
آینده ی لیبرالیسم

تیموتی گارتون اش

 نویسندگان تفاسیر گوناگونی از معایب لیبرالیسم ارائه کرده اند؛ با وجود این، مسئله ی اصلی تغییر دادن

 همین واقعیت که کتاب های فراوانی درباره ی. خودانتقادی یکی از نقاط قوت لیبرالیسم است. لیبرالیسم است

 اما اکنون باید تجویز را. مرگ لیبرالیسم منتشر شده، گواه صدق آن است که لیبرالیسم هنوز زنده است

.جایگزین تحلیل کرد



 پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهورِی آمریکا فرصت زودگذری برای. این کار فوریت دارد

 میلیون آمریکایی به دونالد ترامپ رأی 70احیای لیبرالیسم فراهم آورده است اما نباید از یاد برد که بیش از 

 در بریتانیا، دولت محافظه کاِر پوپولیست با حزب کارگری مواجه است که رهبر جدیدش، کیر. دادند

 در فرانسه، مارین لو پن همچنان تهدیدی جدی علیه احیاگر اصلِی لیبرالیسم. استارِمر، لیبرالی چپ گراست

 مجارستان بیش از پیش به عضو غیرلیبرال و. در این قاره، امانوئل مکرون، به شمار می رود

 پیامدهای اقتصادِی احتمالِی شیوع ویروس کرونا ــ بیکاری،. غیردموکراتیک اتحادیه ی اروپا تبدیل شده است

 چین،. بی ثباتی، بدهی فزاینده ی دولتی، و شاید تورم ــ احتماالً به خیزش موج دوم پوپولیسم کمک خواهد کرد

 الگوی چینِی اقتدارگرایِی. که به ابرقدرت تبدیل شده، از این بحران قوی تر از قبل سربرآورده است

 برای نخستین بار در این. توسعه محور در برابر سرمایه داری لیبرال دموکراتیک عرض اندام کرده است

 قرن، در میان کشورهایی با بیش از یک میلیون نفر جمعیت، تعداد دموکراسی ها کمتر از حکومت های

.غیردموکراتیک است

 اولی دفاع از ارزش ها و نهادهای لیبرال سنتی،. مثل چنگک نپتون، لیبرالیسم جدید سه شاخه خواهد داشت

.از قبیل آزادی بیان و قوه ی قضائیه ی مستقل، در برابر تهدید پوپولیست ها و خودکامگان است

 سال گذشته ــ لیبرالیسم اقتصادِی تک بُعدی، 30دومی عبارت است از پرداختن به معایب اصلِی لیبرالیسم در 

 در بدترین حالت نوعی بنیادگرایِی بازارِی جزم اندیشانه که به اندازه ی اصول متعصبانه ی ماتریالیسم

 این معایب میلیون ها رأی دهنده را به آغوش. دیالکتیک و عصمت پاپ، بی ارتباط با واقعیت انسان بود

 سومین شاخه. بنابراین، باید هم با پوپولیسم و هم با علل آن با جدیت مقابله کرد. پوپولیست ها رانده است

 عبارت است از مواجهه، به شیوه های لیبرال، با چالش های نفس گیر جهانی، از جمله تغییرات اقلیمی،

 در نتیجه، لیبرالیسم جدیِد ما باید گذشته نگر و آینده نگر، درون نگر و. بیماری های عالم گیر و خیزش چین

.برون نگر باشد

 نهادها و ارزش های لیبرالی که با نخستین شاخه ی چنگک از آنها دفاع می کنیم نیازی به معرفی ندارند و از

 این دفاع در کشورهایی مثل هند و لهستان مبارزه ای. عناصر اصلِی لیبرالیسم حقیقی به شمار می روند

 سر بریدن وحشیانه ی یک معلم فرانسوی در بیرون از پاریس به ما یادآوری می کند که، حتی. روزمره است

 .در قدیمی ترین جوامع لیبرال، آزادی بیان باید نه تنها با اخالل گران بلکه با آدم کش ها دست و پنجه نرم کند

 پوپولیسم از پلورالیسم بیزار است؛ بنابراین، نهادهای غیراکثریتی و کثرت گرا، رسانه های مستقل و متنوع، و

 خودداری ترامپ از پذیرش نتیجه ی انتخابات و تالش بوریس. جامعه ی مدنِی نیرومند را باید تقویت کرد

 نشان می دهد که دیگر نمی توان به اندازه ی گذشته 2019جانسون برای موقتاً تعطیل کردن پارلمان در سال 

 می خواند ــ سنت، آداب و رسوم، و« عرف جامعه »به خویشتن دارِی جاافتاده در آنچه الکسی دو توکویل 



 اما ایده ها و نهادها، برخالف بعضی از تهدیدها، جدید نیستند و لیبرال ها پیش از این هم در. ادب ــ تکیه کرد

.ادوار تاریِک تاریخ موظف به دفاع از این ایده ها و نهادها بوده اند

 اما پیش از پرداختن به آنها اجازه دهید که بگویم. دومین و سومین شاخه مستلزم نواندیشِی بیشتر است

.منظورم از لیبرالیسم چیست

 

لیبرالیسم بدون آزادی معنا ندارد

جودیت ِشکلر لیبرالیسم، بنا به تعریف روشنگر  (Judith Shklar)، » خانواده ی. است« سنتی از سنت ها  

«لیبرال»گسترده ای از رسوم تاریخی، گروه های ایدئولوژیک و نوشته های فلسفی را می توان به درستی   

فقط در دنیای عجیب و غریب معناشناسِی سیاست. (وجه مشترک همه تعهد به آزادی فردی است. خواند  

عالوه بر این، همان طور که جان.) آمریکای معاصر، جدا کردن لیبرالیسم از آزادی ممکن به نظر می رسد  

با وجود. گِری گفته است، لیبرالیسم شامل فردگرایی، بهبودگرایی، برابری طلبی و جهان شمول گرایی است  

.این، این عناصر تعریف ها، نسبت ها و ترکیب های گوناگونی دارند

 ، و در«دموکراسی لیبرال»، واژه ی لیبرال را به شکل عام تری به عنوان صفتی در ترکیب 1930از دهه ی 

 .عبارت های هم خانواده و هم ریشه ای مثل جوامع لیبرال، دنیای لیبرال و نظم بین المللِی لیبرال به کار برده اند

 وجه تمایز دموکراسی های لیبرال از حکومت های« اِل کوچک»در زبان انگلیسی، لیبرالیسم با 

 تمامیت خواهی مثل آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی، و نظام های اقتدارگرایی مثل چین شی جین پینگ و

 با تبدیل شدن انگلیسی به زبانی جهانی، زبان انگلیسی ها به یکی از لهجه های. روسیه ی والدیمیر پوتین است

 ال»با (همین اتفاق عجیب و غریب در مورد لیبرالیسم هم رخ داده است؛ لیبرالیسم . این زبان تبدیل شد

 احزاب لیبرال به یکی از لهجه های زبان سیاسِی گسترده تر محافظه کاران لیبرال، کاتولیک های«) بزرگ

.لیبرال، سوسیالیست های لیبرال و اجتماع گرایان لیبرال تبدیل شده است

 زیرا تغییرات عمیق الزم برای نوسازی مبانی جوامع لیبرال مستلزم انسجامی است که. این امر مفید است

 در دموکراسی لیبرال، درست نیست که یک حزب، حتی اگر همه ی. هیچ گروهی از عهده اش برنمی آید

 حکومت لیبرال تک حزبی اصطالحی متناقض. اعضایش لیبرال هایی تمام عیار باشند، پیوسته در قدرت بماند

 بنابراین، نوسازی لیبرال مستلزم نوعی اجماع میان احزاب است، مثل وقتی که احزاب دموکرات. است

.کمک کردند 1945مسیحی به ایجاد نظام  رفاه عمومی در اروپای غربی پس از سال 

، زیرا چنین امری نبرد«همه باید موافق باشند»با وجود این، لیبرالیسم با این عقیده هم میانه ای ندارد که   

در: در غرب معاصر دو خطر متضاد وجود دارد. اندیشه ها را، که اهمیتی حیاتی دارد، از بین خواهد برد  

همان طور. آمریکای به شدت دوقطبی، اجماع بیش از حد کم است؛ در آلمان، اجماع بیش از حد زیاد است  

https://www.aasoo.org/fa/articles/2828
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دوست داشت که حلیم اش نه «]گلدیالکس و سه خرس»دخترک موطالیی قصه ی معروف [ که ُگلدیالکس  

 خیلی سرد باشد و نه خیلی گرم، ما هم محتاج توازنی میان اجماع ضروری و اختالف نظِر به همان اندازه

.الزم  هستیم

 را به نظریه ی جان راولز یا رویّه ی بانک ُگلدَمن َسکس« لیبرالیسم»هیچ چیز بی معنی تر از آن نیست که 

 تاریخ چهارصد ساله ی لیبرالیسم بی اندازه غنی و سرشار از جست وجویی بی پایان برای یافتن. تقلیل دهیم

 .لیبرالیسم گنجینه ای نظری و خزانه ای عملی است. بهترین راه همزیستِی مناسب مردم در جامعه ی آزاد است

 حتی نمی تواند نام مستقل مناسبی برای خود بیابد به اندازه ی کافی« پسالیبرالیسم»برعکس، همین که 

 بهترین آثار در میان کتاب های جدیدی که از معایب. گویاست؛ اسم مستعار آن حاکی از تقلیدی بودن اش است

 لیبرالیسم انتقاد می کنند در نهایت نمی گویند که باید از لیبرالیسم دست برداشت بلکه می گویند به لیبرالیسم

.بهتری نیاز داریم

 

برابری و همبستگی

 این فیلسوف سیاسِی فرانسوِی رومانیایی تباِر تیزبین در سال. کاش به حرف پی یر َهسنِر گوش داده بودیم

 هشدار داد که، به همان اندازه که باید از پیروزی آزادی در پایان جنگ سرد شادمان بود، نباید از 1991

 او پیش بینی کرد که تمایالت منتهی به. یاد برد که انسان تنها از آزادی و جهان شمولی پیروی نمی کند

 به نظر او، آدمی، از یک سو، به هویت و. ناسیونالیسم و سوسیالیسم بی تردید دوباره نمایان خواهد شد

 این حرف هسنر در آِن واحد هم نوعی. وحدت گرایش دارد و، از سوی دیگر، به برابری و همبستگی

 و نیازهای(هویت و وحدت ارزش ها . تشخیص مشکل بسیاری از دموکراسی های لیبرال بود و هم راه حل آن

 ای هستند که اغلب اندیشه ی محافظه کار بر آنها تأکید می کند، در حالی که توجه خاص سنت) انسانی

 ، ِلِشک کوالکوفسکی، فیلسوف1978در سال . سوسیالیستی معطوف به برابری و همبستگی بوده است

 من هم به.« چطور سوسیالیسِت لیبراِل محافظه کار باشیم: »لهستانی، مقاله ی معروفی با این عنوان نوشت

.پیروی از لحن نیمه شوخ طبعانه ی او می گویم که ما باید لیبرال سوسیالیسِت محافظه کار باشیم

 بارها شنیده ایم که نابرابری در بسیاری از جوامع پیشرفته به. بگذارید با برابری و همبستگی شروع کنم

 در یکی از. شکاف فزاینده در امکانات زندگی با خوِد زندگی شروع می شود. شدت افزایش یافته است

 ساله می تواند به طور متوسط انتظار داشته باشد 65محله های سرسبز لندن، ریچموند اِپان تِیمز، یک مرد 

 ساله در آن 65 سال دیگر با تندرستی زندگی کند؛ این در حالی است که این رقم برای یک مرد ۱۳/۷که 

 ، میزان مرگ ومیر مردان1990از دهه ی .  سال است۶/۴سوی دیگر همین شهر، در نیوهام، تنها 

 درصد کاهش یافته است اما مرگ ومیر مردان سفیدپوست 40ساله در آمریکا  45-54سفیدپوست لیسانسه ی 



 اگر مرده باشید، نمی توانید آزاد. درصد افزایش یافته است 25همین گروه سنی که مدرک دانشگاهی ندارند، 

.باشید

 اثر چارلز دیکنز ــ این نویسنده ی بزرگ« خانه ی متروک»جو رفتگر و آقای چادبند، شخصیت های رمان 

اَلَمی/ ِلبِرخت میوزیک اند آرتس: عکس. دوران ویکتوریا به خوبی به نابرابرِی منزلت پی برده بود

 برای کاستن از بی عدالتی، و در درجه ی اول امکان ادامه ی زندگی، لیبرال ها باید هم زمان به چند نابرابری

 کمربند زنگارگرفته(درمانی، آموزش و جغرافیا -نه تنها نابرابری در ثروت، مراقبت های بهداشتی: بپردازند

 بلکه نابرابری میان نسل ها، و) در برابر نواحلی ساحلی در آمریکا، شمال انگلستان در برابر لندن بزرگ

 اصالح این نابرابری چندبُعدی مستلزم آن است که بیش. نابرابری های نامحسوس تر در قدرت و جلب توجه

.از اقدامات اساسی تر حمایت کنیم 1989از اکثر لیبرال ها در سه دهه ی پس از 

 شروع می کند، از جایی که« کف مشترک»رویکرد لیبرال نه از سقف بلکه، به قول رالف داهِرندورف، از 

 هر کس بتواند، با تکیه بر نیرو و توانایی هایش، تا سطح آپارتمان شیک آخرین طبقه ارتقا یابد ــ در این

 صورت، هر چند ممکن است که بعضی از ابتدا در باالترین طبقه ی جامعه به دنیا بیایند اما دیگران هم

 بعضی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف عبارت اند از مالیات. می توانند تا آن سطح ارتقا یابند

 مدت ها قبل میلتون فریدمن پیشنهاد کرد که اگر درآمد یک نفر به حد معینی نرسد، دولت به(منفی بر درآمد 

 بنا بر نظرسنجی(؛ درآمد پایه ی همگانی )جای دریافت مالیات از او، مابقی آن مبلغ را به وی بپردازد

 ؛)درصد از اروپایی ها با این کار موافق اند 71انجام شده توسط گروه پژوهشی ام در دانشگاه آکسفورد، 



 این کار به ویژه در(پرداخت ارثیه ی حداقلِی همگانی که هزینه اش از محل دریافت مالیات ها تأمین خواهد شد 

 کشورهایی مثل بریتانیا و آمریکا مطلوب است که نابرابری شدید بیش از پیش معلول ثروت انباشته است و

 .؛ و خدمات پایه ی همگانی ای مثل مراقبت های بهداشتی و درمانی، مسکن و تأمین اجتماعی)نه درآمد فعلی

 نظام سرمایه داری لیبرال دموکراتیک انواع گوناگونی دارد، و در نتیجه هر کشوری به آمیزه ی متفاوتی از

.این اقدامات نیاز خواهد داشت

 به نظر لیبرال های میانه ی قرن بیستم، هدف از. یکی از عوامل اصلِی ارتقای اجتماعی آموزش است

 گسترش تحصیالت دانشگاهی افزایش فرصت های زندگی و تحرک اجتماعی بود اما اکنون دانشگاه های

 بزرگ آمریکایی بیش از پیش به ابزار دیگری برای تداوم بخشیدن به برترِی نخبگان موجود شباهت

 درصد از پردرآمدترین خانوارها 1شمار آن دسته از دانشجویان دانشگاه های برتر آمریکا که به . یافته اند

 .درصد پایینی قرار دارند 60تعلق دارند بیش از دانشجویانی است که خانواده هایشان از نظر درآمد در میان 

 را در توصیف این طبقه ی جدیِد« شایسته ساالری موروثی»اصطالح « اکونومیست»هفته نامه ی 

 بنابراین، دانشگاه هایی مثل دو دانشگاهی که مفتخر به کار در آنها هستم. خود تداوم بخش به کار برده است

 مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید میزان دسترس به تحصیالت عالی را افزایش دهند اما آنها به تنهایی

 ما در عین حال به مدارس دولتِی خوب، هنرستان های فنی و. نمی توانند تحرک اجتماعی را تحقق بخشند

.حرفه ای بهتر و، به علت انقالب دیجیتال، به یادگیری مادام العمر احتیاج داریم

 

بازتوزیع احترام

 افراد. عالوه بر آموزش، مشکل فرهنگِی فراگیرتری وجود دارد که می توان آن را نابرابری احترام خواند

 بی بهره از تحصیالت دانشگاهی، که اغلب در شهرهای مخروبه ی سابقاً صنعتی زندگی می کنند، احساس

 مورد انتقاد پوپولیست ها به دیده ی تحقیر و بی اعتنایی به آنها« نخبگان لیبراِل»کرده اند که همان به اصطالح 

 این خشم و رنجش عمیق فرهنگی حتی در جاهای عاری از تنگدستی حاد، از جمله آلمان شرقی،. می نگرند

 رونالد ِدُورکین، فیلسوف حقوق، می گفت که جامعه ی سیاسی لیبرال باید به همه ی اعضای. هم وجود دارد

 آیا ما لیبرال های کالن شهری می توانیم صادقانه بگوییم که، در. داشته باشد« احترام و عالقه ی یکسانی»خود 

 ، احترام و عالقه ی یکسانی نسبت به اهالی کمربند زنگارگرفته ی آمریکا یا جوامع1989سه دهه ی پس از 

 فراموش شده ی شمال انگلستان از خود نشان داده ایم؟ البته منظورم پیش از آن است که خیزش موج پوپولیسم

 شمار فراوانی از روزنامه نگاران کالن شهرها را به دیدار از مناطق زغال سنگ خیز یا کوه های آپاالچی

.بکشاند

 محل گرایی برای. برای بهبود وضعیت مناطق و شهرهای فراموش شده به برنامه های جامعی احتیاج داریم

 استان ها: »شعار تامس جفرسون را به یاد آورید. لیبرالیسم هم به اندازه ی محافظه کاری اهمیت حیاتی دارد



 لیبرال ها می توانند در واکنش به.«. کنترل را پس بگیرید: »شعار برگزیت این بود.« را به نواحی تقسیم کنید

 این حرف، کنترل را در پایین ترین سطح ممکن به مردم واگذار کنند، و به این ترتیب تمرکزگرایِی بیش از

.حد در بریتانیا، به طور عام، و انگلستان، به طور خاص، را از بین ببرند

 پوپولیست های لهستانی اشتباه. تغییر پایدار در نگرش ها به اندازه ی چنین تغییری در سیاست ها مهم است

 در نخستین  ماه های شیوع ویروس کرونا، شاهد. سخن می گویند« بازتوزیع احترام»نمی کنند که از لزوم 

 چنین چیزی بودیم زیرا سیاستمداران ناگهان نه تنها پزشکان و پرستاران بلکه کارکنان خانه های سالمندان،

 اما به نظر می رسد که. خواندند« قهرمان»رانندگان آمبوالنس، تحویل دهندگان مواد غذایی و رفتگرها را 

.این رویّه کم رنگ شده است

 مارتا نوسبام از قوه ی. قوه ی خیال لیبرال: لیبرالیسم فن ساالِر دهه های اخیر از یک عنصر حیاتی بی بهره بود

 غنی ترین.« انسانیت را در جامه های ناآشنا باز می شناسد»ی سخن گفته که «کنجکاو و همدل»خیال 

 آماندا اندرسون در کتاب. نمونه های چنین همدلِی خالقانه ای را در آثار شاعران و رمان نویسان می توان یافت

 درباره ی مرگ جو،« خانه ی متروک»تأمالت متأثرکننده ی چارلز دیکنز در رمان « لیبرالیسم بی روح»

:رفتگر بی سواد، را بازگو می کند

 به من تنه می زنند، مرا هل می دهند و از کنارم رد می شوند؛ و واقعاً احساس می کنم که کامالً درست است»

 که بگویم این جا، آن جا یا هیچ جا حقی ندارم؛ و با وجود این مبهوت و متحیرم که من هم این جا هستم، و پیش

!«از آنکه به موجودی که االن هستم تبدیل شوم، همه مرا نادیده می گرفتند

 کاش امروز هم دیکنزی بود تا با قلم سحرآمیزش بانکدارانی را که با کفش های چرمی گران قیمت خود از

 همین حرف را. روی بی خانمانی رد می شوند که در ورودِی بانک شان ِکز کرده، لحظه ای به تأمل وادارد

.می توان درباره ی استادان دائمی ای گفت که به دانشگاه  ثروتمندشان وارد می شوند

 همبستگی از مدت ها قبل شعار. چنین همدلِی خالقانه ای مبنای یکی از فضائل مدنی، یعنی همبستگی، است

 چپ گرایان بوده اما بسیاری از محافظه کاران هم این ارزش را مشتق از تعالیم اجتماعِی مسیحی می دانند و

 در قالب جنبش آزادی خواهِی ملی 1980این دو سنت چپ گرا و راست گرا در دهه ی . آن را گرامی می دارند

 ، ِلِشک کوالکوفسکی،۱۹۷۸در سال 

 فیلسوف لهستانی، مقاله ی معروفی با این

 چطور سوسیالیسِت لیبراِل: »عنوان نوشت

 من هم به پیروی از.« محافظه کار باشیم

 لحن نیمه شوخ طبعانه ی او می گویم که ما

.باید لیبرال سوسیالیسِت محافظه کار باشیم



 لیبرال ها باید همچون محافظه کاران و سوسیالیست ها ارزش. ، به هم پیوستند«همبستگی»لهستان، یعنی 

 ما باید بفهمیم که جنبه های ذهنی، فرهنگی و عاطفِی همبستگی به. همبستگی را از صمیم قلب بپذیرند

 تنها ترکیب همه ی اینهاست که نوعی. اندازه ی جنبه های عینی تر، اجتماعی و اقتصادی اش اهمیت دارد

.حقیقی ایجاد خواهد کرد« تفاهم»

 

«لیبرال ساالری»مهار 

برابرسازی»آنچه تا کنون گفتم عمدتاً ذیل عنوان عام  « (levelling up) برابری کاهی»تکلیف . می گنجد « 

(levelling down) چه می شود؟ از لحاظ نظری، یک لیبرال ممکن است بگوید اگر فرصت های زندگی 

 برای همه به اندازه ی کافی برابر باشد، در این صورت اشکالی ندارد که معدودی از مردم فرصت های

برابرسازی. از لحاظ عملی، این حرف دست کم به سه دلیل نادرست است. بسیار بیشتری داشته باشند  

مرفهین»پرهزینه  خواهد بود و مخارج آن را نمی توان بدون دریافت پول از اَبَرثروتمندان و به اصطالح   

تأمین کرد؛ گروه اول کسانی هستند که جهانی شدن سود سرشاری نصیب شان کرده، و گروه دوم« بی درد  

نابرابرِی شدید در رأس جامعه عمالً با برابرِی. شامل آدم هایی مثل من است که عضو طبقه ی متوسط  هستند  

 فرصت های زندگی ناسازگار است زیرا نابرابری شدید، از طریق آموزش و دیگر امتیازات گوناگون، به این

آخرین اما نه کم اهمیت ترین دلیل این است که انباشت شدید ثروت. تداوم می بخشد« شایسته ساالرِی موروثی»  

.به نابرابری شدید قدرت می انجامد

 شک و سوءظن نسبت به انباشت قدرت یکی از مؤلفه های اصلِی لیبرالیسم است؛ لیبرالیسم خواهان محدود

-اما در دهه های اخیر، لیبرالیسم انگلیسی. کردن، پاسخگو کردن و توزیع انواع گوناگون قدرت است

 آمریکایی هر چند سوءظن شدید نسبت به قدرت دولتی را حفظ کرده اما نسبت به قدرت خصوصی بیش از

 این کوتاهی و قصور رقت انگیز است زیرا این دو نوع قدرت را نمی توان کامالً از. حد آسان گیر بوده است

 بین بخش دولتی و بخش نان و آب داِر خصوصی خطر به دام« تغییرات سریع پرسنلی: »یکدیگر جدا کرد

 «اصل اساسِی»مارک شیلدز، تحلیل گر سیاسی، در جمله ای موجز . افتادن نظارت کنندگان را تشدید می کند

 همه از نقش مخرب پول در سیاست!« پول حکومت می کند: »سیاست آمریکا را چنین بیان کرده است

.آمریکا خبر دارند اما این مشکل به آمریکا محدود نمی شود

 یکی از ویژگی های جوامع ما قدرت خارق العاده ی افراد و شرکت های بسیار ثروتمند است، خواه بانک های

 بزرگ، شرکت های نفتی و امپراتوری های رسانه ای مثل امپراتوری روپرت مرداک باشند یا غول های

لیبرال هایی مثل کلینتون ها و تونی بلر به بخشی از. دیجیتالی همچون اپل، آمازون، فیسبوک و گوگل  

توانگرساالر« داووسِی»اولیگارشِی   (plutocratic) تبدیل شده اند؛ در نتیجه، این تصور نادرست ایجاد شده 

پاتریک ِدنین، نویسنده ی. است که لیبرالیسم ایدئولوژی ثروتمندان، قدرتمندان و سردمداران نظام حاکم است  



اصطالح بحث انگیز« چرا لیبرالیسم شکست خورد»محافظه کاِر کاتولیک، در اثر جدلِی خود با عنوان   

لیبرال ساالری» « (liberalocracy) را وضع کرد.

 تعقیب تریلیون ها دالری که: اقدامات عملی برای پرداختن به این بی عدالتی ها می تواند شامل این موارد باشد

 در بهشت های مالیاتی در گوشه و کنار دنیا پنهان شده است؛ مالیات بر ثروت؛ اخذ مالیات بیشتر از

 شرکت های دیجیتالی مثل فیسبوک؛ و مالیات بر زمین، که مزیت عمده اش این است که نه تنها به

 عالوه بر این، می توان به سراغ. هم می پردازد) جغرافیایی(نابرابری های عمودی بلکه به نابرابری های افقی 

 یکی از وجوه سوسیالیسم رفت که بیش از هر چیز دیگری توجه جان استوارت میل را به خود جلب کرده

 .تبدیل کارگران و کارمندان به سهام داران شرکت ها تا کارشان را بیش از پیش هدف مند و بامعنا بیابند: بود

 می توان تمرکز یک جانبه ی فعلی بر ارزش سهام داران در« سرمایه دارِی عام المنفعه»به کمک دیگر عناصر 

.زندگی تجاری در آمریکا و بریتانیا را کاهش داد

 .یکی از پیامدهای جهانی شدن افزایش قدرت سرمایه در مقایسه با کار در اقتصادهای توسعه یافته بوده است

 اتحادیه های کارگری، یکی از عناصر اصلِی تقریباً فراموش شده ی چپ، هم می تواند به رفع مشکل کمک

 افزون بر این، به نسل جدیدی از سیاست های حاکم بر رقابت احتیاج داریم، که در آمریکا به قوانین. کند

 شرکت هایی مثل گوگل و فیسبوک شرکت هایی تقریباً انحصاری، آن هم در ابعادی. ضدانحصار شهرت دارد

 پیروان فریدمن و هایک، اگر واقعاً به اصول خود پایبندند، باید بیش از تندروهای چپ گرا به. بی سابقه اند

 برای رفع ابهام باید گفت که یکی از اجزای انفکاک ناپذیر آزادی. احیای بازار واقعاً رقابتی عالقه مند باشند

.عبارت است از بازارهایی که بر اساس قواعد و مقرراِت درست فعالیت می کنند

 آخرین اما نه کم اهمیت ترین نکته این است که ما به تغییری اساسی هم در طرز فکر ثروتمندان و هم در

 ، که در«مشکل آزادی»توماس مان، در سخنرانی  ای با عنوان . نگرش دیگران به ثروتمندان احتیاج داریم

 خودمحدودسازِی اختیاری، نوعی»در کنگره ی انجمن بین المللی قلم ایراد کرد، از نیاز به  1939سال 

 در سال های اخیر چه بر سِر این انضباط فردی آمده است؟ وقتی دولت. حرف زد« انضباط فردِی آزادی

 که معموالً بخش مهمی از درآمد مدیران(را افزایش دهد « بهره ی تعویقی»اوباما پیشنهاد کرد که مالیات بر 

 صندوق های سرمایه گذاری تأمینی و سرمایه گذاری خصوصی را تشکیل می دهد اما مالیات آن از دیگر انواع

 مثل...این نوعی جنگ است: »، استفن شوارتزمن، یکی از ثروتمندترین آمریکایی ها، گفت)درآمد کمتر است

 وقتی ویروس کرونا قتل عام افراد و از بین بردن شغل.« به لهستان حمله کرد 1939وقتی که هیتلر در سال 

 میلیون ها کارگر، مغازه دار و صاحبان کسب وکارهای کوچک در آمریکا را شروع کرد، روزنامه ی

 ما به تغییری اساسی هم در طرز فکر 

 ثروتمندان و هم در نگرش دیگران به

.ثروتمندان احتیاج داریم



 میلیون دالر 24گزارش داد که بانکداران ارشد آمریکا تنها در یک سال رقمی بین « فایننشال تایمز»

 به خودشان) ِجیمی دیمون در ِجی پی مورگان ِچیس( میلیون دالر ۳۱/۵و ) مایک کوربات در سیتی گروپ(

.این دور از اخالق و انصاف است. پرداخته اند

 که پس از(، کارمندان دولت )که برای مبارزه های انتخاباتی به پول احتیاج دارند(اکنون سیاستمداران 

 ، موزه ها، ارکسترها، دانشگاه ها، خیریه ها و حتی سازمان های)بازنشستگی زودهنگام دنبال کار می گردند

 غیردولتِی حقوق  بشری در برابر شوارتزمن های پولداِر این دنیا تعظیم و چاپلوسی می کنند و نوع دوستِی آنان

 ، با اشاره به خاکسارِی طبقه ی شیک لندن در«دوریِت کوچک»در این مورد هم دیکنز، در . را می ستایند

 بله، بعضی از افراد. برابر ِمرِدل، سرمایه گذار قدرتمند، این وضعیت را بهتر از دیگران توصیف کرده است

 «بازتوزیع احترام»اما در کل، واقعاً به . ثروتمند و قدرتمند، از جمله جورج سوروس، حقیقتاً محترم هستند

.احترام کمتر برای مردل سرمایه گذار، و احترام بیشتر برای جو رفتگر: نیاز داریم

 

هویت و وحدت

 حاال نوبت می رسد به دومین زوج از ارزش های موردنظر هسنر که بی اعتنایی به آنها به ضرر

 یکی از علل نارضایِی انباشته در سه دهه ی اخیر بر هم خوردن توازن کلی. هویت و وحدت: لیبرال هاست

 اما این ناخرسندی در عین حال ناشی از توجه لیبرال ها به. میان فرد و جامعه بر اثر فردگرایِی افراطی است

.انواع خاصی از جامعه و بی اعتنایی به انواع دیگر است

 در دهه های اخیر، ما لیبرال های جهان وطن به درستی به نیمه ی دیگر دنیا توجه کرده ایم اما در عین حال از

بسیار سخن گفته ایم اما از جوامع« جامعه ی بین المللی»از . توجه به دیگر نیمه های جوامع خود غافل شده ایم  

با تمرکز بر خواسته ی مشروع اقلیت ها مبنی بر به رسمیت شناختن هویت های. ملی چندان حرف نزده ایم  

 پیچیده ی آنها از این امر غافل شدیم که کسانی که به نظر چندفرهنگی گرایان اولیه عضو اکثریت های

این امر به ترامپ و. آسوده خاطر بودند به شکل فزاینده ای احساس می کنند که هویت شان به خطر افتاده است  

آنچه به خشم اکثریت. را ترویج کنند« سیاست هویت محور سفیدپوستان»همتایانش اجازه داد که   

 خوداقلیت پندار دامن زد این بود که نخبگان فرهنگی به نیمه ی بی بهره از تحصیالت دانشگاهِی جامعه به

.دیده ی تحقیر می نگریستند، به ویژه وقتی که این نیمه نظراتی ساده انگارانه و مغایر با نزاکت سیاسی داشت  

در اشاره به نظرات نژادپرستانه، زن ستیزانه، همجنس گراهراسانه و[ برای مثال، هیالری کلینتون  

«یک مشت آدم رقت انگیز»با نوعی فخرفروشی و تفرعن از  ]خارجی هراسانه ی نیمی از طرفداران ترامپ  

.حرف زد

 ، جهانی شدن و آزادسازِی اقتصادی به تغییرات سریع و شدیدی در زندگی روزمره ی1989پس از سال 

 در اوایل قرن بیست ویکم،. مردم انجامید اما ما تأثیر آسیب روانِی ناشی از این تغییرات را دست کم گرفتیم



 مانیفست»نظام سرمایه داری مالی شده ی جهانی بیش از پیش به توصیف فراموش نشدنِی کارل مارکس، در 

:، از تأثیر انقالبِی سرمایه داری شباهت یافت«کمونیست

 همه ی روابط ثابت و پایدار، همراه با زنجیره ی تعصبات و عقاید کهن و اسم ورسم دارشان، نابود»

 هر آنچه سخت و. می شوند، همه ی روابط تازه شکل گرفته پیش از آنکه جا بیفتند منسوخ می شوند

...«استوار است دود می شود و به هوا می رود

 !این تغییرات بیش از حد زیاد است! بس است: »با ناپدید شدن بسیاری از چیزهای آشنا، مردم فریاد می زنند

 پوپولیست ها با«. دیگر کشورم را نمی شناسم: »و اغلب با غم و اندوه می افزایند!« خیلی سریع است

 سوءاستفاده از این احساس، مهاجران را عامل این نارضایی جلوه می دهند و بر تفاوت های قومی، دینی و

 چنین احساساتی در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی شدید است، هر چند مشکل. فرهنگی تأکید می کنند

 آن هایی که. واقعی عبارت است از مهاجرت انبوه به خارج از این کشورها و نه مهاجرت به داخل آنها

 گرچه بی تردید پای بیگانه هراسی و. احساس انزوا می کنند تقصیر را به گردن بیگانگان می اندازند

 نژادپرستی هم در میان است اما این احساسات در عین حال ناشی از واکنش فراگیرتری نسبت به سرعت و

.شدت دگرگون کننده ی تغییر در زیست جهان مردم است



 نبرد

 که دالکروا آن را به 1830آرمان های لیبرال عامل چند بلوا در فرانسه بود، از جمله شورش سال : طوالنی

ویکی پدیا کامنز: عکس. تصویر کشیده است

 هیچ چیز به»ما لیبرال ها از بصیرت محافظه کارانه ی ناِب موجود در این سخن مری شلی غافل ماندیم که 

 راجر اسکروتِن، فیلسوف محافظه کار،«. اندازه ی تغییر شدید و ناگهانی برای ذهن بشر دردناک نیست

:محافظه کاری را چنین تعریف کرد

 نگرش سیاسِی ناشی از میل به حفظ چیزهای موجود، چیزهایی که فی نفسه خوب، یا از بدیل های»

.«محتمل بهتر، یا دست کم بی ضرر، آشنا، قابل اعتماد و دوست داشتنی  به شمار می روند

 بر اساس این تحلیل، در صورت امکان، باید آهنگ تغییر را تا حد طاقت و تحمل اکثر انسان ها کاهش دهیم

 یواخیم گوک، یکی از رؤسای جمهور پیشین آلمان، این. و در عین حال سوگیرِی کلِی لیبرال را حفظ کنیم



 این امر، برای مثال، یعنی. کاهش سرعت مبتنی بر حفظ هدف: دستور را در دو حرف خالصه می کند

.محدود کردن مهاجرت، کنترل مرزها، و تقویت حس وحدت، اعتماد و رابطه ی متقابل در درون آنها

 

کشور چندملیتی

 بعضی از آنها از بقای سرسختانه ی ملت ها کامالً. بحث درباره ی این مسئله برای لیبرال ها دشوار است

 بین المللی گرایی و»اما به جای صف آرایی لشگر فرسوده ی خود در مرز باتالق گون میان . ناخرسندند

 ، باید با سازمان دهی مجدد قوای خود در موضع برتر قابل دفاع تر، تعریف لیبرالی از ملت ارائه«ملی گرایی

 اسکروتن در یکی از آخرین سخنرانی های پیش از مرگ خود، به این مسئله پرداخت که کجا می توان. داد

 به نظر او پاسخ محافظه کارانه ی مدرن به این پرسِش. یافت« اول شخص جمع ای متکی بر اعتماد متقابل»

 «همسایگی و قانون سکوالر»بلکه متکی بر « دین و خویشاوندی»یی مبتنی بر «ما»محورِی سیاسی نه 

.است

 نیازی به این نیست که لیبرال ها از لزوم جامعه ی سیاسِی ملی سخن بگویند ــ این یکی از مطالبات اصلِی

 در عوض،. بود، همان سالی که مارکس مانیفست خود را منتشر کرد 1848لیبرال های اروپایی در سال 

 همان طور که بستن ناگهانِی مرزها و. آنها باید بکوشند تا تعریفی از این جامعه و ویژگی های آن ارائه دهند

 پاسخ های دولت ها به بیماری عالم گیِر کرونا یک باِر دیگر نشان داد، ملت مهم تر و جذاب تر از آن است که

.مدیریت اش را به ناسیونالیست ها واگذار کنیم

 مدت ها پیش از خیزش موج پوپولیسم، چندفرهنگی گرایِی لیبرال به خطر نسبی گرایِی اخالقی و فرهنگی ــ به

 ــ که در آغاز این قرن« لیبرالیسم برای لیبرال ها، آدم خواری برای آدم خواران»تعبیر رسای مارتین هولیس، 

 الزم« سیاست هویت محور»نقد . به شدت آن را تهدید می کرد، پی برده بود و داشت از آن فاصله می گرفت

 فمینیسم، که در قرن. است اما لیبرال ها باید مواظب باشند که به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک نکنند

 نوزدهم لیبرال هایی مثل میل، شریک زندگی اش َهریِت تیلور، و جورج الیوِت رمان نویس منادی  آن بودند،

 بررسی تجربیات، نیازها و. عامل یکی از مهم ترین پیشرفت ها در جهت آزادِی برابر برای همه بوده است

 دیدگاه های همه ی گروه های اجتماعی ــ قومی، دینی، جنسی یا منطقه ای ــ درک و فهم ما از بهترین راه

.ترکیب آزادی و تکثر در جوامع چندفرهنگی را بهبود بخشیده است

 .است« هم این هم آن»بلکه « این یا آن»بنابراین، لیبرال ها باید بر این نکته تأکید کنند که هویت نه 

 بی تردید، بعضی هویت های خاص ناسازگارند اما در اصل هر فردی می تواند بی هیچ تناقضی هویت های

 خرده ملی، ملی و فراملی داشته باشد، درست همان طور که اکثر آدم ها هم زمان هویت های دینی، سیاسی،



 موهوم« شهروندان اینترنتِی»ما لیبرال ها رؤیای شهروندانی عاری از هر تعلق یا . نهادی و فرهنگی دارند

.را در سر نمی پرورانیم بلکه از حق مردم برای داشتن تعلقات چندگانه دفاع می کنیم

 بنابراین، مهین دوستِی ما شمول گرا و لیبرال، و آن قدر بلندنظر و مجهز به تخیل همدالنه است که می تواند

 ملت مبتنی بر پایه و اساسی مدنی است نه. شهروندانی با هویت های چندگانه را در آغوش خود جای دهد

 چنین تفسیر. قومی؛ این نه نوعی کشور تک ملیتی به معنایی تنگ نظرانه بلکه نوعی کشور چندملیتی است

 گشوده، مثبت و دلگرم کننده ای از ملت نه فقط از نظر عقالنی قانع کننده است بلکه نیاز عمیق آدمی به

 هرچند شیوع ویروس کرونا در ابتدا به نوعی انزوای. احساس تعلق و همبستگی را نیز برآورده می سازد

 مهین دوستِی. ملی انجامید اما در عین حال روحیه ی اتحاد و همبستگِی میهن دوستانه را هم به ما نشان داد

.لیبرال یکی از اجزای جدایی ناپذیر لیبرالیسم احیاشده است

 

چالش امر جهانی

هرچند تأثیر سرمایه دارِی مالی شده ی جهانی یکی از علل اصلی. با وجود این، میهن دوستی کافی نیست  

این ها دستور العمل هایی برای یک. بحران لیبرالیسم است اما تا اینجا عمدتاً از راه حل های داخلی حرف زده ام  

 کشور چندملیتِی دموکراتیک لیبرال است، و در عمل از بعضی جهات مرزهای اطراف این کشور و

تکلیف دیگران چه: بنابراین، پرسش مهمی مطرح می شود. پیوندهای درون آن را تقویت خواهد کرد  

 می شود؟ از دسِت لیبرال ها چه کاری برای اکثر آدم ها برمی آید، یعنی کسانی که آن قدر بخت یار نبوده اند که

 شهروند کشورهایی مثل بریتانیا، آمریکا، آلمان یا نیوزیلند باشند؟ البته این سؤال را می توان در مورد

.میلیون ها نفر دیگر هم پرسید، یعنی آنانی که در این کشورها زندگی می کنند اما شهروندشان نیستند

 همان طور که جان گری گفته است، یکی از ویژگی های اصلِی. این مسئله در آِن واحد، اخالقی و عملی است

 اما یکی از معایب عمده ی لیبرالیسم این است که قرن ها در قالب. لیبرالیسم نوعی جهان شمول گرایی است

 نباید از یاد برد که جان استوارت میل کارمند کمپانی هند شرقی بود. امپریالیسم به اکثر نقاط دنیا صادر شد

 هستند و برای آزادی های واالی موردنظرش« صغیر»و فکر می کرد که مستعمره نشینان از نظر حقوقی 

 بعضی از هولناک ترین جنایت های بشری ــ. در واقع، جهان شمول گرایی غربی، عام نبود. آمادگی ندارند

 کشورگشایِی خشونت آمیز، شکنجه، برده داری، نسل کشی ــ را با توسل به واالترین آرمان های آزادی، تمدن و

 کشورهایی مثل بریتانیا ــ به ویژه انگلستان ــ این واقعیت تلخ را از یاد برده اند اما. روشنگری توجیه کردند

.بقیه ی دنیا این فجایع را فراموش نکرده است



 لیبرال های اواخر قرن بیستم در لهستان عالوه بر آزادی به سنت های کاتولیک و سوسیالیستِی همبستگی تکیه

سیگما از طریق گتی ایمجز/برنارد بیسون: عکس. کردند، امری که به تقویت آنها انجامید

 آنچه می توان با مسامحه جنگ های لیبرال غرب، از جمله در عراق، افغانستان و لیبی، خواند خاطره ی ظلم

 بازیگران تاریخِی این جنگ ها انگیزه های متفاوتی داشتند، و. و ستم دوران استعمار را تقویت کرده است

 بسیاری از آنها به هیچ وجه لیبرال نبودند، اما در همه ی موارد یکی از راه های توجیه مداخله های نظامی

 در مورد کوزوو یا سیرالئون می توان گفت که اهداف لیبرال دست کم تا حدی. توسل به آرمان های لیبرال بود

 مسیر جهنم را می توان با نیت های. تحقق یافت اما در مورد عراق یا لیبی به سختی می توان چنین ادعا کرد

.لیبرال هموار کرد

 برای درس گرفتن از این تجربیات تلخ الزم نیست که آرزوی جهان شمول گرایانه ی تضمین آزادِی دیگران را

 رها کنیم اما این امر حاکی از لزوم شک معقول نسبت به پیامدهای مداخالت نظامی به منظور تحقق اهداف

 عالوه بر این، عبرت گرفتن از این تجربه های ناگوار مستلزم گشودگِی پسااستعماری به روی. لیبرال است

 این امر، و همچنین واقعیت آشکار کاهش قدرت نسبِی. تجربه ها، ارزش ها و اولویت های دیگر فرهنگ هاست



 غرب، ما را به نوعی واقع گرایِی معقول درباره ی این مسئله فرا می خواند که حکومت های لیبرال تا چه

.اندازه می توانند یا باید در پی ایجاد تحول در دیگر جوامع باشند

 با وجود این، حتی خودخواهانه ترین  و کوته بینانه ترین دیدگاه درباره ی دستوِر کار لیبرالیسم جدید ــ دیدگاهی

 آزاد ــ هم بدون پرداختن به بعضی از) کم وبیش(صرفاً مبتنی بر دفاع از آزادی در داخل کشورهای فعالً 

.مسائل بسیار مهم فرامرزی تحقق نخواهد یافت

 درست در زمانی رایج شده که خوِد این نظم در معرض تهدید قرار گرفته« نظم بین المللی لیبرال»اصطالح 

 از میل به حفظ چیزهای موجود، چیزهایی که فی نفسه خوب، یا از بدیل های محتمل»اسکروتن از . است

 دفاع: سخن می گفت؛ ما لیبرال ها نیز اکنون وظیفه ای در اصل محافظه کارانه داریم« بهتر به شمار می روند

.به بعد پدید آمده است 1945از نهادها و رویّه های همکاری بین المللی ای که از سال 

 اکنون. برای دو قرن، نفوذ اندیشه های لیبرال ــ بیش از حد تصورمان ــ مبتنی بر سلطه ی قدرت غرب بود

 نفوذ لیبرالیسم در حال کاهش است زیرا دستور کاِر سیاست دنیا را بیش از پیش قدرت های بزرگی تعیین

 از نظر. می کنند که بخشی از غرب نیستند یا، مثل روسیه، نسبت به تعلق خود به غرب مردد و دودل اند

.راهبردی، چین از همه ی این کشورها مهم تر است و به ابرقدرت تبدیل شده است

 از نظر تاریخی، دوره های ظهور و افول نسبِی قدرت های بزرگ با افزایش تنش و معموالً جنگ همراه بوده

 چطور می توان با مدیریت این تنش، نظم بین المللی لیبرال را تا حد ممکن حفظ و از جنگ پرهیز کرد؟. است

 چین. اکنون چین تا عمق دموکراسی های لیبرال نفوذ کرده و به روندهای دموکراتیک ما آسیب رسانده است

 می کوشد با تکیه بر قدرت مالی و قلدری، خودسانسوری را بر روزنامه نگاران و دانشگاهیان تحمیل کند،

 بنابراین، ما باید، در بطن جوامع خود، از. روندی که در استرالیا از هر جای دیگری چشمگیرتر است

.ارزش های اساسِی لیبرالی همچون آزادی بیان و استقالل دانشگاهیان دفاع کنیم

 سرمایه دارانه ی بی سابقه ی چین از اقتدارگرایِی توسعه محور به رقیب جدی لیبرال-اکنون تفسیر لنینیستی

 دموکراسی تبدیل شده است، درست همان طور که حکومت های فاشیستی و کمونیستی در بخش عمده ای از

 چین مسیر دیگری برای دستیابی به مدرنیته را به کشورهای. قرن بیستم رقیب لیبرال دموکراسی بودند

 مهم ترین عامل برترِی دنیای لیبرال در جنگ. در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای التین ارائه می کند

 باید بکوشیم تا دوباره جوامع لیبرال را مرفه، پویا. سرد این بود که جوامع لیبرال مرفه، پویا و جذاب بودند

 و جذاب کنیم، در عمل نشان دهیم که این جوامع روش بهتری برای زندگی ارائه می دهند، و به وعده ی خود

 اما واقع بینی حکم می کند که. به شهروندان جوامع غیرآزاد که ارزش های مشترکی با ما دارند وفا کنیم

.بپذیریم برای مدتی طوالنی باید به همزیستِی رقابت طلبانه با حکومت های اقتدارگرا تن دهیم



 ما برای پرهیز از جنگ، غلبه بر بیماری های عالم گیر و رویارویی با خطر سرنوشت ساز عصر آنتروپوسین

 تالش جهانی برای کاستن از آهنگ گرمایش جهانی. ــ تغییرات اقلیمی ــ به همکاری با آنها احتیاج داریم

 مستلزم محدود کردن قدرت شرکت های بیش از حد قدرتمندی است که از گازهای کربنی سوءاستفاده

 اما این تازه. می کنند؛ این کار محتاج اقدامات گوناگونی، از سرمایه برداری تا وضع قوانین و مقررات، است

 باید کل مصرف کربِن خود را به میزان چشمگیری کاهش دهیم ــ نه فقط انتشار گازهای. ابتدای کار است

 .کربنِی توسط خودمان بلکه همچنین کربن مصرف شده در تولید کاالهایی که از دیگر کشورها وارد می کنیم

 اگر استدالل های مربوط به عدالت تاریخی و بین نسلی را جدی بگیریم، باید سبک زندگِی خود را به شدت

 کشورهای ثروتمند دنیا، که در مصرف سرمایه ی بوم شناختِی زمین سهم بیشتری داشته اند، باید: تغییر دهیم

 هزینه ی بیشتری بپردازند؛ افزون بر این، نسل های فعلی باید به خاطر نسل هایی که در دنیایی رنجور از

.تأثیرات گرمایش جهانی به دنیا خواهند آمد، فداکاری کنند

 آیا سیاست دموکراتیک لیبرال امکان چنین فداکاری های داوطلبانه ای را فراهم می کند؟ نتایج نظرسنجِی گروه

 درصد از جوانان اروپایی عقیده داشتند که حکومت های 53، 2020تحقیقاتی ام نشان داد که در سال 

 وظیفه ی ما این است که به آنها نشان دهیم. اقتدارگرا برای مقابله با بحران اقلیمی از دموکراسی ها مجهزترند

.که اشتباه می کنند

 واکنش به. گرمایش زمین مهاجرت از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند را به شدت افزایش خواهد داد

 ورود تنها چند میلیون مهاجر از آفریقا و خاورمیانه به اروپا دموکراسی های لیبرال ریشه دار را به لرزه

 در آمریکا هم یکی از ویژگی های اصلی ترامپیسم این بوده که مشکالت اجتماعِی گوناگون را. درآورده است

.به گردن مهاجران التین تبار بیندازند

 او. به نظر پل کولیه، اقتصاددان توسعه، محدود کردن مهاجرت واقعاً می تواند به سود جوامع مبداء باشد

 به نفع هیچ کشوری نیست که درصد باالیی. می گوید تعداد پزشکان سودانی در لندن از سودان بیشتر است

 .از شهروندان جوان تر، پرانرژی ، تحصیل کرده  و نوآورش به دنبال یافتن جای بهتری برای زندگی باشند

 اگر تعداد بیش از حد زیادی از لیبرال های محلی به جای متحول کردن کشورشان به کشور دیگری مهاجرت

.کنند، آزادی در این جوامع آسیب می بیند

 البته هیچ یک از این  امور از لیبرال ها سلب مسئولیت نمی کند؛ آنها باید با همه ی کسانی که از فرط استیصال

 عالوه بر این، باید از خود بپرسیم که در قبال اکثریت. می خواهند به کشورهای ما بیایند انسانی رفتار کنند

 لیبرال ها باید بر این نکته تأکید کنند که 

 هم این هم»بلکه « این یا آن»هویت نه 

.است« آن



 دست کم باید بیشتر. بزرگی از مردم دنیا که قرار نیست آنها را به کشورمان راه دهیم چه وظیفه ای داریم

 بکوشیم تا بفهمیم چه چیزی واقعاً به توسعه ی کشورها کمک می کند، و چطور می توانیم در این روند نقش

 رقم( درصد از تولید ناخالص داخلی خود ۰/۷هر دموکراسِی ثروتمندی که کمتر از . مثبتی بازی کنیم

 و(را به کمک به توسعه ی دیگر کشورها اختصاص دهد باید از خودش خجالت بکشد ) مصّوب سازمان ملل

.)دولت محافظه کار پوپولیست بریتانیا باید از تصمیم اخیر خود مبنی بر حذف این کمک منصرف شود

 نگاهی اجمالی به این چالش های جهانی نشان می دهد که دستور کار خارجِی لیبرالیسم جدید حتی از دستور

 با وجود این، مهم ترین چالش عبارت است از انجام هم زمان همه ی این. کار داخلی آن هم دلهره آورتر است

 برای مثال، چطور می توان اجازه نداد. کارها، به ویژه وقتی که میان اقدامات این سه شاخه تنش وجود دارد

 درجه ی سانتی گراد افزایش یابد و در عین 2که دمای زمین در مقایسه با پیش از انقالب صنعتی بیش از 

 حال آزادِی فردی را بیش از حد محدود نکرد؟ چطور می توان ترس  از مهاجرت را رفع کرد و در عین حال

 به حقوق بشر مهاجران کامالً احترام گذاشت؟ چطور می توان از حقوق مردم در هنگ کنگ و تایوان دفاع

 کرد و در عین حال برای مقابله با تغییرات اقلیمی، بیماری های عالم گیر و آشفتگی اقتصادِی جهانی با چین

همکاری کرد؟

 

به سوی لیبرالیسم جدید

 این اثر. خواندم« خودانتقادِی لیبرالیسم»اخیراً نوشته ی جالبی از آرنولد روگ، نویسنده ی آلمانی، با عنوان 

 حتی. لیبرالیسم عمری بلند داشته و خودانتقادی راه اصلِی احیای آن است. منتشر شد 1843در سال 

 این اصطالح نخستین بار در اوایل قرن بیستم رواج یافت؛. هم اصطالحی قدیمی است« لیبرالیسم جدید»

 «قرارداد جدید»با . لیبرال های جدید اندیشمندانی بودند که بر جنبه ی اجتماعی لیبرالیسم بیشتر تأکید می کردند

 شاهد 1945فرانکلین روزولت در آمریکا و ایجاد نظام های رفاه عمومی در اروپای غربی پس از سال 

 ، شاهد گرایش به نئولیبرالیسم ــ1980در دهه ی . گرایش آشکارتر لیبرالیسم به سوسیال دموکراسی بودیم

 «سوسیالیستِی»یعنی لیبرالیسم جدید ــ بودیم که کانون توجه را دوباره به بازار آزاد جلب کرد و از دولت 

.تازه ای احتیاج داریم« لیبرالیسم جدید»اکنون به . متورم روی گرداند

 این مقاله مبتنی بر نوشته های بسیاری از. این جا فقط به چند نکته درباره ی احیای لیبرالیسم اشاره کرده ام

 وانمود نمی کنم که سرگرم شرح و بسط. دیگر افراد است، و امیدوارم که آنها هم به این مقاله توجه کنند

 احتیاجی به نوعی»به قول میل، . این مقاله نوعی برنامه ی سیاستِی جامع هم نیست. نظریه ای تجویزی هستم

 در واقع، تالش برای یافتن راه حل های جامع یک شکل و یک جور بخشی از.« ترکیب جهان شمول نیست

 «مهندسِی تدریجِی»لیبرالیسم از . سال گذشته بوده است 30بلندپروازِی احمقانه ی لیبرالیسم فن ساالر در 

 لیبرالیسم هرگز نباید نظامی بسته باشد بلکه باید روشی گشوده، آمیزه ای. موردنظر کارل پوپر بسیار دور شد



 از واقع گرایِی مستند و بلندپروازِی اخالقی، و همیشه آماده ی یادگیری از دیگران و از اشتباهات خودمان

.باشد

 این لیبرالیسم جدید باید در دفاع از اصول لیبرال مصّمم باشد، اصولی همچون حقوق بشر، قانون مداری و

 دولت محدود، و آزادی  بیان و تحقیق که اجزای انفکاک ناپذیر لیبرالیسم به مثابه ی روش هستند و نه لیبرالیسم

 لیبرالیسم جدید با آزمون و خطا پیش خواهد رفت، به روی یادگیری از دیگر سنت ها، از. به مثابه ی نظام

 لیبرالیسم جدید. جمله محافظه کاری و سوسیالیسم، گشوده، و به همدلِی خالقانه ی الزم مجهز خواهد بود

 و خواهد پذیرفت که در بسیاری از کشورهای. عالوه بر هوش علمی، به هوش عاطفی هم بها خواهد داد

 این سلطه را باید. جرگه ساالری اسیر است-توانگرساالری-نسبتاً آزاد دولت در چنگ نوعی شرکت ساالری

 به شیوه های دموکراتیک درهم شکست؛ در غیر این صورت، سوءاستفاده از روندهای انتخاباتِی دموکراسی و

 اکثریت های) که گاهی خودشان توانگرساالرند(براندازِی لیبرالیسم ادامه خواهد یافت زیرا پوپولیست ها 

.تحریک می کنند« لیبرال ساالری»ناراضی را علیه 

 این لیبرالیسم جدید جهان شمول گرا باقی خواهد ماند اما این جهان شمول گرایی معقول و هوشیار است، آگاه از

 تنوع دیدگاه ها، اولویت ها و تجربیات فرهنگ ها و کشورهای غیرغربی، و مطلع از جابجایی در قدرت

 این لیبرالیسم جدید فردگرا و متعهد به دستیابی به حداکثر آزادِی فردی به. جهانی و کاهش قدرت غرب

 شیوه ای سازگار با آزادی دیگران باقی خواهد ماند اما این فردگرایی واقع گرایانه و مطابق با هر موقعیت

 در بهترین حالت، لیبرالیسم همیشه می دانسته است که انسان ها هرگز به قول ِجِرمی والدرون. خاص است

 نیستند بلکه عضو اجتماعات گوناگونی اند که نیازهای عمیق« اتم های خودساخته ی خیال بافِی لیبرال»

 این لیبرالیسم جدید برابری طلب. روان شناختی به احساس تعلق و به رسمیت شناخته شدن را برآورده می کند

 و متعهد به یافتن فرصت های برابر باقی خواهد ماند اما در عین حال می داند که جنبه های فرهنگی و

 آخرین اما نه کم اهمیت ترین. روان شناختِی نابرابری به اندازه ی جنبه های اقتصادی آن اهمیت دارند-اجتماعی

 نکته این است که لیبرالیسم جدید بهبودطلب باقی خواهد ماند اما این بهبودطلبی شکاکانه و تاریخ آگاه است و

 لیبرالیسم جدید می داند. می داند که تاریخ آکنده از مسیرهای خطی و دایره  ای شکل، و پیشرفت  و پسرفت  است

 که پیشرفت بشر، در بهترین حالت، مسیری مارپیچ دارد که به تدریج در آن باال می رود و گاهی پایین

.می افتد

 نویسندگان بزرگ و رهبران سخنور باید این لیبرالیسم جدید را در قالب نوعی روایت ارائه کنند، روایتی

 این نوعی لیبرالیسِم ترس. جذاب تر از روایت های ساده سازان عوام فریبی که میلیون ها ناراضی را فریفته اند

 همچون مارپیچ مضاعف. خواهد بود اما باید لیبرالیسم امید هم باشد) عبارت مشهور جودیت شکلر(

 دی اِن اِی، ترس از وحشی گری بشر که هر لحظه می تواند دوباره سربرآورد با امید به تمدن بشری ای

.درهم تنیده خواهد شد که بخشی از آن را ساخته ایم اما باید به بنای دیگر بخش های آن ادامه دهیم



 اگر خیلی دیر شده باشد چه؟ اگر نفوذ لیبرالیسم نیز همراه با قدرت نسبِی غرب بی وقفه در حال کاهش باشد

 سخن می گوید« ساله  500شکست آزمایش فلسفِی »چه؟ اگر حق با دِ نین ضدلیبرال باشد که با خوشحالی از 

 چه؟ در این صورت، همراه با دیگران در موتورخانه ی ِکشتِی آزادی عرق خواهم ریخت تا این کشتی را از

 اما در حالی که با دهانی پر از آب شور به سختی نفس  می کشم از. غرق شدن نجات دهم و شناور نگه دارم

 مدتی پس از اینکه به نظر می رسد. مشاهده ی آخرین ویژگِی عجیب وغریب کشتِی آزادی تسلی خواهم یافت

 شگفت تر اینکه نیروی الزم برای شناورِی مجدد را دقیقاً به. که کشتی غرق شده دوباره به روی آب می آید

 تصادفی نیست که پرشورترین صداهای آزادی خواهی، همچون همسرایان. لطف غرق شدن به دست می آورد

.زندانی در فیدلیوی بتهوون، از میان اسرا به گوش می رسد

 اما. آزادی مثل تندرستی است ــ وقتی بیش از همیشه به ارزش اش پی می بریم که آن را از دست داده باشیم

.راه بهتر، هم برای جوامع آزاد و هم برای افراد، این است که سالمت خود را حفظ کنند

 

عرفان ثابتی: برگردان
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