درآمدي بر تاريخچه نظري نولیبرالیسم

نولیبرالیسم «زنده» است يا «مرده»
ويلیام ديويس ،1ترجمه :جواد گنجی

اصطالح «نولیبرالیسم» طی سالهاي اخیر به شکلی فزاينده آشنا و متداول شده است .اين اصطالح تا دهه 1۹۹۰
نسبتا ناشناخته بود ،يعنی زمانیکه مفهوم نولیبرالیسم عمدتا توسط منتقدان ايده رايج بازار آزاد به کار گرفته شد ،ايدهاي که
به يمن حمايت «اجماع واشنگتن» در سرتاسر جهان در حال گسترش بود« .جنبش ضد جهانیشدن» که به واسطه اعتراضات
سیاتل در  1۹۹۹علیه سازمان تجارت جهانی شهرت يافت ،معناي تحقیرآمیز نولیبرالیسم در مقام شکلی از بنیادگرايی بازار را
بیش از پیش افزايش داد ،نوعی بنیادگرايی که به دست حکومت و نهادهاي چندجانبه اياالت متحده آمريکا بر ملتهاي در
حال توسعه تحمیل میشود .فرضیه زيربنايی اين روايت از نولیبرالیسم بهويژه آن است که نولیبرالیسم همزمان با انتخابات
رهبران سیاسی «راست جديد» ،به خصوص مارگارت تاچر و رونالد ريگان ،در اواخر دهه  1۹۷۰و اوايل دهه  1۹۸۰پديد آمد.
اما در اين دوره ،در مورد تاريخ طوالنیتر تفکر نولیبرال پیش از اين تغییر سیاسی کار پژوهشی نسبتا کمی وجود داشت.
آغاز بحران مالی جهانی در تابستان سال  ۲۰۰۷معنا و تاريخ نولیبرالیسم را از نو در مرکز توجه قرار داد ،و در همان حال
اولويتی را برجسته ساخت که سیاست نولیبرال به بازارها و نهادهاي مالی میدهد .اين واقعیت که بحران مذکور نشأتگرفته از
مرکز و نیروي محرک آشکار نولیبرالیسم ،يعنی والاستريت ،است توجه را از جنبههاي نواستعماري و جهانیساز اصالح
نولیبرالی به مساله هسته عقالنی و تبارشناسی نولیبرالیسم معطوف کرد .تا حدي به همین دلیل ،بیترديد ،موجی از کارهاي
پژوهشی جديد پديد آمد ،که توجه بسیار بیشتري به تاريخ طوالنیتر تفکر نولیبرال کردند ،تاريخی که ريشههاي آن به دهه
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 1۹۲۰برمیگشت .اين موج دربرگیرنده آثاري پژوهشی است درباره اتاقهاي فکري چون انجمن مونت پلرين ،و سنتهاي
آکادمیکی چون مدرسه اقتصادي شیکاگو.
در تالش براي خالصشدن از کاربرد صرفا تحقیرآمیز اصطالح نولیبرالیسم ،که میتوان آن را بیهیچ تمايزي به شکلهاي
گوناگون قدرت ضد دموکراتیک و شرکتگرا نسبت داد ،نگرش تاريخیگراتر به مفهوم نولیبرالیسم خصلت سیال و سیر تصادفی
تحول آن را برجسته میسازد .اما ،اين نگرش با اين خطر مواجه است که به ورطه توصیف تاريخی محض درغلتد ،آنهم بدون
انتقاد يا شرحی از اينکه چگونه ايدهها به خطمشیهاي سیاسی و استراتژيها تبديل میشوند .ديگران روشی جامعهشناختیتر
و انتقاديتر را به کار می بندند ،روشی که هدفش بررسی اين پرسش است که امروزه کدام جنبههاي نولیبرالیسم در بین
نخبگان و حکومتها موثرند .پرسشی که اين روش پیش میکشد آن است که نولیبرالیسم تا چه حد توانسته از بحران مالی
جهانی نجات پیدا کند ،و اين نجات از طريق چه وسايلی به دست آمده است.
در اين آثار پژوهشی ما با تعاريف گوناگونی از نولیبرالیسم مواجهیم .اما آنها در چهار چیز با هم سهیماند:
 .1لیبرالیسم ويکتوريايی بهعنوان منشاء الهام نولیبرالیسم تلقی میشود ،اما نه بهعنوان يک الگو .نولیبرالیسم نیرويی مبدع،
سازنده ،و مدرن ساز است که هدفش ايجاد نوعی الگوي اجتماعی و سیاسی جديد است ،و نه احیاي الگويی قديمی .نولیبرالیسم
پروژهاي محافظهکارانه يا نوستالژيک نیست.
 .۲بر همین اساس ،سیاست نولیبرال نهادها و فعالیتهايی را هدف میگیرند که «بیرون از» بازار قرار دارند ،نهادهايی از قیبل
دانشگاهها ،خانوارها ،ادارههاي عمومی و اتحاديههاي کارگري .اين کار به منظور آوردن آنها به درون بازار ،از طريق
خصوصیسازي ،انجام میگیرد؛ يا به منظور بازآفرينی آنها به سیاق «بازاري»؛ يا صرفا به منظور خنثیکردن يا
منحلکردنشان.
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 .۳براي انجام اين کار ،دولت لزوما بايد نیرويی فعال باشد ،و نمیتواند صرفا به «نیروهاي بازار» اتکا کند .اين همان جايی است
که در آن تمايز نولیبرالیسم با لیبرالیسم ويکتوريايی بیش از هر جاي ديگر است .دولتهاي نولیبرال بايد قواعد رفتار نهادها و
افراد را به طرقی تولید و بازتولید کنند که با يک بینش اخالقی و سیاسی معین سازگار باشد.
 .۴اين بینش اخالقی و سیاسی زير سیطره ايده فعالیت رقابتی ،يعنی تولید نابرابري ،است .در چارچوب نولیبرالیسم رقابت و
نابرابري به شکلی مثبت ارزشگذاري میشوند ،يعنی به مثابه نوعی اصل غیرسوسیالیستی براي کل جامعه ،که از طريق آن
ارزش و دانش علمی را میتوان به نحو احسن دنبال کرد.
مقاله حاضر بر متونی متمرکز است که برگرفته از جامعهشناسی ،تاريخ اقتصاد و سنتهاي تاريخیتر و فرهنگیتر اقتصاد
سیاسیاند ،و میخواهد به ايدهها ،عقالنیتها و سیاستهايی نظر کند که نولیبرالیسم به میانجی آنها ساخته و حفظ میشود.
در اين مقاله به اين پرسش سیاسی-اقتصادي نمیپردازيم که اقتصادهاي نولیبرال عمال چگونه به لحاظ تجربی اجرا و محقق
شدهاند.

 پیشگامان تفکر نولیبرالخاستگاههاي نولیبرالیسم را میتوان در سالهاي پیش از رکود بزرگ و در نوشتههاي لودويگ فون میزس ،که نقدي بود بر
عقالنیت سوسیالیسم ،جستجو کرد .کار میزس ،که به «بحث محاسبه سوسیالیستی» ۲در دهههاي  1۹۲۰و  1۹۳۰دامن زد،
بحثی که فردريش فون هايک نیز در آن مشارکت داشت ،دفاعیه اي بود از لیبرالیسم اقتصادي .تصور بر اين بود که لیبرالیسم،
که نمونه بارز آن را میشد در اقتصاد بازار آزاد ۳ويکتوريايی مشاهده کرد ،حول و حوش  1۸۷۰به اوج رسیده اما از آن پس رو
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به افول گذاشته است ،يعنی همزمان با پیدايش شرکتها ،اتحاديههاي کارگري ،سیاستهاي اجتماعی ،و سوسیالیسم دولتی.
رسالتی که میزس ،هايک و هواداران آنها با آن مواجه بودند عبارت بود از تصور دوباره لیبرالیسم اقتصادي به طرقی که يا با
اين تحوالت تازه سازگار شوند يا بتوانند عمال آنها را کنار بگذارند.
در دهه  ،1۹۳۰يعنی با ظهور سیاست حمايت از صنايع داخلی ،اقتصادهاي کالن« ،نیو ديل» ۴در اياالت متحده و توتالیتاريسم
در اروپا ،روندهاي ضد لیبرالی موجود رو به وخامت گذاشت .اين تحوالت باعث افزايش اضطراب لیبرالها در اين کشورها شد،
که به سیاق میزس ،دست به کار بازآفرينی مساله نظام قیمتهاي بازار شدند .در سال  ،1۹۳۸فیلسوف فرانسوي لويی روژيه ،به
افتخار روزنامهنگاري آمريکايی که منتقد صريحالهجه «نیو ديل»  ،New Dealکنفرانس والتر لیپمن را در پاريس سازماندهی
کرد .گمان میرود که در اين مناسبت براي نخستینبار از اصطالح «نولیبرالیسم» استفاده شد.
در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن ،تفکر نولیبرال شکل و شمايلی روشنتر يافت .در سال  1۹۴۴کتاب پرفروش هايک با
عنوان «راه بردگی» به چاپ رسید ،که براي دههها در نقش پیشدرآمدي بر ايدههاي نولیبرالی عمل کرد .در سال ،1۹۴۷
هايک انجمن مونت پلرين را تأسیس کرد ،که اتاق فکر و شبکه اي بود براي روشنفکران لیبرال از اقصی نقاط جهان .اتاقهاي
فکر به عنوان واسطه و مجرايی حیاتی میان متفکران نولیبرال و سیاستگذاران باقی ماندند .دوره پس از جنگ شاهد شکافی
فزاينده میان شاخه اروپايی نولیبرالیسم يا «اردولیبرالیسم» ( )Ordoliberalismو شاخه آمريکايی آن بود.

اردولیبرالیسم و «بازار اجتماعی»
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تا پیش از دهه  ،1۹۵۰بسیاري از متفکران نولیبرال تصور میکردند که بسیاري از عناصر سوسیالیسم ،يا دستکم سوسیال
دموکراسی ،ناگزير و ضروري اند .بنابراين ،رسالت اصلی چیزي نبود جز يافتن يا ايجاد فضايی براي بازار آزاد در کنار نهادهاي
تامین اجتماعی و حاکمیت نیرومند قانون .در آلمان ،اين موضع را مکتب اردولیبرالیسم نمايندگی میکرد ،مکتبی که در دهه
 1۹۳۰در فرايبورگ ،به رهبري والتر اوکن و پیرامون مجله «اردو» ( )Ordoپديد آمده بود .اردولیبرالها عمدتا متشکل از وکال
و فیلسوفان لیبرال بودند ،که معرفتشناسی نوکانتی را تايید میکردند ،و باور داشتند که قانون بايد در جهت تحمیل
«ايدههاي» صوري بر جامعه به کار رود .ايده رقابت ،به شکلی که در بازار آزاد قابل مشاهده است ،ضامن حقوق سیاسی تلقی
میشد ،اما بازار به تنهايی نمیتوا نست از اين حقوق محافظت کند .بنابراين وجود دولت براي تحمیل و اجراي يک نظم رقابتی
ضروري بود .اين بازار تحت قیمومیت قانون با نهادهاي نیرومندي چون تأمین اجتماعی و رفاه عمومی کامال سازگار بود ،و
چیزي را تولید میکرد که «بازار اجتماعی» خوانده میشد.
هايک در ابتدا با موضع اردولیبرالی بسیار همدلی داشت .اوکن و همکارانش نقش موثري در طراحی اقتصاد بازسازيشده آلمان
در اواخر دهه  1۹۴۰داشتند .گنجاندن شروط و مواد قانونی ضد انحصارگراي نیرومند در قانون اساسی آلمان ( )1۹۴۹و پیمان
رم در سال (1۹۵۷که به جامعه اقتصادي اروپا شکل داد) بعضا جزو دستاوردهاي اردولیبرالیسم محسوب میشوند.

 مکتب شیکاگو و «امپريالیسم» اقتصاديمکتب اقتصادي شیکاگو از دهه  1۹۷۰به بعد تاثیري نیرومند بر سیاستهاي نولیبرالی میگذارد .اين مکتب ،از طريق بسط
اقتصاد نوکالسیک به حوزههاي جديد حیات اجتماعی و فردي ،و از طريق مقوالتی چون «سرمايه انسانی» ،بیترديد نقش
مهمی در ساختن ذهنیت نولیبرالی به شکلی وسیعتر داشته است .مکتب اقتصادي شیکاگو را در سالهاي اولیهاش در دهههاي
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 1۹۲۰و  ،1۹۳۰مشخصا به واسطه لیبرالیسم آن نمیشناختند ،هرچند سبک استداللی جسورانه و شکاکانهاي را به اعضاي
نسل اول اين مکتب (کسانی چون فرانک نايت و جیکوب واينر) نسبت میدهند که منشأ الهام نسل دوم ،بهويژه میلتون
فريدمن و جورج استیگلز ،شد .اين نسل دوم ،که ره بري آن در ابتدا به دست آيرون دايرکتور بود ،عمدتا به اين دلیل
شناختهشده است :اعتقاد راسخ به قابلیت علم اقتصاد در تبیین همه شکلهاي رفتار انسانی ،خواه درون خواه بیرون از بازار .به
همین دلیل ،در دانشگاه آنها را به عنوان «امپريالیستهاي اقتصادي» نقد کردهاند.
مکتب شیکاگو طی دهه  1۹۵۰راه خود را از چشمانداز هنجاري و ايدهآلیستی بسیاري از نولیبرالهاي اروپايی جدا کرد .به
طور خاص ،آن ها بیش از پیش به نقش تنظیم و کنترل در اقتصاد بدگمان شدند ،و استداللی را مطرح کردند به نفع کارآمدي
بالقوه انحصار و توافقات غیر اقتصادي؛ اين استدالل از اواسط دهه  1۹۷۰به بعد تاثیر زيادي بر مقامات آمريکايی مسئول مقابله
با انحصارگرايی گذاشت .فريدمن پیشبینی کرد که کینزگرايی در اقتصاد کالن افول میيابد .او از نوعی سیاست پولی دفاع کرد
که در اواخر دهه  1۹۷۰به کار گرفته شد .و گري بکر ،با بهکاربستن اقتصاد نوکالسیک در مورد پديدههاي «اجتماعی» نظیر
آموزش ،جرم و خانواده ،نوع خاصی از بینش حسابگرانه روانشناسی را ترسیم کرد که بسیاري آن را موثرترين دستاورد
نولیبرالیسم قلمداد میکنند .از اين حیث ،مکتب شیکاگو را میتوان وارث جرمی بنتام دانست.

 نولیبرالیسم در عملبحران اقتصاد کالن کینزي (که علتش رشد «رکود تورمی» در دهه  1۹۷۰بود) و تولید فورديستی (که نشانه آن کاهش رشد و
سودآوري تولید بود) فرصتی ايجاد کرد براي پارادايم جديدي از سیاستگذاري اقتصادي .اين پارادايم در ابتدا در اياالت متحده
و انگلستان مورد استفاده قرار گرفت ،آنهم پیش از آنکه سیاستهاي جديد از طريق نهادهاي چندجانبه و کارشناسان
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اقتصادي به سرتاسر جهان صادر شوند .پیش از اين پیشرفت بزرگ ،مکتب شیکاگو قبال سیاست رژيم پینوشه در شیلی را
شکل داده بود ،آنهم به لطف تعلیم اقتصاددانان شیلیايی در شیکاگو و مشاورهاي که فريدمن به حکومت شیلی میداد.
تحلیلهاي مارکسیستی از نولیبرالیسم عملی و کاربردي اين پديده را تحرکبخشیدن به دولت براي احیاي نرخ سود میدانند.
در نتیجه ،دولت نولیبرال از طريق سیاستهاي انقباضی و پولی با تورم مقابله میکند ،و از طريق قانونگذاري ،نیروي پلیسی و
خصوصیسازي با اتحاديه کارگري .تاثیر اين امر بازده بسیار بیشتر سرمايه ،و بازده کمتر کار است ،که از دهه  1۹۸۰به بعد
منجر به افزايش چشمگیر نابرابري شد .با کاهش فرصتهاي سرمايهگذاري پس از بحران فورديستی-کینزي ،دولت نولیبرال
موفق میشود در خانوارها ،بخش عمومی و بخش مالی ،راههاي غیر مولد براي رسیدن به سود خصوصی را کشف کند.
تحلیلهايی که بیشتر تحت تاثیر پساساختارگرايی ،بهويژه فوکو ،قرار دارند نولیبرالیسم را تالشی میدانند براي بازسازي کل
حیات اجتماعی و شخصی پیرامون نوعی آرمان اقدام و اجرا .در اينجا ،خصیصه رقابتجويی به فرهنگ ،آموزش ،روابط شخصی
و نگرش ما به خويشتن رسوخ میکند ،آن هم به طرقی که نابرابري را به شاخص بنیادي ارزش اخالقی يا میل بدل میکند .از
نظر بسیاري از اين نظريهپردازان ،خود اقتصاددانان بازيگرانی سیاسی تلقی میشوند که مرزهاي محاسبهپذيري را بسط و
امتداد میبخشند .بر طبق اين منظر ،دولت همچنان بازيگري محوري میماند ،زيرا نهادها را وامی دارد تا خود را بازآفرينی
کنند و خويشتن را بر اساس اين نوع نگاه به عاملیت بسنجند .سیاستهاي نولیبرالی متمايز و مشخص همان سیاستهايیاند
که افراد ،اجتماعها ،دانشجويان و مناطق مختلف را تشويق میکنند تا به تالش رقابتجويانه دست بزنند ،و به برندگان و
بازندگان امتیاز دهند.
مضمون مشترک میان تحلیلهاي مارکسیستی و پساساختارگرايانه از نولیبرالیسم قدرت و اقتدار روبهرشد بازيگران شرکتی و
شبهشرکتی و کارشناسان زندگی عمومی است .طی دهه  ،1۹۹۰اين احساس که حیات اجتماعی هر روز بیش از پیش به
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دست واسطههاي غیر دولتی و شرکتهاي خصوصی تنظیم و کنترل میشود منجر به افزايش آگاهی نسبت به «ادارهکردن»،
«ادارهپذيري» و خطراتی شد که برآمده از تکنیکهاي حسابشده مديريت جوامع نولیبرال يا جوامع «لیبرال پیشرفته» است.
مسلما اين آزادي مديريتی بازيگران شرکتی و شبهشرکتی است که در نولیبرالیسم عملی موجود افزايشی حداکثري میيابد ،و
نه آزادي خود بازارها.

 بحران مالی و آينده نولیبرالیسمدر سالهاي پس از بحران مالی جهانی  ۲۰۰۷تا  ،۲۰۰۹و «رکود بزرگ» متعاقب آن ،در پژوهشهاي مرتبط با نولیبرالیسم
چند پیچش به چشم میخورد .اوالً ،آگاهی فزايندهاي وجود داشت مبنی بر اينکه نولیبرالیسم عمال به «مالیشدن» ترجمه و
تبديل شده است .اين بدان معنا است که سودهاي حاصل از بخش مالی سهم سود را در مجموع افزايش میدهد ،سودي که به
لطف مقرراتزدايی مالی و رشد بدهیهاي خانوارها ،مصرفکنندگان و دانشجويان به دست میآيد .کمکهاي مالی دولت به
بانکها در سال  ۲۰۰۸نقش حیاتی دولت در بیمهکردن و حمايت از بخش مالی را برجسته ساخت ،نقشی که امکان
خصوصیسازي سودها و اجتماعیکردن ضررها را فراهم میکند .به عوض تولید سودآور ،نولیبرالیسم از طريق گسترش و بسط
محاسبه ريسک به حوزههاي غیر تولیدي حیات اجتماعی منابع جديد سود را کشف میکند ،و سپس میتواند آنها را جذب
اقتصاد مالی کند .وقتی معلوم میشود که اقتصاد مالی خصوصی نمیتواند از پس بعضی از اين ريسکها برآيد ،آنها به دولت
سپرده و منتقل میشوند .همزيستی نولیبرالی پیچیده میان دولت و شرکتها (در اين مورد ،بانکها) شکلی جديد به خود
میگیرد.
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در ثانی ،دوام و بقاي نولیبرالیسم موضوعی است که خود نیازمند تبیین است .بحران مالی جهانی ظاهرا منجر به تقويت ،و نه
تضعیف ،نولیبرالیسم و کارشناسان مبلغ آن شده است .به نظر میرسد دولت ها حتی بیش از گذشته خود را متعهد به دفاع از
منافع مالی ،در تقابل با ديگر منافع سیاسی ،میدانند و دامنه دسترسی بخش مالی به زندگی روزمره را افزايش میدهند .در
اين میان ،دولتی که زير بار قرض میرود به عنوان علت ،و نه نتیجه ،اين بحران معرفی میشود ،چیزي که به برچیدن
حمايتهاي اجتماعی و نهادهاي بخش عمومی می انجامد .از سوي ديگر ،ايدئولوژي ،مشروعیت يا هژمونی نولیبرالیسم ،در مقام
نظامی متعهد به ايجاد فرصتهاي برابر و ثروتآفرينی ،اينک نسبت به قبل از بحران بسیار ضعیفتر است .ازاينرو ،بحثهايی
مطرح میشود درباره اينکه آيا نولیبرالیسم «زنده» است يا «مرده» يا در نوعی حالت «زامبیوار» متناقضنما به سر میبرد.

منبعTheory, Culture & Society :

 .1ويلیام ديويس اقتصاددان سیاسی و استاد دانشگاه گلداسمیت لندن است .حوزه کار او نولیبرالیسم ،تاريخ اقتصاد و جامعهشناسی اقتصادي
است .از آثار او میتوان به محدوديتها نولیبرالیسم ( )۲۰1۴و صنعت خوشبختی ( )۲۰1۵اشاره کرد .م
 .۲بحث محاسبه سوسیالیستی )socialist calculation debate( ،بحثی بود درباره کاربرد برنامه ريزي اقتصادي براي تخصیص وسايل تولید
به عنوان جايگزينی براي بازارهاي سرمايه .در واقع بحث بر سر اين بود که يک اقتصاد سوسیالیستی ،در غیاب قانون ارزش ،پول ،قیمتهاي
مالی براي کاالهاي سرمايهاي و مالکیت خصوصی وسايل تولید ،چگونه محاسبه اقتصادي را به مرحله اجرا در میآورد .م
 .۳لسه فر ( )laissez-faireمعموالً در تقابل با برنامه ريزي مرکزي از سوي حکومت اقتدارگرا يا دخالتگري حکومت در جهت سوق دادن
فعالیت هاي اقتصادي به جانب دلخواه حکومت به کار میرود .لودويگ فون میزس در کتاب کنش انسانی مینويسد« :لسه فر يعنی :بگذار تا
انسان عادي خود انتخاب و عمل کند .مجبورش مکن که گردن به خواست ديکتاتور نهد».م
 New Deal .۴به برنامه اقتصادي و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس جمهور اياالت متحده آمريکا بعد از بروز رکود بزرگ در اياالت متحده در
سال  1۹۲۹اطالق میشود .م
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