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 نولیبرالیسم نظري درآمدي بر تاريخچه

 «مرده» اياست « زنده» نولیبرالیسم

 جواد گنجی :ترجمه، 1سويلیام ديوي

 

 1۹۹۰ هاي اخیر به شکلی فزاينده آشنا و متداول شده است. اين اصطالح تا دههطی سال« نولیبرالیسم»اصطالح  

اي که رايج بازار آزاد به کار گرفته شد، ايده توسط منتقدان ايده دتانولیبرالیسم عمکه مفهوم ناشناخته بود، يعنی زمانی نسبتا

اعتراضات  که به واسطه« شدنجنبش ضد جهانی»در سرتاسر جهان در حال گسترش بود. « اجماع واشنگتن»به يمن حمايت 

شکلی از بنیادگرايی بازار را در مقام  نولیبرالیسمعلیه سازمان تجارت جهانی شهرت يافت، معناي تحقیرآمیز  1۹۹۹سیاتل در 

هاي در آمريکا بر ملت اياالت متحده ه دست حکومت و نهادهاي چندجانبهبیش از پیش افزايش داد، نوعی بنیادگرايی که ب

همزمان با انتخابات  نولیبرالیسمويژه آن است که به نولیبرالیسمزيربنايی اين روايت از  فرضیهشود. حال توسعه تحمیل می

پديد آمد.  1۹۸۰ و اوايل دهه 1۹۷۰ و رونالد ريگان، در اواخر دهه ، به خصوص مارگارت تاچر«جديد راست»ان سیاسی رهبر

 کمی وجود داشت. ين تغییر سیاسی کار پژوهشی نسبتاولیبرال پیش از اتفکر ن تریطوالناما در اين دوره، در مورد تاريخ 

را از نو در مرکز توجه قرار داد، و در همان حال  نولیبرالیسممعنا و تاريخ  ۲۰۰۷آغاز بحران مالی جهانی در تابستان سال 

گرفته از نشأت دهد. اين واقعیت که بحران مذکورولیبرال به بازارها و نهادهاي مالی میلويتی را برجسته ساخت که سیاست ناو

ساز اصالح هاي نواستعماري و جهانیز جنبهاستريت، است توجه را ا، يعنی والنولیبرالیسمک آشکار مرکز و نیروي محر

ترديد، موجی از کارهاي معطوف کرد. تا حدي به همین دلیل، بی نولیبرالیسمعقالنی و تبارشناسی  هسته ولیبرالی به مسالهن

 آن به دهههاي ، تاريخی که ريشهولیبرال کردندتر تفکر نیشتري به تاريخ طوالنیپژوهشی جديد پديد آمد، که توجه بسیار ب
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هاي فکري چون انجمن مونت پلرين، و سنتهاي اتاق آثاري پژوهشی است درباره اين موج دربرگیرندهگشت. برمی 1۹۲۰

 اقتصادي شیکاگو. آکادمیکی چون مدرسه

هاي کلهیچ تمايزي به شتوان آن را بی، که مینولیبرالیسمتحقیرآمیز اصطالح  شدن از کاربرد صرفاش براي خالصدر تال

 تصادفییر خصلت سیال و س نولیبرالیسمر به مفهوم گراتگرا نسبت داد، نگرش تاريخیگوناگون قدرت ضد دموکراتیک و شرکت

هم بدون توصیف تاريخی محض درغلتد، آن ا اين خطر مواجه است که به ورطهسازد. اما، اين نگرش بل آن را برجسته میتحو

تر شناختیشوند. ديگران روشی جامعهها تبديل میهاي سیاسی و استراتژيمشیها به خطايدهانتقاد يا شرحی از اينکه چگونه 

در بین  نولیبرالیسمهاي بندند، روشی که هدفش بررسی اين پرسش است که امروزه کدام جنبهتر را به کار میو انتقادي

تا چه حد توانسته از بحران مالی  نولیبرالیسم کشد آن است کهها موثرند. پرسشی که اين روش پیش مینخبگان و حکومت

 جهانی نجات پیدا کند، و اين نجات از طريق چه وسايلی به دست آمده است.

 اند:ها در چهار چیز با هم سهیمیم. اما آنمواجه نولیبرالیسمگوناگونی از در اين آثار پژوهشی ما با تعاريف 

نیرويی مبدع،  نولیبرالیسمعنوان يک الگو. شود، اما نه بهتلقی می نولیبرالیسمام عنوان منشاء الهويکتوريايی به لیبرالیسم .1

 نولیبرالیسمساز است که هدفش ايجاد نوعی الگوي اجتماعی و سیاسی جديد است، و نه احیاي الگويی قديمی. سازنده، و مدرن

 کارانه يا نوستالژيک نیست.اي محافظهپروژه

بازار قرار دارند، نهادهايی از قیبل « بیرون از»گیرند که هايی را هدف میلیبرال نهادها و فعالیتوبر همین اساس، سیاست ن .۲

ها به درون بازار، از طريق رگري. اين کار به منظور آوردن آنهاي کاهاي عمومی و اتحاديهها، خانوارها، ادارهدانشگاه

کردن يا یبه منظور خنث ؛ يا صرفا«بازاري»ا به سیاق هگیرد؛ يا به منظور بازآفرينی آنسازي، انجام میخصوصی

 شان.کردنمنحل
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اتکا کند. اين همان جايی است « نیروهاي بازار»به  تواند صرفاويی فعال باشد، و نمیبايد نیر براي انجام اين کار، دولت لزوما .۳

ولیبرال بايد قواعد رفتار نهادها و هاي ناست. دولتاز هر جاي ديگر  با لیبرالیسم ويکتوريايی بیش نولیبرالیسمکه در آن تمايز 

 ن سازگار باشد.ه با يک بینش اخالقی و سیاسی معیافراد را به طرقی تولید و بازتولید کنند ک

رقابت و  نولیبرالیسماست. در چارچوب  ،تولید نابرابري بینش اخالقی و سیاسی زير سیطره ايده فعالیت رقابتی، يعنی اين .۴

سوسیالیستی براي کل جامعه، که از طريق آن وند، يعنی به مثابه نوعی اصل غیرشبه شکلی مثبت ارزشگذاري می نابرابري

 توان به نحو احسن دنبال کرد.ارزش و دانش علمی را می

تصاد تر اقتر و فرهنگیهاي تاريخیتشناسی، تاريخ اقتصاد و سنجامعه حاضر بر متونی متمرکز است که برگرفته از مقاله

شود. ها ساخته و حفظ مینولیبرالیسم به میانجی آنهايی نظر کند که ها و سیاستها، عقالنیتخواهد به ايدهاند، و میسیاسی

چگونه به لحاظ تجربی اجرا و محقق  زيم که اقتصادهاي نولیبرال عمالپردااقتصادي نمی-در اين مقاله به اين پرسش سیاسی

 اند.شده

 

 لیبرالوپیشگامان تفکر ن -

ن میزس، که نقدي بود بر وهاي لودويگ فهاي پیش از رکود بزرگ و در نوشتهتوان در سالرا می نولیبرالیسمهاي خاستگاه

دامن زد،  1۹۳۰و  1۹۲۰هاي در دهه ۲«سوسیالیستی بحث محاسبه»عقالنیت سوسیالیسم، جستجو کرد. کار میزس، که به 

اي بود از لیبرالیسم اقتصادي. تصور بر اين بود که لیبرالیسم، شارکت داشت، دفاعیهن هايک نیز در آن موبحثی که فردريش ف

به اوج رسیده اما از آن پس رو  1۸۷۰ويکتوريايی مشاهده کرد، حول و حوش  ۳اقتصاد بازار آزادشد در بارز آن را می که نمونه
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هاي اجتماعی، و سوسیالیسم دولتی. کارگري، سیاست هايها، اتحاديهبه افول گذاشته است، يعنی همزمان با پیدايش شرکت

لیبرالیسم اقتصادي به طرقی که يا با  بودند عبارت بود از تصور دوبارهها با آن مواجه رسالتی که میزس، هايک و هواداران آن

 ها را کنار بگذارند.آن ازه سازگار شوند يا بتوانند عمالاين تحوالت ت

در اياالت متحده و توتالیتاريسم  ۴«نیو ديل» ر سیاست حمايت از صنايع داخلی، اقتصادهاي کالن،، يعنی با ظهو1۹۳۰ در دهه

ها در اين کشورها شد، در اروپا، روندهاي ضد لیبرالی موجود رو به وخامت گذاشت. اين تحوالت باعث افزايش اضطراب لیبرال

، فیلسوف فرانسوي لويی روژيه، به 1۹۳۸اي بازار شدند. در سال هنظام قیمت زس، دست به کار بازآفرينی مسالهکه به سیاق می

در پاريس سازماندهی  را ، کنفرانس والتر لیپمنNew Deal «نیو ديل» الهجهي آمريکايی که منتقد صريحنگارافتخار روزنامه

 استفاده شد.« نولیبرالیسم»بار از اصطالح رود که در اين مناسبت براي نخستینکرد. گمان می

کتاب پرفروش هايک با  1۹۴۴تر يافت. در سال ولیبرال شکل و شمايلی روشننگ جهانی دوم و پس از آن، تفکر ندر طول ج

، 1۹۴۷ولیبرالی عمل کرد. در سال هاي ندرآمدي بر ايدهدر نقش پیشها به چاپ رسید، که براي دهه «راه بردگی»عنوان 

هاي اي بود براي روشنفکران لیبرال از اقصی نقاط جهان. اتاقق فکر و شبکههايک انجمن مونت پلرين را تأسیس کرد، که اتا

گ شاهد شکافی پس از جن دورهگذاران باقی ماندند. ولیبرال و سیاسته و مجرايی حیاتی میان متفکران نفکر به عنوان واسط

 آمريکايی آن بود. و شاخه (Ordoliberalism) «اردولیبرالیسم»يا  نولیبرالیسماروپايی  فزاينده میان شاخه

 

 «بازار اجتماعی»اردولیبرالیسم و 
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کم سوسیال کردند که بسیاري از عناصر سوسیالیسم، يا دستل تصور میاولیبر، بسیاري از متفکران ن1۹۵۰ تا پیش از دهه

بازار آزاد در کنار نهادهاي اند. بنابراين، رسالت اصلی چیزي نبود جز يافتن يا ايجاد فضايی براي دموکراسی، ناگزير و ضروري

 کرد، مکتبی که در دههايندگی میتامین اجتماعی و حاکمیت نیرومند قانون. در آلمان، اين موضع را مکتب اردولیبرالیسم نم

 متشکل از وکال ها عمدتاود. اردولیبرال( پديد آمده بOrdo« )اردو» هبري والتر اوکن و پیرامون مجلهدر فرايبورگ، به ر 1۹۳۰

کردند، و باور داشتند که قانون بايد در جهت تحمیل شناسی نوکانتی را تايید میو فیلسوفان لیبرال بودند، که معرفت

رقابت، به شکلی که در بازار آزاد قابل مشاهده است، ضامن حقوق سیاسی تلقی  ايدهصوري بر جامعه به کار رود. « هايايده»

نست از اين حقوق محافظت کند. بنابراين وجود دولت براي تحمیل و اجراي يک نظم رقابتی تواشد، اما بازار به تنهايی نمیمی

سازگار بود، و  مین اجتماعی و رفاه عمومی کامالأتحت قیمومیت قانون با نهادهاي نیرومندي چون ت اين بازارضروري بود. 

 شد.خوانده می« بازار اجتماعی»کرد که چیزي را تولید می

آلمان  شدهري در طراحی اقتصاد بازسازيش نقش موثیار همدلی داشت. اوکن و همکارانا با موضع اردولیبرالی بسهايک در ابتد

و پیمان ( 1۹۴۹داشتند. گنجاندن شروط و مواد قانونی ضد انحصارگراي نیرومند در قانون اساسی آلمان ) 1۹۴۰ در اواخر دهه

 شوند.دستاوردهاي اردولیبرالیسم محسوب می وجز کل داد( بعضااقتصادي اروپا ش که به جامعه)1۹۵۷م در سال ر

 

 اقتصادي« امپريالیسم»مکتب شیکاگو و  -

گذارد. اين مکتب، از طريق بسط رالی میولیبهاي ند تاثیري نیرومند بر سیاستبه بع 1۹۷۰ مکتب اقتصادي شیکاگو از دهه

ترديد نقش ، بی«انسانی رمايهس»هاي جديد حیات اجتماعی و فردي، و از طريق مقوالتی چون اقتصاد نوکالسیک به حوزه

هاي اش در دهههاي اولیهدر سال را صادي شیکاگومکتب اقت تر داشته است.ولیبرالی به شکلی وسیعمهمی در ساختن ذهنیت ن
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اي را به اعضاي شناختند، هرچند سبک استداللی جسورانه و شکاکانهلیبرالیسم آن نمی به واسطه مشخصا، 1۹۳۰و  1۹۲۰

يژه میلتون والهام نسل دوم، به أدهند که منشیکوب واينر( نسبت میل اين مکتب )کسانی چون فرانک نايت و جونسل ا

بري آن در ابتدا به دست آيرون دايرکتور بود، عمدتا به اين دلیل ، شد. اين نسل دوم، که رهزفريدمن و جورج استیگل

خواه بیرون از بازار. به  هاي رفتار انسانی، خواه درونشکل د در تبیین همهشده است: اعتقاد راسخ به قابلیت علم اقتصاشناخته

 ند.انقد کرده« هاي اقتصاديامپريالیست»ها را به عنوان همین دلیل، در دانشگاه آن

هاي اروپايی جدا کرد. به ولیبرالآلیستی بسیاري از ننجاري و ايدهانداز هراه خود را از چشم 1۹۵۰ مکتب شیکاگو طی دهه

مطرح کردند به نفع کارآمدي ها بیش از پیش به نقش تنظیم و کنترل در اقتصاد بدگمان شدند، و استداللی را طور خاص، آن

به بعد تاثیر زيادي بر مقامات آمريکايی مسئول مقابله  1۹۷۰ اقتصادي؛ اين استدالل از اواسط دههانحصار و توافقات غیر  بالقوه

پولی دفاع کرد  يابد. او از نوعی سیاستینزگرايی در اقتصاد کالن افول میبینی کرد که کفريدمن پیش با انحصارگرايی گذاشت.

نظیر « اجتماعی»هاي کاربستن اقتصاد نوکالسیک در مورد پديدهبا بهبه کار گرفته شد. و گري بکر،  1۹۷۰ که در اواخر دهه

روانشناسی را ترسیم کرد که بسیاري آن را موثرترين دستاورد  گرانهخاصی از بینش حساب آموزش، جرم و خانواده، نوع

 توان وارث جرمی بنتام دانست.کنند. از اين حیث، مکتب شیکاگو را میقلمداد می نولیبرالیسم

 

 در عمل نولیبرالیسم -

آن کاهش رشد و  که نشانهبود( و تولید فورديستی ) 1۹۷۰ در دهه« میرکود تور»ش رشد حران اقتصاد کالن کینزي )که علتب

گذاري اقتصادي. اين پارادايم در ابتدا در اياالت متحده سودآوري تولید بود( فرصتی ايجاد کرد براي پارادايم جديدي از سیاست

هاي جديد از طريق نهادهاي چندجانبه و کارشناسان که سیاستهم پیش از آنفاده قرار گرفت، آنمورد است و انگلستان
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سیاست رژيم پینوشه در شیلی را  ن پیشرفت بزرگ، مکتب شیکاگو قبالاقتصادي به سرتاسر جهان صادر شوند. پیش از اي

 داد.اي که فريدمن به حکومت شیلی مییکاگو و مشاورههم به لطف تعلیم اقتصاددانان شیلیايی در ششکل داده بود، آن

دانند. سود می بخشیدن به دولت براي احیاي نرخعملی و کاربردي اين پديده را تحرک نولیبرالیسمهاي مارکسیستی از تحلیل

پلیسی و  گذاري، نیروينکند، و از طريق قانوهاي انقباضی و پولی با تورم مقابله میولیبرال از طريق سیاستدر نتیجه، دولت ن

به بعد  1۹۸۰ بازده کمتر کار است، که از دهه کارگري. تاثیر اين امر بازده بسیار بیشتر سرمايه، و سازي با اتحاديهخصوصی

ولیبرال کینزي، دولت ن-از بحران فورديستیگذاري پس هاي سرمايهمنجر به افزايش چشمگیر نابرابري شد. با کاهش فرصت

 د براي رسیدن به سود خصوصی را کشف کند.هاي غیر مولومی و بخش مالی، راهد در خانوارها، بخش عمشوموفق می

 دانند براي بازسازي کلتالشی می را نولیبرالیسمويژه فوکو، قرار دارند هايی که بیشتر تحت تاثیر پساساختارگرايی، بهتحلیل

جويی به فرهنگ، آموزش، روابط شخصی رقابت جا، خصیصهرا. در اينحیات اجتماعی و شخصی پیرامون نوعی آرمان اقدام و اج

کند. از هم به طرقی که نابرابري را به شاخص بنیادي ارزش اخالقی يا میل بدل میکند، آنو نگرش ما به خويشتن رسوخ می

پذيري را بسط و اي محاسبهشوند که مرزهبازيگرانی سیاسی تلقی می پردازان، خود اقتصادداناننظريه نظر بسیاري از اين

دارد تا خود را بازآفرينی ماند، زيرا نهادها را وامیبخشند. بر طبق اين منظر، دولت همچنان بازيگري محوري میامتداد می

اند هايیولیبرالی متمايز و مشخص همان سیاستهاي نه به عاملیت بسنجند. سیاستکنند و خويشتن را بر اساس اين نوع نگا

و به برندگان و جويانه دست بزنند، کنند تا به تالش رقابتها، دانشجويان و مناطق مختلف را تشويق مید، اجتماعکه افرا

 دهند.بازندگان امتیاز 

رشد بازيگران شرکتی و قدرت و اقتدار روبه نولیبرالیسمهاي مارکسیستی و پساساختارگرايانه از مضمون مشترک میان تحلیل

، اين احساس که حیات اجتماعی هر روز بیش از پیش به 1۹۹۰ طی دههسان زندگی عمومی است. شرکتی و کارشناشبه
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، «کردناداره»منجر به افزايش آگاهی نسبت به  شودیمخصوصی تنظیم و کنترل  يهاشرکتهاي غیر دولتی و دست واسطه

است. « لیبرال پیشرفته»امع ولیبرال يا جومع نمديريت جوا شدههاي حسابه برآمده از تکنیکو خطراتی شد ک« پذيرياداره»

يابد، و عملی موجود افزايشی حداکثري می نولیبرالیسمشرکتی است که در اين آزادي مديريتی بازيگران شرکتی و شبه مسلما

  نه آزادي خود بازارها.

 

 نولیبرالیسم بحران مالی و آينده -

 نولیبرالیسمهاي مرتبط با ، در پژوهشآن متعاقب« رکود بزرگ»و  ،۲۰۰۹تا  ۲۰۰۷هاي پس از بحران مالی جهانی در سال

ترجمه و  «شدنمالی»به  عمال نولیبرالیسمکه اي وجود داشت مبنی بر اينزايندهخورد. اوالً، آگاهی فچند پیچش به چشم می

دهد، سودي که به يش میتبديل شده است. اين بدان معنا است که سودهاي حاصل از بخش مالی سهم سود را در مجموع افزا

هاي مالی دولت به آيد. کمککنندگان و دانشجويان به دست میهاي خانوارها، مصرفزدايی مالی و رشد بدهیلطف مقررات

کردن و حمايت از بخش مالی را برجسته ساخت، نقشی که امکان نقش حیاتی دولت در بیمه ۲۰۰۸ها در سال بانک

از طريق گسترش و بسط  نولیبرالیسمکند. به عوض تولید سودآور، ردن ضررها را فراهم میکسازي سودها و اجتماعیخصوصی

ها را جذب تواند آنکند، و سپس میا کشف میهاي غیر تولیدي حیات اجتماعی منابع جديد سود رريسک به حوزه محاسبه

ها به دولت ها برآيد، آنس بعضی از اين ريسکتواند از پشود که اقتصاد مالی خصوصی نمیاقتصاد مالی کند. وقتی معلوم می

ها( شکلی جديد به خود ها )در اين مورد، بانکولیبرالی پیچیده میان دولت و شرکتزيستی نشوند. همسپرده و منتقل می

 گیرد.می
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ر به تقويت، و نه منج لی جهانی ظاهرا. بحران ماموضوعی است که خود نیازمند تبیین است نولیبرالیسمدر ثانی، دوام و بقاي 

ها حتی بیش از گذشته خود را متعهد به دفاع از رسد دولتغ آن شده است. به نظر میو کارشناسان مبل نولیبرالیسمف، تضعی

دهند. در دسترسی بخش مالی به زندگی روزمره را افزايش می دانند و دامنهمنافع سیاسی، می منافع مالی، در تقابل با ديگر

شود، چیزي که به برچیدن ، اين بحران معرفی میت، و نه نتیجهرود به عنوان علی که زير بار قرض میاين میان، دولت

، در مقام نولیبرالیسمانجامد. از سوي ديگر، ايدئولوژي، مشروعیت يا هژمونی هاي اجتماعی و نهادهاي بخش عمومی میحمايت

هايی بحث ،روتر است. ازايناينک نسبت به قبل از بحران بسیار ضعیفآفرينی، هاي برابر و ثروتنظامی متعهد به ايجاد فرصت

 برد.نما به سر میمتناقض« وارزامبی»يا در نوعی حالت « مرده»است يا « زنده» نولیبرالیسمکه آيا اين شود دربارهمطرح می
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شناسی اقتصادي و جامعه ولیبرالیسم، تاريخ اقتصادلندن است. حوزه کار او ن تیاقتصاددان سیاسی و استاد دانشگاه گلداسم سيويد امیليو .1

 م ( اشاره کرد.۲۰1۵( و صنعت خوشبختی )۲۰1۴یسم )ولیبرالها نتوان به محدوديتثار او میآاست. از 

ريزي اقتصادي براي تخصیص وسايل تولید کاربرد برنامه بحثی بود درباره( socialist calculation debate) ،سوسیالیستی بحث محاسبه .۲

هاي یستی، در غیاب قانون ارزش، پول، قیمتعنوان جايگزينی براي بازارهاي سرمايه. در واقع بحث بر سر اين بود که يک اقتصاد سوسیالبه

 م .آورداجرا در می اقتصادي را به مرحله اي و مالکیت خصوصی وسايل تولید، چگونه محاسبهمالی براي کاالهاي سرمايه

در جهت سوق دادن گري حکومت ريزي مرکزي از سوي حکومت اقتدارگرا يا دخالتمعموالً در تقابل با برنامه (laissez-faire)لسه فر  .۳

تا بگذار  لسه فر يعنی:» نويسد:می کنش انسانیدر کتاب  ن میزسفولودويگ رود. هاي اقتصادي به جانب دلخواه حکومت به کار میفعالیت

 م«نهد. انسان عادي خود انتخاب و عمل کند. مجبورش مکن که گردن به خواست ديکتاتور

۴. New Deal  ر د رکود بزرگ در اياالت متحدهبعد از بروز  رئیس جمهور اياالت متحده آمريکا فرانکلین روزولتبه برنامه اقتصادي و اجتماعی

 د. مشواطالق می 1۹۲۹سال 
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