تالزم آزادي و حکومت قانون در انديشه هايک
*

دکتر محمدتوحيدفام

چکيده
فريدريش فون هايک از ژرفانديشترين مدافعان آزادي فردي و حکومت اتانون ا.ت ز آزادي
محوريترين انديشه .يا.ي هايک ا .که در کنار مالکي و اانون اضالع .هگانه انديشه .يا.ي
وي را تشکيل ميدهندز حکوم اانون ضرورتاً از آزادي و فرد حماي ميکند و مالکي و آزادي
ذاتاً به هم وابستهاندز هايک عمدتاً به آزادي منفي به معني فقدان هرگونه اجبار خارجي يا وابستگي
به اراده خود.رانه ديگران معتقد ا .که در اين صورت اانون تنها ضامن اين نوع آزادي ا.ت و
تنها راه تأمين اين آزادي رعاي رفتار عادالنه ميباشدز او هرگونه اجبار ختارجي را دشتمن آزادي
فردي ميداند و حکوم اانون مانند هر فرد تابع تنفيذ رفتار عادالنه ا .ز طرح حکوم اتانوني
هايک عمدتاً بدين جه مطرح گرديد که حکوم هتا ختود را فراتتر از اتانون تعريتن نکننتدز
حکوم اانوني هايک با ا.تفاده از اانون بازدارنده ضامن آزادي فتردي متيگترددز مقالته حاضتر
درصدد ا .تا ضمن واکاوي مختصر در زندگي ،معرفت شنا.تي فسستفي و ااتصتادي هايتک،
ارتباط وثيق آزادي و حکوم اانون را در انديشه وي مورد بازانديشي ارار دهدز

واژهگان کليدی :آزادی ،حکومت قانون ،نظم خودجوش ،بازار آزاد اقتصادی،
توتاليتاريسم ،ليبراليسم.
* دانشيار و عضو هيئ

عسمي دانشکده عسوم .يا.ي دانشگاه آزاد ا.المي واحد تهران مرکزي ،تهران ،ايران
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مقدمه
فسسفه .يا.ي و ااتصتادي هايتک کتل منسترمي را بته نتام فسستفه آزادي تشتکيل
مي دهدز منظور وي از آزادي عمتدتاً آزادي .يا.تي و متدني فترد ا.ت ز وي آزادي را
هدف عالي .يا.

مي داندز از نظر هايک آزادي شرط الزم براي تحقق نظم خودجوش

و تکامل در جامعه ا .ز وي مدافع آزادي منفي ا.
اانون ضرورتاً از آزادي و فرد حماي

و بر اين باور ا.

که حکومت

متيکنتدز از نظتر هايتک دموکرا.تي و آزادي از

جسوه هاي نظم خودجوش در جامعه مدني ا .ز لذا افراد بايد د.تر.ي برابتر بته آزادي
منفي داشته باشند که از طريق اواعد اانوني غيرمشخص تضمين شده ا .ز
هايک در اثر معروف خود به نام بنياد آزادی معتقد ا.
تأمين عدال

اجتماعي اصل آزادي منفي را خدشهدار متيکنتدز وي بته عنتوان يکتي از

نئوليبرالهاي را.
دول

دخال

در ااتصاد به بهانته

در کتاب ديگرش به نتام راهی به سـوی بردگـی از رشتد اتدرت
آزادي .يا.ي بتا

انتقاد مي کند و دو ادعاي مهم را مطرح مينمايد :يکي ،مالزم

وجود .رمايهداري و آزادي ااتصادي و ديگري ،تمايز بين آزادي .يا.تي و دموکرا.تي
نامحدودز از نظر وي توتاليتاريسم و ااتتدارگرايي نقطته مقابتل ليبراليستم و دموکرا.تي
ميباشندز ولي اين نظامها را نفي آزادي اسمتداد متيکنتدز هايتک از ژرفانتديشتترين
مدافعان آزادي فردي و ااتصادي دريک ارن اخير ا .ز
از نظر هايک حکوم

اانون صرفاً به اين معنا.

که حکوم

مانند هتر فترد تتابع

اواعد اابل تنفيذ رفتار عادالنه ا .ز وي اانون گذاري را به عنوان يکتي از کارکردهتاي
حکوم

و نوعي اانون.ازي ميداند و دموکرا.ي را به معناي حکومت

فرمانفرمايي مردم نا.ازگار و ناهمخوان با آزادي فردي و حکوم
دموکرا.ي اانوني هايک بدين جه
حرک

اکرريت

و يتا

اانون اسمداد ميکندز

مطرح گرديد کته دولت هتا در اتاراوب اتانون

کنند و خود را فراتر از اانون تعرين نکنندز در نظر نئوليبرالهايي اتون هايتک

دموکرا.ي اانوني فقط ميتواند آزادي را محور کتار ختود اترار دهتدز وي دموکرا.تي
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اانوني را ابزاري .ودجويانه براي کمک به تأمين واالترين هتدف .يا.تي يعنتي آزادي
مي داندز الگوي دموکرا.ي اانوني هايک برگرفته از ارتباط متقابتل رهيافت

هنرتاري و

نظريه نهادي ا .ز زيرا ضمن احترام به اواعد بازي ارزشها و حقوق در تمام .تطوح
جامعه به عنوان رهياف
به عنوان رهياف

هنراري .اختار جديدي براي دول

با توجه به اانون ا.ا.تي

نهادي در نظر ميگيردز هايک با طرح مفهوم حکوم

اانون بيتان متيدارد

که دموکرا.تي نامحتدود آزادي را تهديتد متيکنتدز وي مشتکالت ناشتي از گستترش
نامحدود دخال

دول

مدرن ليبرالي در عرصه هاي حيات اجتمتاعي را تهديتدي بتراي

آزادي فردي مطرح مي کند و در واکنش به ترربه دول
ميپردازد و بر ليبراليسم نو مبتني بر دول

رفاه به انتقاد از ليبراليسم مدرن

حتداال ،آزادي منفتي و الگوهتاي ااتصتادي

مبتني بر عرضه و دموکرا.ي اانوني تأکيد ميکندز هايک بر اين باور ا.
آزادي تح

حکوم

اانون ا.

که عدال

کته در بستتر

و رفاه جاري ميشتودز از نظتر وي اتانون

بايد بازدارنده باشد نه ناهي ،ارا که اين نوع اانون ميتواند ضامن آزادي فترد و حتوزه
خصوصي باشد در حاليکه اانون مرب

يا امريتههتاي حکتومتي حتدود آزادي فتردي را

محدود مي کنندز هايک از متفکران حوزه گفتمان دولت
عبارتي انقباض دول

کواتک و جامعته فعتال و بته

و انبساط جامعه مدني ميباشدز

در اين مقاله .عي شده تا با نگاهي به انديشهها و آثار هايک ،رويکرد وي به مفهتوم
آزادي منفي و تأکيد بر حکوم
.ؤال اصسي مقاله آن ا.

اانون مورد برر.ي ارار گيردز
که راههاي تحقتق آزادي منفتي از نظتر هايتک در نظتام

.رمايه داري آزاد اه بوده ا .؟ فرضيه پژوهش بر اين باور ا.
حکوم

که به نظتر متير.تد

اانون و اوانين رفتار عادالنه از جمسه راههاي تحقق آزادي منفي از نظر هايتک

بوده ا .ز بنابراين متغير مستقل پژوهش عبارت ا.
عادالنه و متغير وابسته نيز آزادي منفي خواهد بودز

از حکوم

اانون و اوانين رفتار
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زندگی و آثار هايک
فريدريش اگو.

فون هايک 2991ت 2999در ماه مه در يک ختانواده دانشتگاهي

در وين اتريش به دنيا آمدز پدرش پزشک و ا.تاد دانشگاه وين بودز هايک رشته حقتوق
را در همين دانشگاه با درجه دکترا به اتمام ر.تاندز وي بته ااتصتاد و روانشنا.تي نيتز
پرداخ ز هايک به وا.طه زندگي و فضاي فرهنگي اتتريش از نظريتهپتردازان برجستته
ااتصادي مکتب اتريش بيشتر به ااتصاد عالامند شد و به وا.طه ارتباط با اين مکتب بتا
لودويک فون ميزس برجستهترين ااتصاددان .يا.ي آشنا شد و آنهتا در  2911مؤ.سته
اتريشي تحقيقات ااتصادي را بنيان نهادنتد و تتا  2992هايتک متديري

آن را برعهتده

داش ز هايک در .فر به لندن با جان مينارد کينز آشنا شد ،هراند اختالفنظرهتايي بتا
کينز پيدا نمود اما مرادالت اين دو هيچگاه دو.تي شان را تح تأثير ارار نتدادز هايتک
به دليل .خنرانيهاي ااتصادي در  2992ا.تاد ااتصاد دانشگاه لنتدن شتدز ولتي اولتين
ا.تاد خارجي مدر.ه ااتصادي لندن بودز هايک فعالي
.يا.تتي ،فسستتفه و .يا.ت

فکري خود را در حوزه ااتصتاد

بتتا تتتألين آثتتارش در پتتي گرفت ز وي در دهتته هفتتتاد از

برجستهترين ا.اتيد دانشگاه فرايبورگ شد و به عست

نظريتههتاي نافتذ در ااتصتاد در

 2911جايزه نوبل ااتصادي را به طتور مشتترب بتا گونتار ميتردال ااتصتاددان .تو دي
درياف

کردز اين موضوع جالب بود زيرا ميتردال از متدافعان نظريته پتولي و .و.تيال

دموکرا.ي بود در حالي که هايک از منتقدان نظريه پولي کينز بودز هايک هنگام درياف
جايزه نوبل ااتصاد،انتقاد خود را نسب

به بنيادهاي جامعه مدرن اينگونه مطترح نمتود:

اگر پيش از ايراد جايزه نوبل در ااتصاد نظر مرا جويا ميشدند با آن مخالف
زيرا افتخار درياف

متيکتردم

جايزه موجب پيدايش ااتداري ميشود که در زمينه ااتصتادي هتيچ

انساني نبايتد بته آن داتار شتودز هايتک پتر از تترب مدر.ته ااتصتادي در دانشتگاه
آرکانزاس با .م

ا.تادي عسوم اجتماعي و اخالاي ريا.

مکتب انديشه اجتماعي در

دانشتتگاه شتتيکاگو را پتتذيرف ز وي کنفتترانر متتولن پتترلن را در .تتو ير بتتا شتترک
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روشنفکران ،ااتصاددانان ،حقوادانان ،مورخان و روزنامه نگاران از جمسه لودويتک فتون
ميزس ،مايکل پوالني ،کارل پوپر و ميستون فريتدن تشتکيل دادز بعتدها فرانتک نايت

و

فريدمن به شدت از انديشههاي هايک تأثير پذيرفتندز
آثار هايک به عنوان يکي از فيسسوفان .يا.ي ارن بيستتم شتامل عمتده متوارد زيتر
ميباشد:
ايم ها و توليد2992 ،؛ راهي به .وي بردگي2911 ،؛ فردگرايي و نظم ااتصتادي،
2919؛ ضد انقالب عسم2991 ،؛ نظم حستي2991 ،؛ .ترمايهداري و تتاري نويستان،
2991؛ بنيتتاد آزادي2991 ،؛ مفهتتوم اتتانون2992 ،؛ مطالعتتاتي در فسستتفه .يا .ت

و

ااتصاد2991 ،؛ آشفتگي زبان در انديشه .يا.ي2999 ،؛ اانون ،اانونگتذاري و آزادي،
جستتد اول واواعتتد و نظتتم 2919 ،؛ اشتتتغال کامتتل بتته هتتر ايمتت 2919 ،؛ اتتانون،
اانون گذاري و آزادي ،جسد دوم و.راب عدال

ااتصادي 2919 ،؛ مسي زدايي از پتول،

2919؛ مطالعات تازه در فسسفه .يا ، .ااتصتاد و تتاري انديشتههتا2919 ،؛ اتانون،
اانونگذاري و آزادي ،جسد .وم و.امان .يا.ي در نزد مردمتان آزاد 2919 ،؛ شتناخ
تکامل و جامعه2999 ،؛ دهه  ،2991بيکاري و اتحاديههتا2991 ،؛ ختودبيني کشتنده،
2999ز

ديدگاه فلسفی و معرفتشناختی هايک
هايک از ابتداي فعالي هاي فکري خود به فسسفه و معرف شنا.تي واپيستتمولوژي
توجه خاصي داش ز مفاهيم نظري وي در مورد ااتصاد در نتيرهگيريهاي .يا.تي وي
همه متأثر از ديدگاه معرفتي وي و تز تقسيم معرف

ميباشدز انديشههاي معرف شنا.ي

وي در کتاب نظم حسی مطرح ا .ز ديدگاه فسسفي هايتک در فسستفه انتقتادي کانت
ريشه دارد و از انديشههاي پوپر و ويتگنشتاين تأثير پذيرفته ا .ز اين ديدگاه کستي بته
دنبال آن ا.

که ما نميتوانيم پديدهها را آنچنان که در وااعي

هستتند دريتابيم حتتي
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ذهن ما.

ترارب حسي ما حاصل خالاي

عيني و خارجي نيس

و وااعي

و انسان

در د.تيابي به موضع برين و عيني ناتوان ا .ز هدف فسسفه تفحصتي در حتدود عقتل
نه کشن ذات امور و وااعي

ا.

مطسقز ا.اس ا.تدالل هايک اين ا.

از جهان ختار مبتنتي بتر رابطته متا بتا جهتان ا.ت
ااراوبهاي فکري و ذهنيز انسان تکاملپذير ا.
رفتار انسان .سسسه مراتبي از اواعد حاکم ا.

کته درب متا

نته دادههتاي حستي محت
نه ثابت

و

هماننتد نظريته پتوپر در

کته در حتوزه فراآگتاهي ما.ت ز رشتد

عقل انسان جزيي از رشد تمدن ا .ز تأکيد هايک بر ناتواني ذهن درياف

اواعد حاکم

بر انديشه آگاهانه به همين نفي عقلگرايي دکارتي ا(Barry,1979:50-52) .ز
برا.اس نظر هايک ذهن انستان نتوعي ا.تتقالل دارد و اتون از لحتاف فسستفي در
حوز ه انديشه موضع ا.تعاليي و بريني وجود ندارد از لحاف اجتمتاعي نيتز ر.تيدن بته
انين موضعي ممکن نيس ز در نظر وي موانع ا.ا.ي اي در برنامتهريتزي وجتود دارد
ارا که بخش عمده شناخ

در زندگي اجتماعي غيرعسمي يا شناخ

عمسي ا.ت ز لتذا

انديشه باز.ازي جامعه به صورت عقالنتي و انديشته انقتالب بيهتوده ا.ت ز وي نظتم
موجود در جامعه را طرح عقالني نميداند بسکه طرح خودجوش ميدانتدز هايتک از دو
عقالني

بحث مي کند :يکي ،عقالني

معطوف به .ازندگي که اعتقاد به شناخ

جامعه دارد و پايه انديشه .و.ياليسم و برنامهريزي ا.

و ديگري ،عقالنيت

کامتل
تکتامسي

که بر تکامل تدريري و خودجوش نظام هاي اجتماعي تأکيد داردز هايک نظريته تقستيم
معرف

خود را همانند اهميت

تقستيم کتار منتدويل و ا.تمي

متيدانتد و آن را پايته

تئوريک نقادي برنامهريزي متمرکز و .و.ياليسم ميداندز ديدگاه معرف شنا.تي هايتک
در مورد انسان و جامعه در نقطة مقابل عسمگرايي دکارت ا .ز وي ايتن عينيت گرايتي
در عسوم اجتماعي را اشتباه روششنا.تي بتزرگ توصتين متيکنتدز وي مارکسيستم را
مهمترين نماينده کلگرايي عسمي ميداند که در رابطه نزديکي بتا کتلگرايتي .يا.تي و
توتاليتاريسم مي باشدز هايک جامعه و نهادهاي آن را محصول اترارداد بتين انستانهتا و
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مصنوع اراده آگاه آنها نميداند بسکه آنها را نظتمهتاي خودجتوش متيدانتد کته در اثتر
تحوالت تدريري ناشي از آزمون و خطا و بقاي اصسح بوجود آمدهاندز وي بته شتباه
بترخالف

اين تفکر با نظريه داروين در مورد تحتول انتواع اذعتان دارد و معتقتد ا.ت

تصور عامه اين داروين بود که تح تأثير تئوريسينهاي نظم خودجوش مرتل منتدويل،
هيوم ،ا.مي  ،فرگسون و ا.تيوارت تئوري انواع خود را مطترح کترده ا.ت
ا.

و معتقتد

زيس شنا.ي از ااتصاد تأثير گرفته نه برعکر)(Ibidز
هايک تکامل فرهنگ را محصول تنازع و رااب

ميان نهادهتا و .تن هتاي مختستن

دانسته و ناهماهنگي و تعارضها را .راشمه تکامل فرهنگي ميداندز از ديدگاه هايتک
انسان موجودي کامالً عقالني نيس

برخي از اواعدي که انسان از آن تبعي

ميکنتد در

حوزه فراآگاهي وي ارار دارد و لذا انسان آنها را آگاهانه براي اهتداف عقاليتي بد.ت
نميآوردز از ديد وي عقالني

صرفاً بته معنتاي پيتروي از اواعتد مستتقر عمتل ا.ت ز

جامعهاي که افرادش کامالً حسابگر باشند داار هتر و متر متيشتودز وي ميزانتي از
تسسيم منتقدانه در برابر .ن هاي اجتماعي را شترط ثبتات و آزادي متيدانتد و اواعتد
اجتماعي را به منزله مراري شناخ

عمسي و ضمني الزمه تداوم نظم اجتماعي ميدانتدز

آراء هايک و پوپر داراي تفاوت هايي ا ، .يکي آنکه پوپر بر عقالنيت
دارد ولي هايک به زيانهاي اين نوع عقالني

انتقتادي تأکيتد

اشتاره متيکنتدز ديگتري آنکته پتوپر بتر

مهند.ي اجتماعي تدريري و بحث عقالني و کاربرد تکنولوژي .يا.ي جه

کمک بته

دوگانگي حقايق و خوا.تهها تأکيد دارد اما هايک به نظم خودجوش و دخالت

نکتردن

دول

در جامعه و ااتصاد و يکساني حقايق و تصميمات اشتاره دارد. ،توم آنکته پتوپر

شيوه تکامل عسم در طبيع

و جامعه را يکسان مي داند ،در مقابل هايک از پوزيتيويستم

در مطالعات اجتماعي انتقاد ميکند و بر دوگانگي روششنا.تي عستوم طبيعتي و عستوم
اجتماعي تأکيد داردز به اين ترتيب فردگرايي انتقادي پوپر در روششنا.تي ا.تتقرايي و
پوزيتيويسم ا.

اما خردگرايي تحولي هايک مبتني بر نظريه محدودي

معرف

بشتري
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وي در عسوم اجتماعي ميباشدز
هايک تحت تتأثير پتوپر از دو نتوع عقتلگرايتي متمتايز از هتم صتحب

متيکنتد:

 -2عقلگرايتي انتقتادي و 1تت عقتلگرايتي .تاختمان گرايانتهز وي بتا محکتوم کتردن
عقلگرايي .اخ گرايانه به .تايش عقلگرايي انتقادي ميپردازدز هايک برا.اس نظريته
شناخ شنا.ي تکامسي خود بر اين باور ا.
.اختار ثابتي ندارد و محتا آن ا.

و

کته ذهتن انستان ختود تکتامسي ا.ت

که با آن رفتار نقادانه و نقد دروني داشتته باشتيمز

تأثيرگذاري ويتگنشتاين به شکل بتارزي در عالاته دا متي هايتک بته نحتوه تتأثير زبتان در
شکلگيري انديشههاي ما در تصويرمان از جهان به اشم متيختوردز وي معتقتد ا.ت
پژوهش در زبان پيششرط ضروري بتراي پتژوهش در انديشته انستان ا.ت ز آخترين
فسسفه تأثيرگذار بر انديشه هايک را بايد در آثار پواليني جسترو نمود ،وي معتقتد ا.ت
شناخ

ايزي ا.

که در بنيان عسمي ا.ت ز هايتک معتقتد ا.ت

دانتش و شتناخ

متا

که ميتوانيم به زبان آوريم )(Ibidز

همواره بيش از آن ا.

ديدگاه اقتصادی هايک
هايک نظمي که در زندگي اجتماعي مشاهده ميکند را محصول هيچ طترح عقالنتي
نمتتيدانتتد بسکتته آن را نظتتم اجتمتتاعي خودانگيختتته متتيدانتتدز نظريتته نظتتم اجتمتتاعي
خودانگيخته مواعي
معتقد ا.

کتانوني در انديشته فسستفه .يا.تي و ااتصتادي هايتک داردز وي

نظمي که در جهان مشاهده ميکنيم محصول عقل هداي گتر نيست

ريشه در نظم خودانگيخته داردز وي تز د.
مي کند همانند آدام ا.مي
نه طراحي انسانز تز اولوي

بسکته

نتامريي در نهادهتاي اجتمتاعي را مطترح

که اين تز در نهادهاي اجتماعي محصول عمل انسان هستتند
شناخ

عمسي وي تأکيد بتر ايتن دارد کته شتناخ

جهان در مهارتهاي ما ترسم يافته ا.

متا از

و البته بخشي از دانش عمسي ما غيراابل بيتان

ا .ز .وم آنکه تز گزينش طبيعي .ن هاي رايب ادعا دارد کته .تن هتا بته صتورت
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تکامسي و پيو.ته در حال تغيير هستند )(Butler,1983:40-42ز
وي نظام ااتصادي را غيرمصنوع و تابع اصل انتختاب طبيعتي و تکامتل خودجتوش
ميداند و اين مفهوم را در ارتباط نزديک با بازار آزاد مطرح متيکنتد و در نظتر هايتک
ااتصاد بازار تکامسي خودجوش شبيه تکامل انواع داروين داردز وي بتراي تمييتز حتوزه
کسي مبادالت اجتماعي از .ازمانهاي تصنعي از واژه کاتاالکسي ا.تفاده ميکنتدز وي در
کاتاالکسي تعقيب منافع خصوصي را منرر به تأمين خير عام ميداندز فرايند بتازار را نته
عادالنه و يا غيرعادالنه بسکه متکي بر مرموعهاي از شرايط ميداند کته هتيچکتر آن را
در کسيتش نميشنا.دز به نظر هايک نابرابريها در نظام بازار نهفته ا.
از فرايند متمدن شدن ميداندز هايک به دول
شده و دخال

دول

و آن را جزيتي

رفاهي .و.ياليسم و ااتصاد برنامهريتزي

در ااتصاد حمسه ميکند و برنامهريزي براي نظامهتاي خودجتوش

به شيوه برنامهريزي براي نظام هاي مصنوعي را به زيان آزادي فردي متيدانتدز در نظتام
بازار هايک به موجب نظم خودجوش برنامه درونتي ختودگردان و خود.تامان وجتود
داردز وي دانش عمسي پراکنده در اين نظام را موجب تعادل در زندگي ااتصادي ميداندز
به نظر هايک .يا .هاي .و.ياليس
دخال هاي .يا.ي دول

.ايهاي از فرايندهاي بازار ا.ت

کته بته عست

اين بازار مخدوش شده ا(Ibid) .ز

شهرت هايک به عنوان ااتصاددان به نظريتات وي در متورد بحترانهتاي ااتصتادي
مربوط ميشود که در جه
معتقد ا.

مخالف

با تئوريهتاي کينتز اترار داردز وي ماننتد بتاروب

.رمايه نبايد مانند عامل توليدي که .ود از آن ناشتي متيشتود تسقتي شتود

بسکه توليد از طريق .رمايه عبارت ا.
بيشتر توليد حاصل ميشودز هايک به تبعي

از توليد غيرمستقيم که در ايتن روش بتازدهي
از ويکستل بته دو نتوع نترر بهتره معتقتد

ا : .يکي نرر طبيعي بهره که به بازدهي .رمايه مربوط ا.

و ديگري نرر پتولي بهتره

يا نرر بانکيز هايک انتشار بيش از حد پول از طريتق تستهيالت اعتبتاري را عامتل عتدم
تعادل اين دو بهره ميداند که منرر به بحرانهاي ااتصادي ميشودز وي مانند آدام ا.تمي

05

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سياسی و روابط بينالملل

.رمايهگذاري را محدود به پرانداز ميداند اما کينز آن را نميپذيرد )(Ibid:85ز
بيش از دو دهه ترربه .يا .هاي کينز در کشورهاي صنعتي نشان داد که هايک در
نظريات خود محق بوده ا.

ارا که .يا .هاي کينز نهتنهتا بيکتاري را از بتين نبترد

بسکه منرر به تورم نيز شدز امروزه در اغسب کشتورهاي صتنعتي و حتتي .و.ياليست ،
.يا .هاي ااتصادي به نوعي مسهم از نظريات هايک ا .ز هايک از نظتر ااتصتادي از
پيروان ويزر و ميزس و مکتب فکري اتريش ا .ز وي بازار را يک نهاد و جريان تسقتي
ميکند و نه مدل انتزاعي و ايم

را مانند اطبنما که افراد را در تصميمگيري ااتصادي

هداي

ميکند فرض مينمايد .لذا مفهوم بازار نزد هايک مبتني بر نظريه تقسيم معرفت

ا.

ال بتا متدل ا.تتاندارد بتازار راتابتي نئوکال.تيکي منطبتق ا.ت ز در نظريته
و کام ً
فرض اوليه ا.

نئوکال.يکي بازار داشتن اطالعات و شناخ

اما در نظر هايک مستأله

اصسي در اختيار نبودن انين شتناختي ا.ت ز وي تأکيتد دارد رفتتار عقاليتي محصتول
رااب

ا.

عقاليي ا.

و لذا يکي از د.تاوردهاي رااب
و معتقد ا.

هرگاه راابت

به عقيتده هايتک ايرتاد و تترويت رفتتار

در هتر زمينتهاي ضتد ارزش شتود نتوآوري

محدود ميشود و .و.ياليسم و کسيه ايد ولوژيهاي مخالن نظام بازار ريشه در اختالق
و انگيزههاي ابيسهاي دارندز انديشه هايک بر مبناي نتوعي انتختاب هنرتاري و عقاليتي
ا.

ارا که انسان به دنبال حداکرر .ود و رفاه ا .ز نظم خودجوش ااتصادي هايتک

پايه اصسي انديشه وي ا.
رااب

ارا که نظم باعث پيشرف

و رشد جامعه ا.

و محصتول

ارادههاي آدمهاي متفاوت ا .ز وجود نظم خودجوش ا.تاس يتک جامعته آزاد

ا .ز هايک جامعه آزاد و رشديافته را محصول رشد نظتم خودجتوش متيدانتد و لتذا
معتقد ا.

برنامهريزي دولتي متمرکز نميتواند به موفقيت

بر.تدز وي ااتصتاد دولتتي

متمرکز را به زيان حيات جوامع انساني ميداند)(Camble,1996:65ز

آزادی در فلسفه سياسی هايک
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فسسفه .يا.ي هايک رابطه بسيار نزديکي با تحسيلهاي ااتصادي وي دارد بطتورکسي
ميتوان گف

در نهاي

فسسفه .يا.ي و ااتصادي هايک يک کتل منسترمي را تشتکيل

مي دهند کته فسستفه آزادي نتام داردز از نظتر هايتک آزادي شترط الزم بتراي تحقتق و
عمسکرد مطسوب نظم هاي خودجوش به خصوص در عرصه ااتصادي يعني بازار ا.ت ز
منظور هايک از آزادي عمالً آزادي .يا.ي و مدني فرد ا .ز هايک بته تبعيت
اکتون معتقد ا.

آزادي و.يسهاي براي ر.يدن به هدف عالي .يا.ي نيس

از لترد

بسکه ختود

همان هدف عالي .يا.ي ا .ز وي به نقل از اکتون مينويسد :اصل حقيقتاً دموکراتيتک
مبتني بر اينکه هيچکر نبايد ادرت خود را بر مردم تحميل کند بدين صورت ا.
هيچ کر نبايد خود را از تح

کته

ادرت مردم بودن خالص کند بته عبتارتي اراده جمعتي

مردم مقيد به هيچ ايز نيس ز ضرورت آزادي اه ااتصادي و اه .يا.تي و غيترممکن
بودن .و.ياليسم در نظر هايک همه نتايري هستند کته از اعتقتاد بته نظتم خودجتوش
ناشي شدهاندز به نظر وي آزادي شرط الزم براي تحقق نظم خودجوش به خصتوص در
عرصه ااتصادي ا .ز محور انديشه .يا.ي هايک آزادي ا .ز او ليبراليسم را در يتک
مرسث ميبيند که اضالع آن مالکي  ،آزادي و اانون ا(Gray,1984: 32-33) .ز
وي معتقد ا.
آزادي منفي ا.

تکامل تراي و نظم خودجتوش محصتول آزادي هستتند .او متدافع
و در خصوص رابطة اانون و آزادي بيان ميکند کته حکومت

ضرورتاً از آزادي و فرد حماي
مالکي

ميکندز وي در رابطته بتا مالکيت

اتانون

و آزادي متيگويتد

و آزادي ذاتاً به يکديگر وابستهاندز بنابراين هرگونته محتدودي

بتر مالکيت

طريق دول هاي .و.ياليستي يا رفاهي مغاير با آزادي و نظم خودجوش ا.

از

و از نظر

وي دموکرا.ي و آزادي از جسوههاي نظم خودجوش در جامعه مدني هستندز افراد بايتد
د.تر .ي برابر بته آزادي منفتي داشتته باشتند کته از طريتق اواعتد و مقتررات اتانوني
غيرمشخص تضمين شده ا.

و به آنها اجازه ميدهتد اهتداف ختود را در اتاراوب

اانون پي گيري نمايندز وي زنتدگي اخالاتي فترد را نيتز مظهتري از نظتم خودجتوش
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مي داند از نظر هايک اخالق نيز همانند حقوق و زبان بدون نقشه ابسي از درون زنتدگي
مشترب آدميان پديد آمده ا.
خودش از دول
دخال

و احکتام اخالاتي نوعت ًا متضتمن ااتتدار نيست

بسکته

پديد آمده ا .ز هايک در اثر خود به نتام بنيـاد آزادی معتقتد ا.ت

در ااتصاد به بهانه تأمين عدال

اجتماعي اصل آزادي منفي را خدشهدار ميکندز

آزادي منفي از نظر هايک به معني فقدان هرگونه اجبار ختارجي يتا وابستتگي بته اراده
خود.رانه ديگران ا.

و اانون تنها ضامن و حتاف آزادي منفتي ا.ت ز هايتک تتورم

ناشي از .يا .هاي کينزي را دشمن بزرگ آزادي ميداند و معتقتد ا.ت
تورم بايد انحصار صدور پول از دول
هايک دول
نئوليبرالهاي را.

.سب شود)(Hayek,1960:77-78ز

را نوعي طرز تسقي از فشار و عدم آزادي ميداندز را.ت

زمينه اصول .يا.ي ضد دول
ا.

بتراي مهتار
نئتوليبرال در

و بته آزادي فتردي معتقتد ا.ت ز هايتک يکتي از ايتن

که در کتاب به سوی بردگـی از رشتد اتدرت دولت

انتقتاد

ميکندز نظريهپردازان بازار در عرصته نظتري بتراي آزادي .يا.تي ارزش زيتادي اايتل
هستندز آنها دو عامل مهم را مطرح ميکننتد ،يکتي مالزمت

آزادي .يا.تي بتا وجتود

.تترمايهداري و آزادي ااتصتتادي و ديگتتري تمتتايز بتتين آزادي .يا.تتي و دموکرا.تتي
نامحدودز در ديدگاه هايک آزادي شخصي عمالً با آزادي ااتصادي يکي شده ا.ت ز بته
نظر هايک ااتدارگرايي و توتاليتاريسم که نقطه مقابل دموکرا.ي و ليبراليسم متي باشتند
همگي انواع ازادي را نفي مي کنندزنظريه پردازان بازار معتقدند دموکرا.ي نامحدود نيتز
آزادي را تهديد ميکندز گرايشات نئوليبراليس هايي مرتل هايتک و فريتدمن بته لحتاف
.يا.ي بازگش

به نظريات هربرت ا.پنسر مي باشدز هايک بر مرکزي

آزادي افتراد در

تعقيب اهداف خود در تبادالت رااب آميز با يکديگر تأکيد دارد و يادآوري ميکنتد کته
نبايد در جامعه آزاد اواعدي اعمال شود کته تعيتين کننتد اشتخاص اگونته از ابزارهتا
موجود بهره بگيرند)(Ibidز
به نظر هايک آزادي ويژگي نظم بينالمسل مبتني بر بتازار و شتبکهاي از دولت هتاي
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اولترا ليبرال ميباشدز به نظر هايک جنبشهاي کارگري و .و.ياليستي راهتي بته .توي
بردگي هستندز وي رشد و تو.عه برنامهريزي شتده را متانعي بتر .تر راه آزادي فتردي
مي داندز در نظتر هايتک آزادي فتردي فقتدان و نبتود هتر نتوع اجبتار ختارجي يعنتي
خودمختاري فرد ا.

که اين همان مفهتوم آزادي منفتي متدنظر نئتوليبرالها.ت ز وي

دول

اجتمتاعي نيتز باعتث

هرگونه دخال

عنتوان تتأمين عتدال

در ااتصاد را تح

محدود کردن آزادي منفي مي داند و تنها راه تتأمين آزادي منفتي در نظتر هايتک اتانون
رفتار عادالنه ميباشدز هايک مدافع .ر.خ

نظام .رمايهداري آزاد ا.

و راابت

آزاد

را باعتتث افتتزايش کتتارايي و پيتتدايش کاالهتتاي جديتتد و کتتاهش هزينتتههتتاي توليتتد و
جسوگيري از تورم مي داندز وي از نظتام بتازار آزاد و راتابتي دفتاع متيکنتد و هرگونته
کوشش صوري براي براراري عتدال
حکوم

معرفي مي کندز وي معتقد ا.

و برابتري را بهانتهاي بتراي انقيتاد افتراد تو.تط
اصالح عدال

اجتماعي بههيچوجه در جامعته

انسانهاي آزاد معنايي نداردز بهزعم اين فيسستوف .يا.تي همتواره حکومت هتا بتراي
افزايش حيطه اختيارات و تسسط خود بر افراد جامعه به نام عتدال

آزاديهتاي افتراد را

محدود و .رکوب کرده اند شايد دلبستتگي هايتک بته آزادي ،دموکرا.تي و بتازار آزاد
ضمن تنفر از عدال

اجتماعي .و.ياليسم و هرگونه برنامهريزي متمرکز باعث شده کته

کارل پوپر در نامهاي به هايک بنويسد "تصور ميکنم آناه من از شما ياد گرفتهام بيش
از آموختههايم از هر متفکر زنده ديگري ا" .ز هايتک از ژرفانتديشتترين متدافعان
آزادي فردي و ااتصادي دو ارن اخير مي باشدز هايک معتقد ا.

آزادي منفي فقتدان و

نفي شرايط نامطسوب ا .ز به نظر وي هرگونه اجبار خارجي دشمن آزادي فردي ا.
و به اين دليل اجبار را نامطسوب ميداند زيرا که فرد انديشتمند و ارزشگتذار را تبتديل
به ابزاري براي د.تيابي به اهداف مي کندز به نظر هايک آزادي صرفاً به رابطه انسانها با
يکديگر اشاره داردز آزادي در توانايي براي انرام دادن عمل نيس
آزاد و مستقل اشاره داردز انسان آزاد کسي ا.

بسکه به رابطته افتراد

که براي ر.يدن به هتدف برگزيتدهاش
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د.

به عمل بزندزدر اين را.تا داشتن و.ايل و امکانات و ادرت ر.يدن به آن هتدف

از حيطه بحث آزادي خار ا.

ارا که آزادي ربطي به تمسک منتابع و و.تايل متادي

نداردز به نظر وي انديشه ناصحيح عدال

توزيعي انين تصور نادر.تي از رابطته آزادي

باادرت و امکانات را ايراد کرده ا .ز ارزش آزادي در امور پيشبينتيناپتذير ا.ت
دفاع از آزادي عمدتاً مبتني بر اعتراف ما به جهل ما در بسياري از عوامل ا.ت

و

کته بتر

اهداف و رفاه ما اثر ميگذارد)(Hayek,1944:22-24ز
هايک آزادي را الزمه تکامل خودجوش ميداند .وي با وجود تأکيد بر آزادي فتردي
به .ن هاي اجتماعي اهمي
در مقابتتل جامعتته ا .ت

ميدهد .از يک.و فرد حاکم و عامل ارزشهاي اخالاتي

و از .تتوي ديگتتر فتترد و انديشتته و عقتتل او جزيتتي از نظتتام

خودجوش و تابع آن ا .ز تأکيد هايک بر جدا نبودن فرد از جامعه در ايتن ا.ت
هايک فردگرايي کاذب دکارتي را از فردگرايي را.تين الب ،هيوم ،آدام ا.مي

کته

و ادموند

برب متمايز ميکندز در فردگرايي را.تين فرد نقاد جزيتي از فراينتد تکامتل خودجتوش
فرهنگي ا .ز به هرحال هايک به جاي جامعه باز پتوپر بته نظتم ختود جتوش اشتاره
مي کندز در نظر هايک عدال
که در نظر هايک عدال
وضعي

اجتماعي ناا

اصول اانون عادالنه و آزادي ا.ت ز اترا

فقط به اعمال اطالق ميشتود نته بته وضتعي هتاز وي ايرتاد

عادالنه را بههرحال نامتصور ميداند و معتقد ا.

جامعته در انديشته عتدال

اجتماعي از مفهوم نظم خودجوش خار متيشتودز وي عتدال

تتوزيعي را مبتنتي بتر

معيارهاي ذهني و اعمال .سيقهاي ميداند و در نظتر وي انديشته عتدال
تفکر ليبراليسم مدرن و دول

رفاه تهديدي جدي بتراي آزادي و حتاوي نظتام توتتاليتر

مي باشدز در هرحال هايک عدال

اجتماعي را ناا

آزادي دانسته و معتقد ا.

بايد نابرابري ها را ناديده بگيردز ظاهراً جان ا.توارت ميل اولين کسي ا.
عدال
دخال

اجتماعي را بکار برد و آن را معادل عدال
حکوم

در امر حماي

اجتمتاعي در
جامعه

که اصتطالح

توزيعي اراردادز هايتک مختالفتي بتا

از تضمين حداال درآمد بتراي افتراد تهيد.ت

نتدارد

تالزم آزادی و حکومت قانون در انديشه هايک

بسکه معتقد ا.
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انين کاري بايد حتمتاً در ختار از اتاراوب نظتم ااتصتادي بتازار

صورت گيرد تا عمسکرد بازار را مختل نکند در غير اين صورت نتيره نهتايي آن نقت
غرض خواهد بودز
اخالق مقدمهاي ضروري بتراي درب مفهتوم عتدال
ارزش هاي اخالاي را درون مايه اصسي .ن

از ديتدگاه هايتک ا.ت ز وي

و وجود نظمي ميداند که دوام جامعته بته

آن بستگي داردز هايک به رابطه اخالق و ااتصاد ميپردازد و به عقيده وي اخالق نقتش
تعيين کننده اي در اگونگي تخصتيص منتابع داردز بتهطتوري کته پيشترف
ااتصادي جوامع و دوام آنها در نهاي
هايک بر اين باور ا.

و تو.تعه

تابعي از ارزش هاي اخالاي حتاکم بتر آنها.ت ز

که ترهيزات بيولوژيک انستان همگتام بتا ابتداعات فرهنگتي و

نهادهاي متحول نشده در نتيره بسياري از غرايز و عواطن انسان هنوز بيشتر با زنتدگي
ابيسه اي .ازگاري دارند تا زندگي در جامعه متمدنز وي تمدن را به اين عس

پديتداري

مصنوعي و بيمارگونه مي داندز آزادي در نزد هايک به معناي آزادي از همه ايد و بنتدها
و رها شدن در غرايز نيس

بسکه برعکر هايک آزادي را در ااراوب ايتد و بنتدهاي

کسي يعني اانون ميسر ميداندز هايک به نقل از کان
که از هيچکر جز اانون اطاع

ميگويد انسان تا زماني آزاد ا.ت

نکندز در انديشه هايک مهمترين ارزشهتا و نهادهتاي

مؤ.ر جامعه مدرن يعني مبادله آزاد مالکي

فردي متکرر و عدال

مرموعهاي به هتم

پيو.ته را تشکيل مي دهد که در آن آزادي فردي بته عنتوان واالتترين ارزش اخالاتي و
حکوم ت

اتتانون بتته عنتتوان مهتتمتتترين نهتتاد موجتتد نظتتم نقتتش ا.ا.تتي و محتتوري

دارد)(Hayek,1949:55-56ز

حکومت قانون از ديدگاه هايک
دلمشغولي هايک به جامعه آزاد خود را در بحث از اانون و حکوم
مي دهد به نظر هايک مفهوم آ.تين يا هابزي فرمانفرمايي با حکومت

اتانون نشتان

اتانون .تازگاري
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ندارد زيرا اين تعرين اانون را با اواعد فرمان مانند .ازمان اجتماعي معادل متيکنتد و
نه اواعد انتزاعي رفتاري که مشخصه جامعه آزاد ا .ز تعرين کردن اتانون بته عنتوان
فرمان نهايتاً به توتاليتاريسم ميانرامد .از نظر هايک حکوم
ا.

که حکوم

اانون صرفاً به معناي ايتن

مانند هر فرد تابع اواعد اابل تنفيذ رفتار عادالنه ا.

ميکند اين اوانين زورگويانه نيس

و هايک تأکيتد

بسکه اين اتوانين يتا منتعهتاي .تسبي هستتند و يتا

الزامات ايرابي که فقط ناشي از اعمال داوطسبانه مي باشند و اين اوانين ما را تتابع اراده
ديگري نميکند)(Hayek,1973:11-12ز
هايک معتقد ا.

در منشأ اين اوانين دو احتمال وجتود دارد :يکتي اينکته اتوانين

حاصل عمل اانون گذاري باشند ،ديگر آنکه از نظر تاريخي تکتوين خودانگيختته دارنتد
ودر اينرا نوع دوم تقدم داردز به عقيده هايک اانون اديميتر از اانونگذاري ا .ز ارا
که اانونگذاري نوعي اانون .ازي ا.
ا.

و از کارکردهاي حکوم

ا .ز هايتک معتقتد

اوانين ناشي از اانونگذاري يک خطر بزرگ را به همراه دارنتد و آن اينکته دامنته

اداره امور حکومتي را به اداره امور کل جامعه متير.تاند و حاصتل آن را متيتتوان در
توتاليتاريسم نازي و شوروي ديدز هايک با .و.ياليسم به معناي مالکي
توليد و برنامه ريزي دولتي ااتصاد مخالف
يا عدال

اجتماعي نيز مخالف

دولتي و.تايل

مي کند و نيز با .و.ياليسم به معناي برابتري

ميکند و تنها يک نوع برابري را ميپتذيرد و آن برابتري

در برابر اانون ا(Hayek,1976:66-67) .ز
هايک برابري ااتصادي را با ااتصاد بازار همخوان و .ازگار نميداند .هراند هايتک
تمهيد معيش

حداال را براي افراد نيازمند خار از بازار ترويز ميکند اما بته هتيچ رو

موافق لغو نابرابري بازار نيس  .وي تأکيد ميکند برابري بتا پيشترف

نا.تازگار ا.ت .

وي نابرابري بازار را بته معنتاي ختانوادههتاي نتابرابر متيدانتد و معتقتد ا.ت

وجتود

خانواده هاي نابرابر به معناي فرص هاي نتابرابر ا.ت ز وي حتتي بتا برابتري تحميستي
تمهيدات و امکانات آموزش مخالف

ميکند .وي به کار گرفتن مفهوم عدال

اجتماعي

تالزم آزادی و حکومت قانون در انديشه هايک

را به معناي فراخواني توتاليتاريسم ميداندز مخالف

اصسي هايک بتا .تتونهتاي اصتسي

پروژه .و.ياليستي مانند برنامه ريزي مرکزي ااتصاد ،برابري ااتصادي ،مالکي
عدال

55

دولتتي و

اجتماعي ا .ز هايک بسشويسم و فاشيسم را شکسي از .و.ياليسم ميداند او بتا

آنکه طرفدار دموکرا.ي ا.

اما طرفدار حکوم

نيس ز وي فرمانفرمايي مردم

اکرري

را نمتتتتيپتتتتذيرد و آن را بتتتتا آزادي فتتتتردي و حکومتت ت

اتتتتانون نا.تتتتازگاري

ميداند)(Hayek,1975:77-78ز
هايک از کارکرد دموکرا.ي در جامعه پيشرفته صنعتي ناخشنود ا.
دادن اکرري

.ازمانيافته براي حماي

و آن را شتکل

از برنامه خاص به نفع گروههاي خاص ميداندز

وي .اختار خود دموکرا.ي را مستعد پيش آمدن انين وضعيتي ميبيندز در نظر هايتک
وضع اوانين مطابق با اواعد اابل تنفيذ رفتار عادالنته صتورت نمتيگيترد بتراي همتين
هايک معتقد ا.

که بته تفتوق اواعتد رفتتاري يتا حکومت

راه حل اين ا.

بازگرديمز به اين ترتيب دموکرا.ي اانوني هايک بدين جه
در اتتتاراوب اتتتانون حرکت ت

اتانون

مطرح گرديد که دول هتا

کننتتتد و خودشتتتان را فراتتتتر از اتتتانون تعريتتتن

ننمايند)(Hayek,1981:99-100ز
الگوي دموکرا.ي اانوني تو.ط نئوليبراليسم يا را.

جديتد بيتان متيشتود کته در

ميان انديشههاي هايک و نوزيک ديده ميشودز بر طبق نظر نئوليبراليس هتا دموکرا.تي
اانوني فقط مي تواند آزادي را محور کار ختود اترار دهتد زيترا زنتدگي .يا.تي ماننتد
زندگي ااتصادي ا.توار بر آزادي يا ابتکار فتردي ا.ت ز هايتک دموکرا.تي اتانوني را
آموزه اي دربتاره روش تعيتين آنچته کته بايتد اتانوني باشتد متي دانتد و آن را ابتزاري
.ودجويانه براي کمک به تأمين واالترين هدف .يا.ي يعني آزادي ميداندز بته عقيتده
وي اانون گذاران نبايد در حاکمي

اانون مداخسه کنندز زيرا انين دخالتي عمدتاً باعتث

کاهش آزادي مي شودز لذا بايد همه ايز به و.يسه حاکمي

اانون محدود شودز بنتابراين

دموکرا.ي اانوني مدعي بازار آزاد و محدود کردن نقش دولت

و هتدفش ختدم

بته
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دول هاي ليبرال غربي ا.

)(kukathas,1989:82-83ز

الگوي دموکرا.ي اانوني برگرفته از ارتباط متقابل ميان رهيافت

هنرتاري و نظريته

نهادي ا . .به عبارتي اانون ا.ا.ي به عنوان برترين هنرار در رأس تمام امور جامعته
ارار ميگيرد و لزوم احترام به اواعد بازي ارزشها و حقوق اجتنتابناپتذير را در تمتام
.طوح اجتماع ممکن مي.ازد و دول

در .ايه رهياف

نهادي با توجه به اانون ا.ا.ي

.اختار جديدي را به خود ميگيرد و کارکردهاي تازهاي را پذيرا ميشودز به اين ترتيب
فرهنگ دموکرا.ي در را.تاي رهياف

هنراري تحقق مييابد و دموکرا.تي يعنتي اتکتا

به انتخابات پارلمان و احزاب در را.تاي رهياف
هايک با به االش کشيدن اانون و دول
تغيير الگوي فسسفه اجتماعي ا.

هنراري محقق ميگردد )(Ibidز

در نظتامهتاي ليبترال دموکرا.تي آغتازگر

که اين نوع دموکرا.ي بر جنبتههتاي آزادي فتردي و

کررتگرايي .يا.تي تأکيتد دارد کته عستيرغتم داشتتن جنبتههتاي مختستن نتوانست
دموکرا.ي باثباتي را بوجود آورد ارا که ظهور دولت

رفتاه بتا توجته بته .تاختارهاي

دروني و تأکيد بر آزادي مرب  ،دموکرا.ي اجتماعي و الگوي مبتني بر تقاضا زمينههتاي
دول

ااتدارطسب را فراهم نمودز دول

نامحدود دخال

دول

ادرت و.يسهاي در د.
نهاي

رفاه مشتکالت متعتددي را از جمسته گستترش

در عرصههاي حيات اجتماعي ،تهديد آزاديهاي فردي و اينکته
کارگزاران بود تتا در اتاراوب نهادهتا ،فتراهم .تاخ  .در

ليبراليسم نو در واکنش به ترربه دول

مدرن پرداخ

رفاهي پديد آمد و به انتقتاد از ليبراليستم

)(Ibid:66-69ز

ليبراليسم نو مبتني بر مفاهيمي اون دول

حتداال ،آزادي منفتي الگتوي ااتصتادي

مبتني بر عرضه و دموکرا.ي اانوني تکيه داش ز نوزيک با کاربس
دفاع از دولتي ميپردازد که داراي کارکردهاي محدود ا.ت

دولت

حتداال بته

و هايتک بتا طترح مفهتوم

دموکرا.ي اانوني مطرح ميکند که دموکرا.ي نامحتدود آزادي را تهديتد متيکنتد .وي
رشد مداخسهگرايي را مدنظر ارار ميدهد تا در ااراوب اانوني جامعته آزاد بتا راابت
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دموکراتيک را مطرح نمايدز در عصر دموکرا.تي نامحتدود جامعته موضتوع کشتمکش
.يا.ي ميشود و اين روند حرک
تمامي خواه مسئولي

دول

هايک اين دول

به .وي دولت گرايتي را تقويت

کامل خوا.ته هاي انساني را به د.ت

متيکنتد،ارا کته
متيگيتردز در نظتر

بدون آنکه ضامن رفاه افراد باشتد بتاالترين خطتر را بتراي آزادي بته

وجود ميآوردز از نظر هايک دول هتايي کته در راه رفتاه جامعته بته عتدال
ميپردازند و به مسئولي

اجتماعي دول

تتوزيعي

و برابري ااتصادي افتراد توجته دارنتد دليستي

براي پاي بندي به هنرارها و نهادهاي مؤثر جامعته نمتيبيننتد و لتذا ااتدامات ختود را
گسترده از آنها تعرين مي کنندز طبيعي ا.
در تناا
ا.

که تعرين آنها از آزادي و حقتوق انستاني

با آن ايزي باشد که انسانها انتظار دارندز به اين ترتيب هايک بتر ايتن بتاور

که برنامهريزي دولتي متمرکز نميتواند به موفقي

بر.دز وي نظام .و.ياليستم را

نمونهاي از اين برنامهريزي متمرکز مي داند و ااتصاد دولتي به .توي تمرکتز اتوا را بته
زيان حيات جوامع انساني مي داندز از نظر هايتک آزادي تحت
ميتواند بيشترين فرص

را براي همه افراد مهيا .ازد)(Gray,1993:88ز

هايک از نئوليبرال هاي راديکال ا.
اجتماع و .يا.

لتواي حکومت

اتانون

ارا که ا.ا.اً با هرگونه برنامهريزي در حتوزه

مخالن ا . .وي هرگونه انديشه .و.ياليستتي در حتوزه ااتصتاد را

نفي مي کند و مانند ليبرال هاي راديکال توتاليتاريسم و ديکتاتوري را ناشي از د.تتکاري
در بازار مي داندز در نزد هايک اانون نظم خودجوش ا.

و محصول تحتولي طتوالني

همانند ديگر نهادها مرل بازار ميباشد .وي با آنچه پوزيتيويسم اانوني ناميتده متيشتود
يعني ايراد ارادي و عقالني حق و اخالق شديداً مخالن ا .ز به نظتر او طبتق فرمتول
کان

انسان تا زماني آزاد ا.

که از هيچکر جز اانون اطاعت

نکنتدز وي بته عنتوان

يکي از فيسسوفان ارن بيستم باعث تغييرات بسيار در نوع نگاه دولت هتا و انديشتمندان
.يا.ي نسب
آزادي ا.

به دول  ،ااتصاد و .يا.ت

شتدز از محورهتاي انديشته .يا.تي هايتک

بر اين ا.اس فرد بدون عنصر آزادي اتادر بته ادامته حيتات نيست

و نيتز
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عنصر دول

زندگي فرد در جامعه بايستي بدون دخال

باعث نابودي فرد و جامعه ميشودز هايک معتقد ا.
گسترده دول

فکر مي کند و دخال

در نهايت

فردي ميشودز وي در دهه  2991به مخالف
دول

باشدز ارا کته دخالت
دول

دولت

به تمرکز و ادرت بيانتهتا

باعتث نتابودي آزادي و تصتميمگيتري
با آراي کنيز ميپردازد و هرگونه دخالت

را برهمزننده نظم طبيعي جامعه ميداند و به شتدت آن را انتقتاد متيکنتدز لتزوم

باز.ازي پر از جنگ جهاني دوم .يا .هاي کنترل دول
کمونيسم با هداي

ااتصاد دولتي در اروپاي شراي در حال گسترش بودز حزب کتارگر

در  2919در مرسر عوام انگسير به اکرري
مداخسه دول
اهمي

را وادار به ادامه دادن نظتام

ر.يده بود و روزولت

در ااتصاد بودز بهطورکسي ااتصاد کنترلي و حماي

در امريکتا موافتق

دول

در آن دوران از

خاصي برخوردار بود)(Ibidز

هايک منتقتد .يا.ت هتاي برنامتهريتزي دولتتي و حمتايتي بتود و آن را بتر خطتا
ميدانس

و پيشبيني ميکرد اين وضعي

در نهاي

منرر به بحران در ااتصتاد خواهتد

شدز .ه دهه طول کشيد تا نظريههاي هايک بر کر.ي ادرت تکيته بزنتدز تتا بانرتا کته
رکود و بحران ااتصادي دهه  2911در.تي نظريه هايتک را بته اثبتات ر.تاندز هايتک
معتقد ا.

شناخ

در افراد پراکنده و در بين مردم به نسبيتي وجتود داردز وي هماننتد

ويسهم ديستاي آلماني مي گويد بايد نسب

به گذشته به فهم همدالنه ر.يد و معتقد ا.

آنچه امروز ما آن را تمدن مي دانيم ميراث گذشتگان ا .ز لذا وي با هرگونه انقتالب و
حرک هاي آني مخالن ا.

و آزادي و تو.عه جامعه را از ديتدگاه عقالنيت

مي نگردز وي با نظام هاي کمونيسم و نازيسم که بر عقالني
دارند به شدت مخالف
شناخ

ميکندز ا.تدالل هايک آن ا.

مح

تکتامسي

و تمرکزگرايي تکيه

که اگر افراد آزاد باشتند کته از

خود ،بيشترين بهره را ببرند اين کار بايستي در بستر اانون صورت گيردز

هايک معتقد ا.

در بستر آزادي تح

حکوم

اتانون ا.ت

جاري مي شودز هايک معتقد به کمينه .اختن ادرت و حکوم

کته عتدال
و تقوي

و رفتاه

توانتاييهتاي
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جامعه و فرد ا .ز وي در کتاب راهی به سوی بردگی برنامهريزي متمرکتز و دخالت
دول

در ااتصاد را زمينه پيدايي توتاليتاريسم و محو آزادي فردي متيدانتدز وي در اثتر

ديگرش به نام بنيـاد آزادی دخالت

در ااتصتاد بته بهانته تتأمين عتدال

اجتمتاعي را

خدشهاي براي آزادي منفي ميداندز وي دموکرا.ي را به معنتي حکومت

اتانون تسقتي

ميکند و به نظرش ممکن ا.

اوانين خود.ترانه وضتع شتده باشتند بته گونتهاي کته
را بر فرد فراهم .تازدز لتذا وي ميتان دو اتانون

موجبات تحميل اراده خود.رانه دول

تميز اايل ا ، .يکي اواعد رفتار عادالنه و ديگري امريههتاي حقتواي از نظتر هايتک
اانون وااعي با امريههاي حقواي متفاوت ا.

)(Hayek,1988:35-36ز

از نظر هايک اانون وااعي بايد بازدارنده باشد نه ناهي اين اوانين ضامن آزادي فترد
و حوزه خصوصي ا .ز وي اواعد اخالاي را به نوعي داراي بازدارنتدگي متيدانتد در
حاليکه اانون مرب

يا امريههاي حکومتي حدود آزادي فردي را محدود ميکندز اتانون

منفي ضامن آزادي افتراد ا.ت

و دولت

بايتد بتا تو.تل بته اتوانين بازدارنتده حتوزه

خصوصي فرد و آزادي فردي را تأمين نمايتدز افترادي مرتل هايتک ،فريتدمن ،راتبتارد،
اينراند ،هابرماس ،نوزيک ،شوماخر ،روزاکرانر و پوپر در نظريهپردازيهتاي ختود بته
تحول در رويکردهاي ترويزي دول
مفهوم دول
نقش حکوم

و پيدايش نئوليبراليسم و را.

حداال اشاره دارندز هايک نيز بر نظريه دول
در ااتصاد به موازات دول

نو و آنارشيسم و

حداال تأکيد ميکندز امروزه

رفاه مشکالتي را براي ليبرالها ايراد نمتوده

که خود باعث نوعي الگوي ااتصادي مشابه با ليبراليسم کال.يک شد و در شتکلگيتري
نئوليبراليسم مؤثر بودز هايک معتقد ا.
.م

توتاليتاريسم حرک

تمدن غرب در نتيره .يا .هاي نادر.

بته

ميکند و به خطر افتاده ا .ز وي براي دفاع از تمدن غترب

بنياد آزادی را نگارش ميکند و در آن به آزادي منفي اشاره دارد و تنهتا راه حرا.ت

و

تأمين آزادي منفي را اانون رفتار عادالنه ميداندز هايک نظامهاي اجتماعي را به دو نتوع
تقسيمبندي ميکند يکي ،نظامهاي ناشي از طرح و د.تور آگاهانه انسان مانند نظامهتايي
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که دخال

در امور را روا مي دهنتد و مصتنوعي هستتند و ديگتري نظتامهتاي

دول

خودجوش مانند نظام .رمايه داري آزاد که برا.اس طرح و انديشه انسان بوجود نيامتده
)(Hayek,1979:95-96ز

و فااد هدف از پيش تعيين شده ا.

به نظر هايک برنامهريزي براي نظام خودجوش غيرعمسي ا.
دول

در نظام اخاللگرا.

از نظر هايک دول

زيرا حکوم

الزم از پيچيدگي اين نظام را نتدارد

خود عامل اصسي بيثباتي ااتصادي ا.ت ز وي در خصتوص رابطته

آزادي و اانون مي گويد حکوم

اانون ضرورتاً از آزادي و فرد حماي

آزادي فردي در نظر هايک به اين معنا.
فرد را هداي

شناخ

و از ايتنرو دخالت

که در تصميمگيريها اواعتد رفتتار عادالنته

کند نه امريه هاي خاص حکومتيز وي معتقد ا.ت

متضمن ااتدار و آمري

ميکنتدز اصتل

ااتدام اخالاتي نوعتاً

نيستند بسکه برحسب نيازها و شرايط تکامل و تحول اجتمتاعي

آنها نيز دگرگون ميشوندز از نظر هايک آزادي محصول اانون ا.
مدني وجود ندارد و حکوم

و ختار از جامعته

اانون ضرورتاً از آزادي فرد پا.داري ميکنتدز وي اتانون

را محصول تکامل اخالاي جامعه مي دانتدز هايتک اتانون بنيتادي را محصتول آزادي و
اخالق منفي و بازدارنده و ضامن تمامي

آزادي فرد ميداند و معتقد ا.ت

مشتروعي

اوانين را بايد در انطباق با اانون بنيادي و همگاني ياف ز بر اين ا.اس تمهيدات دولت
براي دخال
تبعي

در ااتصاد که به زيان برخي گروههاي اجتماعي تمام ميشود را امريههتاي

آميز ميداند)(Hayek,1978:44-45ز
از ديد هايک حقوق و اانون جزيي از تاري طبيع

يکديگر پديد مي آيتد و بتر پيتدايش دولت

انسان ا.

که از روابط آدميان با

تقتدم دارد ولتي اتانون بنيتادي را در مقابتل

اانونگذاري مطرح مي کنتدز هايتک از دموکرا.تي بته مرابته اتانون دفتاع متيکنتد و بته
دموکرا.ي به مرابه حکومت

اکرريت

و دموکرا.تي اکرريتتي پوزيتيويستتي اايتل نيست ز

دموکرا.تتي حقتتواي از جمستته ديتتدگاههتتاي را.تت

نتتو و تسفيقتتي از نئوليبراليستتم و

نئومحافظهکاري ا .ز هدف آن تحقق جامعه بازار آزاد همتراه بتا دولت

حتداال ا.ت ز
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هايک در اين زمينه دموکرا.ي را فينفسه هدف نميداند بسکه ابتزار منفعت طسبانته بتراي
کمک به تتأمين عتاليتترين هتدف .يا.تي يعنتي آزادي متيدانتدز خصوصتيات الگتوي
دموکرا.ي حقواي عبارتند از برخورداري از حکوم
اانون ،حداال مداخسه دول

مشروطه و تفکيتک اتوا ،حاکميت

در جامعه مدني و زندگي خصوصتي ،حتداکرر ميتدان عمتل

براي جامعه بازار آزادز شرايط عمومي دموکرا.تي حقتواي شتامل متوارد زيتر متيباشتد:
 -2رهبتتري .يا.تتي کارآمتتد در اتتاراوب اصتتول ليبرالتتي1 ،تت وجتتود حتتداال اواعتتد
بوروکراتيک9 ،ت محدودي

نقتش گتروههتاي همستو1 ،تت بته حتداال ر.تاندن تهديتد

جمعگرايي )(Ibidز

نتيجهگيری
هايک از متفکران حوزه گفتمان دول
انبساط جامعه مدني ا .ز وي به دول
حمسه ميکند و بر آن ا.

کواک و جامعه فعتال يتا انقبتاض دولت

رفاه. ،و.ياليسم و هرگونه برنامهريزي دولتتي

که برنامهريزي نامطسوب و نتاممکن ا.ت ز در ايتن گفتمتان

جامعه مدني خار از ا.تيالي مراکز ادرت دول
شدن دول

و

ا.

و اين جامعته در پتي کواتک

و ظهور جامعه فعتال شتکل متي گيتردز هايتک معتقتد ا.ت

فقتط کنتترل

دموکراتيک مي تواند جسوي خود.رانه شدن اتدرت را بگيتردز وي بتر مرکزيت

آزادي

افراد در تعقيب اهداف خود در تبادالت رااب آميز با يکديگر تأکيتد داردز هايتک ميتان
ليبراليسم و دموکرا.ي تفکيک اايل ا .ز به نظر وي حکومت
ميکند که افراد تح

اتانون شترايطي تتأمين

آن ميتوانند در مورد اگونگي ا.تفاده از منتابع موجتود تصتميم

بگيرندز دموکرا.ي اانوني از نظر هايک جامعه بازار آزاد و دول
بر آن ا.

که شناخ

ما از نيازهاي ديگران در حدي نيس

را تنظيم کنيم و تنها در بازار آزاد ا.

حداال ا.ت ز هايتک

که بخواهيم زنتدگي آنهتا

که .ازوکار تعيين گزينه جمعتي برا.تاس فترد

ا .ز به گفته هايک ،فريدمن و نوزيک تغيير در .اختارهاي فرامستي در دولت

باعتث
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انتقال از دول

رفاه به دول

حداال شده ا .ز

منظور هايک از آزادي عمدتاً آزادي .يا.ي و مدني فتردي ا.ت
ادرت دول

و محتدود کتردن

تو.ط ااعده حق بته نظتر هايتک تتز مرکتزي آزادي .يا.تي را تشتکيل

مي دهدز اين ااعده يعني حکوم

تو.ط اانون و نه انستانهتا را اولتين بتار يونتانيهتا

کشن کرده و آن را ااعده ايزونومي ناميدند ،يعني برابري همه در برابتر اتانونز هايتک
معتقد ا.

ايزونومي به مراتب مهمتر از دموکرا.ي ا .ز آرمان ايزونومي از يونتان بته

رم منتقل شده و تو.ط فيسسوفان ا.کوال.تيک ماننتد اکو ينتاس مقتدس بتر فيسستوفان
اجتماعي جديد مانند هيوم ،کان  ،ا.مي  ،فرگستون و ا.تتوارت انتقتال يافتته ا.ت ز
انقالب انگسستان در ارن هفدهم او جديد تحقق آرمان ااعده حق يا حکومت
ا .ز هايک حق را نظم خودجوش و فااد عقالني
تدريري جه

ميداند و آن را بته و.تيسه جريتان

تضمين آزادي مطرح ميکندز وي حکومت

اانوني آزادي ميداند و معتقد ا.
هيچکر جز اانون اطاع
وي معتقد ا.

طبق فرمول کان

اتانون

اتانون را نگهبتان و ترستم

انسان تا زمتاني آزاد ا.ت

کته از

نکندز

از زماني که دموکرا.ي ديگتر تضتميني بتراي آزادي فتردي نباشتد

مي توان آن را به صورت توتاليتر تصتور کتردز لتذا کنتترل دموکراتيتک متيتوانتد متانع
خودرأي شتدن اتد رت گترددز امتا صترف وجتود دموکرا.تي منتهتي بته ايتن هتدف
نميشودزاگر ادرت دموکرا.ي را اواعد ثابتي محدود نکنتد نتاگزير تبتديل بته اتدرت
خودرأي مي شودز به نظر هايک نظام مبتني بر آزادي فردي متکي بته ابتول عتام اصتول
کسي به عنوان و.يسهاي براي ايراد نظم در امور اجتماعي ا .ز به نظر هايک حکومت
مبتني بر جمع خود را پايبند هيچ اصل عامي نمي دانتد ،لتذا هايتک مختالن .ر.تخ
هرگونه تفکتر جمتعگرايانته ا.ت

اترا کته در نظتر وي جمتعگرايتي فکتري مقدمته

جمع گرايي .يا.ي و توتاليتاريسم ا .ز هايک از طرفداران مکتب اتتريش ا.ت ز ايتن
مکتب با رد نظريه ارزش کار مارکر مطرح ميکند که اگونه ايم هتا و هزينتههتا در

تالزم آزادی و حکومت قانون در انديشه هايک

زندگي .يا.ي بر مطسوبي
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کاالها و خدمات و ديگر منابع مبتني ا .ز اين تمايتل ضتد

.و.ياليستتتي برنامتتهاي و.تتيع در حيطتته تفکتتر اجتمتتاعي و .يا.تتي را دربرگرفتتته
ا .زهايک به عنوان يکي از .ردمداران اين مکتب به نگاه عسمگرايانته معتترض ا.ت
ارا که وااعيات اجتماعي برخالف وااعيات طبيعي بتر عقتلگرايتي و فردگرايتي تکيته
داردز اين مکتب برخالف گرايش مبتني بر گزينش عمومي که به دول
به عدال

رفاه متيانرامتد

و اخالايات نمي انديشد و مخالن ترويزهتاي اخالاتي بتراي برابتري و بتاز

توزيع و عدال

اجتماعي ا .ز هايک از يک.و آزادي را اصل ميداند و از .وي ديگر

از بازار آزاد براي به حداکرر ر.يدن دانش انسان دفاع ميکند و از طرفي دول
طرز تسقي از فشار و عدم آزادي ميداند و بر مفهوم دول

حداال تأکيد ميکندز

را نوعي

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سياسی و روابط بينالملل
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