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میل خود را طرفدار «لیبرالیسم پیشرفته»
میخواند ،یعنی مرحلهای که در آن دولت
حق مداخله در بازار و ارائ ه خدمات برای
تامین آزادیهای لیبرال افرادی را که در
غیر این صورت هیچ شانسی برای کسب
آنها ندارند ،دارد
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گزاف به دست آمد .او همیشه در تالش بود که آن ماشین فایدهگرا،
محاسبهگر و منطقی باشد که تربیتاش میخواست بیافریند .اما در
چیزهاییکهپدرشاجازهدادهبودبخواند،یاورینمییافتبنابراین
در سن  20سالگی دچار فروپاشی روانی شد.
پس از دوران بهبودیاش که یک سال به طول انجامید ،میل مسیر
حرفهای طوالنی و پرباری در پیش داشت و جستوجو برای
گسترش افقهای فکریاش را آغاز کرد .همانطور که در کتاب
«فایدهگرایی» ( )۱۸۶۳توضیح میدهد ،او فکر نمیکرد باید از
فلسفه پدرش دست کشیده شــودو فقط دستکاریهایی مهم
ضرورت داشتند .بنتامیها وقتی پای شادمانی در میان بود،
معموال همه جهان را به یک چشــم میدیدند و مقادیر کمی
را به همهچیز نســبت میدادند .میل میگفت این رویکرد
تجربه واقعی
فوقالعاده دموکراتیک است ،اما بازتابدهند ه 
انسانی نیست که در آن چیزهایی مانند هنر و ادبیات ،اثر
کامال بیشتر و طوالنیمدتتری بر شادمانی انسان دارند تا
سایر فعالیتهای پیشپاافتاده .البته چنانکه در کتاب «در
بابآزادی»()۱۸۵۹کهمشهورتریناثراوست،توضیحداد،
او باور داشت محدود کردن آزادی فردی اگر موجب ضرر
دیگران شود ،میتواند موجه باشد.
اقتصاد سیاسی میل نیز چنانکه در کتاب بسیار پرمخاطب
او «اصول اقتصاد سیاسی» ( )۱۸۴۸نشان داده شده ،در
همین مسیر اصالحگرانه بود .این کتاب به سرعت به
ت سوسیالیست
چاپ هشتم رسید و ب ه غایت بیانگر تاثیر «هریت تیلور» ،11سمپا 
و پیشافمینیستی  12بود که میگویند به مدت  20سال با میل ،رابطهای نامشروع داشت .میل با تقسیم تولید و
توزیع ثروت به دو مبحث مجزا ،راهش را از اقتصاد ریکاردویی که آموخته بود جدا کرد و میان آنچه بعدتر با نام
اقتصاد «اثباتی» و «هنجاری» یا قوانین اقتصاد و هنر حکمرانی اقتصاد شناخته شد ،تمایز قائل شد .آنطور که میل
به خوانندگانش توضیح میدهد ،او باور داشت که «برخالف قوانین تولید ،قوانین توزیع تا حدی نهادهایی بر
ساخته انسان هستند ،چون شیوهای که ثروت در هر جامع ه مفروض توزیع میشود ،بستگی به قوانین و مصارفی
دارد که آن ثروت در آنجا کسب شده است ».به همین دلیل ،اگرچه او فکر نمیکرد که دولتها میتوانند «سرخود
تعیین کنند که این نهادها چگونه باید عمل کنند» ،اما معتقد بود وقتی پای مسائلی همچون اینکه چه کسی فقیر
و چه کسی غنی است یا فاصل ه میان این دو گروه چقدر است در میان باشد تا حد زیادی حق انتخاب وجود دارد.
درواقعاومیگفتکهکامالممکناستدربحثبازارآزادوتجارتبی نالمللیطرفدارریکاردوباشیدوازبرخی
ایدههایخاصسوسیالیستیمثلچان هزنیبرایقدرتگرفتناتحادیههایکارگریووضعمالیاتبرارثکهبیشتر
لیبرالها مخالفشان بودند ،حمایت کنید.
میل خود را طرفدار «لیبرالیسم پیشرفته» میخواند ،یعنی مرحلهای که در آن دولت حق مداخله در بازار و ارائه
خدمات برای تامین آزادیهای لیبرال افرادی را که در غیر این صورت هیچ شانسی برای کسب آنها ندارند،
دارد .چالش او این بود که منتقدانش را مجاب کند که این دیدگاه میتواند همان جامعهای را به ارمغان بیاورد
که لیبرالها به آن چشم دوخته بودند .مانند «آدام اسمیت» در دوران پیش ،او نیز باور داشت که آموزش ،مثالی

