهد.
برای روشنشدن مطلب الزم است ماروری بار انديشاههاای برخای از مهامتارين و
اثرگاارترين سازندگان تفکر مدرن داشته باشيم .تطور فکری ليبراليسم را میتوان به چهار
دوره تاريخی تقسيم کرد .9 :مقطا انتقالی يا ماقبل کالسيک که دورهگاار از سنت قارون
وسطايی به انديشه مدرن و مردله جنينی شکلگياری ليبراليسام محساوب مایشاود.5 .
مقطا کالسيک که دوره پايهگااری و تولد اصول تفکر ليبراليسم باه دسااب مایآياد.9 .
مقطا تجديدنظرطلبی که به اقتضای بحرانهای زمانه شاهد تغيير در برخی اولويتهاا در
اصول اوليه هستيم .4 .مقطا نوليبراليسم که بياانگر ادياای مجادد ليبراليسام کالسايک
واصول اوليه آن است .در اين مقاله به جهت اختصار و برای نمونه چهار متفکر شاخد را
که هرکدام در يکی از اين مقاطا زيستهاند ،مد نظر قرار میدهيم که به ترتيب عبارتاناد
از :توماس هابز (قرن  97؛ جان الک (قرن  91؛ جان استوارت ميل (قرن  91و آيزابرلين
(قرن  . 51اگر همه اينها متعلق به جريان تجربهگرای انگليسیاند ،جاای تعجاب نيسات؛
زيرا اين جريان تأثيرگاارترين و ماندگارترين خ فکری در تاريخ تفکر ليبرال است.گرايش
غالب دربارۀ آزادی مکتب ليبراليسم جريان فکری تابا انديشاه جاان الک اسات کاه باه
همين مناسبت دراينجا متفکران متعلق به اين جريان را مد نظر قرار میدهيم.
توماس هابز
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ابتدا به سراغ توماس هابز میرويم .او اولين انديشمندی است که گاار از تفکر سانتی
به تفکر مدرن در اين دوزه بيش از هر کس مديون ايدهپردازی هاای او در طارد انديشاه
سنتی و پايهگااری مبانی نو است .استداللهای هابز زمين انديشه در دوره مدرن را بارای
پاشيدن بار تفکر ليبرال – به خصوص گرايش الکی آن  -شخم زده وهموار نموده است.
هابز بهصرادت دسگراست و دايرۀ دقايق فهمپاير برای بشر را منحصر به اجسام میداند
که دارای مکان و قابليات تقسايم و انادازهگياریاناد( .هابب ،0831،،فصا  ،8ص.)33

ارزشهای غايی از نظر او موضوع عواط و بازتاب آرزوهای انسانی است؛ نه يک معرفت
نظری و پژواک دقيقتی در کائنات که فینفسه اصالت داشته باشد .ايان داسگرايای باه
صورت طبيعتگرايی بر فلسفه اخالق او سايه افکنده است .از نظر هابز خوب و بد يک امر
ذهنی و شخصی است که در هر شخصی میتواند متفاوت باشد؛ مطلق خير يا شار وجاود
ندارد؛ هيچ مالک نفساالمری يا قاعده عامی مستقل از تمايالت انسانی وجود ندارد؛ هار
آنچه موضوع اميال باشد خوب به شمار میرود و هر آنچه موضوع نفرت انسان باشاد باد
خوانده میشود .ميل و نفرت و لات و الم يک انفعاال غيرمشاهود روانشاناختی در قلاب
است که تحت تأثير عوامل مادی به وجود میآياد (هماب ،،فصا  ،6ص 010و  016و
فص  ،00ص.)083
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بنا بر نگاه طبيعتگرايانه هابز آزادی برای فرد يک دق طبيعی و عينای اسات کاه او
برای بهکاربردن قدرت خويش و کارهايی که ترجيح میدهد در اختيار دارد .هابز مضامون
آزادی را در نبود موانا بيرونی خالصه میکند (همب ،،فص  ،10ص  ،)102همان معنايی

که بعداً آزادی منفی نام گرفت.
اين آزادی به صورت مطلق در وضا طبيعی و قبل از شکلگيری وضا مدنی عمالً به
دليل وضعيت جنگ همه عليه همه بیداصل است .در جامعهای که هايچ قاعاده و معياار
پيشينی برای تعيين قيود ارزشی و داوری ميان دواعی افراد وجاهت ندارد ،بارای برقاراری
صلح و همزيستی يک نوع توافق و قرارداد ضرورت دارد که البته داصل آن عمالً بارای
رفا نزاع پايرفته میشود نه اينکه از جهت معرفتی و نظری توجيه معقاولی داشاته باشاد.
مصلحتانديشی افراد اقتضا میکند با پديدآوردن دکومت مدنی ضمانتی برای دراسات از
آزادی فراهم کنند؛ ولو اين امر مستلزم تحديد آزادی است .در وضا مادنی آزادی محادود
میشود به مواردی که قانون موضوعه روا دانسته يا الاقل آن را مسکوت گااشته است.
از نظر هابز خاستگاه قراردادها و قواعدی که بناست پايههاای نظاام اجتمااعی بار آن
استوار باشد ،در واقعيتِ انگيزهها و عواط انسانی نهفته است که نه با فرقان عقلی بلکه با
مطالعه عملی و تجربی رفتار انسانها قابل وصول است .بنيادی ترين اين گرايشها ترس
از مرگ و ميل به بقاست .بر اين اساس ارزش بنيادين در فلسفه سياسی هابز داق اسات
که هر فرد به موجب غريزه طبيعی ميل به بقا برای دفظ ديات خويش در برابر تهديدهای
بيرونی به کار میگيرد( .همب ،،ص  006ا  .)060از نظر هابز هيچگونه وظيفه و الزامای 972

مقدم بر اين دق که اعتبار ذاتی داشته باشد و بتواند صرفنظر از اميال باطنی قيدی برای
بهکارگيری اين دق باشد و تکليفی را متوجه فرد سازد ،ثابت نيست.
نظام سياسی مط لوب آن است که بتواند اين دقوق فردی را در کنار هم سامان دهد و
شرايطی را فراهم کند که افراد آزادانه آنطور که مايلاند راه رسيدن به آرزوهای خويش را
دنبال کنند .محدوديتها و تکاليفی که به اقتضای ديات مشترک اجتماعی متوجاه افاراد
میشود ،در صورتی مشروع است که داصل توافق و قرارداد فيمابين افراد باشد کاه البتاه
آن هم برخاسته از مصلحتانديشی نفاطلبانه آنها برای پيش گيری از هرج و مرج و نازاع
دايم است (همب ،،فص  .)02در هر دال هيچ بنيادی ورای ترجيهات افراد برای ارزشها
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و قواعد اجتماعی به رسميت شناخته نمیشود.
مدلی که هابز بر اساس الگوی قرارداد برای نظام سياسی ترسيم میکند ،عبارت است
از بهقدرترساندن شهريار با اختيارات بیدد و دصر به نحاوی کاه ر ی او در هماه چياز
فصلالخطاب باشد( .همب ،،فص  .)03اين مدل با آنچه معموالً مورد نظر تفکار ليبارال
است همخوانی ندارد؛ لکن ما در اينجا بيشتر با نحوۀ استدالل هابز دربااره مباانی توجياه
آزادی کار داريم نه مدل مطلوب نظام سياسی که برای زمانة خود پيشنهاد داده است .هابز
خاستگاه معرفتی و عقالنی آزادی را کنار میزند و با نگاه فردگرايانه و طبيعتگرايانه برای
ادعاها و تمايالت فردی اصالت قايل میشود و با انکاار وجاود معيارهاای پيشاينی بارای
داوری در اين خصوص ،گزينشهای لاتانديشانه و نفاطلبانه متکی به ميال و نفارت را
خاستگاه توجيه ارزشهايی مبال آزادی در نظار مایگيارد و از ايان طرياق راه را بارای
تحليلهای ليبراليستی بعدی هموار میسازد .برای اين مقاله کاه در صادد بررسای نحاوه
توجيه آزادی در تفکر ليبرال میباشد ،اين جنبه از انديشه هابز اهميت بيشاتری دارد و االا
آنچه او دربارۀ آزادی در نظام سياسی پيشنهادیاش ترسيم مایکناد ،اگار نظرياه امنيات
ناميده شود مناسبتر است تا نظريه آزادی.
جان الک
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شخصيت مهم ديگری کاه تجرباهگرايای هاابز را تاداوم بخشايده و در پاياهگاااری
ليبراليسم نقش تعيينکننده دارد ،جان الک متفکر انگليسی قرن هفدهم است .او در کتاب
جستاری در فهم بشر اصول و قوانين جاودانه را به عناوان پايشآگااهیهاای فطاری رد
میکند و به جای آن از يک سلسله اصول و قوانين عملی طبيعی سخن میگويد کاه باه
صورت تمايل به خوبی و لات و اجتناب از بدی و رنج به دست خلقت در همه افراد تعبياه

شده است و پيوسته اعمال انسانها را رهبری میکناد (ر.ک :الک ،0830 ،کتاب

وو،،

فص  1و .)8
توجه به دو عامل ادراک و اراده در تبيين آزادی نزد الک اهميات دارد .آزادی از نظار
الک اين است که عامل عقالنی ا يعنی انسان ا بر اساس تصاميم ذهان خاود کااری را
انجام بدهد يا ندهد .آزادی زايياده قاوه ادراک بشار اسات .انساان در دادی کاه قادرت
فکرکردن بر اساس راهبری و انتخاب ذهن خود را دارد ،انسان آزاد محسوب میشود و اگر
نتواند بر اساس قوۀ اراده خودش انجام يا عدم انجام کاری را گزينش کند آزاد نيست بلکه
زير سلطة ديگری است (همب ،،کتب دوم ،فص  ،10ص .)030دخالات عنصار اراده در
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تبيين مفهوم آزادی واضح است و نياز به بسا ايان بحاث نيسات .الک در ايان زميناه
سخنانی درخور توجه دارد؛ لکن تبيين نقش عنصر ادراک ،آگاهی و سانجش و باه تعبيار
ديگر خردورزی در زاوية نگاه اين مقاله به بحث آزادی اهميت بيشتری دارد.
الک همانطورکه اساتبداد و اعماال سالطة دولات در محارومکاردن فارد از دقاوق
طبيعیاش را بهشدت رد میکند 9،بر عنصر عقالنيت و خردمندی فرد برای بهرهمنادی از
آزادی تأکيد میکند؛ از نظر او اگر انسان نتواند اراده خود را تحت فرمان عقل قرار دهاد و
از قدرت درک و فهم و تصميمگيری عقالنی برخوردار نباشد ،نمیتواند باه آزادی فعليات
بخشد و از امتيازات آن بهرهمند گردد .کسی که هنوز به درجهای از بلوغ عقلی نرسيده که
توانايی شناخت قانون و مسئوليتپايری در قبال آن را داشته باشد ،نمایتاوان او را آزاد و
مختار دانست؛ بايد مانند کودکان و سفيهان تحت سرپرستی ديگران باشاد .اگار باه فارد
پيش از آنکه عقل او بتواند راهنمايش باشد آزادی نامحدود بدهيم ،موقعيتش را به ساطح
يک ديوان ودشی تنزل دادهايم؛ به عبارت ديگر انسان در پرتو عقل باه آزادی مایرساد
(الک ،0832 ،ش  60 ،61 ،02و .)68
از آنجا که تصميمگيری عقالنی با داوری تو م است و داوری بار اسااس ياک رشاته
مالکها و قواعد ميسر است ،اين آزادی با مسئوليت در قبال قواعد و قوانين پايرفتهشاده
تو م خواهد بود؛ به تعبير ديگر از نظر الک آزادی در وجه بيرونیاش به معناای رهاايی از
 .1در فصل هشتم رسالة دوم حکومت (ش  ،29ص )964میگوید :ازآنجاکه انسا ها طبيعتاً آزاد و برابر
و مستقلاند ،هيچ کس را نمیتوا از حقوق طبيعیاش متروم ساخت و بدو خواست و مفيل او را
تتت سلطه دیگري قرار داد.
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محدوديت و سلطة خودسرانه و مستبدانه ديگران مطرح اسات و در وجهاة درونایاش باا
عقالنيت به معنای مسئوليت در قبال قوانين و هنجارهای مشروع همراه است .الک آزادی
به معنای هوسهای دلبخواهی رها از قيود عقالنی را تأييد نمایکناد 9.او در کتااب دوم
جستاری در باب ادراک بشری از سه گونه قانون سخن به ميان آورده است:
 .9قانون الهی ( Divine lawکه معرف طاعات و معاصای اسات و پااداش و کيفار
اخروی ضامن اجرای آن است .قوانين الهی يا با ندای ودی يا با نور طبيعت (عقل به ماا
واصل میگردد و از اين طريق خداوند انسانها را به خير اکمل هادايت مایکناد .او داق
تشريا دارد چون ما مخلوق او هستيم.
 .5قانون مدنی ( civil lawکه دکومت برای دراست از جان و مال مردم وضا و در
محدوده ديات مشترک اجتماعی و مدنی به اشتراک مایگااارد و قادرت دااکم پشاتوانة
اجرای آن است.
 .9قانون عرفی ( law of opinion or reputationکه متکی به هنجارهای راياج و
شهرت اعمال به خوبی يا بدی نزد عامة مردم است و لاا ممکن است در جواماا مختلا
متفاوت باشد .افعال ما با انتساب به اين قانون عرفی فضيلت يا رذيلت محسوب میشود و
پشتوانه اين فضايل و رذايل تحسين و تقبايح عماومی اسات کاه قاویتارين عامال در
پايبندی مردم به عادات و رسوم اجتماعی است .از نظار الک قاانون محدودکنناده آزادی
نيست؛ بلکه با جلوگيری از آزادی افسارگسيخته وخودسرانه از خطر هرج و مرج و خشونت
پيشگيری میکند و بهرهبرداری تو م با امنيت از آزادی را تضمين میکند.
تا کنون از عنصر عقالنيت و مسئوليت در برابار قاانون در نظرياه آزادی الک ساخن
گفتيم ،اما سؤال مهمی که در اينجا در مقام تحليل نحوه توجيه آزادی الک مطرح اسات
اين است که پشتوانة معرفتی اين عقالنيت چيست و مشروعيت قوانين مقبول الک از کجا
ناشی میشود؟ پاسخ هاابز باه ايان ساؤال سرراسات باود؛ او باا نگااه طبيعاتگراياناه و
لاتانديشانه از عقل ابزاری در خدمت اميال و عواط و نفاطلبی فردی سخن میگفت و
در صحنة جامعه تنها قوانين برآمده از توافق و قرارداد مبتنی بر چنين عقالنيتی را پايرفته
می دانست و مستقل از آن به هيچ منبا معرفتی در اين خصوص باور نداشات .لکان آثاار
 .1رک در رسالهاي در باب حکومت فصل  ،6ش  ،99ص 92میگوید« :آزادي آ نيست که هفر کفس
هرچه می خواهد انجام دهد  ....آزادي آ است که براي تعقيب خواستههاي خود در چفارچوب قفانو
حرکت کنيم و تابع خواستههاي بیثبات ،متزلز  ،نامعلوم و مستبدانة دیگرا قرار نگيریم».

قابل درک و دتی از طريق برهان قابل اثبات است ،تلقی میکند (همو ،0830 ،کتب

،4

فص  ،8فقره  ،01ص .)841بر اين اساس اعتبار اين قواعد عقلی يا الهی مطلق اسات و
نبايد بين وضا طبيعی و وضا مدنی تفاوتی داشته باشد و نمیتواند تابا تمايالت فردی يا
توافق عمومی باشد؛ لاا انتظار می رود الک با اتکاا باه مرجعيات پيشاينی فرقاان عقلای
چارچوبِ ارزشی نظام سياسی مطلوب را ترسيم کند و همانطورکه در داوزه خصوصای و
وضا طبيعی به ضرورت تبعيت از ايان اصاول معتارف اسات (هماو ،0832 ،فصا ،1
شمبرههبی  ،3 ،2 ،6صص  28ا  ،)26در دوزه عمومی و وضا مدنی هام چناين کناد؛
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الک در اين زمينه يک دست و شفاف نيست؛ دچار نوعی دوگانگی است که در اداماه باه
آن اشاره می شود.
در فصل اول و دوم رساله دوم دکومت توضيح میدهد وضا طبيعی که دولات مادنی
شکل نگرفته و آمريتی وجود ندارد وضعيت هرجومرج نيست؛ بلکاه قاانون طبيعای آزادی
افراد را کنترل میکند .اين قانون همان قانون الهی بهوديعتنهادهشده در طبيعات انساان
است که عقل کش میکند و انسانها موظ اند از آن تبعيت کنند؛ منتها ازآنجاکه در اين
وضعيت مرجا قدرتمندی نيست تا افراد به هنگام زورگويی ديگران به او متوسل شوند؛ هر
فرد ناچار است خود مجری قانون و دافظ دقوق خويش باشد و اين وضعيت شکننده و در
معر تبديل به وضا جنگی است؛ بنابراين باه دکام عقال الزم اسات افاراد اقادام باه
تأسيس جامعه مدنی بنمايند.
ادبيات الک در تشريح قانون طبيعی همان ادبيات مکتب دقاوق طبيعای اسات .ايان
قوانين را قواعدی جاودانه میداند و باه نقال از هاوکر آن را مطلاق و الزماالتبااع بارای
همگان تلقی میکند (همب ،،ش .)00در جای ديگر آن را يک امر مسلام که با ناور عقال

ولی اينطور نيست.
او در اين دوزه صرفاً بر توافق و قرارداد تکيه میکند و به ضرورت انطباق اين توافقات
با آن اصول و اينکه مشروعيت نهادهای اجتماعی در گرو اين امار اسات ،هايچ اشاارهای
نمیکند .او در پیريزی نظام سياسی مورد نظرش ترجيح میدهد مانند هابز فارغ از اصول
پيشينی عقل غايتانديش نقطة عزيمت تبيين خود را گرايشهای عملی و انگيزشی مبتنی
بر ميل و نفرت و تمايالت منفعتطلبانه افراد در نظر بگيرد و بنياد دولت و مشاروعيت آن
971
را بر دق فردی صيانت از ذات استوار سازد.

آزادی مورد نظر الک در وضا مدنی مقيد به قوانين موضوعه است؛ قوانينی که ناشای
از تسل قوه مقننه و داکميت سياسی است؛ اما از نظر الک قوای دااکم در وضاا مادنی
متکی به توافق و رضايت مردم است؛ باه عباارت ديگار آزادی افاراد را قاوانينی محادود
میکنند که خود آنان ايجاد کرده اند و با ارادۀ خودشان محدود شده است ،نه اينکه تحات
سلطه ارادۀ بيگانه درآمده باشد« .انسان تحت سلطه هيچ اراده يا منا قاانونی قارار نادارد
مگر اراده و قانونی که تصويب آن بر دسب اعتمادی باشد که خود مردم باه قاانونگااار
داشتهاند» (همب ،،فص  ،4ش ،11ص.)31
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تمايز ميان دو رويکرد متفاوت از يکديگر در اينجا اهميات دارد :يکای رويکاردی کاه
مقدم بر تجربه و ميل فردی يا توافق و قرارداد جمعی به يک رشته اصول جاودانه عقالنی
معتقد است و ارزشهايی مبل آزادی را در جوهر خود متعهد به اين اصول معنا میکند؛ در
ابتدای مقاله تحت عنوان طي نگاه سنتی به اين معنا اشاره کرديم .دوم رويکردی اسات
که منکر وجاهت معرفتی چنين اصول پيشينی است و نقطه عزيمات خاود را در توجياه و
تبيين ارزش های سياسی و اجتماعی ترجيحات فردی يا قارار و مادارهای اجتمااعی قارار
می دهد که وجهة غالب تفکر غربی در دوره مدرن را تشکيل می دهد .در مياان اظهاارات
مختل ِ الک نشانه هايی از همزبانی با هر دو رويکرد وجود دارد ،اما آنچاه در دوره جدياد
بيشتر مورد توجه و اقبال واقا شده و تأثيرگاار بوده و بدين واسطه الک بنيانگاار مکتب
ليبراليسم بهشمار آمده است ،رويکرد تجربهگرا و پراگماتيستی و لاتانديشانه رايج در دوره
مدرن است نه آن رويکرد عقلگرايانه به معنای عقل غايتاناديشِ نگااه سانتی .نگارناده
معتقد است شاکلة اصلی انديشه و تفکر الک و پايه و مبنای فلسفه سياسی او نياز هماين
است و ادتماالً دستة دوم اظهارات او که متناسب با چارچوب بهجامانده از تفکر سنتی بيان
شده ،از روی مماشات با جوّ زمانه بوده است.
جان استوارت میل

911

شخصيت ديگری که مالدظاة افکاار او در اينجاا اهميات دارد جاان اساتوارت ميال
(فيلسوف انگليسی قرن نوزدهم است .همانطورکه مشهور است او در فلسفه اخاالق باه
تبا پدرش جيمز ميل و دوست پدرش جرمی بنتام پيرو مکتب فايدهگرايای اسات .از نظار
اين مکتب هر کس به دنبال سود خويش است و از آسيب و زيان گريازان اسات .ساود و
زيان هم چيزی جز خوشی و رنج محسوس و تجربهشده نيسات .بارای هار فارد چيازی
اخالقاً خوب است که موجبات خوشی او را فراهم آورد و رنج او را کاهش دهد و خوبتار
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است اگر لات و خوشی بيشتری در پیداشته باشد .در اجتماع انسانها نيز آن چيزی دارای
ارزش اخالقی مببت است که بيشترين خوشی را برای بيشترين افراد به دنبال داشته باشد.
مهمترين اثر ميل دربارۀ آزادی «دربارۀ آزادی» است .ميل در فصل سوم اين کتاب بر
عنصر فرديت پافشاری میکند و میگويد افراد در اموری که به ديگران مربو نيست و در
آزمودن انواع مختل زندگی بايد کامالً آزاد باشند و انواع خلقوخوها مادامی که آسيبی به
غير نرسد ،بايد فرصت تجلای داشته باشد .ممکن است راه و رسم زمانه بارای هماه کاس
خوب نباشد .رشد فرديت شر اساسی تربيت ،فرهنگ ،تمادن و ساعادت بشاری اسات و
استعداد ذهنی انساانی تنهاا هنگاام انتخاابکاردن فرصات تمارين و تقويات مایياباد،
همانطورکه استعدادهای عضالنی تنها با ورزش پيشرفت میکند .تبعيت از عادات و رسوم
زمانه ورزشی برای رشد اين استعدادها نيست .طبيعت انسانی ماشينی نيست که بر اسااس
طرح قبلی کار کند ،بلکه بايد در ادراکات ،اميال ،انگيزهها و گزينشهاای خاود اساتقالل
داشته باشد .هرچه فرديت اميال و انگيزهها تشويق شود نهتنها خودمختاری فردی قویتر
میگردد و ارزش فرد برای خود او بيشتر میشود ،بلکه ديات جامعه مرکب از اين افراد نيز
نيرومندتر میگردد.
اعطای فرصت تجلای به طبيعت هر فرد مستلزم آزادی عمل او در انتخاب شيوۀ خاص
زندگی است .البته اشاره خواهيم کرد محدودکردن اين آزادی به عدم آسايب باه ديگاران
اجتنابناپاير است؛ ولی اين قيد منافی نظريه تکامل فاردی نيسات؛ زيارا آسايبزدن باه
منافا و خير ديگران نيز در دقيقت جلوگيری از تکامل افراد است و میتوان گفت رعايات
دقوق ديگران با پرورش و رشد بخش اجتماعی شخصيت فرد همسويی دارد .لکن فرد در
دوزهای که به خود او مربو میشود ،بايد آزاد باشد؛ هر چقدر هم از نظار ديگاران دچاار
انحطا اخالقی شده باشد؛ اگر مستقيماً هيچ رنجی باه کسای جاز خاود نرسااند و هايچ
تکلي جامعه را نقض نکند و زيان غيرمستقيم او به جامعه صرفاً ادتمالی است ،جامعه بايد
برای رعايت آزادی عمل فرد را تحمل کند؛ نمیتواند به بهانة اينکه چارا درسات از خاود
نگهداری نمیکند ،او را تنبيه کند .تصميم گيری در اين زمينه با خود فرد است کاه نتاايج
خوب يا بد اعمالش عايد او میشود .در تلقی فردگرايانه ليبراليسم زندگی هر فرد به خود او
تعلق دارد و او دق دارد مطابق باور و ميل خويش زندگی کند .در چنين مواردی که منافا
هيچ کس جز خود شخد به خطر نمیافتد ،ديگران فق میتوانناد باه او انادرز دهناد و
919
راهنمايیاش کنند يا از او دوری گزينند؛ بيش از اين نمیتوانند مداخله کنند.
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شکی نيست آزادی عمل فرد شار شاکوفايی اساتعدادهای فاردی و رشاد و تعاالی
اجتماعی است يا به تعبير دقيقتر خالقيت و استعداد فارد در شاراي آزادی بهتار شاکوفا
می شود؛ اما بحث در اين است که آيا اين آزادی مشرو به يک چارچوب عقالنی اسات و
آيا اين چارچوب مقدم بر تمايالت فردی و مستقل از آن قابال شاناخت اسات و آياا ايان
شناخت دارای وجاهت معرفتی و اعتبار و نفوذ عملی همگانی است و با اتکا به آن میتوان
فرد را از کاری باز داشت يا به کاری وادار کرد يا اگر خالف آن عمل کرد او را کيفار داد؟
ميل بهصرادت اين مداخله را در دوزهای که به فرد مربو است و منجر به آسيب ديگران
نمیشود ،نفی می کند .اين جنبه از زندگی فرد را تنها به خود او مربو میداند .از نظار او
فرد بر تن و جان خويش سلطان مطلق است و ددی برای اين سلطنت و آزادی مبتنی بر
9
آن متصور نيست.
بدين ترتيب نفی پيشآگاهی های متافيزيکی و عدم اعتباار و نفاوذ اصاول عقالنای و
اخالقی پيشينی در صحنة مناسبات اجتماعی و اصالت دادن به تمنايات فاردی ،آنطورکاه
سکة رايج در نگاه دوره مدرن در غرب است ،در اظهارات ميل نمايان است .رويکرد ميال
در اين زمينه پراگماتيستی و لاتانديشانه است .البته ناگفته نماند اينکه اصل آزادی ميال،
به شردی که گاشت ،در صحنة جامعه عمالً به بيشترين فايدهمندی برای بيشترين افاراد
(اصل غايی در مکتب فايدهگرايی منجر شود ،بستگی به تجربة افراد و ترجيحات شخصی
آنان و شراي جامعه دارد .مالزمة دايمی ميان اين دو اصل ثابت نيست .اصل آزادی ميال
بيشتر به تکبر و پلوراليسم ارزشی میانجامد کاه منتهایشادن آن باه اهاداف اجتمااعی
فايدهگرايانه تضمينشده نيست .اين ايرادی است که متفکران بعدی ليبارال و قاايلين باه
تقدم دق بر خير به فايدهگرايان و از جمله ميل وارد دانستهاند.
استدالل ديگر ميل در دفاع از آزادی که در فصل دوم کتاب دربارۀ آزادی آماده ،ايان
 .1البته ميل در ادامه اضافه میکند این اصل شامل افرادي میشود که از هر لتاظ رشد کامل یافتهاند؛ لذا
کودکا و کسانی که به سن رشد قانونی نرسيدهاند از شمو آ خارجاند و باید تتت حفاظت دیگرا
باشند .ميل با همين توجيه جوامع عقبمانده را به دورا قبل از بلوغ تشبيه مفیکنفد و در ایفن جوامفع
دولت را مجاز میداند به هر طریقی که فکر میکند به خير و سعادت جامعه منجر میشفود ،آ را اداره
کند ،مشروط بر اینکه به بيبود وضع آنا بينجامد .این نتيجه و هدف وسایل بهکاررفته را تبرئه میکنفد.
ميل با استثناکرد این جوامع از اصل آزادي و اختصفاص آ بفه جوامفع ييشفرفته راه را بفراي يدیفد
استعمار باز می کند و با این توجيه چشم را بفر رفتفار سفرکوبگرانفة دولفت انگلفيس در مسفتعمرات
میبندد؛ يدیدهاي که خود نيز به مدت سیسا عمالً در خدمت آ قرار داشته است.
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است که ما هرگز نمیتوانيم اطمينان داشته باشيم عقيدهای که سعی در سرکوب آن داريم
باطل است؛ هيچکس در تشخيد اين امر خطاناپاير نيست و يقين او باه نادرساتی ايان
عقيده مطلق نيست؛ لاا دق ندارد ديگران را از فرصت قضاوت دراينباره محروم کند .اين
سخن ريشه در شکاکيت دارد که بعد از ميل در ميان متفکران ليبارال گساترش بيشاتری
يافته است .در اظهارات برلين اين نحوه استدالل به نحو باارزتری بياان شاده اسات کاه
انشاءاهلل در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد.
همان طورکه اشاره شد اصل آزادی در نظر ميل فاقد قيد درونای اسات و تنهاا ساائق
پيش برندۀ آن همان اصل سودمندی است؛ تشخيد آن نيز به خود فرد مربو می شاود.
ميل در مقام تبيين ددود و ثغور بيرونای آزادی فاردی کاه الزماة اجتناابناپااير دياات
مشترک اجتماعی است ،يک اصل مهم را پايهگااری میکند میگويد :تنهاا ماوردی کاه
آدميان دق دارند به صورت فردی يا جمعی در آزادی عمل ديگران مداخله کنند دفاظت و
دفاع از نفس است که منظور از اين نکته جلوگيری از صدمهزدن فرد باه ديگاران اسات؛
نمی توان به بهانة دق و عدالت يا خيرخواهی برای فرد او را مجبور باه کااری کارد ياا از
کاری بازداشت يا بهدليل کارش او را کيفر داد ،مگر اينکه ثابت شاود عمال او باه کسای
آسيب میزند؛ فرد تنها از جهت فعاليتهايی که با منافا ديگران مرتب میشود و ممکان
است موجب آسيب ديدن اشخاص ديگر شود در مقابل اجتماع مسئول است؛ صدمهزدن به
ديگران موجبی مشروع برای مداخله در آزادی عمل فرد و کيفردادن او فراهم میکند .البته
کارهايی هم هست که معموالً برای دفظ مناافا ديگاران شاخد را وادار باه انجاام آن
میکنند ،مبل دضور در دادگاه برای ادای شهادت يا بهعهدهگرفتن سهم خاود در دفااع از
مملکت که اينها برای دفظ جامعهای است که از آن شخد دفاظت میکند؛ در اين موارد
هم فرد در قبال جامعه مسئول است.
ميل اضافه می کند مسئوليت فرد در قبال فعلی که به صدمة ديگران منجر شده واضح
است؛ اما مسئوليت او در قبال عدم جلوگيری از شرا يک امر استبنايی و خالف اصل اسات
که در بهکاربردن آن بايد با رويهای ادتيا آميز فق به موارد بيّن آن اکتفا کرد .واژه صدمه
و ددود و ثغور آن در اظهارات ميل نيازمند تبيين دقيقتاری اسات کاه اينجاا مجاال آن
نيست .در هر صورت مراد ميل اين است که نبايد اشخاص ديگر مانا تعقيب آزادانة افاراد
نسبت به خير و مناافا خاويش ،آنگوناه کاه خاود مایپندارناد ،بشاوند .ميال در کتااب
فايدهگرايی ،خودمختاری و امنيت فرد را از دياتیترين منافا بر میشمرد که باياد از آنهاا 919

دفاظت شود و از تعرا
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مصون باشد (گری ،ص.)010

يکی از نقدهايی که منتقدان ميل در اينجا وارد کردهاند ،اين اساتکاه بناا بار مباانی
فلسفه اخالقیِ مکتب فايده گرايی تنها اصلی که ارزش و اعتبار ذاتی دارد ،اصل سودمندی
است .اصل آزادی نمیتواند مستقل از آن تأسيس شود مگر به عنوان يک اصل تجربی که
مادامی که موجب فايدهمندی بيشتر است بهنحوی متفارع بار اصال ساودمندی پايرفتاه
میشود؛ دردالیکه ميل آزادی را به صورت مطلق مطرح میکند .نقد ديگر اينکه موضوع
اصل سودمندی نزد فايده گرايان افزايش خوشبختی و سرجما خوشیها بهنحاو تجميعای
است؛ دردالی که اصل فرديت و آزادی فردی مورد اشاره ميل جنبة توزيعی دارد و در صدد
صيانت از دقوق فردی است و همانطورکه ميل تصريح میکند نبايد برای رفاه و سعادت
عمومی محدود شود .آزادی به اين معنا نه تنها از اصل فايده مشتق نشده ،بلکه مایتواناد
مانا سرعت گيری بر سر راه آن باشد؛ لاا توجيه اصل آزادی نيازمند منشايی غيار از اصال
سودمندی است (همب ،،فص وو.)،
آیزابرلین

شخصيت ديگری که بنا داريم بهطورمختصر به آرای او اشاره داشته باشايم آيزابارلين
متفکر روسیتبار متعلق به جريان تجربه گرای انگليسی در قرن بيساتم اسات .او در کناار
شخصيت هايی مبل هايک از متفکران شاخد ناوليبرال محساوب مایشاود کاه تاالش
داشتند آرمان اصلی ليبراليسم کالسيک يعنی اولويت آزادی فردی را در چاارچوب مباانی
معرفتی زمانه خود مجدداً اديا کنند.
انسان شناسی سنتی که به نظر برلين برخی متفکران کالسيک ليبرال هم متاأثر از آن
بودهاند ،برای نفس انسان دو مرتبة عالی و سافل قايل است و مرتبه عالی را جايگاه خرد و
خردورزی و خود دقيقی انسان تلقی می کناد کاه باياد مراقاب باشاد اساير هاوسهاای
غيرمعقول مرتبه سافل نگردد .ازآنجاکه آزادی در تفکر کالسيکِ تحقق خود دقيقی است،
در مرتبه عالی وجود انسان معنا پيدا می کند .مظهر نفس در مرتبة عاالی ادراکااتِ عقلای
است که فراتر از زمان و مکان خاص و خواستهها يا تمايالت فردی در اصول و سنتهايی
کلی متبلور می گردد که فرد صرفاً جزئی از آن است و فینفسه موضوعيت نادارد؛ لااا آن
عناوين کلی را می توان مستمسک الزام فرد به برخی اصول نمود و تحت لاوای آن دتای
آزادی را طوری تعري کرد که آزادی فردی را محدود نمايد.
برلين ضمن رد اين نگاه معتقد است آنچه اصالت دارد آزادی منفی به معنای برداشتن

موانا از سر راه انتخاب فردی است .او بعد از تفکيک دو معنای مببت و منفیِ آزادی تأکيد
میکند آزادی چيزی جز فقدان موانا آن هم در سطح خواستههاای جزئای و آنای فاردی
نيست و نمیتوان با تحويل بردن آن به معانی ايجابی آن را مستمسک الزام افراد به برخی
اهداف آرمانی علی رغم ميل خود آنها نمود و از اين طريق آزادی انتخاب را از آنهاا سالب
کرد (برلین ،صص  06و .)100
برلين بر اساس فردگرايی رايج معتقد است هايچ ارزشای بااالتر از فارد وجاود نادارد
(همب ،،ص)103؛ لاا ما دق نداريم مقدم بر فرد و تجربة او برای آرماانهاای اجتمااعی
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متکی به منابا معرفتی پيشينی اصالت قايل باشيم .او دوگانهانگاری ياا ذومراتابدانساتن
نفس آدمی و معيار قلمدادکردن برخی اصول را با اين توجيه که منطبق با اقتضای خارد و
فطرت متعالی برخاسته از مرتبه عالی نفس است و مانا اجرای برخی خواستههاا از مرتباه
سافل نفس و منافی خرد و فطرت است ،مردود می شمارد .لاا در مقام شناسايی بيشاترين
خوشبختی برای بيشترين افراد در چارچوب نظريه جان استوارت ميل تأکيد میکند رضايت
خاطر افراد غيرخردمند (از نظر ما نيز به اندازۀ رضايت افراد خردمند اهميات دارد و نباياد
برای انگيزه دستيابی به اهداف عقالنی دق بيشتری در نظار گياريم .اگار خوشای افاراد
مالک است ،باياد ايان امار را بار اسااس روشهاای آمااری در روانشناسای اجتمااعی
بهطوريکسان برای همه افراد محاسبه کنيم .فرقی بين انگيزههای غريزی و انگيازههاای
عقالنی نيست (همب ،،ص.)881

برلين معتقد است دتی متفکران کالسيک دوره مدرن مبل الک ،کانت و ميال تحات
تأثير عقلگرايی سنتی بهجای اينکه آزادی را رفا مانا خواستههای فردی معنا کنند ،با اين
مبنا که انسان موجودی منطقی و خردمناد اسات ،آزادی را در پرتاو عقال و در چاارچوب
اصول عقالنی تعري کردهاند؛ لاا در سطح جامعه نيز گفتاهاناد کشاور باياد باا اصاول و
قوانينی اداره شود که انسان های عاقل به اختيار خود آن را می پايرناد .ازآنجاکاه انديشاه
کالسيک برای مسائل سياسی و اخالقی اصالت قايل است ،گمان میکند در پاسخ به هار
مسئله با دقيقتی مواجه است که هر کس از موهبت عقل و تفکر برخوردار باشد میتواناد
آن را کش کند؛ بنابراين همة افراد بايد در برابر اين دقايق و نظم عادالنه مبتنای بار آن
منقاد باشند؛ به اين ترتيب آزادی معقول معنا پيدا میکند و مرزهاا و محادوديتهاای آن
توجيه میشود.
912
به زعم انديشة کالسيک همين آزادی است که میتواناد باه تحقاق راساتين انساان

بينجامد ،نه آزادی بی قيد و شر  .ماواردی مبال تمايال باه سالطه و تجااوز بار خاالف
خردورزی است؛ لاا در چارچوب آزادی معقول قرار نمیگيرد و به بهانة آزادی قابل تمسک
نيست .لاا الک میگويد آنجا که قانون و عقالنيت نباشد ،آزادی نيز نيست؛ سزوار نيسات
بر اين امر نام محدوديت نهاده شود؛ گريز از اين قيود ناشی از افسارگسيختگی و بهيميات
است نه آزادی .اگر قانون و اصول عقالنی مرا از اقدام به چيزی باز میدارد ،من انساان و
خردمند نمی توانم آن را انجام دهم .بنابراين اين قيد مانعی در برابر آزادی مان باه شامار
نمیآيد .دتی سخن کانت که میگويد جوهر آزادی آن است که آدمی تنها از خود فرماان
ببرد ،ناظر به مرتبة کمال آدمی است و ازآنجاکه عقل جنبة فردی ندارد و دکم عقل نازد
همگان يکسان است ،اگر کسی نتواند خود را مقيد باه خاردورزی و انضابا عقلای کناد
درواقا او به ندای باطن خود بی توجه است و اهليت ندارد کاه مشامول تعريا کانات از
آزادی باشد (همب ،،ص 166ا .)121
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برلين پس از نقد آزادی معقول نهايتاً به بيان ايدۀ اصلی خود می پردازد که طردی ناو
برای تبيين آزادی مورد نظر تفکر ليبرال محسوب میشود و از پيشفار هاای معرفتای
متمايزتر و شفاف تری نسبت به آرای قبلی برخوردار است .در انتهاای مقالاه ساوم کتااب
معروفش ذيل عنوان وادد و کبير میگويد:
عقيدهای کهن وجود دارد که بيش از هر اعتقاد ديگری مسئول قربانیکاردن افاراد در
مابح آرمان های بزرگ تاريخی است؛ مبنی بر اينکه همه ارزشهای مببت که انساان باه
آنها اعتقاد دارد ،در نهايت امر بايد با هم توافق داشته باشند و دتی وجاود يکای مساتلزم
وجود ديگری نيز باشد؛ اما واقعيت اين است که عدالت اجتماعی ،برابری سياسی و ايجااد
يک سازمان کارآمد سازگاری چندانی با آزادی فردی ندارد و قطعاً با منطق بیقيد و شر
لسهفر (بگااريد انجام دهند که همواره شعار ليبراليسم بوده وفق نمایدهاد .اساسااً هماة
آرمانهای بشری با هم جور در نمیآيد.
دکمای خردگرا از افالطون تا آخرين شاگردان هگل سعی کردهاند اين آرمانهاا را در
يک نظم نهايی کنار هم سازگار سازند؛ لکن بر اساس تجربهگرايی امروز ما مجبور نيستيم
تمام چيزهای خوب را با هم جما کنيم .ما با واقعيت هدفهايی مواجهيم کاه همگای در
دد ديگری مدعی اصالت و اطاالق هساتند و در عاين داال تحقاق برخای از اينهاا باه
قربانی کردن برخی ديگر می انجامد و ريختن آنها در قالب نظاام واداد و همگاون ميسار
نيست؛ لاا ما ناگزيريم در ميان اينها دست به گزينش بزنيم .از همينجاسات کاه ارزش و
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اهميت بیبديل آزادی معلوم میشود.
اگر برای نيل به کمال به نحوی که تعار ميان اهداف را از ميان بردارد ،میتوانستيم
به طريق و روش مطمئن برسيم ،در آن صورت امکان داشت هر مقدار که در راه رسايدن
به اين هدف الزم باشد از آزادی قربانی کنيم؛ لکن ايان اعتقااد کاه آرماانهاا و مقاصاد
گوناگون انسان به طورهماهنگ قابل تحقق است کامالً اشتباه است؛ لاا ضرورت گازينش
در ميان خواستههای متفاوت و متزادم مشخصة اجتنابناپاير انسانی است و همين اسات
که آزادی را ارزشمند میسازد؛ چنانکه لردآکتون آن را غايت بالاات مایداناد ناه نياازی
موقت و آلی.
از نظر برلين در پی ناکامی عقلگرايی در دل معمای جما آرمانهای مختل چارهای
جز تسليم به تجربهگرايی باقی نمیماند و تجربه اقتضا نمیکند همه چيزهای خوب را باا
هم ساازگار بادانيم .ايان رويکارد باه کبارت ارزششاناختی مایانجاماد و داصال ايان
کبرت گرايی تفوّق آزادی است که مشخصاً مقصود برلين در اينجا آزادی منفی است .او از
اين مقدمات نتيجه میگيرد آزادی در مقايسه با آرمانهای ديگر انسانیتر و درستتر است
و تأکيد می کند آرمان آزادی نااظر باه خصوصايت گازينشگاری انساان و تغييرپاايری
گزينشهای آدمی در مواجهه با ضرورتهای تازه زندگی است و با واقعيت کبرت غايات و
مقاصد انسانی و تکبر ارزش های متنوع و متغاير و دارای اعتبار يکسان که با معياار واداد
قابل سنجش نيستند ،سازگار است؛ لاا تصريح میکند آرمان آزادی با اين جهاتگياری را
میتوان آخرين ميوۀ تمدن سرمايه داری قلمداد کرد که گاشتگان از درک آن عاجز بودند.
برلين از قول يکی از نويسندگان درک نسبیبودن ارزش اعتقادات را وجاه مميّازه انساان
متمدن از انسان ودشی و تبعيت عملی از آرزوی ارزشهای جاودانه را نشاانة عادم رشاد
سياسی و اخالقی عنوان میکند (همب ،،ص 112به بعد همروه بب تلخیص و توضیح).

اين نحوۀ استدالل در دفاع از آزادی مبتنی بر اين فر است که نزاع بر سر ارزشها
فيصلهناپاير است؛ زيرا ارزشهای انساانی اثبااتناشادنی و فاقاد توجياه عقالنای اسات.
بنابراين بايد هر کس در گزينشهايش آزاد گااشته شود تا مطاابق پساند و تارجيح خاود
عمل کند؛ نمی توان به بهانة قيود ارزشی غيرقابل اثباات آزادی ديگاران را محادود کارد.
درنتيجه آزادی برندۀ غيابی اين بحث هاست و داصل کار تفوق آزادی بر ارزشهای ديگر
خواهد بود؛ لکن بايد توجه کرد نتيجة بحث اثبات آزادی به عنوان ياک فضايلت و ارزش
انسانی نيست .بنابراين شيوۀ استدالل اعتقاد به آزادی هم مانند بقيه ارزشها ساليقهای و 917
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دگرگون شونده است و در يک مالدظه نظری و عقالنای قابال توجياه نيسات؛ منتهاا در
شراي فقدان هر گونه معيار و بستگی همه چيز به گزينشهای دلبخواهی افراد يا دادثه و
اتفاق چون دليلی بر قيود ارزشی خاص نداريم اصل اولی اين است کاه هماه چياز آزاد و
رها باشد.
داصل اين شيوۀ استدالل نوعی آزادی روشی يا رويهای ناظر به روند عملی است کاه
متکی به بی ديلتی و نارسايی ادلاه در اثبات مشروعيت موانا و محدوديتهاست ،نه اينکاه
ايجاباً پشتوانة نظری و عقاليی داشته باشد .اين آزادی منفای و روياهای را کاه ريشاه در
کبرتگرايی و شکاکيت اخالقی دارد ،نبايد با آزادی و آزادگی که يک فضيلت انسانی است
و ايجاباً از جهت نظری در دستگاه معرفتی خودمان به وجاهت عقالنی آن معتقديم ،اشتباه
گرفتااه شااود .آزادی بااه عنااوان يااک فضاايلت نماایتوانااد از روح انسااانيت و تعهااد بااه
مسئوليت های انسان در قبال ارزشها و آرمان های اخالقی تهای باشاد و نمایتواناد باه
بیقيدی و اباده گری منجر شود .اين آزادی در جوهر خود (بدون اينکه قيود بيرونی آن را
محدود کند مسئوالنه و معقول است و ذاتاً با اقتضائات تحقق نفس و نيل به کمال فردی
و آنچه شر سالمت و مطلوبيت نظام جامعه است ،همسويی دارد .اين در دالی است کاه
مبانی شکاکانة آزادی به معنايی که در نظر برلين است ،پيامدهای ويرانگری چه در داوزۀ
ديات فردی و چه در دوزه ديات اجتماعی به دنبال دارد.
اگر هر ارزشی داليل خاصی خود را توليد میکند و ارزش و معيار برتری بارای داوری
ميان ارزشهای ناسازگار وجود ندارد؛ بنابراين انتخاب ميان خيرهای متکبر نمیتواند متکی
به عقل و منطق باشد .لاا جانگری از پلوراليسم ارزشی و توافقناپايری ارزشهای پايه در
سخن برلين نتيجه می گيرد هر گونه کوششی بارای دفااع معقاول و مساتدل از اولويات
ليبراليسم بر رقيبانش از ريشه بیاسااس خواهاد باود (ر.ک :کاروودر ،ص  )81در ايان
صورت همه نظامها و مکاتب فکری بیاعتبار و غيرقابال دفااع خواهاد باود و طرفاداران
ليبراليسم دليل موجهی برای ادعايشان درباره تفوّق ليبراليسم که صورت خاصی از زندگی
است ،بر صورتهای ديگر در اختيار ندارند.
ممکن است گمان شود ليبراليسم با طرح مسئله بیطرفی و تکيه بر دقاوق فاردی از
داوری درباره خير و ردهبندی خيرهای توافقناپاير پرهيز دارد؛ لکن گری اين ادعاا را نياز
با استفاده از استدالل جوزف راز ) (Joseph Razرد میکند؛ مبنی بر اينکه دقوق هرگاز
نمی تواند بنيان واقعی يک فلسفه سياسی باشاد بلکاه باياد هماواره بار درک و مفهاومی

بنيادی تر از منافا يا رفاه و سعادت انسانی استوار باشد که از مقولة خير است .لاا بیطرفی
ليبرالی که صرفاً نقابی است بر صورت خاصی از زندگی که عدهای از مردمان مغربزمين
به آن دلبستگی دارند ،نمیتواند ادعای جهانشمولی و اعتبار عام داشته باشد؛ لاا نمیتوان
بر اساس آن کسانی را که دلبستة اين صورت از زندگی نشدهاند ،تخطئه کارد (ر.ک.باه:
جبمعهگرویب ،،فص .)4
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سؤال مهم ديگری که تفکر ليبرال با آن مواجه اسات ،ايان اسات کاه اگار اهاداف و
ارزشها فاقد پشتوانة عقالنی و غيرقابل ادتجاجاند ،چرا خواستههای فردی صرف نظار از
توجيهناپايری آنها از نظر اخالقی بهخودی خود ارزشمند تلقی میشوند؟ تقدسی کاه ايان
طرز تفکر برای عنصر فرديت قايل است و جزميتی که در دفاع از اميال فردی دارد ،بر چه
پايهای اساتوار اسات؟ شاايد متفکاران ليبارال بار ايان فردگرايای ببالناد و آن را ناوعی
انسان گرايی و شرافت برای فرد انسانی تلقی کنند؛ لکن به اعتقاد نگارنده مطلب درست به
عکس است .انسان در عمق وجودش نيازمند نوعی پيوند با ياک دقيقات متعاالی اسات،
بهطوریکه هدفمندی و معناداری زنادگی او و ودادت شخصايت او در گارو ياافتن ايان
دقيقت باشد که به زعم خودش امری اصيل و غيرشخصی باشد نه سااختگی و برآماده از
اميال زودگار ودگرگون شونده .انسانيت انسان در ساية اين پيوند معنا میشود و هويات او
در اين راستا قوام میيابد .تمايالت فردی نيز در صورت همساويی باا آن ارزشامند تلقای
می شود؛ لاا اگر از سر هوا و هوس رفتاری از انسان سر زد که منافی باا ايان امار اسات،
وقتی غبار نفسانيات فروکش کرد و بهخود آمد پشيمان میشود و از ايان دادثاه ادسااس
شکست و ازخودبيگانگی میکند .بنابراين فرديت بادون پشاتوانه واقعای و برياده از ياک
غايت قصوای اصيل مساوق با بیريشگی و سرگردانی است و برای فرد بیمعنايی و پوچی
را به ارمغان میآورد نه اصالت و شرافت را.
نتیجه

در يک نگاه کلی می توان گفت برداشت غالب تفکار ليبارال از آزادی سياسای ،آزادی
منفی است .مراد از اين معنا رهايی فرد از موانا و محدوديتهای بيرونی برخاساته از ارادۀ
دولت و نهادهای داکميتی برای پيشابرد مقاصاد خاود باه شايوۀ دلخاواه و آرماانهاای
موردپسند خويش است .تکية اين معنا بر جنبة سلبی فقدان ماانا بيرونای اسات و ايجابااً
جهتگيری و هدفگيری خاصی را برای آزادی در نظر نمیگيرد و جنبة ايجابی مسائله را 911

در تعليق باقی میگاارد و به خود فرد میسپارد؛ به عبارت ديگر ارزش آزادی را صارفاً در
رفا موانا میداند و به چه هدفی و جهت بهره برداری از آن اهميت نمیدهد.
رهيافت غالب تفکر ليبرال فردگرا اومانيساتی و ساکوالر اسات؛ لااا اعتباار اجتمااعی
پيشينی برای ودی و پيشآگاهیهای متاافيزيکی قايال نيسات .از جهات معرفتای غالبااً
تجربهگراست و اگر رگههايی از عقلگرايای در آن مشااهده مایشاود ،باه معناای عقال
غايتانديش نگاه سنتی نيست ،بلکه عقل خودبنياد است که با اومانيسم و فردگرايی جماا
می شود؛ همانطورکه در انديشه کانت و پيروان او میبينيم .سودمندی مورد نظر ميل هم
متکی به يک اصل عام و جاودانه عقالنی نيست؛ بلکه نفا و خوشی ملموس جزئی مبتنی
بر تجربه شخصی است ،لاا نمیتوان آن را فضيلت معقول بهدساب آورد.
اين در دالی است که در نگرش سنتی انسان از ابتدا متعهد ومسئول آفريده شده است.
از نظر قرآن انسان در بطن وجودش به ربوبيت پروردگار خويش اقرار دارد و با خدای خود
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پيمان بسته که غير اورا نپرستد .در نگاه سنتی همه ارزشها و از جمله آزادی مسائوالنه و
همراه با ادساس تعهد به دق و دقيقت و موازين برخاسته از آن است و از اين جهت هار
دقی تو م با مسائوليت خواهاد باود؛ مسائوليت نسابت باه ارزشهاا و آرماانهاايی کاه
غيرشخصی و همگانی و جاودانه است ،زاييدۀ خواست و ارادۀ فرد يا جما نيسات و مناابا
معرفتی عام همچون عقل و ودی به آن رهنمون می گردد .لکان در نگااهی کاه در دورۀ
مدرن غالب آمده ،فرد انسان و تجربة او و خواست او و دقاوق مبتنای بار ايان تجرباه و
خواست نقطة آغاز است و مقدم بر اينها هيچ دقيقتی و هيچ منبا شناختی به نحاو عاام و
غيرشخصی به رسميت شناخته نمیشود.
اين نگرش که به شکاکيت و پلوراليسم میانجامد ،بهتدريج در سير تطاور تااريخی باا
شفافيت و صرادت بيشتر بيان شده است که اوج آن را در بحث آزادی در اظهارات بارلين
مشاهده می کنيم .آزادی در کالم او نه در کسوت يک ارزش و فضيلت انساانی بلکاه باه
مبابه نوعی فرار و رهايی از فضيلت است که گرچه پوستة صوری و ظاهری آن به واسطة
نفی موانا ،محدوديتها ،سرکوب و تحقير با فطرت آزاده و شارافتخاواه انساانی ساازگار
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است ،مغز آن بهدليل خالیبودن از معنا و هدف و تعهد به ارزشهاای انساانی نمایتواناد
وجدان اخالقی و فطرت آرمان خواه انسانی را اقناع کند و تنها به مااق هوس آنای نفاس

اماره خوش می آيد .ازآنجاکه اين آزادی ،فردگرايانه ،نفاطلبانه و غيرمتعهد به آرماانهاای
انسانی است ،طبيعتاً نگاهش به ديگران مصلحتانديشانه و ابزارانگاراناه خواهاد باود .اوالً
موجب سستشدن پيوند و انسجام اجتماعی و نحي شدن پشاتوانههاای انگيزشای بارای
رعايت مصالح اجتماعی و دقوق همنوعان میگردد و بارای جباران ايان نقيصاه نيازمناد
تمهيدات بيرونی است؛ ثانياً مبانی معرفتی آن به واسطة جداکردن فارد از ديگاران و نياز
بريدن او از طبيعت و کائنات ادساس تنهايی و بیمعنايی و پاوچی را بارايش باه ارمغاان
خواهد آورد .اين در دالی است که شخصيت فرد و رشد و بالندگی هويات او در پيوناد باا
جما قوام میگيرد و نياز او به هدفمندی و معناداری در گرو باورمندی و همسويی عملی با
دقايق ارزشی اصيل و غير ساختگی است.
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