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الية والحريةحول  الية الجديدة، ونقاش حول مدى شموليتها؛ ،الليبر الية الكالسيكية مقابل الليبر ص ن ومناقشة الليبر

جم للـد.  ي الموسوعة موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) مبر
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن البر

 عن هذا الرابطعىل 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث النسخة الدارجة، والتر  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخبر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم  أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه البر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للبر
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ا ليربالية شيًئا واحًدا، بل ستبدو سلسلة من الرؤى املرتابطة، املتنافسة يف بعض األحيان، إذا تفحصناهليست ال
 عن قرب. لذا سوف نركز يف هذه املقدمة على السجاالت داخل التقليد الليربايل من خالل: 

 ( املقارنة بني ثالثة أتويالت اللتزام الليربالية اجلوهري ابحلرية. 1)

 ة الليربالية "الكالسيكية"، ابلليربالية "اجلديدة".( مقارن2)

 ( التساؤل عما إذا كانت الليربالية عقيدة "شاملة"، أم فقط عقيدة "سياسية"؟3)

( وأخريًا خنتتم ابلتساؤل حول "نطاق" الليربالية. هل تالئم البشرية مجعاء؟ وهل ينبغي على مجيع اجملتمعات 4)
هل من املمكن أن جييب أحد الليرباليني عن ذلك السؤال بشكل متسق سواء السياسية أن تكون ليربالية؟. و 

 ابلنفي، أو التأكيد؟
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 النقاش حول احلرية

 لصاحل احلرية  فرضية 1.1

، ويُقرُّ الليرباليون (459 :1967)يُعّرف موريس كرانستون الليربايل أبنه "شخص يؤمن ابحلرية" 
 أبولوية احلرية كقيمة سياسية عرب طريقتني: 

 
i.  م، كما تناسبمم، ن بصورة طبيعية "احلرية التامة لتنظيم أفعاهليفرتض الليرباليون عادًة أبن البشر ميتلكو

وقد  ، (Locke, 1960 [1689]:287)دون طلب إذن، أو اعتماد على إرادة شخص آخر." 
انقش ِمل أبن "عبء التسويغ يقع على عاتق معارضي احلرية، من املدافعني عن أي شكل للقيد، أو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما يتفق   .(vol. 21: 262 ,1963)صاحل احلرية"  احلظر، وذلك ألن االفرتاض الَقْبلي يف
،  (87 :1988)، وستانليِ بن (9 :1984)املفكرون الليرباليون املعاصرون، مثل جويل فاينربغ

 ,Gausعلى ما ميكن تسميته ابملبدأ الليربايل األساسي )  (112 ,44 :2001)وجون رولز
ا فإن عب التسويغ يقع على عاتق من ( وهو: احلرية هي املعيار األساسي، لذ166–162 :1996

يرغب يف استخدام اإلكراه للحد من احلرية"، ويرتتب على ذلك أن السلطة السياسية والقانون جيب 
أن يربرا نفسيمما، وابلتايل، فإن السؤال اجلوهري للنظرية السياسية الليربالية هو ما إن كان ابلوسع 

 لك، فكيف؟ تربير السلطة السياسية، وإذا كان األمر كذ
ن جاك ، وجون لوك، وجاتوماس هوبزهلذا السبب، غالًبا ما تُعد نظرية العقد االجتماعي كما طورها 

، نظرية ليربالية على الرغم من افرتاضات هوبز وروسو اليت حتتوي على مالمح وإميانويل كانطروسو، 
كون فيما القمم، وهي حالة يغري ليربالية واضحة. وذلك بقدر ما جيعلون من حالة الطبيعة نقطة انط

البشر أحرارًا ومتساوين، ولذا يناقشون أبن أي تقييد هلذه احلرية واملساواة جيب أن يكون مربرًا )أي 
مبوجب العقد االجتماعي(، هكذا يعرب تقليد العقد االجتماعي عن املبدأ الليربايل التأسيسي، والذي 

وبز كجزء ية. وألنه يقبل بذلك، ميكننا استيعاب هينص على وجوب تربير القيود املفروضة على احلر 
 من التقليد الليربايل.

 
ii.  جيب القول أبن ال أحد ُيصِنف هوبز كليربايل، لكن رغم ذلك يوجد سبب لتقديره كرائد للفلسفة

، أال وهو تساؤله عن األساس الذي يقوم عليه والء (see also Waldron 2001)الليربالية 
 لذي يتضمن نبًذا لفرضية أن املواطنني هم ملكية للحاكم، يف املقابل يكون احلكاماملواطنني للسلطة. وا

مسؤولني أمام املواطنني ذوي السيادة. يف الثقافة ككل، كانت تلك الصورة للعالقة بني املواطن وامللك 
، وقد 1215قد تشكلت عرب قرون، حيث َمّثل "امليثاق األعظم" سلسلة اتفاقيات بدأت يف عام 

أت من النزاعات بني الباروانت وامللك جون. وقد أكد امليثاق على أن امللك ُمقَيد حبكم القانون. نش
لكنه َمّثل جمرد مرحلة من النزاع وليس هنايته، فبحلول منتصف القرن الرابع عشر، أصبحت مبادىء 

مام القانون؛ أكثر واملساواة أ احلقوق الفردية، كاحملاكمة أمام هيئة من احمللفني وفق قواعد منظمة،
 تفويض ابلسيادة ليس فقط للنبالء وإمنا ل"الشعب" كذلك. رسوًخا. وقد ُعّد امليثاق األعظم مبثابة 

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
https://hekmah.org/%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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iii.  حبلول منتصف القرن اخلامس عشر امليالدي، كان جون فورتيسك، رئيس قضاة إجنلرتا من عام
جة احملدودة"، وهي ح ، قد كتب عن "الفرق بني امللكية املطلقة وامللكية 1461إىل عام  1442

 Schmidtz andلصاحل ملكية حمدودة ميكن القول أبهنا بداية الفكر السياسي اإلجنليزي )
Brennan, 2010: chap. 2  .يُعد هوبز واحًدا من أوائل وأعظم مفكري العقد االجتماعي .)

للفيااثن سلطة مطلقة ا كما يُنظر إليه عادة بصفته ُمشرًِعا للملكية املطلقة. فبناًء على نظريته، ميتلك
يف نطاق معني، وهو ُُمّول أبن يفعل كل ما يتطلبه األمر للحفاظ على السلم. هذه الغاية النمائية 
تربر أي وسيلة تقريًبا، مبا يف ذلك القيود الصارمة على احلرية. ومع ذلك جتدر املالحظة أبن القيود 

ن يففعل، السلم، وليس فعل كل ما هو جدير أب ُمتضمَنة يف الغاية ذاهتا، فوظيفة اللفيااثن هي حفظ
بل ببساطة فعل ما يلزم لتأمني السلم. لقد طّور هوبز املؤيد الشمري للطغيان، منوذًجا للحكومة مقيًدا 

 هبذه الطريقة.
بينما مل يدافع الليرباليون النموذجيون كجون لوك عن املبدأ الليربايل التأسيسي فقط، وإمنا أكدوا أيًضا 

ربَرة على احلرية هي متواضعة للغاية. وأنه ميكن تربير حكومة ُمقيدة فقط؛ ألنه على أ
ُ
نه حىت القيود امل

يف الواقع، املممة الرئيسية للحكومة هي محاية احلرية املتساوية للمواطنني. "لكل شخص نفس احلق، 
ع على قدم جميغري القابل للسقوط، يف االستفادة من آلية تكفل احلقوق واحلرايت األساسية لل

 (Rawls, 1999b: 220)املساواة." 

 

 احلرية السلبية 1.2

ة غري أن الليرباليني خيتلفون حول مفموم الليربالية، ونتيجة لذلك، ميكن أن يؤدي املثل األعلى الليربايل )أي محاي
 فموم السليب للحرية: احلرية الفردية( إىل تصورات ُمتلفة عن دور احلكومة. وقد اشتمر إشعيا برلني بدفاعه عن امل

"يقال عادة أنين حر إىل الدرجة اليت ال يتدخل فيما أي إنسان أو جمة يف نشاطي. احلرية السياسية هبذا  
املعىن هي ببساطة اجملال الذي ميكن لإلنسان أن يتصرف ضمنه دون إعاقة من قبل اآلخرين. فإذا ما ُمنعُت 

 خرى، فإنين لست حرًا بنفس الدرجة، وكلما اختنق ذلك اجملالبواسطِة اآلخرين مما ميكنين فعله بطريقة أ
ستعَبد، ومع ذلك، فليس مصطلح 

ُ
كرَه، أو رمبا امل

ُ
بتدخالت اآلخرين فوق حدها األدىن، عندها ميكن وصفي ابمل

أقدام يف اهلواء،  10اإلكراه متفًقا مع كل أشكال عدم القدرة، فإذا قلت أنين غري قادر على القفز أكثر من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  6

أو أنين غري قادر على القراءة ألنين كفيف، سيكون من املريب القول أبنين مستعبد أو مكره. ألن اإلكراه 
ينطوي على تدخل متعمد من البشر اآلخرين داخل اجملال الذي ميكنين فيه التصرف بطريقة أخرى. أنت تفتقر 

 ,Berlin) ن قبل البشر اآلخرين"إىل احلرية السياسية أو احلرية فقط إذا ما مت منعك من حتقيق هدف م
1969: 122) . 

ابلنسبة لربلني ومن تبعه؛ فإن جوهر احلرية هو غياب اإلكراه، وابلتايل فإن التزام الدولة حبماية احلرية هو 
ابألساس العمل على ضمان عدم إكراه املواطنني بعضمم لآلخر من دون مربرات قاطعة. لذا ميكن فمم احلرية 

للفرصة. فكوننا أحرارًا هي مسألة متعلقة مبدى االختيارات املتاحة لنا، بغض النظر عما إذا  السلبية كمفموم 
 . (Taylor, 1979) كنا منارس مثل هذه اخليارات أم ال

 

 احلرية اإلجيابية 1.3

ن عمال كثري من الليربالني إىل تصورات أكثر "إجيابية" عن احلرية. وعلى الرغم من أن روسو بدا وكأنه يدافع 
تصور إجيايب للحرية، والذي وفًقا له يُعد الفرد حًرا إذا ما تصرف وفًقا إلرداته احلقيقية )اإلرادة العامة(، إال أن 
املفموم اإلجيايب للحرية قد تطور أبمثل طريقة من قبل اهليجليني اجلدد الربيطانيني يف أواخر القرن التاسع عشر 

 هل جرين وبرانرد بوسانكيه. وأوائل القرن العشرين. من أمثال توماس 

للتعبري عن أي شي سوى عالقة اجتماعية  ]حرية[أقر جرين أبنه "جيب التسليم أبن كل استخدام ملصطلح 
لك ذهب ذ وسياسية بني رجل وآخر، يتضّمن جمازًا، حيث يفرتض دائًما إعفاء للمرء من إكراه اآلخر"، ومع

ضع إىل دافع أو رغبة ال ميكنه التحكم هبما. مشبًما إايه يف تلك جرين إىل أن املرء قد ال يكون حرًا إذا ما خ
، كما أن العبد ال يفعل ما (228 :[1895] 1986)احلالة ب"العبد الذي حيقق إرادة آخر، وليس إرادته" 

يريد فعله حًقا، فالشخص املدمن على الكحول، على سبيل املثال ، يقوده شغف للبحث عن الرضا حيث ال 
 ر عليه يف النماية.  ميكن العثو 

ابلنسبة جلرين، تكون املرأة حرة فقط إذا وجمت ذاهتا، أو استقلت أبحكامما عن اآلخرين. وقد جرت عادة 
النظرية السياسية الليربالية أن تكون مثااًل أعلى لشخصية حرة متتلك أفعاهلا. هبذا املعىن تكون احلرية اإلجيابية 

 ,Taylor)رة بنفس درجة فاعليتما يف صياغتما لنفسما، ولشكل حياهتا. مفموًما للممارسة، فتكون املرأة ح



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مثل هذه الشخصية ال ختضع لإلكراه، ما ينعكس بشكل حاسم على ُمثِلما، فال تتبع العادة بطريقة  (1979
 عمياء، أو تضحي مبصاحلما طويلة األمد يف سبيل متع قصرية األمد. 

من لية جذورها فقط يف نظرايت روسو وكانط السياسية ، لكن أيًضا ضال جتد احلرية بوصفما مرادفًا لالستقال
عمل جون ستيوارت مل "عن احلرية". وهو التيار السائد اليوم داخل الليربالية، كما تشمد على ذلك أعمال 

، انظر كذلك حتليالت كريسمان (1986)، وجوزيف راز(1988)، وجريالد دوركني (1988)إس.أي.بن
 . (2005وأندرسون )

غالًبا ما يتالءم تصور جرين للحرية املؤسسة على االستقاللية الذاتية مع فكرة احلرية "اإلجيابية"، أي احلرية 
بوصفما قدرة املرء على الفعل أو السعي وراء غاايته، أو على حد تعبري االشرتاكي الربيطاين أر.اتش.اتوين: 

 .see also Gaus, 2000; ch ;221 :1931)تفمم احلرية ابلتايل على أهنا "القدرة على الفعل." 
(. بناًء على هذا التصور اإلجيايب، إذا مل مُتنع املرأة مبدئًيا من االنضمام ألحد النوادي، لكنما كانت فقرية .5

حبيث ال تقدر على حتمل تكاليف عضويته، فمذا يعين أهنا غري حرة يف أن تكون عضوة، حيث تفتقد القدرة 
 ا فإن حاجة احلرية اإلجيابية للقدرة الفعالة جعلتما مرتبطة ابملوارد املادية )جيب أن يكونالفعالة للتصرف. لذ

التعليم، على سبيل املثال، ُمتاًحا بسمولة حىت يتمكن اجلميع من تطوير قدراهتم(. وقد كان املفموم اإلجيايب 
زاال ُمتلفني" ان جيدان، إال أهنما مل يحينما أصر على أنه ابلرغم من كون احلرية والثروة شيئ هايكنفسه يف ذهن 

(1960: 17–18). 

 

 احلرية اجلمهورايتية 1.4

مؤخرًا، عادت صورة احلرية اجلممورايتية أو الرومانية اجلديدة إىل الساحة، حيث جتد جذورها يف كتاابت 
جلمموري هو ا شيشرون ونيكوال ميكافيللي. وفًقا لفيليب بستيت كان نقيض الفرد الروماين احلر يف العرف

العبد، وحىت بداايت القرن املاضي على أقل تقدير، جتسد املفموم احلقيقي للحرية يف التقليد اجلمموري القدمي، 
 . (Pettit, 1996: 576)حيث ال داع للحياة يف ظل العبودية أو حتت السلطة التعسفية لشخص آخر 

اإلرادة أو  حر يعين أن تكون "خاضًعا لتقلباتتُعرف وجمة النظر تلك اهليمنة كنقيض للحرية، فكونك غري 
واحلكومة املثالية حلماية احلرية هي اليت تكفل عدم امتالك . (Pettit, 1997: 5)احلكم لدى شخص آخر" 

https://hekmah.org/%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d9%87%d8%a7%d9%8a%d9%83/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أي وكيل عنما مبا يف ذلك احلكومة نفسما ألية سلطة تعسفية على املواطن. ويتحقق ذلك عرب التوزيع املتكاىفء 
كل فرد من السلطة ما مُيكنه من وقف سلطة اآلخرين التعسفية للتدخل يف نشاطاته   للسلطة، حبيث ميتلك

(Pettit, 1997: 67) . 

يتميز التصور اجلمموري للحرية عن كال التصورين اإلجيايب والسليب العائدين إىل توماس جرين، فعلى عكس 
يعته احلقيقية، أو أن لعقالنية. فإدراك املرء لطبالتصور اإلجيايب، ال هتتم احلرية اجلممورية ابالستقاللية الذاتية ا

يصبح أفضل مما هو عليه، عندما تتداعى كافة القوى امليممنة عليه، هي أهداف يصمت عنما املنظرون 
 . (Larmore 2001)اجلمموريون 

خل، بداًل من دوخبالف احلرية السلبية، تركز احلرية اجلممورايتية يف املقام األول على "القابلية للدفاع عن الت
. وابلتايل، ففي التصور اجلمموري تُعد جمرد احتمالية التدخل التعسفي (Pettit, 1997: 5)التدخل الفعلي" 

تقييًدا للحرية، يف مقابل التصور السليب املألوف. وهكذا يرتاءى كون احلرية اجلممورية تنطوي على ادعاء 
ري عن ذلك مبصطلحات معقدة ومغايرة للواقع. ومن غري مشروط حول إمكانية التدخل، وغالًبا ما يتم التعب

 ,Gaus, 2003; cf. Larmoreالواضح ما إذا كان ابملمكن تفسري تلك االدعاءات بشكل وايف )
2004 .) 

وبتيت   (6 :2002)وماريزيو فريويل ،(113 :1998)يرى بعض املنظرين اجلمموريني ككوينتني سكينر
دياًل عن الليربالية. وابلفعل ميكن قبول ذلك إذا ما اُعتربت احلرية يف اجلممورايتية ب (11–8 :1997)

. لكن إذا ما اُستوِعبت الليربالية بطريقة (Gaus, 2003b)اجلممورايتية قاعدًة لنقد حرية وجمتمع السوق 
ممورايتية جلأكثر مشولية، وليس فقط عرب ارتباطما سواء ابحلرية السلبية أو جمتمع السوق، عندئذ لن ميكن متييز ا

 . (Ghosh, 2008; Rogers, 2008; Larmore, 2001; Dagger, 1997)عن الليربالية 

 

 . مناظرة "القدمي" و"اجلديد" 2

 الليربالية الكالسيكية 2.1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انقسمت النظرية السياسية الليربالية حول مفموم احلرية. فعند التطبيق، أصاب خلل حموري الشرعية األخالقية 
ونظام السوق. ابلنسبة لليرباليني الكالسيكيني أو "القدامى"، فإن احلرية وامللكية اخلاصة  للملكية اخلاصة

مرتابطتان بقوة. فمنذ هناية القرن الثامن عشر إىل اآلن، أصر الليرباليون الكالسيكيون على أن النظام  
ا وتوظف ن كانت أن حتياالقتصادي القائم على امللكية اخلاصة متسق متاما مع احلرية، حيث يسمح ألاي م

يقة ما على أن احلرية بطر  لليرباتريونعملما ورأس ماهلا كما يالئمما. يف الواقع، أكد الليرباليون الكالسيكيون وا
وامللكية ميثالن الشيء نفسه، وقد ُدوفع مثاًل عن الرأي القائل أبن كل أشكال احلقوق، هي أشكال للملكية 

 ,Gaus)نية، بينما َصرّح آخرون أبن امللكية نفسما هي جتسيد للحرية اخلاصة، مبا يف ذلك احلقوق املد
1994; Steiner, 1994) ، وهكذا ميكن اعتبار نظام السوق املبين على امللكية اخلاصة  جتسيًدا للحرية

(Robbins, 1961: 104) ،فالناس غري أحرار طاملا أهنم غري أحرار يف إجراء التعاقدات، وبيع عملمم .
 واستثمار مداخليمم كما يالئممم، وحرية بدء الشركات هبدف إنعاش رؤوس أمواهلم. وإدخار 

استعمل الليرباليون الكالسيكيون حجة أخرى لربط احلرية ابمللكية اخلاصة، فبداًل من اإلصرار على أن اكتساب 
اخلاصة  كيةوالتصرف يف ملكية ما هو جمرد جانب من جوانب احلرية، فقد أكدت تلك احلجة على أن املل

احلرية بطريقة فّعالة. وال ميكن ألي من صيغ محاية احلرية أن تكون فّعالة من دون امللكية اخلاصة. ذلك  حتمي
ألن توزيع السلطة الناتج من اقتصاد السوق احلر القائم على امللكية اخلاصة هو ما حيمي حرية األفراد ضد 

كن حلرية الصحافة أن توجد لو أن أدوات الطباعة حتت جتاوزات الدولة. أو كما يناقش دافيد هايك "ال مي
 .(149 :1978)سيطرة احلكومة، وال ميكن حلرية التنقل أن تُوجد لو أن احلكومة احتكرت وسائل النقل" 

رغم اتفاق الليرباليني الكالسيكني على األمهية اجلوهرية للملكية اخلاصة جملتمع حر، إال أن التقليد الليربايل 
ي نفسه هو طيف متباين من اآلراء، من شبه األانركية، إىل أولئك الذين يعزون دورًا ممًما للدولة يف الكالسيك

، (on this spectrum, see Mack and Gaus, 2004)السياسة االقتصادية واالجتماعية 
روًعا، فمي قد تتوىل شوصواًل إىل "الليرباترية" املتطرفة للطيف الليربايل الكالسيكي. فرتى يف الدولة احتكارًا م

مممة القضاء لصاحل محاية احلقوق األساسية. وحيث تكون الضرائب مشروعة إذا كانت فقط ضرورية وكافية 
حلماية احلرية وامللكية. ابإلضافة إىل "اليسار"، نواجه آراء ليربالية كالسيكية تسمح بفرض الضرائب لصاحل 

ليسار، سلع األساسية والبنية التحتية. وابلتوجه أكثر حنو االتعليم العام بشكل خاص، وبشكل أعم لصاحل ال
 .(e.g., Hayek, 1976: 87سنجد أن بعض اآلراء الكالسيكية مسحت حبد أدىن اجتماعي معقول )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقد أَيّد غالبية اقتصادّي القرن التاسع عشر من الليرباليني الكالسيكيني تنويعة من السياسات العامة للدولة، 
ان فقط القانون اجلنائي وتطبيق العقود، بل حىت الرتاخيص املمنية والصحية، وتلك اخلاصة ابألم واليت ال تشمل

ومنع احلرائق، وتنظيم اخلدمات املصرفية، والبىن التحتية التجارية )الطرق واملوانئ، والقنوات املائية(، وكثريًا ما 
لليربالية الكالسيكية اليوم ترتبط غالًبا . وعلى الرغم من أن ا(Gaus, 1983b)َشّجعوا التنظيم النقايب 

ابلليرباترية، إال أن التقاليد الليربالية الكالسيكية األوسع كانت معنية بشكل أساسي بتحسني وضع الطبقة 
العاملة، والنساء، والسود، واملماجرين، وما إىل ذلك. كان اهلدف، على حد تعبري بنثام، هو جعل الفقراء أكثر 

(. وابلتايل، يُعد Bentham, 1952 [1795]: vol. 1, 226nاألغنياء أفقر ) ثراًء، وليس جعل
 الليرباليون الكالسيكيون تسوية الثروة والدخل خارج نطاق األهداف املشروعة لإلكراه احلكومي. 

 

 الليربالية اجلديدة  2.2

نّقَحة"، أو ليربالية "دو 
ُ
األفضل ليربالية  لة الرفاه"، أو رمباحتّدى ما أصبح يُعرف ابلليربالية "اجلديدة"، أو"امل

"العدالة االجتماعية"، ذلك الرابط الوثيق بني احلرية الفردية ونظام السوق القائم على امللكية اخلاصة 
(Freeden, 1978; Gaus, 1983b; Paul, Miller and Paul, 2007) . 

 هناك ثالثة عوامل قد تساعد يف تفسري ظمور النظرية التعديلية. 

ا هي: نشأهتا يف أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، يف وقت مت فيه التشكيك يف قدرة السوق أوهل
. واعتقاًدا منمم أبن السوق (96 :1944)احلر يف احلفاظ على "التوزان املزدهر" كما مساه اللورد بيفريدج 
طالة عالية ، فإنه عالق يف اتزان مع معدالت بالقائم على امللكية اخلاصة مييل لعدم الثبات، أو كما انقش كينز

(1973 [1936]) . 

َشكك الليرباليون اجلدد يف صالحية الليربالية الكالسيكية كأساس جملتمع مستقر وحر، بناًء على أسس جتريبية. 
مة كأداة لإلشراف و هنا حيّل دور العامل الثاين: فبينما َفقَد الليرباليون اجلُدد إمياهنم ابلسوق، تزايد إمياهنم ابحلك

على احلياة االقتصادية. وقد رجع ذلك يف جزء منه إىل جتارب احلرب العاملية األوىل، حيث بدت مساعي 
 . (Dewey, 1929: 551–60)احلكومة يف التخطيط االقتصادي انجحة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لغربية، واالقتناع الكن األكثر أمهية هو أن إعادة التقييم تلك قد ُدِفعت بواسطة التحول الدميقراطي للمجتمعات 
نتَخبني ميكنمم حًقا بتعبري ج.أ.هوبسون أن يكونوا "مُمثِلني عن اجملتمع" 

ُ
 :1922)ألول مرة أبن املسؤولني امل

 . وقد صرح د.ج.ريتشي: (49

سواء ُلوِحَظ ضمن احلجج املستخدمة ضد عمل "احلكومة"، حني تكون احلكومة يف أيدي الطبقة احلاكمة أو 
أو بشكل أساسي، وحيث متارس سطلتما األبوية حبكمة أو بدون حكمة، تفقد هذه احلجج الطغاة كلًيا، 

 . (64 :1896)قوهتا كلما أصبحت احلكومة حكومة الشعب من الشعب بصورة أكرب وأكثر أتصياًل 

نه بعيًدا أبرمبا كان العامل األساسي الثالث يف رواج الليربالية اجلديدة، واألكثر جوهرية هو: القناعة املتنامية 
، فقد َعززت حقوق امللكية من تفاوت السلطة (Ely, 1992: 26)جًدا عن كوهنا "حارس كل حق آخر" 

غري العادل. وَرّسخت حلرية جُمردة وشكلية فشلت عند التطبيق العملي يف أتمني ذلك الضرب من احلرية 
ربالية" يف أساسي ملا يسمى اآلن ب "اللياإلجيابية املتكافئة على األرض لصاحل الطبقة العاملة. هذا املوضوع 

السياسة األمريكية، وهو جيمع بني أتييد قوي للحرايت املدنية والشخصية مع الالمباالة أو حىت العداء جتاه 
امللكية اخلاصة. ميكن العثور على بذور هذه الليربالية اجلديدة يف عمل مل "عن احلرية"، فعلى الرغم من أن 

"ما ُيسمى مببدأ التجارة احلرة" يستند إىل "أساس متني بنفس القدر" كما هو "مبدأ احلرية  مل قد َأصّر على أن
، فإنه ًأصر أيًضا على أن مربرات احلرية الشخصية واالقتصادية متميزة (vol. 18: 293 ,1963)الفردية" 

ل ما إذا  ؤال حو عن بعضما البعض، ويف عمله "مبادئ االقتصاد السياسي" أكد مل ابستمرار على أن الس
–vol. 2; 203 ,1963)كانت احلرية الشخصية ميكن أن تزدهر بدون ملكية خاصة يظل مفتوًحا 

 .  (Part IV :2001)، وهو رأي كان على رولز فرضه جمدًدا بعد قرن من الزمان (210

 

 النظرايت الليربالية يف العدالة االجتماعية 2.3

هي أن  ،([first published in 1971] 1999)دالة" إحدى نتائج عمل رولز البارز "نظرية الع
"الليربالية اجلديدة" صارت أكثر تركيزًا على تطوير نظرية يف العدالة االجتماعية. حينما بدأ رولز يف نشر عناصر 
من نظريته اجلديدة يف مستمل الستينيات، َحلل فالسفة السياسة الليرباليون، واختلفوا حول " مبدأ االختالف" 

مري، والذي حبسبه يقوم اهليكل األساسي العادل للمجتمع بتنظيم حاالت التفاوت االجتماعي والسياسي الش



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. ابلنسبة إىل رولز، يكمن اخلطأ (1999b:266)حبيث حتقق أقصى استفادة ملن هم أقل حظًا يف اجملتمع 
فاق االستفادة ل ما قد يعزز آيف التوزيع املتساوي للدخل )األساسي( والثروة، ومُتّثل التفاواتت وحدها أفض

 للمجموعات األقل حظًا على املدى الطويل .   

ُيشّكل مبدأ االختالف كما يراه رولز، اعرتافًا عاًما مببدأ املعاملة ابملثل: يتم ترتيب اهليكل األساسي حبيث ال 
باع رولز . لقد ركز العديد من أت(24–122 :2001)تتطورجمموعة اجتماعية على حساب جمموعة أخرى 

ثل األعلى للمعاملة ابملِثل يف مقابل االلتزام ابملساواة 
َ
، وابلفعل (Dworkin, 2000)بشكل أقل على امل

فإن ما كان يُطلق عليه سابًقا "ليربالية دولة الرفاه" يوصف اآلن أبنه مساواة ليربالية. ومع ذلك، انظر مقالة 
حتمل عن دولة الر 

ُ
)للحصول على  (in Courtland 2018)فاه جان انرفسون حول دفاع هوبز امل

 أتمالت اترخيية حول مبدأ االختالف(.

أصر رولز بطريقة مالئمة للغاية يف عمله الالحق، على أن دولة الرفاه الرأمسالية ال تؤسس هيكاًل أساسًيا عاداًل 
ة التمّلك"، ي، وأن افرتاض نسخة عادلة من الرأمسالية يفرض عليما أن تصبح "دميقراط(38–137 :2001)

مع انتشار واسع حلق امللكية. فنظام السوق االشرتاكي يف رأي رولز، أكثر من جمرد دولة الرفاه الرأمسالية 
(2001: 135-38). 

ليس من املفاجىء، أن ُيصّر الليرباليون الكالسيكيون مثل هايك على أن الربط الليربايل املعاصر ب"سراب 
حدثني لتجاهل املدى الذي تعتمد فيه احلرية، كواقعة اترخيية، عالعدالة االجتماعية" يقود الليرب 

ُ
لى السوق اليني امل

 الالمركزية القائمة على امللكية اخلاصة، ما ال ميكن التنبؤ بنتائجه اإلمجالية. 

، حيث  (160ff :1974)مبدأ الفرق عند رولز أبنه منطي معياري وليس اترخيي  نوزيكروبرت هكذا صّنف 
 ة التوزيع، دون أن يضع أي اعتبار ملنتجي السلع اليت يتم توزيعما. أحد االختالفات اجلذرية الناجتةحُيدد طريق

عن ذلك هو أن نظرية الليربالية اجلديدة يف العدالة تناقش كيفية مكافأة الكعكة، بينما تناقش نظريهتا الليربالية 
 .(Schmidtz, 2017: 231)الكالسيكية كيفية مكافأة اخلبازين 

حُيدد نوزيك مشكلة النماذج املعيارية أبهنا ُمفِسدة للحرية، "ال ميكن للحالة النماية للدولة، أو منط التوزيع أن 
يتحققا ابستمرار دون تدخل مستمر يف حياة الناس". لتوضيح فكرته، يطلب نوزيك منك ختيل أن اجملتمع قد 

حصول ه، مث مينح أحدهم دوالرًا لويلت تشامربلني للحقق منوذًجا اتًما للعدالة بواسطة أي منط معياري ختتار 

https://hekmah.org/%d9%86%d9%88%d8%b2%d9%8a%d9%83/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على امتياز مشاهدته وهو يلعب كرة السلة. بينما آالف األشخاص اآلخرين يدفعون لويلت دوالرًا لنفس 
السبب. وهكذا يصبح ويلت ثراًي، وال أحد يشتكي، رغم أن التوزيع صار غري عادل. هنا يتساءل نوزيك: لو 

عياري ميكنك حتقيقه يف حلظة معينة، فماذا سيحدث لو أنك حققت الكمال؟ هل أن العدالة هي منوذج م
جيب عليك أن حتظر كل شيء من اآلن، ال مزيد من االستمالك، أو اإلنتاج، أو التجارة، أو حىت العطاء، 

اس نفقط لكي ال ختّل ابلنموذج الكامل؟، جتدر املالحظة أبن نوزيك ال يناقش، كما ال يفرتض أن إبمكان ال
 فعل كل ما يشاؤون مع ممتلكاهتم. 

يستعيد نوزيك الرتكيز على ربط حقوق امللكية ابحلرية، مما صاغ الليربالية يف شكلما الكالسيكي. مشريًا إىل 
أنه إذا ُوجد أي شيء على اإلطالق ميكن للناس فعله، حىت لو كان الشيء الوحيد الذي ميكنمم فعله هو 

فضل. نوزيكإعطاء عملة معدنية ألحد الف
ُ
 نانني، فحىت تلك احلرية الصغرية للغاية تناقض النمط املعياري امل

على صواب يف أننا إذا ركزان على الشرائح الزمنية، فإننا نركز على حلظات منعزلة أنخذها جبدية، عندما ال 
مبرور الوقت.  ضيكون ما يمم هو منط املعطيات يف اللحظة عينما، بل منط كيفية تعامل الناس مع بعضمم البع

فحىت أصغر احلرايت ستزعج منط اللحظة املنعزلة. رغم ذلك ال يُوجد سبب يدعو ألن تُناِقض احلرية منطًا جاراًي 
للمعاملة احلسنة، فعلى سبيل املثال، ال ينص املبدأ األخالقي ضد التمييز العنصري على غاية هنائية مرغوب 

فس املبدأ ب"ضعيف التنميط"، وهو على صلة ابلتاريخ بن فيما كمدف بصفة خاصة. يدعو نوزيك مثل ذلك
درجة كونه منطًا معياراًي، كما أنه ينص على كيفية معاملة الناس، وليس على غاية هنائية لتوزيع الثروة. إنه يؤثر 
على النمط احلايل دون أن يَنّص على منط جديد آخر. وإذا ُوجد مبدأ حيظر التمييز العنصري ينتمج طريق 

قدم الثقايف بداًل من التدخل القانوين، فإنه ال حيتاج إىل أي تدخل من أي نوع. لذا، على الرغم من أن الت
نوزيك يتحدث أحيااًن كما لو كان نقده ينطبق على مجيع األمناط، فمن واجبنا أن نتعامل جبدية مع اعرتافاته 

 أبن األمناط "الضعيفة" تتوافق مع احلرية.

 .chap.6 :2010استناًدا على كيفية تقدميما واحلفاظ عليما. )انظر مشيدتز وبرينان قد يشجع البعض احلرية
لالطالع على عمل الليرباليني اجلدد الذين يرددون تفسري نوزيك ألبعاد املساواة اليت ميكن اعتبارها ليربالية، (، و 

 Sen (1992.)( و 1990) Young( و 1999) Andersonانظر أيًضا 

مر وال يُطاق الزمنية متنح ترخيًصا لتدخل هائل ومست-االتّفاق مع نوزيك أبن مبادئ الشرحية لذلك، وحىت حبال
يف احلياة اليومية، فمناك بعض األسباب للتشكيك يف أن رولز كان يف نيته تبين أي وجمة نظر من هذا القبيل. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قد أضاف يف حلظة واحدة." و  قال رولز يف مقالته األوىل: "ال ميكننا حتديد عدالة املوقف عن طريق فحصه
 بعد سنوات: "من اخلطأ تركيز االنتباه على املواضع النسبية املختلفة لألفراد، واالقرتاح أبن كل تغيري منظور إليه

بصفته مفرًدا ومبعزل عن غريه، يكون حبد ذاته عاداًل، فتنظيم اهليكل األساسي هو ما جيب حماكمته، وأن تتم 
ظر كلية". ابلتايل، فإن مممة اهليكل األساسي لدى رولز ليست جعل كل معاملة حماكمته من خالل وجمة ن

جتارية تصب يف صاحل الطبقة العاملة، انهيك عن استفادة كل عضو يف الطبقة. كان رولز أكثر واقعية، لذا 
رور الوقت. مبما يُفرتض فيه أن يفيد الطبقة العاملة كطبقة  فقد تصور بداًل من ذلك أن اجتاه اجملتمع ككل هو

من املؤكد أن رولز كان ُمساواتًيا بطريقة ما، ولكن منط املساواة الذي أراد أتييده كان منطًا من املساواة يف 
الفرصة، ال ينطبق على التوزيع بقدر ما يتعلق بعالقة مستمرة. هذا ال يعين أن نقد نوزيك بدون قيمة، فقد 

ري مثقل وًرا ويلت تشامربلني كشخص مستقل بطريقة أكثر جرأة )غبنّي ما قد تبدو عليه النظرية البديلة، ُمص
ابلديون الغامضة للمجتمع( مما ميكن أن يقبل به رولز. ابلنسبة لنوزيك، فإن امتيازات ويلت ليس هي ما جيده 
على الطاولة، لكن ما يضعه على الطاولة. كما أن احرتام ما يضعه ويلت على الطاولة هو اجلوهر احلقيقي 

أن مساواتيي اليوم يعرتفون أبن أية رتام ويلت كشخص مستقل. هكذا يعود جزء من الفضل إىل نوزيك يف الح
مساواة تستحق التطلع إليما، هي ما سرتكز بشكل أقل على العدالة كخاصية لتوزيع الثروة على شرائح زمنية، 

مبرور الوقت من  مسامهاهتم، ومُتكنمممبقابل تركيزها أكثرعلى كيفية معاملة الناس: كيف تتم مكافأهتم على 
 .(Schmidtz and Brennan, 2010: chap.6)تقدمي مسامهات تستحق املكافأة 

 

 . النقاش حول مشولية الليربالية 3

 الليربالية السياسية 3.1

 ،مع تطور عمله، َأصّر رولز على أن الليربالية ليست مذهًبا "شامال" يتضمن نظرية كلية للقيمة، واألخالق
. فمجتمعاتنا احلديثة املّتسمة ب"تعددية (5ff :1996)واالبستمولوجيا، أو امليتافيزيقا اخلالفية للفرد واجملتمع 

معقولة"، ممتلئة ابلفعل مبثل تلك املذاهب. وال تسعى "الليربالية السياسية" ألن تضيف إليما مذهًبا متعصًبا 
 ,Larmore)تلك املذاهب الشاملة، واملثرية للخالف آخر، وإمنا تسعى لتقدمي بنية سياسية حمايدة بني 

1996: 121ff) جيب أن تقتصر الليربالية على جمموعة أساسية من املبادئ السياسية اليت تكون، أو ميكن .
أن تكون، موضوع إمجاع بني مجيع املواطنني الراشدين، إذا أُريد هلا أن تكون أساس الرشد السياسي يف جمتمعاتنا 

ية تنوعة. تبدو فكرة رولز عن مفموم سياسي حمض لليربالية أكثر صرامة من النظرايت السياسية الليربالالغربية امل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التقليدية اليت نُوقشت أعاله، حيث تقتصر إىل حد كبري على املبادئ الدستورية اليت تدعم احلرايت املدنية 
 األساسية والعملية الدميقراطية.  

مييز بني الليربالية "السياسية" و"الشاملة" خاطىء للغاية. ألن النظرايت (، فإن الت2004كما انقش جاوس )
الليربالية ُتشكل سلسة ممتدة، بداية مبن تشكل أنظمة فلسفية كاملة، إىل تلك اليت تعتمد على نظرية كاملة 

ك الذين ورغم جممودات أولئ للقيمة واخلري، وصواًل إىل ما تعتمد على نظرية يف احلق )ولكن ليس اخلري(،
يسعون للمذاهب السياسية البحتة. من املمم أن نُقّدر أنه على الرغم من أن الليربالية هي يف األساس نظرية 
سياسية، فقد ارتبطت بنظرايت أوسع عن األخالق والقيمة واجملتمع. يف الواقع، يعتقد الكثريون أن الليربالية 

أو ،  (Hampton, 1989)يتافيزيقية املثرية للجدل ليس إبمكاهنا ختليص نفسما من مجيع االلتزامات امل
 . (Raz, 1990)من االلتزامات املعرفية 

 

 األخالق الليربالية  3.2 

، أبن إحدى قواعد ([1854] 1993)انقش مل يف كتابه "عن احلرية"، على خطى فيلملم فون مهبولت 
 درات: صية املتطورة، ومصقولة القالرتسيخ للحرية )آمن مل ابلعديد من القواعد( تتمثل يف صالح الشخ

إن الفردية مُتثل نفس الشيء مع التطور، وفقط صقل الفردية يُنتج، أو ميكنه أن ينتج، بشرًا واسعي األفق. فما 
الذي ميكن قوله عن أي كيفية للشؤون اإلنسانية، أكثر من كوهنا جتعل البشر أنفسمم أقرب ألفضل ما ميكن 

 (,Millأسوأ ما ميكن قوله عن أي إعاقة للخري، أكثر من أهنا متنع ذلك؟ أن يكونوا عليه؟ أو ما هو 
1963, vol. 18: 267.) 

إهنا ليست جمرد نظرية يف السياسة، بل نظرية أخالقية موضوعية، ساعية حنو الكمال. من وجمة النظر هذه، 
ضمن حرية ظام الذي يفإن الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله هو تشجيع التنمية أو الكمال، لكن فقط الن

(. سيطر هذا املثل األعلى األخالقي املتمثل يف  Wall, 1998واسعة لكل شخص ميكنه حتقيق ذلك )
كمال اإلنسان وتطوره على التفكري الليربايل يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، والكثري من القرن 

 س ، وبرانر بوسانكيه، وجون ديوي،العشرين: ليس على مل فقط، ولكن ت.اتش.جرين، و إل.ت.هوهباو 
أظمر جون ديوي وحىت رولز أتييًدا لتعددية أخالقيات الكمال هذه، ولالدعاء القائل أبهنا توفر أساًسا لتثبيت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. وهو أمر أساسي ألنصار االستقاللية الليربالية اليت متت مناقشتما (Gaus, 1983aنظام احلقوق الليربالية. 
نظري 

ُ
(. إن احلياة اجليدة هي ابلضرورة حياة 1980"الفضيلة الليربالية" مثل وليام جالستون )أعاله، وكذلك مل

يتم اختيارها حبرية، حيث يُطّور الشخص قدراته الفريدة كجزء من خطة احلياة، ورمبا تكون كانت هي األخالق 
 الليربالية السائدة خالل القرن املاضي. 

كأخالق ليربالية عن األخالق "التعاقدية"،   ]نسبة إىل مل[امليلينية انبثق التحدي األساسي لوضع "الكمالية" 
واليت ميكن قسمتما إىل ما ميكن تصنيفه بقطعية لنسختني "كانطية"، و"هوبزية". وفًقا للتعاقدية الكانطية "ملّا  

ري، فإن خلكان اجملتمع مؤلًفا من كثرة من األشخاص، لكل منمم أهدافه، واهتماماته، وتصوراته اخلاصة عن ا
أفضل طريقة لتنظيم اجملتمع، هي عندما حُيكم بواسطة مبادىء ال تفرتض ُمسبًقا أي تصورات للخري." 

(Sandel, 1982: 1). 

من هذا املنطلق، يتطلب احرتام فردية اآلخرين أن منتنع عن فرض رؤيتنا للحياة اجليدة عليمم. فقط املبادئ 
ديثة م شخصية كل منمم. وهكذا نشمد ميل النظرية الليربالية احلاليت ميكن تربيرها للجميع هي اليت حترت 

(Reiman, 1990; Scanlon, 1998)   لتحويل العقد االجتماعي من شأن للدولة إىل تربير شامل
لألخالق، أو على األقل األخالق االجتماعية. إن الفكرة األساسية ملثل هذه "التعاقدية الكانطية" هي أن 

 ال يتم حتفيزهم من خالل السعي لتحقيق الكسب، ولكن من خالل االلتزام أو الرغبة يف تربير األفراد املثاليني
(. وابلتايل فإن  ,1990Reimann,   1982Scanlonاملزاعم اليت يدعون اآلخرين هلا عالنية. )

 األخالقيات اليت ميكن أن تكون موضع اتفاق بني هؤالء األفراد هي أخالق ُمربَرة علًنا.

يح قابل، تفرتض التعاقدية اهلوبزية بطريقة متمايزة، أن األفراد يمتمون فقط أبنفسمم، ويدركون بشكل صحيف امل
أن قدرة كل شخصية على متابعة مصاحلما بفعالية تتعزز من خالل إطار من املعايري اليت تبين احلياة االجتماعية، 

 (. Gauither, 1986; Hampton, 1986; Kavka,1986وتُقسم مثار التعاون االجتماعي )

األخالق إًذا، هي إطار مشرتك يعزز املصلحة الذاتية لكل فرد. إن ادعاء التعاقدية اهلوبزية، هو انبثاق مفموم 
ليربايل واضح لألخالق انبع من أمهية احلرية الفردية وامللكية يف مثل هذا اإلطار املشرتك: فقط أنظمة القواعد 

اع مصاحلما حبرية كبرية كما تراها مناسبة، ميكنما أن تصبح موضوًعا لإلمجاليت تسمح لكل شخصية مبتابعة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ;Courtland, 2008; Gaus 2003a: chap. 3بني العمالء الذين يرتكز اهتماممم على ذواهتم )
Gaus, 2012; Ridge, 1998; Gauthier, 1995.) 

ة للتعاقدية اهلوبزية هي العقالنية الواضحة   لحِّ
ُ
كفي منمم( لالشرتاك احلر: إذا كان اجلميع )أو ما يإن املشكلة امل

ة ميتثلون لشروط العقد، وابلتايل مت حتقيق النظام االجتماعي، فسيبدو من املنطقي أن يرتد املرء، ويتصرف بطريق
غري أخالقية عندما ميكنه الربح نتيجة عمله هذا. ومتثل تلك بشكل أساسي حجة أبله هوبز، وقد حاول 

 :1986)وصواًل إىل غوتييه ،  (94ff :[1651] 1948)د عليما، بداية من هوبز نفسه اهلوبزيون الر 
160ff). 

 

 نظرايت القيمة الليربالية  3.3

ابالنتقال من احلق إىل اخلري، ميكننا حتديد ثالثة مرشحني رئيسيني لنظرية القيمة الليربالية. لقد واجمنا األول 
عتبارها رصيًدا أخالقًيا، بقدر ما هي نظرية للحق. حيث من الواضح ابلفعل: الكمال. ميكن فمم الكمالية اب

أنه بيان للحق يفرتض ُمسبقًا نظرية للقيمة أو اخلري: القيمة اإلنسانية القصوى هي شخصية متطورة أو حياة 
 مستقلة. تتنافس هذه النظرية املوضوعية للقيمة مع نظريتني ليربالتني أخريني مها: التعددية والذاتية.

أصّر برلني يف دفاعه املشمور عن احلرية السلبية على تعددية القيم أو الغاايت بتعدد األشخاص، وأنه ال يُوجد 
تصنيف مربّر هلذه الغاايت العديدة. وأكثر من ذلك، فقد أكد برلني أن السعي لتحقيق هدف واحد يعين 

ي لتحقيق ناحية االقتصادية، فإن السعابلضرورة أنه لن يتم حتقيق غاايت أخرى، ستتضارب الغاايت. من ال
هدف واحد يتطلب حتمل تكاليف الفرصة البديلة: أي املساعي الضائعة اليت ال ميكن إثبات أهنا أقل جدارة 

تحققة. 
ُ
 من تلك امل

ال توجد طريقة مربرة ملمايزة الغاايت بني األفراد، كما ال توجد وسيلة لتحقيقما مجيًعا. وجيب على كل شخصية 
س نفسما لبعض الغاايت على حساب غاايت أخرى. ابلنسبة إىل التعددي، فإن االستقالل الذايت أو تكري

الكمال أو التطور ال حيتل ابلضرورة مرتبة أعلى من امللذات احلسية، أو احلفاظ على البيئة، أو املساواة 
ن تربير أي منما بني ياس، فال ميكاالقتصادية. مجيعما تتنافس لكسب أتييدان ، لكن نظرًا لكوهنا غري قابلة للق

 األفراد. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لكن التعددي ليس ذاتواًي: صحيح أن القيم كثرية، وأهنا تتنافس وال ختضع للقياس، إال أن ذلك ال يعين أهنا 
تعتمد بطريقة ما على التجارب الذاتية. لكن االدعاء أبن قيم شخص ما تستند إىل التجارب اليت ختتلف من 

رء من التقليد الليربايل لزمن طويل، فبالنسبة إىل هوبز، تعتمد القيم على ما يرغب به امل شخص آلخر كان جزًءا
 (. كما طور لوك "نظرية الذوق":48[: 1651] 1948)

للعقل لذته اخلاصة ، وكذلك الفم. وستسعى على حنو غري مثمر إىل إسعاد كل رجل ابلثروات أو اجملد، )وهو 
ا فيه(، كما سرتضي جوع مجيع الرجال ابجلنب أو سرطان البحر واليت رغم كوهنما يعترب بعض الرجال سعادهتم 

لذيذة للغاية ابلنسبة للبعض، إال أهنا مقرفة ومثرية للغثيان لدى البعض اآلخر، وسيفضل الكثري من الناس 
فالسفة لشكاوى البطن اجلائعة على تلك األطباق، اليت مُتثل مأدبة فخمة لدى آخرين. ومن مث، أعتقد أن ا

القدامى قد طرحوا سؤااًل عقيًما، حول ما إذا كان اخلري األقصى يتألف من الثروات، أم مسرّات اجلسد، أم 
الفضيلة، أم التفكر: ورمبا تنازعوا بعقالنية، حول األفضل مذاقًا بني التفاح، والكرز، واجلوز؛ وقّسموا أنفسمم 

على األشياء ذاهتا وإمنا على جاذبيتما لذلك الفم أو ذاك، إىل طوائف بناء على ذلك. لكن األذواق ال تعتمد 
 .(269 :[1706] 1975)حيث يوجد تنوع هائل 

يتفق الكمايل، والتعددي، والذاتوي، على النقطة احلامسة: طبيعة القيمة جتعل األشخاص العاقلني يتّبعون طرقًا 
ورها قيمة ة قدرات فريدة، يضفي تطُمتلفة للعيش. ابلنسبة إىل الكمايل، حيدث ذلك ألن لدى كل شخصي

على حياهتا؛ وابلنسبة إىل التعددي، السبب هو كون القيم كثرية ومتضاربة، وال ميكن حلياة شخص واحد أن 
تشملما مجيًعا، أو أن خيتار اخليار الصحيح فيما بينما؛ أما ابلنسبة إىل الذاتوي، فالسبب هو أن أفكاران حول 

 اتنا أو أذواقنا، وهذه ختتلف من فرد آلخر. ما هو ذو قيمة تنبع من رغب

ة تدافع وجمات النظر الثالث إًذا عن الفكرة الليربالية األساسية املتمثلة يف أن الناس يتبعون بعقالنية طرق ُمتلف
للعيش. لكن ليست هذه املفاهيم عن اخلري يف حد ذاهتا هي أخالقيات ليربالية كاملة، ذلك للزوم احلاجة إىل 

فية تربط القيمة الليربالية مع معايري احلرية املتساوية، وبفكرة أن حيظى اآلخرون ابحرتام مؤكد وإذعان حجة إضا
المتالكمم قيم خاصة هبم. من املؤكد أن برلني اعتقد أن هذه حجة مباشرة للغاية: التعددية املتأصلة املالزمة 

 .(.see, for example, Gray: 2006للغاايت تشري إىل األفق السياسي للحرية )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  19

انقش برلني أبن ضمان معيار احلرية السليب لكل شخص هو النموذج األكثر إنسانية، وذلك إلدراكه أبن 
(. ومن هنا 171: 1969"األهداف اإلنسانية كثرية"، وال ميكن ألحد أن يتخذ خيارًا مناسًبا جلميع الناس )

ا أولئك إىل نسخ من التعاقدية األخالقية. بينم يستند الذاتويون والتعدديون على السواء يف بعض األحيان
الذين ُيصرون على أن الليربالية هي يف جوهرها عدمية، ميكن تقدمي حجتمم القائلة أبن التحول التايل ال ميكن 
أن يتم بنجاح، حيث علق الليرباليون بني نظرية ذاتية أو تعددية للقيمة، من دون أن ينبثق منما أي تصور عن 

 احلق. 

 

 امليتافيزيقا الليربالية  3.4

على مدار القرن املاضي، عانت الليربالية من خالفات، بني أولئك الذين مت تصنيفمم بصورة عامة على أهنم 
(. مت تطبيق هذه 1999"فرديني" من انحية، وبني "مجاعيني" أو "مجاعاتيني" أو "عضويني" )انظر بريد ، 

( طبيعة 1واسعة من النزاعات. سنركز هنا على اخلالفات حول: )التسميات الغامضة والواسعة على جمموعة 
 ( طبيعة الذات. 2اجملتمع؛ )

ابلتأكيد ترتبط الليربالية عادة  ابلتحليالت الفردانية للمجتمع. "البشر يف اجملتمع" كما ادعى ميل، "ليس هلم 
: 8، اجمللد  1963لة إليما " )خصائص إال تلك املشتقة من قوانني الطبيعة اخلاصة ابلفرد، وميكنما اإلحا

(. وافق هربرت سبنسر على أن 4[: الفصل األول ، الفصل 1823] 1970؛ انظر أيضا بنثام: 879
(. لكن يف السنوات األخرية 1[: 1851] 1995"خصائص الكتلة تعتمد على مسات األجزاء املكونة هلا" )

الذين  جوم بشكل متزايد، خاصة من قبل أولئكمن القرن التاسع عشر، تعرضت وجمة النظر الفردية تلك للم
بساطة أتثروا ابلفلسفة املثالية ل د.ج.ريتش، واليت تنتقد الليربالية الفردانية لسبنسر، حيث تُنكر أن اجملتمع هو ب

(. رفض 13: 1896"كومة" من األفراد، وتصر على أنه أقرب إىل كائن عضوي حي، له بنية داخلية معقدة )
ل إل.ت.هوهباوس وجون ديوي تبين وجمات نظر مجاعية جذرية كتلك اليت دعا إليما برانرد الليرباليون مث
(، لكنمم رفضوا أيًضأ الفردانية املتطرفة لدى بنثام و مل و سبنسر. وعلى مدار معظم 2001بوسانكيه )

لنظرية الليربالية، االنصف األول من القرن العشرين، سامهت هذه التحليالت "العضوية" للمجتمع يف التأثري على 
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 .A.F Mummery and J. A. Hobson, 1956: 106; J.Mوحىت على االقتصاد )انظر: 
Keynes, 1972: 275.) 

أثناء احلرب العاملية الثانية وما بعدها، برزت جمدًدا فكرة أن الليربالية ُمرتكزة على حتليل فرداين للبشر داخل 
نقًدا مستمرًا للنظرية اهليجلية   (1945)قدم كارل بوبر يف كتابه "اجملتمع املفتوح وأعدائه" اجملتمع. وقد 

تمع. استدعى ظمور متثل ابلنسبة لبوبر فمًما حمدوًدا للغاية للمج واملاركسية ولنزعتيمما اجلماعية والتارخيية، واليت
ئل الستينيات، دافع دية الشاملة إىل الواجمة. ففي أواالتحليل االقتصادي يف النظرية الليربالية بروز املنمجية الفر 

سلَّمة الفردية" ضد مجيع أشكال "العضوية": سيتعارض "هذا 
ُ
جيمس بوكاانن وجوردون تولوك بعناد عن "امل

النمج ]العضوي[ أو هذه النظرية اجلماعية بشكل أساسي مع التقليد الفلسفي الغريب الذي يعترب الفرد الكيان 
(. أصر بوكاانن وتولوك على أن البشر هم أصحاب االختيار وصانعو 12-11: 1965ساسي" )الفلسفي األ

القرار احلقيقيون، وأن تفضيالهتم هي اليت حتدد اإلجراءات العامة واخلاصة. ارتبطت النزعة الفردية العائدة 
يربايل. لقد أضفى تفسري هوبز الللليربالية أواخر القرن العشرين ارتباطًا وثيًقا بتحريض هوبز كعضو يف البانتيون 

الفرداين الصارم للمجتمع، والطريقة اليت قدم هبا حتليله حلالة الطبيعة نفسما طابعه على الصياغة النظرية، ما 
 أسفر عن حتليل فرداين ومنمجي قوي للدولة واألخالق الليربالية. 

دًدا س والعشرون املاضية اهتماًما متجبطبيعة احلال، وكما هو معروف على نطاق واسع، شمدت السنوات اخلم
ابلتحليالت اجلماعية للمجتمع الليربايل، على الرغم من أن مصطلح "مجاعي" مت التخلي عنه لصاحل مصطلح 

الحظت إميي جومتان أننا "نشمد إحياءً للنقد اجلماعايت للنظرية السياسية الليربالية.  1985"مجاعايت". يف عام 
ا ينيات، يعيب نقاد الثمانينيات على الليربالية فرديتما اخلاطئة املتعذر إصالحمومثل منتقديما يف الست

(. كما يتمم عدد من النقاد 1982(، بدءًا من انتقادات مايكل ساندل الشمرية لرولز)308: 1985")
تزاماهتم لالليربالية أبهنا ترتكز على مفموم جمّرد لذوات األفراد بصفتمم أصحاب اختيار حر متاًما، وُتشكل ا

 وقيممم واهتماماهتم ممتلكات حصرية لذواهتم، وليس العكس، أي أن تلك املمتلكات ال تؤسس ذواهتم. 

ة اجلماعايت" تضمن يف هناية املطاف نزاعات أخالقية وسياسية واجتماعي -على الرغم من أن النقاش "الليربايل 
ذات ما، فإن جوهر النقاش كان حول طبيعة الواسعة النطاق حول طبيعة اجملتمعات وحقوق ومسؤوليات أعضائ

الليربالية. ابلنسبة لساندل، فإن اخللل اجلوهري لليربالية رولز هو نظريته اجملردة بشكل غري معقول عن الذات 
املستقلة صاحبة احلرية الكاملة يف االختيار. ويضيف أبن رولز يفرتض يف النماية أنه من املنطقي أن مُنّيز أنفسنا 
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نَتِقني اخلالصني قد يرفضون بعض أو كل ارتباطاهتم وقيممم ورغم بقدرة 
ُ
خالصة على االختيار، وأن هؤالء امل

 ذلك حيتفظون هبويتمم. 

منذ منتصف الثمانينات فما بعد، سعى العديد من الليرباليني إىل إظمار كيف أن الليربالية قد تؤيد ابتساق 
تساهم  افية وغريها من االرتباطات وااللتزامات غري املختارة اليتنظرية للذات، واليت جتد جماال للعضوية الثق

(. هكذا أصبح جزء كبري من النظرية الليربالية Kymlicka  ،1989على األقل جزئًيا يف أتسيس الذات.)
ا ُمرَكزًا على القضية املتعلقة بكيف نصبح كائنات إجتماعية وأعضاء يف ثقافات وتقاليد ُمتلفة، بينما نظل أيضً 

 ًأصحاب اختيار مستقلون يستعملون حريتمم لبناء حيواهتم اخلاصة هبم.

  

 .النقاش بشأن "مدى" الليربالية4

 هل الليربالية صاحلة لكل اجملتمعات السياسية؟  4.1

انقش مل يف كتاب "عن احلرية"، أن "احلرية كمبدأ، ال جمال لتطبيقما على أية حالة سابقة على الوقت الذي 
(. vol. 18: 224 ,1963لبشر القدرة على التطور بواسطة املناقشة احلرة على قدم املساواة" )يبلغ فيه ا

من مث فإن "االستبداد هو نظام مشروع للحكم يف التعامل مع الربابرة، على شرط أن تكون غايته تطورهم 
(1963, vol. 18: 224) شّبع ابلروح اإلمرب  -. غالًبا ما يتم جتاهل هذا املقطع

ُ
ن التاسع ايلية للقر امل

)ورمبا كما يعتقد البعض العنصرية الكامنة( من قبل املدافعني عن ميل وذلك بداعي احلرج.  -عشر
(Parekh, 1994; Parekh, 1995; Mehta, 1999; Pitts, 2005) لكن هذا ال يعين .

 Inderاملثال انظر على سبيل –أن مثل هذه املقاطع امليلينية ظلت من دون مدافعني مرموقي الفكر. 
Marawah  (2011.) 

يثري ذلك تساؤاًل ما زال يقسم الليرباليني وهو: هل هناك مبادئ سياسية ليربالية صاحلة جلميع اجملتمعات  
 السياسية؟ 

انقش رولز يف "قانون الشعوب" أبن ذلك غري ممكن. فوفًقا له ميكن أن تُوجد "جمتمعات هرمية مسَِحة" غري 
الليربايل جلميع األشخاص بصفتمم أحرارًا ومتساوين. وبدالً من ذلك يُنظر إىل األشخاص ُمؤَسسة على التصور 
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فيما على أهنم "أعضاء مسؤولني ومتعاونني ضمن جمموعاهتم اخلاصة" ولكن ليسوا متساوين بطبيعتمم 
(1999a: 66)األفكار  ل. لكن نظًرا لذلك، فإنه ال ميكن بناء املفموم الليربايل الكامل للعدالة من خال

ضّمَنة يف فكرة اهليكل التعاوين 
ُ
املشرتكة هلذا "الشعب"، على الرغم من أن حقوق اإلنسان األساسية، امل

ضمنة يف فكرة وجود 
ُ
االجتماعي، تنطبق على مجيع الشعوب. على الرغم من أن حقوق اإلنسان األساسية، امل

وقف املناهض يد ميلر  دفاًعا ُمتلًفا عن هذا املبنية تعاونية اجتماعية، تنطبق على مجيع الشعوب. يطور ديف
، يف حني يرفض أمثال توماس بوج، وماراث نوزابوم موقف رولز، ويدعون بداًل من ذلك إىل (2002)للكونية 

 نسخ من الكونية األخالقية: فمم يّدعون أن املبادئ األخالقية الليربالية تنطبق على مجيع الدول. 

 

 وبوليتانية أم نظرية متمركزة قومًيا ؟ هل الليربالية كوزم 4.2

ال ينبغي اخللط بني النقاش حول ما إذا كانت املبادئ الليربالية تنطبق على مجيع اجملتمعات السياسية ابلنقاش 
حول ما إذا كانت الليربالية هي نظرية متمركزة قومًيا، أو ما إذا كانت، على األقل بطريقة مثالية، نظرية سياسية  

، أبنه جيب -واحد إذا كان مثة-وهو أخالقّي كوينّ -تانية جملتمع البشرية مجعاء. انقش إميانويل كانط كوزموبولي
على مجيع الدول أن حترتم كرامة مواطنيما بصفتمم أحرارًا ومتساوين، لكنه أنكر أن اإلنسانية ُتشكل جمتمًعا 

ي لصاحل عامل من الدول، يربايل كوزموبوليتاين عاملسياسًيا واحًدا. وابلتايل فقد رفض املثل األعلى جملتمع سياسي ل
 .([1795] 1970)لدى مجيعما دساتري عادلة داخلًيا، ومتحدة يف احتاد كونفدرايل لضمان السالم 

ية يف النظرية الليربالية الكالسيكية، الفرق بني عامل اجملتمعات الليربالية واجملتمع الليربايل العاملي ليس ذو أمه
ا ألن هدف احلكومة يف جمتمع ما هو ضمان احلرية األساسية وحقوق امللكية ملواطنيما، فاحلدود أساسية. نظرً 

 (Lomasky, 2007).ليست ذات أمهية أخالقية كبرية يف الليربالية الكالسيكية 

لمجتمع لعلى عكس  الليربالية "اجلديدة" اليت تشدد على برامج إعادة التوزيع لتحقيق العدالة االجتماعية املممة 
السياسي أو األخالقي. إذا كانت املبادئ الليربالية تتطلب إعادة توزيع كبرية، فمن املمم للغاية ما إذا كانت 
هذه املبادئ تنطبق فقط داخل جمتمعات معينة، أو ما إذا كان نطاقما عاملًيا. وابلتايل فإن جداًل أتسيسًيا يدور 

ان ينبغي تطبيق مبدأ االختالف فقط داخل دولة ليربالية مثل بني رولز والعديد من أتباعه، وهو ما إذا ك
الوالايت املتحدة )حيث يكون األقل حظاً هم األقل حظاً من األمريكيني(، أو ما إذا كان ينبغي تطبيقه على 
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 ,Rawls, 1999a: 113ff; Beitzاملستوى العاملي )حيث يكون األقل حظاً هم األقل حظاً يف العامل )
1973: 143ff; Pogge, 1989: Part Three) .) 

 

 التفاعل الليربايل مع اجلماعات غري الليربالية: على املستوى الدويل 4.3

ا( تنقسم النظرية السياسية الليربالية أيًضا فيما يتعلق ابالستجابة املناسبة للجماعات )الثقافية والدينية وغريه
ؤيد تشويه ماعات قد حَترِم بعض أعضائما من التعليم، وتاليت تؤيد السياسات والقيم غري الليربالية. هذه اجل

األعضاء التناسلية لإلانث، وتقييد احلرية الدينية، وحتافظ على نظام طبقي غري عادل، وما إىل ذلك. فمىت 
 جيب أن تتدخل مجاعة ليربالية، إن ُوجدت، يف احلكم الداخلي جلماعة غري ليربالية؟

 لليربالية هي جمتمع أو دولة سياسية أخرى. هل ميكن أن يتدخل الليرباليون يفلنفرتض أواًل أن اجلماعة غري ا
بعنوان "عن عدم التدخل". وإذ  1859شؤون الدول غري الليربالية؟ يقدم ميل إجابة معقدة يف مقاله عام 

لفة، فإنه تأبن البلدان املتحضرة وغري املتحضرة جيب أن تُعامل بطريقة ُم يكرر أتكيد ادعائه يف"عن احلرية"
يصر على أن "الربابرة ليس هلم حقوق كأمة ، ابستثناء احلق يف املعاملة اليت قد تناسبمم،  ليصبحوا واحدة، يف 
أقرب وقت ممكن، "القوانني األخالقية الوحيدة للعالقة بني احلكومة املتحضرة واحلكومة الرببرية، هي القواعد 

على الرغم من أن ذلك يصدمنا   (vol. 21: 119 ,1963) "األخالقية العاملية بني اإلنسان واإلنسان.
كمثال على اإلمربايلية األبوية البغيضة )وهي كذلك ابلتأكيد(، إال أن حجة مل حول هذا االستنتاج هي 
أكثر تعقيًدا، مبا يف ذلك ادعاء أنه، نظرًا ألن األخالق الدولية تعتمد على املعاملة ابملِثل، فإن احلكومات 

" اليت ال ميكن االعتماد عليما لالخنراط يف السلوك املتبادل ليس هلا مثل تلك احلقوق. وعلى أي حال، "الرببرية
عندما يتحول مل إىل التدخالت بني الشعوب "املتحضرة"، فإنه يُطّور اعتبارًا أكثر تطوراً متاًما فيما يتعلق بوقت 

الليربالية. وعموًما يكون مل هنا ضد التدخل. قيام دولة ما ابلتدخل يف شؤون دولة أخرى حلماية املبادئ 
و"السبب هو أنه اندراً ما يكون هناك أي شيء يقرتب من التأكيد على أن التدخل، وحىت لو جنح، فسيكون 
يف صاحل الناس أنفسمم. االختبار الوحيد الذي ميتلك أي قيمة حقيقية، لكون الشعب قد أصبح الئًقا 

نسبة كافية هي اليت تسود يف النزاع، وهي مستعدة للعمل الشجاع واخلطر مبؤسسات احلكم الشعيب، هو أن 
 (.vol. 21: 122 ,1963من أجل حترير نفسما )
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ابإلضافة إىل األسئلة حول الفعالية، هناك احلد الذي تتمتع فيه الشعوب أو اجلماعات حبقوق تقرير املصري 
ة أمرًا مرفوًضا من  ليربايل على تبين مبادئ ليربالياجلماعي، حبيث يكون تدخل مجاعة ليربالية حلث جمتمع غري

الناحية األخالقية. وكما هو احلال مع األفراد، قد يعتقد الليرباليون أن الشعوب أو اجلماعات هلا حرية ارتكاب 
األخطاء يف إدارة شؤوهنا اجلماعية. إذا كانت مفاهيم الناس الذاتية مبنية على مشاركتمم يف هذه اجلماعات، 

حىت أولئك الذين تُنَكر حرايهتم قد يعرتضون، ورمبا يتضررون بطريقة ما، من فرض مبادئ ليربالية ف
 . (Margalit and Raz, 1990; Tamir, 1993)عليمم

وهكذا، بدالً من افرتاض مبدأ التدخل، يقرتح العديد من الليرباليني مبادئ ُمتلفة للتسامح حُتدد إىل أي مدى 
فيدة. ني التسامح مع الشعوب والثقافات غري الليربالية. كالعادة، كانت مناقشة رولز ابرعة ومينبغي على الليربالي

 يف بيانه عن الشؤون اخلارجية للشعوب الليربالية، يقول رولز أبن على الشعوب الليربالية التمييز بني اجملتمعات
شعوب القانون"؛ لألوىل ان تطالب ال غري الليربالية "السمحة"، وبني اجملتمعات والدول األخرى"اخلارجة عن

. يناقش رولز أبن الشعوب الَسِمحة (1999aالليربالية ابلتسامح، يف حني أن األخرية ال ميكنما ذلك )
"ببساطة ال تتسامح" مع الدول اخلارجة على القانون، واليت تتجاهل حقوق اإلنسان: قد ختضع هذه الدول لـ 

(. يف املقابل ، يصر رولز على أنه "جيب على الشعوب الليربالية a 1999"عقوابت صارمة وحىت للتدخل" )
أن حتاول تشجيع الشعوب السمحة ]غري الليربالية[ وأال حُتِبط حيويتما ابإلصرار القسري على أن تكون مجيع 

اليت تستمد ليرباليتما من التقاليد  -( 2003(. متيل تشاندران كوكااثس )a 1999اجملتمعات ليربالية" )
إىل التسامح شبه الكامل مع الشعوب غري الليربالية، بشرط أن يكون ملواطين تلك الشعوب  -الكالسيكية 

 حق مغادرة بلداهنم. 

 

 التفاعل الليربايل مع اجملموعات غري الليربالية: على املستوى احمللي 4.4

يتعلق ابملواطنني  ال سيما فيما أصبح وضع اجلماعات غري الليربالية داخل اجملتمعات الليربالية موضوع نقاش ،
( إىل أي مدى جيب إعفاء اجملتمعات الثقافية والدينية غري الليربالية 1املؤمنني. هنا جيب أن منيز بني سؤالني: )

 ( إىل أي مدى ميكن السماح هلم ابملشاركة يف صنع القرار يف الدولة الليربالية؟ 2من متطلبات الدولة الليربالية؟، )
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ا ابلسؤال األول، تتمتع الليربالية بتاريخ طويل من السعي الستيعاب اجلماعات الدينية اليت لديم فيما يتعلق
اعرتاضات عميقة على بعض السياسات العامة، مثل الكويكرز، أو املينوانيت، أو السيخيني. وتنشأ أصعب 

 ;Galston, 2003; Fowler, 2010القضااي هبذا الصدد فيما يتعلق ابألطفال والتعليم. )أنظر 
Andersson, 2011:على سبيل املثال، كتب مل التايل ) 

نة ابلنظر ملسألة التعليم. أليست ُمسلمة بديمية تقريًبا، أن الدولة جيب أن تطلب وتفرض التعليم وفق معايري معي
ينكر  دلكل إنسان يولد مواطًنا هلا؟ لكن من الذي ال خيشى االعرتاف هبذه احلقيقة وأتكيدها؟ ال يكاد أح

أنه من أكثر الواجبات املقدسة للوالدين )أو كما هو احلال اآلن يف القانون والعرف: األب( ، بعد جلب 
إنسان إىل العامل، أن يعطيه التعليم الذي يناسبه ألداء دوره بشكل جيد يف احلياة جتاه نفسه واآلخرين. إن 

يب ر عادل من الغذاء جلسده، والتعليم والتدر جلب طفل إىل حيز الوجود دون أن يكون قادرًا على توفري قد
 (.18، جمّلد 1963لعقله، يُعد جرمية أخالقية، ضد األبناء سييء احلظ، وضد اجملتمع  )

على مدار الثالثني عاًما املاضية، احتلت قضية خاصة صميم هذا النقاش، وهي قضية ويسكونسن ضد يودر 
[406 U.S. 205 (1972)]عليا يف الوالايت املتحدة حق آابء طائفة األميش ؛ حيث أيدت احملكمة ال

يف جتنب قوانني التعليم اإللزامي، وإبعاد أطفاهلم عن املدرسة يف سن الرابعة عشر، وابلتايل، فقد أاتح ذلك 
ية لألميش جتنب التأثريات العلمانية اليت قد تقوض طريقتمم التقليدية يف احلياة. لكن نظرًا ألن اجملتمعات الثقاف

لدينية تريب األطفال وتعلممم، فال ميكن أن يُعد ذلك اختيارًا طوعًيا خيالف الدولة الليربالية، فمم ميارسون وا
سلطة قسرية على األطفال، ابلتايل تؤخذ يف االعتبار املبادئ الليربالية األساسية حول محاية األبرايء من اإلكراه 

 غري املربر. 

يربالية تتطلب أن تتدخل الدولة )ضد جمموعات مثل األميش( من أجل لقد أكد البعض على أن املبادئ الل 
[ حلماية حق 2[ تزويد األطفال حبق خروج فعال، والذي ميكن حرمانه منمم من خالل نقص التعليم. ]1]

[ لضمان حصول األطفال على 3( و / أو ]Feinberg, 1980األطفال يف مستقبل مستقل و "مفتوح" )
 ,Galston, 1995: p. 529; Macedoعدادهم لدورهم املستقبلي كمواطنني )األدوات املعرفية إل

1995: pp. 285–6.) 
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من انحية أخرى انقش منظرون ليرباليون آخرون أبنه ال جيب على الدولة أن تتدخل، ألهنا قد تقوض قواعد 
 ;Galston, 1995: p. 533بعض القيم الضرورية الستمرار وجود بعض املذاهب الشاملة )

Stolzenberg, 1993: pp. 582–3 ابإلضافة إىل ذلك، انقش البعض مثل هاري برجيماوس .)
( أبن غرس القيم الليربالية من خالل التعليم اإللزامي قد يُقّوض شرعية الدول الليربالية ألن األطفال 1998)

 لن يكونوا)بسبب إمكانية تلقني العقائد( أحراراً يف قبول مثل تلك املؤسسات. 

 فيما يتعلق ابلسؤال الثاين، أصبح املدى الذي ميكن فيه توظيف املعتقدات والقيم غري الليربالية يف النقاشأما 
لية السياسي الليربايل، موضوع نقاش مستمر يف السنوات اليت تلت كتاب رولز "الليربالية السياسية". فوفًقا لليربا

-ة املعقولة"ألن جمتمعاتنا تتميز بـ "التعددي -بشكل أعم رولز، أوما ميكن أن نسميه "ليربالية العقل العمومي" 
، ال ميكن تربير اإلكراه على أساس من أنظمة معتقدات أخالقية أو دينية شاملة. لكن العديد من أصدقاء 

( يناقشون أبن ذلك "إقصاء" يستحق االعرتاض، e.g., Eberle, 2002; Perry, 1993الدين )
يت على أعمق معتقداهتم. ومرة أخرى خيتلف الليرباليون يف ردودهم. ليتخذ حيث مُينع املؤمنون من التصو 

البعض مثل ستيفن ماسيدو موقفا صارًما للغاية: "إذا كان بعض الناس يشعرون "ابإلسكات" أو" التمميش " 
افيزيقية، تنتيجة أن بعضنا يعتقد أبنه من اخلطأ صياغة احلرايت األساسية على قاعدة االدعاءات الدينية أو املي

 (. 2000فال ميكنين إال أن أقول "تصرف بنضج!" )

يف املقابل، يسعى رولز إىل أن يكون أكثر توافًقا، عرب السماح للحجج القائمة على مذاهب دينية شاملة 
ابلتدخل يف السياسة الليربالية بشأن قضااي العدالة األساسية " شريطة أن نقدم يف الوقت املناسب أسبااًب عامة 

(. وهكذا، يسمح رولز 1999aناسبة لدعم املبادئ والسياسات اليت يُقال أن عقيدتنا الشاملة تدعمما" )م
بشرعية احلجج القائمة على أساس ديين ضد العبودية ولصاحل حركة احلقوق املدنية يف الوالايت املتحدة، وذلك 

 ,.e.gى آخرون )ألن تلك احلجج كانت مدعومة يف هناية املطاف أبسباب عامة. بينما ير 
Greenawalt, 1995 أنه حىت ذلك ُمقيد للغاية: من الصعب على الليرباليني تربير احلظر األخالقي )

واِطنة املتدينة من التعبري عن رأيما يف النقاش السياسي الليربايل. ويسعى غاوس وفاليري إىل ختفيف ت
ُ
لك على امل

واعي تربير قانون آخر" و"أسباب رفض" القانون. التوترات جزئيا من خالل االعرتاف بعدم اتساق "د
(. حيث يناقشون أبنه على الرغم من أن "األساس املنطقي العلماين ضروري يف جمتمعنا لقانون مربر 2009)

(. وابلتايل ، 2009علًنا، إال أنه ميكن إحلاق اهلزمية به من خالل قناعة دينية معقولة دون دعم علماين" )
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طنني املؤمنني احلفاظ على سالمتمم الدينية، لكنمم ال يزالون غري قادرين على إكراه اآلخرين سيكون مبقدور املوا
 ألسباب دينية غري مشرتكة.

 

 . ملخص 5

ة يف جمتمع طبيعة احلرية، ووضع امللكية، والدميقراطي -ابلنظر إىل أن الليربالية تصطدم ابلكثري من القضااي 
قد يتساءل املرء عما إذا كان هناك أي فائدة من احلديث  -على الليربايلعادل، والشمولية، ونطاق املثل األ

عن "الليربالية". مع ذلك، ليس من غري املمم أو التافه أن أتخذ كل هذه النظرايت احلرية كقيمة سياسية 
ن مطالب أ أساسية. فالدميقراطيون الراديكاليون يؤكدون على القيمة األّولية للمساواة، ويصّر اجلماعاتيون على

دية، االنتماء تتفوق على احلرية، ويشتكي احملافظون من أن التفاين الليربايل للحرية يُقّوض القيم والفضائل التقلي
والنظام االجتماعي ذاته. وبوضع اخلالفات البينية جانًبا، يشرتك الليرباليون يف رفض هذه املفاهيم حول احلق 

  السياسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  28

 المراجع

 Anderson, Elizabeth S. (1999). ‘What Is the Point of Equality?’ Ethics, 
109: 287–337. 

 Andersson, Emil (2011). ‘Political Liberalism and the Interests of 
Children: A Reply to Timothy Michael Fowler,’ Res Publica, 17: 291–96. 

 Beitz, Charles (1997). Political Theory and International Relations, 
Princeton: Princeton University Press. 

 Benn, Stanley I. (1988). A Theory of Freedom, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

 Bentham, Jeremy (1952 [1795]). Manual of Political Economy in Jeremy 
Bentham’s Economic Writings W. Stark (ed.), London: Allen and Unwin. 

 ––– (1970 [1823]). Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation, J. H. Burns and H. L. A. Hart (eds.), London: Athlone Press. 

 Berlin, Isaiah (1969). ‘Two Concepts of Liberty,’ in his Four Essays on 
Liberty, Oxford: Oxford University Press: 118–72. 

 Beveridge, William (1944). Full Employment in a Free Society, London: 
Allen and Unwin. 

 Bird, Colin (1999). The Myth of Liberal Individualism, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 Brighouse, Harry (1998). ‘ Civic Education and Liberal 
Legitimacy,’ Ethics, 108: 719–45. 

 Bosanquet, Bernard (2001 [1923]). Philosophical Theory of the 
State in Philosophical Theory of the State and Related Essays, Gerald F. 
Gaus and William Sweet (eds.), Indianapolis: St. Augustine Press. 

 Buchanan James M. and Gordon Tullock (1966). The Calculus of 
Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor: 
University of Michigan Press. 

 Chapman, John W. (1977). ‘Toward a General Theory of Human Nature 
and Dynamics,’ in NOMOS XVII: Human Nature in Politics, J. Roland 
Pennock and John W. Chapman (eds.), New York: New York University 
Press: 292–319. 

 Christman, John and Joel Anderson, eds. (2005). Autonomy and 
Challenges to Liberalism, Cambridge: Cambridge University Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  29

 Cranston, Maurice (1967). ‘Liberalism,’ in The Encyclopedia of 
Philosophy, Paul Edwards (ed.), New York: Macmillan and the Free 
Press: 458–461. 

 Courtland, Shane D. (2007). ‘Public Reason and the Hobbesian 
Dilemma,’ Hobbes Studies, 20: 63–92. 

 ––– (2018). Hobbesian Applied Ethics and Public Policy, New York: 
Routledge. 

 Dagger, Richard (1997). Civic Virtue: Rights, Citizenship and Republican 
Liberalism, Oxford: Oxford University Press. 

 Dewey, John (1929). Characters and Events, Joseph Ratner (ed.), New 
York: Henry Holt. 

 Dworkin, Gerald (1988). The Theory and Practice of Autonomy, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 Dworkin, Ronald (2000). Sovereign Virtue, Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 

 Eberle, Christopher J. (2002). Religious Conviction in Liberal Politics, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 Ely, James W. Jr (1992). The Guardian of Every Other Right: A 
Constitutional History of Property Rights, New York: Oxford University 
Press. 

 Feinberg, Joel (1980). ‘ The Child’s Right to an Open Future,’ in Whose 
Child? Children’s Rights, Parental Authority, and State Power, William 
Aiken and Hugh LaFollette (eds.), Totowa: Rowman & Littlefield; 
reprinted in Feinberg (1992), Freedom & Fulfillment, Princeton: Princeton 
University Press: 76–97. 

 ––– (1984). Harm to Others, Oxford: Clarendon Press. 

 Fowler, Timothy Michael (2010). ‘The Problems of Liberal Neutrality in 
Upbringing,’, Res Publica, 16: 367–81. 

 Freeden, Michael (1978). The New Liberalism: An Ideology of Social 
Reform, Oxford: Clarendon Press. 

 Galston, William (1980). Justice and the Human Good, Chicago: 
University of Chicago Press. 

 ––– (1995). ‘ Two Concepts of Liberalism,’ Ethics, 105: 516–34. 

 ––– (2003). ‘Parents, Governments and Children: Authority Over 
Education in the Liberal Democratic State,’ in NOMOS XLIV: Child, 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  30

Family and The State, Stephen Macedo and Iris Marion Young (eds.), 
New York: New York University Press: 211–233. 

 Gaus, Gerald F. (1983a). The Modern Liberal Theory of Man, New York: 
St. Martin’s Press. 

 ––– (1983b). ‘Public and Private Interests in Liberal Political Economy, 
Old and New,’ in Public and Private in Social Life, S.I. Benn and G.F. 
Gaus (eds.), New York: St. Martin’s Press: 183–221. 

 ––– (1994). ‘Property, Rights, and Freedom,’ Social Philosophy and 
Policy, 11: 209–40. 

 ––– (1996). Justificatory Liberalism: An Essay on Epistemology and 
Political Theory, New York: Oxford University Press. 

 ––– (2000). Political Concepts and Political Theories, Boulder, CO: 
Westview. 

 ––– (2003a). Contemporary Theories of Liberalism: Public Reason as a 
Post-Enlightenment Project, London: Sage Publications Ltd. 

 ––– (2003b). ‘Backwards into the Future: Neorepublicanism as a 
Postsocialist Critique of Market Society,’, Social Philosophy & Policy, 20: 
59–92. 

 ––– (2004). ‘The Diversity of Comprehensive Liberalisms,’ in The 
Handbook of Political Theory, Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas 
(eds.), London: Sage, 100–114. 

 ––– (2012). ‘Hobbes’s Challenge to Public Reason Liberalism,’ in Hobbes 
Today: Insights for the 21st Century, S.A. Lloyd (ed.), Cambridge: 
Cambridge University Press, 155–77. 

 Gaus, Gerald F., and Kevin Vallier (2009), ‘The Roles of Religious 
Conviction in a Publicly Justified Polity: The Implications of Convergence, 
Asymmetry, and Political Institutions,’ Philosophy & Social Criticism, 
35(1): 51–76. 

 Gauthier, David (1986). Morals By Agreement, Oxford: Oxford University 
Press. 

 ––– (1995). ‘ Public Reason,’ Social Philosophy and Policy, 12: 19–42. 

 Ghosh, Eric (2008). ‘ From Republican to Liberal Liberty,’ History of 
Political Thought, 29: 132–67. 

 Gray, John (2006). Isiah Berlin, Princeton: Princeton University Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  31

 Green, Thomas Hill (1986 [1895]). Lectures on the Principles of Political 
Obligation and Other Essays, Paul Harris and John Morrow (eds.), 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 Greenawalt, Kent (1995). Private Consciences and Public Reasons, New 
York: Oxford University Press. 

 Gutmann, Amy (1985). ‘Communitarian Critics of Liberalism,’, Philosophy 
& Public Affairs, 14: 308–22. 

 Hampton, Jean (1986). Hobbes and the Social Contract Tradition, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 ––– (1989). ‘Should Political Philosophy by Done without 
Metaphysics?’ Ethics, 99: 791–814. 

 Hayek, F.A. (1960). The Constitution of Liberty, Chicago: University of 
Chicago Press. 

 ––– (1976). The Mirage of Social Justice, Chicago: University of Chicago 
Press. 

 ––– (1978). ‘Liberalism,’ in his New Studies in Philosophy, Politics, 
Economics and the History of Ideas, London: Routledge and Kegan Paul. 

 Hobbes, Thomas (1948 [1651]). Leviathan, Michael Oakeshott, ed. 
Oxford: Blackwell. 

 Hobhouse, L. T. (1918). The Metaphysical Theory of the State, London: 
Allen and Unwin. 

 Hobson, J.A. (1922). The Economics of Unemployment, London: Allen 
and Unwin. 

 Kant, Immanuel, (1965 [1797]). The Metaphysical Elements of Justice, 
John Ladd (trans.), Indianapolis: Bobbs-Merrill. 

 ––– (1970 [1795]). ‘Perpetual Peace,’ in Kant’s Political Writings, Hans 
Reiss (ed.), Cambridge: Cambridge University Press. 

 Kavka, Gregory S. (1986). Hobbesian Moral and Political Theory, 
Princeton: Princeton University Press. 

 Keynes, John Maynard (1972). ‘The End of Laissez-Faire,’in his Essays 
in Persuasion, London: Macmillan. 

 ––– (1973 [1936]). The General Theory of Employment, Interest and 
Money, London and Cambridge: Macmillan and Cambridge University 
Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  32

 Kukathas, Chandran (2003). The Liberal Archipelago, Oxford: Oxford 
University Press. 

 Kymlicka, Will (1989). Liberalism, Community and Culture, Oxford: 
Clarendon Press. 

 Larmore, Charles (1996). The Morals of Modernity, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 ––– (2001). ‘A Critique of Philip Pettit’s 
Republicanism,’, Noûs (Supplement): 229–243. 

 ––– (2004). ‘Liberal and Republican Conceptions qof Freedom,’ 
in Republicanism: History, Theory, and Practice, D. Weinstock and C. 
Nadeau (eds.), London: Frank Cass, 96–119. 

 Locke, John (1960 [1689]). The Second Treatise of Government in Two 
Treatises of Government, Peter Laslett, ed. Cambridge: Cambridge 
University Press, 283–446. 

 ––– (1975 [1706]). An Essay Concerning Human Understanding, Peter 
H. Nidditch (ed.), Oxford: Clarendon Press. 

 Lomasky, Loren E. (1987). Persons, Rights, and the Moral Community, 
New York: Oxford University Press. 

 ––– (2007). ‘Liberalism Without Borders,’ in Liberalism: Old and New, 
Ellen Frankel Paul, Fred D. Miller and Jeffrey Paul (eds.), New York: 
Cambridge University Press, 206–233 

 Macedo, Stephen (1995). ‘ Liberal Civic Education and Religious 
Fundamentalism: The Case of God v. John Rawls?’ Ethics, 105: 468–96. 

 Machiavelli, Niccolo (1950 [1513]). The Prince And the Discourses, L. 
Ricci and C.E. Detmold (trans.), New York: Random House, Inc. 

 Mack, Eric and Gerald F. Gaus (2004). ‘Classical Liberalism and 
Libertarianism: The Liberty Tradition,’ in The Handbook of Political 
Theory, Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas (eds.), London: Sage, 
115–130. 

 Margalit, Avishai, and Joseph Raz (1990). ‘National Self-
Determination,‘ Journal of Philosophy, 87: 439–61. 

 Marwah, Inder (2011). ‘Complicating Barbarism and Civilization: Mill’s 
Complex Sociology of Human Development,’ History of Political Thought, 
32: 345–66. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  33

 Mehta, Uday Singh (1999). Liberalism and Empire: A Study in 
Nineteenth-Century British Liberal Thought, Chicago: University of 
Chicago Press. 

 Mill, John Stuart (1963). Collected Works of John Stuart Mill, J. M. 
Robson (ed.), Toronto: University of Toronto Press. 

 Miller, David (2002). ‘Two Ways to Think about Justice,’ Politics, 
Philosophy and Economics, 1: 5–28. 

 Mummery A. F. and J. A. Hobson (1956). The Physiology of Industry, 
New York: Kelly and Millman. 

 Narveson, Jan (2018). ‘Hobbes and the Welfare State,’ in Courtland 
2018: 198–213. 

 Nozick, Robert (1974). Anarchy, State and Utopia, New York: Basic 
Books. 

 Nussbaum, Martha (2002). ‘Women and Law of Peoples,’ Politics, 
Philosophy and Economics, 1: 283–306. 

 Okin, Susan (2002). ‘ Mistresses of Their Own Destiny: Group Rights, 
Gender, and Realistic Rights of Exit,’ Ethics, 112: 205–30. 

 Parekh, Bhikhu (1994). ‘Decolonizing Liberalism,’, in The End of ‘Isms’?: 
Reflections on the Fate of Ideological Politics after Communism’s 
Collapse, Alexander Shtromas (ed.), Cambridge, MA: Wiley-Blackwell: 
85-103. 

 ––– (1995). ‘Liberalism and Colonialism: A Critique of Locke and Mill,’ 
in The Decolonization of Imagination: Culture, Knowledge and Power, 
Jan Nederveen Pieterse and Bhikhu Parekh (eds.), London: Zed Books: 
81–98. 

 Paul, Ellen Frankel, Fred D. Miller and Jeffrey Paul, eds. 
(2007). Liberalism: Old and New, New York: Cambridge University Press. 

 Perry, Michael J. (1993). ‘Religious Morality and Political Choice: Further 
Thoughts— and Second Thoughts — on Love and Power,’ San Diego 
Law Review, 30 (Fall): 703–727. 

 Pettit, Philip (1996). ‘Freedom as Antipower,’ Ethics, 106: 576–604. 

 ––– (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government, 
Oxford: Clarendon Press. 

 Pitts, Jennifer (2005). A Turn to Empire: The Rise of Imperial Liberalism 
in Britain and France, Princeton: Princeton University Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  34

 Pogge, Thomas W. (1989). Realizing Rawls, Ithaca: Cornell University 
Press. 

 ––– (2002). World Poverty and Human Rights, Cambridge, UK: Polity 
Press. 

 Popper, Karl (1945). The Open Society and its Enemies, London: 
Routledge and Kegan Paul. 

 Rawls, John (1996). Political Liberalism, New York: Columbia University 
Press. 

 ––– (1999a). Law of Peoples, Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 ––– (1999b). A Theory of Justice, revised edition. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

 ––– (2001). Justice as Fairness: A Restatement, Erin Kelly, ed. New 
York: Columbia University Press. 

 Raz, Joseph (1986). The Morality of Freedom, Oxford: Clarendon Press. 

 ––– (1990). ‘Facing Diversity: The Case of Epistemic 
Abstinence,’ Philosophy & Public Affairs, 19: 3–46. 

 Reiman, Jeffrey (1990). Justice and Modern Moral Philosophy, New 
Haven, CT: Yale University Press. 

 Ridge, Michael (1998). ‘Hobbesian Public Reason,’ Ethics, 108: 538–68. 

 Ritchie, D.G. (1896). Principles of State Interference, 2nd edn., London: 
Swan Sonnenschein. 

 Robbins, L. (1961). The Theory of Economic Policy in English Classical 
Political Economy, London: Macmillan. 

 Rogers, Melvin (2008). ‘Republican Confusion and Liberal 
Clarification,’ Philosophy & Social Criticism, 34: 799–824. 

 Rousseau, Jean-Jacques (1973 [1762]). The Social Contract and 
Discourses, G.D.H. Cole (trans.), New York: Dutton. 

 Sandel, Michael. (1982). Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 Scanlon, Thomas (1982). ‘Contractualism and Utilitarianism,’ 
in Utilitarianism and Beyond, Amartya Sen and Bernard Williams (eds.), 
Cambridge: Cambridge University Press: 103–28. 

 ––– (1998). What We Owe Each Other, Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  35

 Schmidtz, David (2017). ‘Ecological Justice,’ in Philosophy: 
Environmental Ethics, David Schmidtz (ed.), Farmington Hills, MI: 
MacMillan Cengage. 

 Schmidtz, David, and Jason Brennan (2010). A Brief History of Liberty, 
Malden, MA: Wiley-Blackwell. 

 Sen, Amartya (1992). Inequality Reexamined, Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 

 Spencer, William (1995 [1851]). Social Statics, New York: Robert 
Schalkenback Foundation. 

 Skinner, Quentin (1998). Liberty Before Liberalism, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 Spector, Horacio (1992). Autonomy and Rights: The Moral Foundations 
of Liberalism, Oxford: Clarendon. 

 Steiner, Hillel (1994). An Essay on Rights, Oxford: Basil Blackwell. 

 Stolzenberg, Nomi (1993). ‘He Drew a Circle That Shut Me Out: 
Assimilation, Indoctrination, and the Paradox of Liberal 
Education,’ Harvard Law Review, 106: 581–667. 

 Swaine, Lucas (2006). The Liberal Conscience, New York: Columbia 
University Press. 

 Tamir, Yael (1993). Liberal Nationalism, Princeton: Princeton University 
Press. 

 Tawney, R. H. (1931). Equality, New York: Harcourt. Brace. 

 Taylor, Charles (1979). ‘What’s Wrong with Negative Liberty,’ in The Idea 
of Freedom, A. Ryan (ed.), Oxford: Oxford University Press: 175–93. 

 ––– (1992). Multiculturalism and The Politics of Recognition, Princeton: 
Princeton University Press. 

 Viroli, Maurizio (2002). Republicanism, A. Shugaar (trans.), New York: 
Hill and Wang. 

 von Humboldt, Wilhelm (1993 [1854]). The Limits of State Action, 
Indianapolis: Liberty Press. 

 Waldron, Jeremy (2001). ‘Hobbes and the Principle of Publicity,’ Pacific 
Philosophical Quarterly, 82: 447–474. 

 Wall, Steven (1998). Liberalism, Perfectionism and Restraint, 
Cambridge: Cambridge University Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  36

 Young, Iris Marion (1990). Justice and the Politics of Difference, 
Princeton: Princeton University Press. 

 

 أدوات أكاديمية

 

How to cite this entry. 

 

Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society. 

 

Look up this entry topic at the Indiana Philosophy Ontology Project (InPhO). 

 

Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database. 

  

 مصادر أخرى على اإلنترنت

 Liberty Fund Online Library of Liberty 

 

ذات صلةمداخل   

Berlin, Isaiah | Bosanquet, 

Bernard | communitarianism | conservatism | contractarianism | contractualism | cosm

opolitanism | Enlightenment | Green, Thomas Hill | Hobbes, Thomas: moral and 

political philosophy | justice: distributive | justice: international 

distributive | justification, political: public | Kant, Immanuel: social and political 

philosophy | legitimacy, political | libertarianism | liberty: positive and 

negative | Locke, John: political philosophy | markets | Mill, John Stuart: moral and 

political philosophy | multiculturalism | perfectionism, in moral and political 

philosophy | property and ownership | public reason | Rawls, John | religion and 

political theory | republicanism | Rousseau, Jean Jacques | toleration 

 

 

https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=liberalism&archive=spr2018
https://leibniz.stanford.edu/friends/preview/liberalism/
https://leibniz.stanford.edu/friends/
https://inpho.cogs.indiana.edu/entity?sep=liberalism&redirect=True
https://inpho.cogs.indiana.edu/
http://philpapers.org/sep/liberalism/
http://philpapers.org/
http://oll.libertyfund.org/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/berlin/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/bosanquet/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/bosanquet/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/communitarianism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/conservatism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/contractarianism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/contractualism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/cosmopolitanism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/cosmopolitanism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/enlightenment/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/green/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/hobbes-moral/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/hobbes-moral/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/justice-distributive/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/international-justice/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/international-justice/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/justification-public/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/kant-social-political/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/kant-social-political/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/legitimacy/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/libertarianism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/liberty-positive-negative/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/liberty-positive-negative/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/locke-political/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/markets/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/mill-moral-political/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/mill-moral-political/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/multiculturalism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/perfectionism-moral/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/perfectionism-moral/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/property/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/public-reason/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/rawls/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/religion-politics/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/religion-politics/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/republicanism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/rousseau/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/toleration/

