
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
  83 -98 ، صفحات1391 ، اردیبهشت2  شماره

  
  اقتصاددان لیبرال قرن بیستمفریدریک آگوست ون هایک

  
  1مدیته معرمنی

  
  فردریک هایکشک او بیت علمی و ادبی در قرن بیستم باشد حیا اگر یک اقتصاددان عامل تجدید

قرن  های لیبرال کالسیک از بزرگترین تئوریسین) 1899-1992( 3 ون هایکاگوست فردریک 2.است
 .تالش عالمانه او فراتراز اقتصاد بود ، در علوم اقتصادی بود1974 وی در که جایزه نوبل درحالی، بیستم بود

از فلسفه  ازاقتصاد تا روانشناسی تئوریکی، .طیفی از موضوعات دارد های بسیاری در کتاب هایک مقاالت و
ی هایک در سطح ی تالشی در جهت شناسامقاله این .علوم تا تاریخ عقاید از فلسفه شناسی و سیاسی تا انسان
 گزیده سخنان و اظهارنظر سایر دانشمندان در خصوص هایک ،ها های تحقیقی، نوشته زندگینامه، رشته

   .باشد می
  

  زندگینامه. 1
وی . متولد شد  ممتازعلمیبه لحاظ ای  درخانواده و اتریش در )1899-1992( فردریک ون هایک

. اقتصاددان و دانشمند علوم اجتماعی مکتب اتریشی بود و در حقیقت عنصر اصلی و متأخر این مکتب بود
ی ستیالی سوسیها دهی به اگرایشات فزایندهباقابل ت بازار آزاد و داری و سرمایه  اقتصاد به لحاظ دفاع ازهایک

طی جنگ  .قانون، روانشناسی واقتصاد را خواند در دانشگاه وینهایک  . شدمعروف قرن بیستمدر
  .مجارستانی و در خط مقدم ایتالیا خدمت کرد –ارتش اتریشی جهانی اول در

 
  

                                                 
 mn_motamedi@yahoo.com    .بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ت علمی پژوهشکده پولی وأهی عضو و استادیار. 1

2. The library of Economics and Liberty, the Concise Encyclopedia of Economics, Biography of 
Friedrich August Hayek (1899-1992). 
3. Friedrich August Von Hayek  
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84 2  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

به سپس  .شد دکترای علوم و قوانین سیاسی از دانشگاه وین موفق به اخذ و بازگشت پس از جنگ به وین
 سمینار خصوصی را 5 میسزون و لودویک 4و مورگنسترون 3مچلوب 2، هابرلر،1یدهمراه اقتصاددانانی چون گاتفر

  .کینزی بود-که معادل اتریشی میدان کمبریجیتشکیل داد 
 به واسطه کار با لودویک ون میسز های اولیه به سوسیالیزم درگرایشهایک افکار اقتصادی 

 ر و مجری مؤسسه تازه تأسیسمدی 1927 سال در وی .کرد تغییروین ی دریهای دانشجو طی سال
 )1923 -1924( های  سالطیوی  . شد و میسز را به معاونت اجرایی خود برگزیدپژوهش در سیکل تجاری

 1931 سال تاهایک  .دردانشگاه نیویورک کار کرد 6 جنکسجرمیا عنوان همکار پژوهشی با پروفسوربه 
 تئوری 1929 درسال . بودیشی تحقیقات اقتصادیسسه اترمؤمدیر  ،قبل از الحاق به دانشکده اقتصادی لندن

برای ایراد پس از آن  و  منتشر کردرا 7"انداز تناقض پس"عنوان   و موضوعی تحت"پول وسیکل تجاری"
 ها و عنوان قیمت تحت 1931 سال درها  این سخنرانی .مدرسه اقتصادی لندن دعوت شدسخنرانی به 

 آمار  به عنوان استاد اقتصاد وشکده اقتصاد لندن رفت و به دان1930در اوایل دهه  .تولید چاپ شد
نسبت به میلی   با بیبه واسطه آن و  حفظ کرد سال18 تا  این موقعیت راوی. کار شدمشغول ب

 .تبعه بریتانیا شد به آلمان نازیشدن  پس از ملحقبازگشت به اتریش 

بهره  سودها، ،)1937( 8للیالم ثبات بین ی پولی ویگراهای ملی   کتاب لندندر هایکفردریک 
. را منتشر کرد )1948(11اقتصادیمورا ی ویگرا فرد،)1944(10مسیری به بندگی ،)1939(9گذاری سرمایه و

اعضاء پیشرو در لیبرالیزم کالسیک را گرد هم  و سیس کردأرا ت12پرلین   مجمع مونت1947در سال 
استاد  1974 تا سال سپس  و13رگوب سیاست اقتصادی دانشگاه فری استاد 1950در سال  هایک.آورد

مشترک جایزه نوبل بطورگونار میردال اش، رقیب ایدئولوژیکی  ووی . شدبورگاقتصاد دانشگاه سالز
  .ددن بر1974  سالدر علوم اقتصادی را در

                                                 
1. Gottfried 
2. Haberler 
3. Machlup 
4. Morgenstern 
5. Ludwig Von Mises 
6. Jeremiah Jenks 
7. The Paradox of Savings 
8. Monetary Nationalism and International Stability 
9. Profits, Interest and Investment 
10. The Road to Serfdom 
11. Individualism and Economic Order  
12. Mont Pelerine Society 
13. Freiburg 
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85 ... اقتصاددان لیبرالفریدریک آگوست ون هایک

  وطی این دوره مطالعات. مانددرآنجا گشت و تا زمان مرگش بورگ باز  در این سال به فریهایک
 آزادی گذاری و ، قانون)1967(اقتصاد   سیاست وفلسفه که متفاوت داشت موضوعات ی درآثار

 و )1978( تاریخ عقاید اقتصادی ،سفهمطالعات جدید در فل ،)1967(کردن پول  ملی غیر،)1978-1973(
کردن  آزادی فرصتی برای خوب عمل":  هایک.ست این آثار ااز جمله) 1990( بینی یا وهم مخربخود

  ".هم باشد کردن رای بد عملاست، اگر  فرصتی ب
  

  فردریک هایک و آزادی اقتصادی. 2
 ی مکتبدر تئوری سیکل تجاری، تئوری سرمایه و تئوری پول 30 تا 20از دهه بیشتر کارهای هایک 

سیستم " نظر آدام اسمیت را که  اینیو .دید هایک بین این موضوعات ارتباطی منطقی می.  بودیاتریش
اهداف حتی اگر این تطبیق بخشی ازدارند هماهنگی اعمال مردم  در د نقش اصلیها و بازارهای آزا تقیم

در مقوله  1مدیون انتقاد ادموند برک لیبرالیزم کالسیک ع او ازدفا ،همچنین .تأیید کرد  را"اشخاص نباشد
  .ی بودیگرا عقل

ثیر عملیات أت  اما تحت،ریزی نشده  برنامهکه است طبیعی و خودکاربازار یک امر هایک  از نظر
  زیرا،دبرشمراز دالیل شکست بازار مرکزی را   افزایش عرضه پول توسط بانکی و.باشد میبشر 

در این  .سازد  و اعتبار را به طور مصنوعی ارزان می دادههای بهره را کاهش نرخافزایش عرضه پول 
گذاری   اما سرمایه،ندده میگذاری را افزایش   سرمایهبهره  وها  تجار با عالئم نادرست قیمتشرایط

ها به  تر است و بیشتر سرمایه گذاری بلندمدت به نرخ بهره حساس نامتجانس است چرا که سرمایه
 نه تنها اند آمده ینیپا بطور مصنوعیای که  های بهره  نرخبنابراین،. ندیاب میهای بلندمدت سوق  پروژه

وی معتقد . شوند  می2گذاری بد سرمایه د بلکه باعثنشو باال می بطور مصنوعیگذاری  باعث سرمایه
ع سالمت  این حضیض یک نوو شود  اوج به حضیض بدل می بطور طبیعی سیکل تجاریهر دربود 

است که موجد   مصنوعیهای  اجتناب از اوج، راه اجتناب از آنبنابراین .باشد در فرایند تعدیل می
 .باشند آن می

 هایک و کینز .عقاید نوظهور کینزی شد  و3ینز جان مینارد ک رهبر مخالفین30هایک در دهه 
با کمک چند  هایک .های یکدیگر آشنا بودند های خود را همزمان ارائه کردند و با دیدگاه مدل

 در تثبیت 4که بحران بزرگ به واسطه تالش سیستم فدرال رزرو تئوری از میسز چنین بحث کرد

                                                 
1. Edmund Burke  
2. Mall Investment  
3. John Maynard Keynes 
4. Federal Reserve System 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             3 / 16

http://ejip.ir/article-1-117-fa.html


86 2  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 گفت تنها راه مداوای بحران وی .ه است ایجاد شد1920های پولی در دهه  ها وبا دخالت قیمت
  وکار و سرمایه های نادرست نیروی در مواجهه با تخصیصه شود تا آنست که به بازار مهلت داد

  به صورتمرکزی  بانکو  تعدیل گردداعتباری نادرست اختالل اقتصادی ناشی از مدیریت پولی و
 افزایش مخارج ، داشت که عالج بحران اصراروقتی کینز در بیان این موضوع .تنظیم عمل کندخود
کید کرد أ تباشد، هایک مخارج می کنترل فزاینده دولت بر مدیریت سرمایه و بسط پولی و ،دولت

 بیانگر ها ها و هزینه که در آن قیمت وضوح تصویری را اقتصادی  کینز بر مفاهیم کالنکه تمرکز
 ی و.کند شند مخدوش میبا شتغال میاهای  فرصت ری سودآور وگذا عوامل حقیقی تعیین سرمایه

نی اقتصادی در شده توسط کینز دولت را در مسیر سقوط و واژگو های دفاع  که انواع سیاستکید کردأت
به واسطه اوج مصنوعی ایجاد  در حال حاضر و کهباشند   میهایی تبعات سیاست اینها .دهد آینده قرار می

  .دنشو می
آینده فرا . یابد هایی دارند که بعضاً تحقق نمی ایدهقتصادی  اهایک اعتقاد داشت که کارگزاران

 مبتنی بهترین راه در این شرایط آن است که تولید. یابد  حقیقی تحقق نمیگذاری سرمایهرسد و  می
هایی  گذاری به تعویق انداختن چنین سرمایه. لغو شود) تحقق نیافتنی( بینی تقاضای آینده بر پیش

  بکار پویاتکنولوژیهایی با   و در بخشنمودهبردهای غیرسودآور منحرف عوامل تولید را از کار
ع میسر نخواهد شد و خالصه ناببدون این به تعویق انداختن تولید، کاربرد و اشتغال مجدد م. دگیر می

رای اشتغال مجدد منابع تولید سازی مجدد ب همان فرایندهای به تعویق انداختن و آمادهبحران اینکه 
داند، اما انتخاب بین بحران فعلی  ک سیاست انتخاب بین بحران و عدم بحران را مجاز نمیهای. است

توان بحران را به شکلی  شمرد و اعتقاد دارد که در تورم فزاینده می و بحران بدتر بعدی را مجاز می
ای پس  تجربه اروپمانند( شود می نهایتاً منجر به بحران بدتری کهد رل کیبدتساختگی به شکوفایی 

 بدل خواهد شد و  که در بلندمدت بحران بزرگ به داروی خوبینظریه این بنابراین .)از جنگ
  .باشد می  هایک دشمنان رفاه عمومی هستند ازهای انگیزشی عاملین سیاست
هرگاه الزم شود که از چند دیدگاه متضاد یکی حذف شود،کمترین ضرر آن است ": هایک

پس دموکراسی تنها روش تغییر . تری برخوردار است ایت قویکه برآورد کنیم کدامیک از حم
  ".آمیزی است که بشر تاکنون کشف کرده است صلح

ند که تئوری عمومی کینز جنگ را برد، اما هایک و سایر ردک  فکر میاقتصاددانان اغلب
های  هایک اعتقاد داشت که سیاست .چنین اعتقادی را نپذیرفتندهرگز  مکتب اتریشی یاعضا
 برای مرکزی  بانکچرا که ،ناپذیری موجب تورم شد نزی برای کاهش بیکاری به طور اجتنابکی
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87 ... اقتصاددان لیبرالفریدریک آگوست ون هایک

این عقاید هایک که . خود موجد تورم بوداین امرداد که  کاهش بیکاری عرضه پول را افزایش می
  .مطرح شد 1ها  ترییست  توسط مانیبعدها شد بیان 1958اوایل 

  اما،بسیار مشهور شدهای اقتصادی   تئورییان پیشروهایک به عنو تئوری 1940یل دهه در اوا
های فعال  همکارانش که دخالت و های کینز واسطه نفوذ فزاینده ایدهبه  پس از جنگ جهانی دوم

   قرار گرفت، الشعاع تحت نظریه آزادی اقتصادی هایک دولت در امور اقتصادی را مطرح کردند،
هایک  ، دانشگاهی اصلی اقتصادیهای بخشیک از چنکردن شغل در هی  به دلیل پیدابه طوری که

 در .درآنجا ماند) 1950-1962( های  در سالدانشگاه شیکاگو شد و کرات اجتماعی درپروفسور کمیته تف
 برگ  فریور اقتصاد سیاسی در دانشگاهس به عنوان پرف1968  سال تا هایک به اروپا رفت و1962 سال

 سال بعد 9 تا ودر اتریش به تدریس پرداخت 2اه سالزبورگ ، سپس در دانشگمشغول بکار شدآلمان 
  .به این کار ادامه دادیعنی بازنشستگی 

دد برای اشتغال مجدد منابع سازی مج ها همان فرایندهای به تعویق انداختن و آماده بحران: هایک
های انگیزشی  ستبلندمدت به داروی خوبی بدل خواهد شد، عاملین سیا از آنجایی که بحران در. ندتولید

  .دشمنان رفاه عمومی هستند
  به همراه گونار میردال1974 سالکه در رشد کندی داشت تا این70 در دهه هایکشمار انتشارات 

ای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی ه تقابل پدیدهمی و تشریح وابستگی لهای پو جایزه نوبل را برای تئوری
  وباره اقتصاد درزالخطا بودن دانش فردییکید بر جاأ ت بازه نوبلیجادر ضیافت  هایک .کردفت ایدر

 ، مقابل فیزیک در بهبود ادراک اقتصادی به عنوان یک علم محض در راتوهمات خود  اجتماعیترتیبات
 شروع مجدداً به طوری که گشود، ویاین اتفاق فصل جدیدی در زندگی  ظاهراً .طب بیان کرد شیمی و

  .ست کردبه چاپ آثاری در اقتصاد و سیا
شد و در حالی  تر می تندروشوند هایک  کارتر می با وجودی که اغلب مردم با افزایش سن، محافظه

شدن یا   شروع به جانبداری از جهانی70هه مرکزی همکاری داشت، در د که بیشتر عمر خود را با بانک
ایزی چاپ صوصی که پول متمخ  عامالن بخش گفتی و.المللی شدن و غیرملی شدن پول کرد بین
های رقیب  توانند از بین این پول خرید پولشان انگیزه دارند و مشتریان می  قدرت برای دستیابی بهکنند می

 هایک به عنوان جایگزین   بسیاری از اقتصاددانان به سیستمشرقی  با تخریب سیستم اروپای. انتخاب کنند
  .مناسب برای پول ملی با نرخ ثابت روی آوردند

                                                 
1. Monetarists 
2. Salzburg 
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88 2  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 و در در طی زمان. های دانش ما در تضاد است  اکثریت بعضاً با برخی فرایندنگرش": هایک
گیرد بسیار محتمل است که هر نگرشی یک نگرش غالب بشود،  فرایندی که این نگرش شکل می

 .اما تا زمانی که حمایت کافی از نگرش برتر ایجاد نشود نگرش غالب نگرش اکثریت است

 ها اطالعات و ادعا کرد که مکانیزم قیمت) 1945(جتماع برد دانش در ادر کتاب کارهایک 
سازد تا متضاد عمل کنند و   جامعه را مجاز میی را مطابقت داده و اعضاعمومی دانش شخصی و

در جایگاهی هایک مکانیزم قیمت را . پیچیده به لحاظ اصل سازماندهی خودکار ایجاد نمایندنتایج 
 امری بدیهی وبلکه  ، استشدهن طراحی اصشخا توسط ای اهانهگ دخالت آاب زبان قرار داد که مانند

  .باشد میطراحی بشر ن اماشود  که از فعالیت بشری ناشی میاست  خودکار
  

  مسیری به سوی بندگی :هایک و سوسیالیزم. 3
هایک . یافتریزی اجتماعی گرایش   به مبحث عملکرد برنامه40  دهه و اوایل30در اواخر دهه  هایک

ریزان اطالعات تخصیص همزمان  های برنامه کند که داده ریزی اجتماعی در صورتی عمل می مهگفت برنا
های بالقوه بکارگیری منابع متفاوت  شود چرا که دانش افراد از فرصت  چنین نمیاما ،منابع را منعکس کند

.  نخواهد داشتهمزمان بطوررا ) ها و بنابراین داده(ریزی مرکزی مجموعه این اطالعات  است و برنامه
  وسازد د بیشترین امکان برای استفاده مردم از اطالعات شخصی را فراهم میا بازار آز کههایک گفت

اقتصاددانان و حتی بسیاری از اقتصاددانان اغلب امروزه . کند ها را ایجاد می یند بازار است که دادها فراین
 استناداز اقتصاددانان دانشگاه هاروارد  1کساجفری س به گفتهوی  .این ایده را قبول دارندست سوسیالی

 محلی که ،گذاری کجاست  اگر از یک اقتصاددان بپرسید که محل مناسب برای سرمایهکه کند می
اقتصاددانان .  نخواهد داشتیپاسخ دقیق استگرایی تحقق پذیرفته  کنند و تخصص صنایع رشد می

  که ماال شودؤس  هر زمان از من بنابراین.اند نکردهآوری  اطالعات کل روی زمین را که تجار دارند جمع
 .دانم  نمی: خواهم گفت؟تولید کنیم  قادریمچه چیزهایی

 به سوی مسیری"  کتابوی .حمله کردم سای متفاوت به سوسیالی  شیوه به1944در سال هایک 
اینطور رد و در آن م برحذر داسرا نوشت تا هموطنان و همقطاران بریتانیایی خود را از سوسیالی "بندگی

ریزی  مهچرا که برنا ،شود می2توتالیتاریانیسم  زندگی اقتصادی ما منجر بهبحث کرد که کنترل دولتی بر
 منجر به ساخت وثر خواهد أگزیر زندگی اجتماعی را نیز متنا بوده و اقتصادی مرکزی منحصر به بخش

 ی فرد یا گروهتمرکزریزی م اقتصاد با برنامهدر . شود ها می  انسان شئون زندگیتمامکنترل کامل دولت بر 

                                                 
1. Jeffrey Saks 
2. Totalitarianism 
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تخصیص این ریزان اطالعات کافی برای  که برنامه این برای اما،از افراد باید تخصیص منابع را تعیین کنند
   .ندارد وجود یکارا در اختیار داشته باشند تضمین

 فروش زیادی نیزها نوشته بود در آمریکا   برای بریتانیاییهایک که  سیری به سوی بندگیکتاب
حال حاضر که درمکتبی .  معرفی کردهایک با نوشتن این کتاب خود را یک رهبر لیبرال کالسیک. کرد

 .شود  مدافع بازار آزاد نامیده میلیبرالیزم یا

قی را برای ی بینش عم"خودبینی و اوهام مخرب" تحت عنوان ی سالگی در کتاب89هایک در سن 
م سدر انتقاد به سوسیالیوی  . کردردریزی کرد و سپس اصول آنها را  پیم سلیهای معنوی سوسیا توضیح جاذبه

گذاری در جایی  دی مکانیکی طراحی نماید تا سرمایهع در میان کارگزاران دولتی باید قواسمسوسیالی"گفت 
اما ، صورت پذیردبه اضافه یک صرف ریسک داشته باشد رود بازدهی فراتر از نرخ بازاری بهره  که انتظار می
  ".وجود نداردهای کامالً متفاوت در تکنیک تولید  با ایدهدرست مدیرانی  عملکرد اطمینان به

ای مناسب برای    ایدهتوان با وجود یک بخش دولتی بزرگ و منافع بازار را میهایک اعتقاد داشت 
  . دا و تفکیک نمودها ج نظر تئوریسینداری به شکل مورد توان از سرمایه کرد اما نمیمین أت توزیع مجدد

 را ایجاد 3ونت پرلینم و دیگران مجمع 2، استگلیتز1فریدمن به همراه میلتون 1947 سالدرهایک 
ها هر دو سال یکبار در آن مالقات و تبادل  مجمعی که لیبرال کالسیک.  شد آنو رهبر سازماندهی کرد

ری هایک سعی داشتند آنچه را  رهب بهبودند کهها  گروهی از لیبرال کالسیکاینها . کردند نظر می
ای را به خود   فزاینده اخیر توجهطی چند دههکه  یتالش. و بررسی نمایند شود نقد میم نامیده سسوسیالی

  .جلب کرد
 به در دنیای غرب توسط دولت دهی زندگی اقتصادی داشت حرکت به سوی سازمانهایک اعتقاد

بلندمدت با جامعه هایی که در   دفاع از سیاست،نابراینب .است پایان یافته مسو قرن سوسیالی انتها رسیده
کند  ترین تغییری که کنترل وسیع دولتی ایجاد می مهم.  چندان دوام نخواهد یافتآزاد سازگاری ندارد
تدریجی  مستلزم اموری تعدیل و اصالح در شخصیت مردمیند افر  کهییاز آنجا .تغییر روانشناسی است

  .خواهد شدطی یک یا دو نسل محقق و بلکه شود  مییل نهای محدود تکم  سالطی است
  
  
 
 
  
  

                                                 
1. Milton Fridman 
2. Stieglitz  
3. Mont Pelerine Society 
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  کاری محافظه هایک و. 4
های ضد چپی در  ظهور دولتسمت به  ش نظرشهای در اثر جوالن  اوپس از انزوای دانشگاهیهایک 

  انگلستانوزیر  نخست1مارگارت تاچر . جلب شد1990 و 1980 های پادشاهی بریتانیا در دهه ایاالت متحده و
کار  وقتی تاچر رهبر بخش محافظه. های هایک بود پرده نوشته مخلص بی  ودایییک ف )1990-1979(

چیزی است که ما  همان این": باره آن گفته استهایک کتابی درباره بنای آزادی نوشت که تاچردر شد،
   ".باور داریم

باره بنای ای در نوشت که شامل ضمیمه "چرا من یک محافظه کار نیستم"نام کتابی به هایک 
 ارائه برنامه سیاسی یای در تطبیق تغییرات واقعی بشری کاری را به دلیل ناتوان در آن محافظه آزادی است و
داری به عنوان  ی بود که اغلب در مقابل سرمایهیکاری اروپا انتقاد وی بیشتر متوجه محافظه .مثبت رد کرد

 هایک عامل حذف یا انزوای ،عبارت دیگره ب .شتهای سنتی قرار دا ارزش یک عامل ثبات اجتماعی و
  .سیاسی اقتصادی بود ی در تفکریمریکاآکاری  سنت محافظه

کاری   لیبرالیسم کالسیک خود را از محافظه"کار نیستم چرا من یک محافظه" هایک در کتاب
 و دکاری در تضاد با جهان وطنی است و مستع  محافظه: کاری گفت تفکیک کرد و در رد محافظه

  ".باشد گرایی می یل به ملیمتما
اجتماعی و علوم اخالقی دانشگاه  پروفسور،و پس از انزوای دانشگاهی 1950 سال درهایک 

، روانشناسی شناسی روشهای   در زمینهدورهطی این وی .  در آنجا ماند1962  سالشیکاگو شد و تا
د در علوم اجتماعی و علوم فیزیک تقلی  یاگرایی علم به شناسی روشدر .  سیاسی کار کرد وریو تئ
د نباش میمردم و نه اشیاء ) شامل اقتصاد( علوم اجتماعی  موضوعچونبحث او این بود که  .ه کردحمل
اجتماعی بیش از پیش باید در  علوم گفت  هایک می2.دنیندهای انسانی مطالعه شوا با فربایست می
بایست  این ایده که دولت می . را نوشت"ا انقالب علومدر تقابل ب"های انسانی اندیشه کنند و کتاب  یندافر

شود تنها در صورتی قابل درک است که آن آراء مستقل از دولت  توسط آراء غالب و اکثریت اداره 
  .باشد

 را درباره نقش مناسب دولت نوشت و در 3"بنای آزادی" در تئوری سیاسی کتابهایک
یک بررسی در " روانشناسی کتاب زمینه در .های سیاسی بحث کرد اصول آزادی و مبانی طرح
مستقل  بطور 4"حسیامور "در کتاب 1952سال  همچنین در.  نوشت را"مبنای روانشناسی تئوریکی

                                                 
1. Margaret Thatcher 

 .شود یند انسانی مشتق میا مکتب اتریشی نشان داده بود که ارزش یک موضوع تنها از قابلیت  آن درتکمیل فر1870در دهه . 2
3. Constitution of Liberty  
4. The Sensory Order 
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 های عصبی و  فروض ارتباطی را ارائه کرد که مبنای تئوریکی شبکه1ی هبهای  سیناپساز کار
های  در دانشگاه شخدماتبه پاس پس از مرگ هایک و . دنباش ناسی عصبی در علوم مدرن میروانش

  .ی به نام جامعه هایک ایجاد شدی گروه دانشجویک ویمحل تدریس 
  

  کهایی از های قول نقل. 5
االت علمی ؤگیری از س  سمت که غفلت اقتصاددانان در بحث جدیام من به این نتیجه آشکار رسیده

این عقیده جنبه دیگری نیز دارد بدین  . زمان ماست مشکل حیاتیحقیقتاًؤاالت ارزشی محض به س
 .ذیرند که علم آنها منسوخ شده استپ میؤاالتشان علمی نیست صورت که اگر آنان فکر کنند س

  شایستهنه جایگاهیو کنند  بینی را اشغال می طالع های نجوم و موقعیتنابراین در چرخه آکادمیکی ب
 های جنبه در لیاصوی ها تفاوت طرح به واسطه تنهاها  یستبه نظر من سوسیال. های علمی بحثبرای 

موقعیت خود در اقتصاد را حفظ توانند  می ها سازی در تصمیم  برخی علومناتوانی بیان  واخالقی
  .کنند

تصدیق های   نادانستهمحدودهاند که  ها بیانگر آن بوده از پیدایش علوم مدرن تاکنون بهترین ایده
عقیده مشترک دانشمندان  وهای علمی  اثر معمول پیشرفت اما متأسفانه ،کند شد میشده با پیشرفت علوم ر

ای بر تمام   حساب شدهکنترلهدف را توان  می های ما کاهنده است پس   نادانستهمحدودهآن است که 
ست که اغلب آنان که با پیشرفت علم و دانش از نآاین طرز فکر بیانگر . های بشری قرار داد فعالیت
  .شوند زادی میآ تبدیل به دشمنان شوند خود می  بیخود

 تفاوت بین شود پویای تمدن بکارگرفته میدر مقایسه با حکمیت دانش که به طور مداوم در تکامل 
 .معنا است کنند بالنسبه بی  میناد استنه آ ب افراد نادانآنچهگیرند و   که افراد داناتر بکار مییدانش

ر سنجیده یک شخص با  منحصر به رفتابه روشنی بایدی هستند که عدالت، آزادی و زور مفاهیم
  .دیگران باشند

تنها در صورتی قابل شود  توسط آراء غالب و اکثریت اداره بایست  این ایده که دولت می
 این نگرش واقعی مبتنی است مفهوم دموکراسی بر. از دولت باشددرک است که آن آراء مستقل 

یابد و نیازمند وجود یک فضای  یند مستقل ظهور و نمود میایک فراز م  مستقی بطورکه دولت
  .گیرند های افراد شکل می آن ایده بزرگ مستقل است، فضایی که در 
های علمی و عقیده مشترک دانشمندان آن است که محدوده  متأسفانه اثر معمول پیشرفت

های  تمام فعالیت ای بر ساب شدهتوان کنترل ح های ما کاهنده است، بنابراین هدف را می  نادانسته

                                                 
1. Hebbian Synapse 
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شوند تبدیل به  خود می بنابراین اغلب آنان که با پیشرفت علم و دانش از خود بی. بشری قرار داد
دهد، بسیار بیش از آن چیزی است   جامعه آزاد به افراد مییکآنچه که  .شوند دشمنان آزادی می

  . ددناد بود حتی اگر آزن انجام دهند قادر بود به تنهاییافرادکه 
ای آینده خود را شکل دهد، بلکه  بینی کند و به شکل سنجیده تواند پیش های بشر نمی ایده
 نادرست ی پیشینها  ایدهکدامیک از این حقیقت است که های بشری تنها شامل یافتن پیشرفت

  .ندا بوده
قائل شود و برای شأن افراد حقی تواند  نمی های افراد را شناسایی نکند ای که ارزش جامعه

  بدانیمبایست می  خواهان حفظ یک جامعه آزاد باشیماگر ما .شود  محسوب نمیبنابراین جامعه آزاد
  .کند  نمییدیتصدیق و تأبکارگیری زور را  ، مطلوبیت یک هدف خاصکه

 هر استفاده ،همچنین .مند شویم ایم بهره سازد تا از دانشی که خود کسب نکرده تمدن ما را قادر می
 بسیار هایش  جامعه مدنی کمکی است به کشف ناشناختهیخاص دیگران به عنوان اعضا های دانشاز فرد

  .توانست به دست آورد  که خود به تنهایی میچهاز آن آمیزتر موفقیت
کند، چرا که وظیفه او در  مندی از نگرش غالب برای سیاستمدار تناقضی در رفتار او ایجاد می بهره

گرش اکثریت است و نه بها دادن به ایده جدیدی که شاید در آینده ایده برتر دموکراسی پیداکردن ن
  .بشود

 بادر تقابل بلکه  ،باشد نمی  در تقابلترین ابزارهای بشری است که از قوی آزادی با سازماندهی
ممانعت  و  در تقابل با بکارگیری زورآزادی. کننده و ممتازکننده است  مستثنی انحصاریهای سازمان

  .باشد  عملکرد بهتر میاز
 اینکه نخست ،های مالکیت اشتراکی تناقض عجیبی بین این دو ادعاست ضعف ذاتی تئوری

مبنای تز بر دوم اینکه.  همه افراد است منافع این نوع مالکیت بیش از مجموعازد حاصل یفوا
  که کنترلی، شودای تضمین با کنترل هوشیارانهبایست   ماهیت برتر ذکر شده مینظریه  اینطرفداران

الیل  دیدر عمل مالکیت اشتراکی تئوریک  بنابراین،. فردی است برتریک اندیشه از الهام گرفتهنهایتاً 
 را تصدیق که نیروهای جامعه در جهت یک فکر برتر بسیج شوندکند و این فردی را ستایش می

نماید و از  را لحاظ میل فردی یها و دال  محدودیت واستیی  فردگرامبینفکر برتر ت این.کند می
  .نماید یندهای بین افراد دفاع میاای برای توسعه و تکامل نیروها و فر آزادی خود به عنوان وسیله

 ،دارند ها را بیان می د که تفاوت ایدهنشو ها طوری منعکس می در نوشتهتئوریکی حث ابماغلب 
شوند که مکاتب متضاد در آنها  یهایی ایجاد م ها توسط نگرش  زمانتمام معنوی در فضایاما حضور 
ال و ابهامی هستند که مبنای  ؤس ی بدون قید و شرط و بییفرضها و پیشفروض  آنها. توافق دارند
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ل ئکتابی است که نگاه جدید مرا به مسا اقتصاد و دانش .باشند ها می سایر اصول در پیشبرد بحث
  .باشد یمل ئمن به مسار نگاه متفاوت دهد و نقطه شروع د نشان می

فکر و صحبت وی در آن تای است که  ارچوب پذیرفته شدهسیاستمدار موفق مرهون چقدرت یک 
ایجاد  سیاستمدار در رفتار یتناقض نگرش غالبمندی از این  بهره. رود کند و پیش می کند، حرکت می یم

ادن به ایده د است و نه بها نگرش اکثریت، یافتنتیکدموکراشرایط  در ویکه وظیفه  چرا ،کند می
  .جدیدی که شاید در آینده ایده برتر بشود

  

  ظر اقتصادداناننهایک از . 6
هیچ کس مکانیزم بازار را به خوبی " :)دانشگاه استانفوردشناسی  استاد اقتصاد و روش( 1هربرت سیمون -

 ".فردریک هایک تشریح نکرده است

ترین مطلبی که امروز از  مهم" :)داری آمریکا، برنده جایزه نوبل خزانه (2الرنس سامرز −
ام به دانشجویان خود تفهیم کنم آن   آنچه من سعی کردهتوان آموخت چیست؟ درس اقتصاد می

ها به بهترین  حوادث یا پدیدهکند و  ی بسیار نیرومندتر از دست پنهان عمل میئاست که دست نامر
 مورد توافق اقتصاددانان این چیزی است که. دهند کنترل و برنامه رخ می،دهی جهت بدون شکلم

  ".باشد است و میراثی گرانبها از فردریک هایک می
به عقیده " ): استاد اقتصاد دانشگاه آریزونا، برنده جایزه نوبل در اقتصاد( ،3ورنون اسمیت −

  ." متفکر اقتصادی پیشروی قرن بیستم است هایکمن
 یها ترین ایده ترین و اصلی میکی از مه" :)دانشگاه پرینتولاستاد اقتصاد  ( 4فریتز مچلوپ −
تئوری خالص "زمانی که کتاب . ر جامعه اقتصادی بودد) ه علومیا تجزی( نقش تقسیم علوم  هایک
را در آن ها   نافذترین ایده مندی من به تئوری سرمایه،  هایک را خواندم با توجه به عالقه"سرمایه
من نقش هایک در تئوری برنامه  نام برد به عنوان کار بزرگ او بتوان دیگریاگر از کار . یافتم

های  یند دادها فر است،ها نوشته شده  آنچه در تحلیل سیستمتمام. کنم اقتصادی را انتخاب می
تی سازی بدون مساعدت بازارهای رقاب شبیههای  سازی بازار و سایر روش کامپیوتری، فرایندهای شبیه

نماید و در واقع  عمق می سطحی و کم اموری "شتقسیم و تجزیه دان"های هایک از  در مقابل تحلیل
ریزان  اغلب برنامهدر کشورهای سوسیالیستی  .باشند  میهای هایک هایی از تحلیل  موارد فوق شعاعتمام

                                                 
1. Herbert Simon 
2. Lawrence Summers 
3. Vernon Smith 
4. Fritz Machlup 
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ریزی عقالیی  ای برای حل مشکالت اقتصادی در برنامه که عدم تمرکز فزاینده امروزه به این امر واقفند
  ".نماید اقتصادی الزم می

  ."بدون شک فردریک هایک از مؤثرترین اقتصاددانان این قرن است" :1 پیترزتام −
باید بگویم که " :)در روانشناسی و داروسازیمتخصص اعصاب برنده نوبل ( 2جرالد ادلمن  −

تا زمان نوشتن مقاله من در  چنان تأثیر عمیقی در من گذاشت که در امور حسی 3مطالعه کتاب هایک
کنم و تفکر عمیق  من مطالعه این کتاب را اکیداً توصیه می. رجا بودب تأثیر آن پاهمورد تئوری انتخاب گرو

آنچه مرا بیشتر متأثر .  به خاطر خودش مورد توجه و تمرکز قرار دادتنها مردی که دانش را در خصوص
بندی است و   طبقهساخت این ایده اوست که کلید حل مشکل تشخیص، درک ماهیت و طبیعت

هایک  ن فردریک وو هاست با این مشکل در منازعه و کشمکش هستند مدتبندی  متخصصان طبقه
 4هبهایک به کمک روانشناسی به نام دونالد . تری مورد توجه قرار داد آن را با ادراک عمیق

ها در دنیا، سیستم حسی با اتفاق متناظر بین یک  ه از انواع برخوردها و پدید ارائه داد که  راای ایده
 به  که، اطالعات را از دنیای برون به داخل آن منطقه خاصنظیرهای   سلولبا ی در مغز وسلول خاص

 مستقل در این ایده بطورهایک   نوفردریک کند اما  منتقل می هبی شناخته شده است،نام سیناپس 
گام بعدی من در دارونیسیم طبیعی آن است که  .استمن  همیشه با  اوهای سهیم بود و اساس تحلیل

 ایده تفاوت بین حواس و امور شان دهم، درک هایک از تحول ساختاری و عمومیت بخشیدن بهن
در این )  1981( 6کنت وهایک 5 توسط هبهای زیادی تا به حال مدل.  عمیق و نافذ بودفیزیکی

  .اند زمینه ارائه شده
.  دادشانناثر بر سطح سیناپس شبکه عصبی را  یک مدل همبستگی تعدیل سیناپس ائهاربا هب 
 تدارک مبنایی برای بسیاری ی درسرآغاز  نطفه وهمچنین  و1952 مشابه کار هایدر در سال این کار

  . بوداز مطالعات تئوریکی بعدی
کنم من خیلی بیش از سایر  فکر می" :خطاب به هایک) L.S.Eفیلسوف  (7 پوپرلکار −

  ."متفکران از شما آموختم

                                                 
1. Tom Peters 
2. Gerald Edelman 
3. The Sensory Of Order 
4. Donald Hebb  
5. Hebb 1949 
6. Kenet 1981 
7. Kark Popper  
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 کتاب :)یریت تجاری در مؤسسات اجتماعی اقتصادیر جهانی امور مدگتحلیل (1رکپیتر درو −
ست،  فالسفه اجتماعی برجسته زمان ماکه هایک از اقتصاددانان و کامالً از نظریات اخیر 2وهم مخرب
  .کند حمایت می
فردریک " :)4لند دانشگاه مریو منابع   جمعیتاقتصادبرجسته استاد (3جولیان سیمون  −

 سالگی مرد، بدون شک بزرگترین اقتصاددان اجتماعی قرن 92 در سن 1992 مارچ 23هایک که در 
را  )رقیب اصلی معاصرش(ن مینارد کینز در زمان مرگش روش تفکر عمیق او سیستم جا. بیستم بود

  ".در کرده در نبرد از میدان ب
در رابطه با وی  :)استاد اقتصاد ایالت واشنگتن، برنده جایزه نوبل اقتصاد( 5داگالس نورث −
مطالعه سیستماتیک در چگونگی امور و سرمایه اجتماعی ": نویسد فوکویاما می  به نقل ازماعیامور اجت
 توسعه در اواخر قرن بیستم تترین اشکاال تواند به روش خودکار و غیرمتمرکز ایجاد شود از مهم که می

 در دهد، شخصی که  به درستی اصول مدرن این مباحث را به فردریک هایک نسبت میو "بوده است
د و بدین لحاظ  بو پیشقدمهای تغییرات اجتماعی مطالعه در علوم پایه و سیر تکامل فرهنگی و پویایی

  ".ترین عالمان قرن بیستم بود صف خالق جلودار و پیشرو در
من فکر " ):اقتصاددان برجسته ایالت شیکاگو، برنده جایزه نوبل اقتصاد(میلتون فریدمن  −

کند   ایفا می"راهی به سوی بندگی"کتاب  هایک درآدام اسمیت رانقش در این دوران کنم که  می
م قرن بیستم، ایده بازارهای آزاد و اتفاقات خاص و تغییرات اساسی ه اغتشاش در سوسیالیسکه دربار

نظریه هایک به عنوان هیچ اصلی به اندازه . باشد در رویکردهای سیاسی اجتماعی کشورهای دنیا می
ه او مقروضم، ذهن قوی و ب  دیگران بسیارمانندهم من . باشد  نمیح مطرمنبع ادراک این مسائل

 کمک بسیاری و معانی و الزامات یک جامعه آزادتفسیرهای روشن او به عمق درک من از مسائل 
عالقه من به سیاست عمومی و فالسفه سیاسی معلول علتی بود مربوط به زمان قبل از  .کرده است

انگیزه و  ،می با دانشگاهیان و دوستانرس بحث غیر وشگاه شیکاگوملحق شدن به دانشکده دان
تحریکی که توسط فردریک هایک و کتاب قوی او ـ مسیری به سوی بندگی ـ تقویت و تهیج شد و 

هایی که با هایک پس از عضویت او   و بحث1947همچنین در اولین گردهمایی ـ مونت پرلین ـ در 

                                                 
1. Peter Drucker 
2. The Fatal Conceit 
3. Julian  Simon 
4. Maryland 
5. Douglass North 
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انشجویانی داشت ای در جذب گروه د العاده  هایک توان خارق،هعالوب. داشتم1950در دانشکده در 
  ".آزادگرا و لیبرال گرایش داشتندکه به ایدئولوژی 

 بزرگترین مفسر اقتصاد آدام اسمیت" :)1979-1990(وزیر انگلستان  نخست(1مارگارت تاچر −
های سوسیالیستی تا  دولتم و سترین انتقادی که به برنامه سوسیالی قوی. آزاد قبل از هایک و فریدمن بود

  ".باشد  بندگی هایک میی به سویمسیر کتاب ام  کردهعام و بارها به آن رجو به حال خوانده
من از کینز آغاز " ): برنده جایزه نوبل اقتصاداستاد اقتصاد دانشگاه آکسفورد (2جان هیکس −
ور  کر درباره فرایندهای بهرههایک ما را وادار به تف. ام ام، بلکه از پارتو و هایک شروع کرده نکرده
نده در سمینار هایک در لندن کن  شرکتوضع که من تنها یک )1931-1935(های  طی سال. کرد
ر ؤثتأثیر هایک بود که کارهای من به نام کارهای م تحت.  اثرات عمیقی در تفکر من ایجاد شدبودم

 ".ری، ارائه شداکل تجیند سیاای، تئوری پول و فر های تعادل بین دوره هیکسی در موضوع

اید  دو چیز که شما نوشته" :خطاب به هایک) UCLAاستاد اقتصاد دانشگاه  (3چیانآرمن آل −
و دیگری  "فردگرایی و امور اقتصادی"اثر خاصی روی من پس از نظریه قیمت و تولید داشته یکی 

  تأثیربوده وهای شما  شتهاین دو از بهترین نو. باشد می")یا اقتصاد و دانش(کاربرد دانش در اجتماع "
 ."ندا بسزایی در من داشته

  

  بندی جمع. 7
 از لودویک پس .فالسفه سیاسی قرن بیستم بود فریدریک ون هایک یکی از بزرگترین اقتصاددانان و

 200 دهه گذشته ویکی از بزرگترین مدافعان آزادی اقتصادی طی 6میسز او راهنمای مکتب اتریشی طی 
 مقاالت  وی.های تحقیقی بود  در هر یک از این رشتهشده یک فاضل تربیتیک ها .سال گذشته بود
عمیق در سهم اساسی در درک   نقش وهایک .های بسیار در طیفی از موضوعات نوشت علمی وکتاب

 مسریزی اقتصادی تحت سوسیالی برنامه  ودخالت دولتآزادی اقتصادی، :  داشتحداقل سه زمینه اساسی
، روانشناسی و  و سهم اساسی در بسط تئوری سیاسی هایک نقش،همچنین .تماعی توسعه ساختار اجو

  .سابقه بوده است بی نظیر و کنون کم از علوم تامحدوده وسیعی در چنین وی دانش .اقتصاد داشت
های   اما بسیاری از نظریه،شوند ها زایل و کمرنگ می تر با بسط تئوری های قدیمی معموالً نظریه
با وجود . خوانند  مردم همچنان آنها را می گذشت چندین دهه که پس ازاستع یهایک چنان بد

 طی دوره غلبه عقاید های هایک در تئوری پولی اتریشی و سیکل تجاری ها و نوشته آنکه ایده

                                                 
1. Margart Thatcher  
2. John Hicks  
3. Armen Alchian  
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ها وعقاید وظیفه   ایده همانبا کمک، دنیا سرانجام  به فراموشی سپرده شدکینزی در اقتصاد تقریباً
  . رساندسرمنزل مقصودرا به مسیری به سوی بندگی لیه شورش بر ع
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