لیبرالیسم قرن
نوزدهمی ،نقشی
عمده ،هم در
ایجاد و هم در
تعریف مشکالتی
داشت که در
بحثها در مورد
رفاه و سیاست
اجتماعی در 200
سال گذشته خطیر
جلوه کردهاند.
67
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه
شماره  46و  47بهمن و اسفند 1397

عموما مسائلی فردی تلقی میشدند ،اما چنانچه مشاهدهگرانی از طیفهای گوناگون سیاسی اذعان کردند،
قابلیت این را داشتند به نحوی از انحاء با هم ترکیب شوند که ثبات سیستم به عنوان یک کلیت را به خطر
بیندازند ،همانطور که هر کسی که در دوران رکود بزرگ در دهه سال  ۱۹۳۰زیسته باشد ،میتواند بر
این امر شهادت دهد.
شالوده تمامی این پیشرفتها ،ایدهای ساده بود ،اینکه جامعه میتواند بر اساس اراده مسئوالن شکل
گیرد و کنترل شود .سیاستمداران ،بوروکراتها و روشنفکران در میانه قرن بیستم باور داشتند که
بریتانیا میتواند اقتصاد را به نحوی اداره کند که تعداد افراد بیکار همواره پایینتر از میزان خاصی
از نیروی کار موجود باشد .آنان فکر میکردند که میتوانند با پول خرج کردن در چیزهایی مانند
خدمات سالمت ،از جمله زیربنای سالمت عمومی و مدارس ،هزینههای کلی رفاه را پایین و بهرهوری
اقتصادی را باال نگه دارند .نتایج این طرز تفکر معموال بارز بود :نســخهای مجانی که درمان دردی
بود که فرد سالها به آن مبتال بود ،پایانی برای حســابوکتاب کردن والدین که ببینند کدام یک
از فرزندانشان شــانس رفتن به دکتر را پیدا خواهد کرد و درآمدی برای بازنشستگی .اما قوانین،
مقررات و نهادهایی هم در کار بودند و همینها اهداف سیاست رفاه را شفاف کرد (ولو گاهی از طریق
زبان رسمی مدیران) و اعتبارات و دســتاوردهای عملی را تضمین کردند .برخالف طبیعت به ظاهر
پیشپاافتادهشان ،این قوانین و مقررات هم بیانی چشمگیر از جامعهای بودند که مردم میخواستند
در آن زندگی کنند که قابلتوجهترین آنها در بحث اینکه چه کسی شامل یا خارج از شمول مزایا و
خدمات ارائهشده ،نمایان میشود .از این جهات ،باید به یاد داشت که دولت رفاه بریتانیا ،برخالف
آنچه منتقدان غالبا ادعا میکنند به عنوان سیستم اعانه بنا نشد ،بلکه مشارکتی بود از جانب دولت ،افراد
و کسبوکارهای خصوصی که هر یک در این پروژه که همه از آن نفعی میبردند ،سهمی ادا کردند.
هیچکدام از اینها ناگزیر نبود و چنانچه تجارب سایر کشورها نشان میدهد ،میتوانست به شیوهای
کامال متفاوت سازماندهی شود .البته ،بذر راههای جایگزین تنظیم روابط مردم ،دولت و سرمایهداری،
همچون اید ه «دموکراسی مالکان اموال» در میانه این پیشرفتها کاشته شد.
یکی از مهمترین مباحثی که ارائه خواهم کرد این است که در حالی دولت رفاه بریتانیا ریشه در مواضع
سیاسی گوناگونی داشت ،بیش از همه مدیون لیبرالیسم است .این دین ،با تمایل به یکی دانستن لیبرالیسم با
حزب لیبرال که بعد از دهه ۲۰در سقوطی مرگبار افتاد و همچنین ،این واقعیت که حزب کارگر مجری ایجاد
نهادهایی همچون «خدمات سالمت ملی» پس از سال  ۱۹۴۵شد ،ب ه سادگی در محاق ماند .فلسفههای سیاسی
موجودیتی ایستا ندارند ،بلکه در طول زمان تغییر میکنند و دائما احیا میشوند و گاهی در زمینهای دیگر،
ی جدیدی مییابند .لیبرالیسم قرن نوزدهمی ،نقشی عمده ،هم در ایجاد و هم در تعریف مشکالتی
زندگ 
داشت که در بحثها در مورد رفاه و سیاست اجتماعی در  200سال گذشته خطیر جلوه کردهاند .بالعکس،
تالشهای متفکران لیبرال برای اصالح ایدههایشان در واکنش به شکستهای آشکارشان ،در پیشرفت
تامین رفاه در اوایل قرن بیستم حیاتی است .این نکته نهفقط از نظر قانونگذاری ،بلکه از نظر فکری نیز با
وجود متفکرانی چون جان مینارد کینز ،حامی حزب لیبرال که بر روی راههایی کار میکرد که از طریق
آنها واقعیات جدید اقتصادی را با ایدهآلهای قدیمی وفق دهد ،مصداق دارد .در این مسیر ،راهحلهایی
مانند آنچه کینز ارائه میداد میتوانست منطقا یکی از دالیل اصلی سقوط حزب لیبرال به عنوان نیرویی
در انتخابات ،تلقی شود ،بیشتر به این دلیل که ابزارهایی تهیه میکردند که سایر احزاب با استفاده از آنها
میتوانستند به اهدافی برسند که نهفقط طرفداران سنتی لیبرالها ،بلکه طرفداران خودشان را هم راضی
میکرد .لیبرالیسمی که در هویت دولت رفاه تنیده شده ،چیزی است که باید بشناسیم ،اگر میخواهیم کامال
درک کنیم که بنیانگذاران آن امیدوار بودند به کجا برسند.

