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از انگلیسی به فرانسه تغییر داد را  ساموئل بکت زمانی اشاره کرده بود که زبان نوشتن آثارش

. وجود نداشتبیان هیچ چیزی که مبهم و پیچیده نباشد در انگلیسی  گمان او امکانبه که چون 

شکل گرفت منجر به تکوین  هفدهمدر قرن  هفرانس فرهنگستان لطفاصالحات زبانی که به 

های محلی تصفیه شده های خارجی و آمیختگیگیریزبانی شد که به معنای واقعی کلمه از وام

اگر واضح » در اظهار نظر مشهوری گفت 1ریواُرلیک قرن بعد بود و در همین راستا بود که 

پذیرای  .کننده بوده استانباشتانگلیسی اما برعکس همواره زبان  2«.نیست، پس فرانسوی نیست

 .چندگانگیها، ابداعات دستوری و وام گرفتن از هر جای ممکن و اهل مدارا با نوواژه

( که در آن باخشونت 4)دشواری نئولیبرالیسم 3از این رو خواندن یادداشت اخیر ویلیام دیویس

، رسدبه نظر می شود، عجیبخواسته می« محتوا بودنبی»عذر اصطالح نئولیبرالیسم بابت 

"پروگرس"گروه  طور که تعریفهمان
 را اهانتی نئولیبرالیسم ،غیبگویان متعدد دیگر همچونکه  5
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ترین درکی که کوچک کندتوصیف میفکر تنبلی مردم روشن یمورد استفاده معنا و تکراریِبی

 ی چه معنایی باشد.تواند دربردارندهمی ی نئولیبرالیسمواژه ندارند که

گوید که نئولیبرالیسم هم پیچیده و هم مبهم است چرا که ، دیویس به ما میهاوهشکرد این در 

های گفتمان سیاسی، انتزاعی است مستعد تفسیرهای متکثر و یادآور همچون دیگر کلیدواژه

، دموکراسی و آزادی. مفاهیمی از این دست ، کمونیسمداریمعانی متعدد. درست شبیه سرمایه

کنند و هرچه بیشتر بکوشیم تا خطی مقاومت میطور متداول در برابر تعریف و تفسیری یکبه

. ناتوانی در توضیح دادن یک شوندمی برانگیزن بخشیم، بیشتر پیچیده و بحثدقت تعیّها را بهآن

مفهوم، مترادف با فقدان دستیابی فهمی از کلیت معنای آن نیست. اگر قرار بر تعریف کردن 

این  درمان هایکنیم، احتماالً خیلیشان میروزه استفاده لمات بیش از دو سیالبی باشد که هرک

 زنیم نیست.این به معنای غیرقابل فهم بودن حرفی که می، اما شویمآزمون موفق نمی

. رسدنظر نمیبه ایی ویژهزنندهو گولفّرار  یانتزاعامر « نئولیبرالیسم»در قیاس با دیگر نامزدها، 

 گیرم.ای سیاسی درنظر میی پروژهمثابهمعنای بازارسازی قلمروی عمومی بهآن را بهمن 

ی جا است که دربردارنده، از آنجریانی مشخص اش در بین رهبران سیاسیِمحبوبیت کنونی

است چرا که به  6های اخالقی و اجتماعیمستقل از ارزش گیریتصمیم ظهور و حضور

دهد. را می ]ها[بخشیِ ارزشی تعینهای سیاسی اجازهگیریبیش از جهت های بازاررقابت

سازی خدمات عمومی ضروری از روی سان حداقل در سطح تئوری، مسئولیت فراهمبدین

ها، بخش خصوصی بر مبنایی رقابتی این خدمات را انجام جای آنشود. بهشان برداشته میدوش

یافته مسئولیت نیازهای خودشان را به عهده ی خودسازمانهاداوطلب و تشکل ددهد یا افرامی

 7در شهر پیکرینگِ ابتکار عمل در دفاع برابر سیلای متأخر از این دست، گیرند. نمونهمی

 8شایر شمالی است.یورک
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کننده تلقی و چیز مصرف هرو پیش از  پیشاصل مرکزی نئولیبرالیسم این است که شهروندان 

هایی در بخش« کنندهانتخاب مصرف»های نئولیبرال بر دولت این رو است که شوند. ازتعریف می

اعتبار ولی هنوز بیغایت بهمبانی ای که نیرویش را از مثل سالمت و آموزش اصرار دارند، گزاره

نحوی بهکنندگان گارند مصرفانمی گیرند که مسلممی یی اقتصادی کالسیکنظریه بسیار مهم

ی دیگری است که مستعد واژه« النیعق»د. کننعمل می شانهایمنفعت جهتدر  معقول

تفسیرهای چندگانه است ولی نزد اقتصاددانان به معنای بهینه ساختن منفعت و مزیت یک معامله 

اه سال قبل پنج باشد، هر چند پاسکال سیصد و کنیمی که میاست. این قرار است روال کار

اینجا باید با فروید، یونگ و ناخودآگاه لذا  9ای قادر به این کار نیستیم.نشان داد در هیچ رده

 خداخافظی کنیم.

تصمیماتشان،  به کار بستندر کنندگان مصرف، «انتخاب مشتری»مفهوم  بنا بر این خوانش از

سازی وجود ندارد، گمراه های ممکن دارند. در چنین جهان ایدئالیآگاهی واضحی از انتخاب

یابند، والدین شان میبیمارستان را برای خارج کردن زائده از بدن ترینمطمئنبیماران به سادگی 

شان انتخاب کنند. اگر به اندازه کافی های ممکن برای فرزندانبهترین مدرسه را از بین گزینه

بر « پر شده است»نصب تابلو پیش از  دتوانوجود داشته باشد، میدر فرد بازاری  زبلی و ذهنیت

 برای خود در آن مکان مهیا کند.روی درب ورودی، جایی 

او معتقد  11.شودمعرفی می ی نئولیبرالصاحب لقب خدای اندیشه معموالً 10ن هایکفُفردریش 

ی : بدون نیاز به مداخلهاز جملهشود )می خودانگیخته نظم و سامانیبود که بازار آزاد منجر به 

 طوالنی ند به عنوان پانویسیتوانی انسان( و بیشتر کارهای او در زمینه میقابل توجه

به شکلی جدی  آنجا درنظر گرفته شود. هایک 12آدام اسمیت« لثروت مل»بر  ایانهخواهآزادی

-و در حقیقت یک نا گمراهیدوستی، یک نوع، اوشود که در جهان ایدئال جدا می از اسمیت
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تنها  تجارتی قاعده»، غیرعقالنی است، کنداشاره می 13طور که آین رندموجود است، یا آن

اصل اخالقی عقالنی در تمام روابط انسانی است، فردی و اجتماعی، خصوصی و عمومی، 

 مان باید بهکند چنانچه بخواهیم خوب عمل کنیم، نگاههایک تصریح می 14«.معنوی و مادی

دهد که به دیگران سود ی اخالقی بازار ما را به این سو سوق میقاعده»مان باشد چرا که منافع

ای رفتار کنیم کند به شیوه[ چنین قصدی داریم بلکه چون ما را وادار میبرسانیم، نه چون ]لزوماً

احت این البته دقت و صر 15.«چنین باشد ]سودمند برای دیگران[برو برگشت آن این پیامد بی

تفاوت اما اسمیت دارد،  «دست نامرئی»تری از تفسیر ستوده و مشهور چند ظرافت کم نگرش هر

فرد به سوی خیرخواهی جا است که اسمیت باور ندارد تجارت مسیری یکه و منحصربهایناصلی 

 16است.دوستی( )نوع

میزان حداقلی غذا، سرپناه و »کند های بشر، هایک تصریح میتوجه به محرومیتبی نه کامالً

توان به می]...[  شودو توانایی کار کردن کافی است، تامین می سالمتیلباس که برای حفظ 

ی دولتی به این طریق شدهفراهم کالنامنیت  ای بینهیچ ناسازگاری کههمگان اطمینان خاطر داد 

 17«.از آزادی فردی وجود نداردو پاسداری 

: اصل توزیع کندرا رد می و نظام مالیاتی تصاعدی مورد نیازِ آن ]عمومی[ از سوی دیگر رفاه

عدالت یک بار معرفی شد، کامل نخواهد شد مگر تا زمانی که تمام جامعه در تطابق با آن 

های مورد روابط و نسبت کند که در آن تمامسازماندهی شود. این نوعی از جامعه را ایجاد می

 گیرد.ی آزاد قرار مینیاز در مغایرت با جامعه

به رسمیت  قانهمشتادهندگان بریتانیایی یکه را اصطالحیمبهم در  تمایزپاسخ او به این 

 مؤید و موجدتا جای ممکن  است که بینی. قابل پیشی بزرگجامعهاند نمود دارد: شناخته

ها و افراد داوطلب که خیریه دامیی این و دربردارنده ک رفاه استنظر کردن دولت از تدارصرف
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 –ی بزرگ جامعه ازی دیوید کامرون ی کمی تغییریافتهمسئولیت را به دوش بگیرند. نسخه

به تندی مورد انتقاد قرار  18از سوی ایندپندنت - شنویمتر میتر و کمچیزی که راجع به آن کم

های محلی که قرار بود بخشی از بار ی سرافکندگی قلمداد شده است زیرا خیریهگرفته و مایه

که  اندشدههای قدرتمندی رفاه را بر دوش بگیرند، در عمل بدل به پیمانکاران جزء شرکت

ان چیزی است که شان بود. این همکه سابق بر این دولت مجری اندگرفتهخدماتی را بدست 

شک آگاه به گونه که نخست وزیر و صدراالعظم فعلی بریتانیا بیهایک در سر داشت و همان

 آن هستند.

شود، ی دولتی منجر به نتایجی منفی میهنگامی که در زیر لوای نئولیبرالیسم، غیاب مداخله

استانداردهای  قل، یا وقتی که بخش خصوصی قادر به تامین حدا2008همچون بحران بانکی سال 

های ها و سازماندولت عموماً با تحمیل مقررات و چارچوب ؛خدمات مورد انتظار مردم نیست

در  را . این نقصی بنیادیندولتی اقدامات الزمکند، نه با به حال اول برگرداندن بازرسی ورود می

گیرد. موکراسی قرار میکند چرا که در تضاد با مطالبات دتئوریک نئولیبرالیسم نمایان می مبنای

، باشدمجدد  شدندولتی در جهت هاسیاست ای ازمجموعهدر  دهندگانرأیاگر آرای برای مثال 

 به کار بستنتوان این بحث را در زمین بازی نئولیبرال مطرح کرد که عموم ]مردم[ در بعدش نمی

شود که مدعی میشکست خوردند و این به سادگی منجر به انحرافی « کنندهانتخاب مصرف»

 داند.است دولت بهتر می

هایک نسبت به دیگران نگرشی دوپهلو  یکی از دالیلی است که چنین تضاد آشکاری احتماالً

اما  بودانتخابی  های دموکراتیکحکومتد به قمعت . هر چند تماماًداشتنسبت به دموکراسی 

اند رای داده به آندهندگان که از هر گونه تعهد نسبت به آنچه که رایداشت  مد نظر را نظامی

، پروفسور تاریخ دانشگاه ییل، هایک در زمان بازدید 19گریگ گراندین یبه گفتهرها باشد. بنا 
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شخصی من بیشتر تمایل به یک  ترجیح»ای گفت: کنندهآگوست پینوشه به مصاحبه از شیلیِ

، 21میلتون فریدمن 20«.حکومت دموکراتی که عاری از لیبرالیسم است دیکتاتوری لیبرال دارد تا

بر عهده در زمانی  را 22مشاور پینوشه عملکردی همچونیک عضو نئولیبرال و مصاحب هایک، 

؛ و مارگارت تاچر مرید بود اشسیاسی مخالفان عاممشغول شکنجه و قتل او حکومتکه  داشت

های گرم گرفتن با سایر رژیم معلوم ایرادی در رفاقت و همراهی با پینوشه وهایک، از قرار 

این را ازیاد نبریم که در  24.بود کارویژه اگر سودآوری فروش سالح در به 23دیددیکتاتوری نمی

های های نئولیبرال وعدهدوستانه است و اگر دولتنوع جهان خشن نئولیبرال، تجارتْ

نادیده گرفتند ما نباید اعتراضی داشته باشیم. این آن چیزی است که هایک از  شان راانتخاباتی

  ها خواسته است.آن

 مسائلی بسط دادن )بازارها یا رقابت( است تا درباره»رالیسم بنویسد که نئولیمی 25ویلیام دیویس

ای وجود تازه اما جدا ازخود این کلمه، هیچ چیز مشخصاً« بدهد مخاطب قرار بنیادین مدرنیته را

بیشتر شبیه بازگشتی به  ی سیاسی داشته باشد. حتیکه داللت بر پراکسیس و با برنامه ردندا

قرار صعود و ی کنندهی قرن نوزدهمی داروینیسم اجتماعی است که قرار است ضمانتایده

از این،  نمایندگی از همگان باشد. جدا ترین در باالترین جایگاه منفعت اجتماعی بهگرفتن قوی

 ی هربرت اسپنسر، داروینیسم اجتماعی منحصراً شدهتحت تاثیر شماری از پیروان گمراه احتماالً

جویان نژادی بود و با شکست نازیسم ناپدید شد. این برتری پریشانمختص و متوجه افکار 

خاک  داده از زیردر همان قرن در هیئتی تغییر شکل یسملکمی بعد نئولیبرا همان چیزی است که

 بیرون کشید.

فقرا در انگلستان قرن نوزدهم و تحت حکومتی که زندگی از شرایط کامالً خوانندگان دیکنز 

هجدهم  قرنتر رفتن به . با کمی عقباندبود، مطلعاعتنا نسبت به رفاه عمومی بی کمابیش
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ملی  یهاها و مدیریتاز شرایط اسفناک زیرساخت جذابتوانیم خودمان را با توصیفات می

 کند:بیانش می با احترام 26نگاری مثل کریستوفر هیبرتسرگرم کنیم. تاریخ

شان لنگ، هایشان شکسته، اسباند، محورهایگیر شده و چپ کردهها در گِل زمینکالسکه

های جاده 27والپولند .... هوراس اها پرت شدهشان به بیرون و در نهرآبشان با بار و بنهمسافران

ی بین دربار بیرون شهر حتی جاده«. بدتر از هر بد ممکن»کند: گونه توصیف میساسکس را این

در »از زندگی  28رویلرد هِ 1736آوری بد بود که در سال طور شرمکنسینگتون و پیکادیلی به

 29کند.گالیه می« نوسی اقیاای در میانهانزوایی مشابه با بودن بر بلندای صخره

 لرد نرثِ 1774نویسد که در سال . هیبرت میبود ناامننیز به دلیل غارت سارقان  کردن سفر

ها از این ؛ و اینکه خارجیقرار گرفتلندن مورد سرقت  30نخست وزیر نیز در گانرزبری لین

ها امری کامالً عادی محسوب راهاین میزان دزدی در شاه چه طور بهشدند که زده میشگفت

ی در دهه هاراهزنیشده بنا بر آمار ثبت»گوید در دیدار از پایتخت می 31شد. ابی لی بلنکمی

های ثروتمندان لندن، صریحاً همگان را در هر درب خانه برشده کاغذهای نصب...  1720

 21از شهر بدون همراه داشتن ده گینی )برابر با شرایطی و با هر مقصدی از سفر به خارج 

 .کردنع میاز خطر مرگ، م ماندن دور ها ومحافظت از آنشیلینگ( و یک نگهبان برای 

ها نه قانونی برآمده از بنابراین مداخله و درگیری دولت در رفاه عمومی، خذمات و زیرساخت

بود، مشخصاً اینکه بخش  (پراگماتیکنه )گرایاعمل مطلقاً دالیلیایدئولوژی بلکه صرفاً پیامد 

گذاری الزم اموری را به عهده بگیرد یا سرمایه مسئولیت خواهدتواند یا نمیخصوصی نمی

 شان را انجام دهد.برای
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های عمومی طبیعتاً پیشنهاد جذابی برای بخش خصوصی گذاری بلندمدت در زیرساختسرمایه

های اند تا برای پرژوهبوده موفق بریتانیا در تالشهای نیست و به همین دلیل است که دولت

ها ها در بلندمدت اساساً بازگشت سرمایه نیستند. سالگذار بیابند. بازگشت سرمایهبزرگ سرمایه

های ایستگاهبرای یک دولت برتانیایی زمان برد تا با اکراه تن به این واقعیت بدهد که ساخت 

بخش خصوصی بدنام بریتانیا با جان  شدن قدمپیش 32ست.ی دولت ناممکن ابدون مداخله برق

اختصاص  باکه  ، ]امری[ی دولت بلر/براون تصویب شدوسیلهآغاز و با شور و شوق به 33میجر

های . آنچه این نمونه و بسیاری مثالممکن شدای به بخش خصوصی های مالی پرهزینهضمانت

این است که بازارهای آزاد،  – 2008به ویژه بعد از بحران اقتصادی  –کنند دیگر برجسته می

توانند ویران و منجر به ویرانی شوند اند، میآزاد نیستند، اینکه وقتی به شکلی فقیرانه تنظیم شده

شود هرچند بر مبنایی مایت میحی دولت داخلهآلود با مو اینکه نئولیبرالیسم به طرزی تناقض

ای مهم است چرا که میل دارد تا به نفع واگذاری منافع عمل مسئله« اختیار»اختیاری! در این بین 

 گیرد.های بیمه قرار میها و کمپانینه در جیب مردم بلکه در بانک 34کند. تسهیل کمّی

ی عمل درآمده است. این گمان که به مرحله فهِم نئولیبرالیسم سخت نیست. ایدئولوژیی ساده

تریای برج عاجِ محفل پرفسورهایی است که موفقیت پیامد فوری فیش حقوقی دریافتی از کافه

که ایمان اندکی به هوش انسان دارند، البته غیر از خودشان. هدف آشکار و عمومی این است 

ی کند. آیزایا برلین پروژهها عمل میانسان تر ازبع بازار شوند چرا که بازار هوشمندانهاکه مردم ت

[ شناخت که در آن تحقق خویشتن وابسته به 35]آزادی بر« آزادی مثبت»ای از نئولیبرال را شاخه

 ملهمعاوضع شده است. « هابرای خیر خود آن»الی است که تمکین شهروندان از قوانین ایده

ها رسماً مورد توافق قرار کند. زمانی که آنای امروزی از آن را عرضه میتجاری آزاد، نمونه

ها عدول کنند کوشند از آنهایی که میشود و گروهشان دشوار میگیرند دیگر انجام ندادنمی
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زنجیرهای  کند:شان را وارونه میشوند که معاملهها مواجه میسختیدورنمایی از دستِ کم با 

 آزادی.

ی اقتصادی نه تنها در غرب بلکه در امروز ید منکر تاریخ توسعهطرفداران نئولیبرالیسم لزوماً با

کشورهایی همچون چین و کره باشند، جایی که نقش و سهم دولت در پیشرفت محوری و 

ویژه در مورد کشورهایی که های نئولیبرال بهتاساسی است. برای درک خطرات محتمل سیاس

باید کراتیک هستند )اروپا هنوز واجدش است( در اصول اجتماعی دمو ای طوالنیواجد پیشنیه

های پیش شاهدش تر از نابرابری بزرگی شود که در قرنتواند وخیممان میاوضاعدر نظر بگیریم 

ای آن خصوصیات دلسردکننده باید و شاید 36کنیم.بودیم و اکنون ریسک بازگشتن به آن را می

آوریم که خشم مارکس و غیظ دیکنز را ناپذیر ]افسارگسیخته[ را به یاد داری کنترلسرمایه

 برانگیخت. 

 

 جهان بیش از حد همراه با ما بوده است، دیر یا زود

 دهیم.تمان را هدر میای قدرطرزی غیر حرفهبا کسب کردن و تحلیل رفتن، به

نویسد. پیش از اینکه کسی از نئولیبرالیسم شنیده باشید، شاعر به حد کافی گونه میوردزورث این

مان را فقیر و فرسوده ، همهانگاردمی کنندهمصرفانگارانه ما را که ساده ایواقف بود که تلقی

 د.سازمی

 

 :هاپانوشت

 ای است ازاین متن ترجمه
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https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/neoliberalism-is-it/ 

1 )Antoine de Rivarol (1753-1801) یسوفران یگرانگار و اخالقرونامه سنده،ینو 

2 )Ce qui n’est pas clair n’est pas français 

3 )William Davies 

4 )https://www.opendemocracy.net/will-davies/difficulty-of-neoliberalism 

5 )Progress یاس   ت. برا یدارهینظام س   رما هیعل یالمللنیب یجنبش    جادیا یکه در پ کالیراد یگروه 

 :شتریاطالعات ب

http://progressonline.org.uk/ 

6 )value-free 

7 )Pickering 

8 )https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-flooding-how-a-yorkshire-flood-

blackspot-worked-with-nature-to-stay-dry-a6794286.html 

9“ )Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point.” (The heart has its reasons that reason 

knows nothing of.) Pensées, 477, ed. Pléiade. 

10 )Friedrich August von Hayek سمیبرالیمعاصر بود. او به خاطر دفاع از ل یاسیس لسوفیاقتصاددان و ف 

اقتصاددانان  نیتراز بزرگ یکیبه عنوان  ی. وشودیشناخته م سمیالیو بازار آزاد و مخالفت با سوس کیکالس

نوبل اقتصاد  یزهیجا افتیموفق به در 1974که در سال  شودیشناخته م ستمیب یسده یاسیس لسوفانیو ف

 شد.

 .کشدیم دکیلقب را  نیاست که ا یامتفکر برجسته گریکه د زسیفن م گی( در کنار لودو11
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( ، اقتص   اددان Adam Smith) تیکتاب آدام اس   م نی( نام مهمترWealth of Nations( ثروت ملل )12

سکاتلند سال  یا ست که در  ست. ا یالدیم 1776ا شده ا شر  ست که به  یکتب نیاز نخست یکیکتاب  نیمنت ا

س ضوعات پردازدیملت م کی یثروتمند تیجامع ماه یبرر س»چون  یو مو «  آزاد بازار»و  «دیتول»، «کار میتق

 .دهدیرا مورد پژوهش قرار م

13 )Ayn Rand شناخته  «دیسرچشمه و اطلس شور»با رمان  شتریکه ب ییکایآمر-یروس لسوفیو ف سندهینو

ستنوع ،یو اخالق یعقالن یخودخواه نیا یبود که بر مبنا یاخالق ییخودگرا ینوع ی. او حامشودیم  یدو

 .شودیرد م

14 )Quoted in The Journal of Ayn Rand Studies 6, No. 2, Spring 2005, p.378 

15 )Hayek: The Fatal Conceit, 1989 

 لیمتما گرانید یدر ذات او هست که او را به خوشبخت یزیکودن گمان ببرد که چ یمرد دی( هر چند شا16

نخواهند داش  ت جز  یس  هم چیه نیها از ااما آن گرداند،یرا به او برم گرانید یو حس خوش  حال کندیم

 .دنشید

Adam Smith: The Theory of Moral Sentiments, I.i.1.1  (1759 - 1770)  

17 )Hayek: The Road to Serfdom, 1944 

18 )https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/big-society-is-a-sham-that-s-hurting-

the-small-charities-sector-says-report-9571816.html 

19 )Greg Grandin 

20 )http://www.counterpunch.org/2006/11/17/the-road-from-serfdom/ 

21 )Milton Friedman 

22 )http://genius.com/Milton-friedman-letter-to-president-augusto-pinochet-annotated 
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23 )https://www.globalresearch.ca/thatchers-tyrants-the-tanks-the-guns-the-christmas-

cards/5331905 

24 )mondoweiss.net/2013/04/supposed-democracy-dictator 

25 )William Davies 

26 )Christopher Hibbert 

27 )Horace Walpole 

28 )Hervey 

29 )Christopher Hibbert, The English, A Social History, p 348, 1987 

30 )Gunnersbury Lane 

31 )Abbé le Blanc 

32 )https://www.gov.uk/government/news/state-aid-approval-for-hinkley-point-c-nuclear-

power-plant 

33 )John Major 

34 )Quantitative Easing از افت  یریجلوگ یبرا یمرکز یکه بانکها س  تینامتعارف پول اس  تیس   کی

 قیاز طر یبانک مرکز کی. دهندیقرار ممورد استفاده  یاستاندارد پول استیعرضه پول هنگام نامؤثر بودن س

شخص ذخا ریمقاد دنیخر ص ینهادها گریو د یتجار یهااز بانک یمال ریم صو سه یخ  کند،یم یکمّ لیت

فروختن اسناد قرضه به منظور نگه  ای دنیمعمول تر خر استیبا س نی. ادهدیم شیرا افزا یپول ٔ  هیپا جتاًینت

 مقدار هدف مشخص فرق دارد. کیداشتن سود بازار در 

در  «یدو مفهوم آزاد»به نام  یااس ت که او در نوش ته یفرق ،یاس یس  هیدر نظر نیکار برل نیتر( معروف35

از(، به  یآزاد ای) یمنف یآزاد ن،یبرل فی. بر طبق تعرگذاردیمثبت م یو آزاد یمنف یآزاد انیم 1958س   ال 
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ست و آزاد گرانیاز طرف د تینکردن مانع و محدود لیتحم یمعنا سویبرا یآزاد ایمثبت ) یا به  یی(، از 

به  یدر مقابل وابستگ یخودفرمان ایاستقالل  یبه معنا گرید یبه هدف و از سو دنیو رس بیتوان تعق یمعنا

 .است گرانید


