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درباره این نسخه مصور و پیوست هایش

کتاب راه بندگی1 ســال 1944 ابتدا توســط انتشارات راتلج در انگلستان 
و سپس انتشــارات دانشگاه شیکاگو در آمریکا منتشــر شد. برآورد دانشگاه 
شــیکاگو این بود کــه فروش کتاب بین 900 تا 3000 نســخه خواهد بود و 
به همین علت فقط 2000 نســخه چاپ کرد؛ اما نســخه های کتاب به سرعت 
نایاب شــد و ظرف شش ماه 30 هزار نسخه فروخته شد. یک سال بعد مجله 
آمریکایی Look magazine روایتی مصور از این کتاب منتشــر کرد که توجه 
جنرال موتورز را به خود جلب کرد و این شــرکت آن را در جزوه ای بازنشر 
داد. از آن سال تاکنون، این نســخه در کشورهای انگلیسی زبان بارها تجدید 
چاپ شده و دست کم به 20 زبان دیگر ترجمه شده است. شرح هایی که برای 
طرح های این کتاب نوشته شــده جمالت مستقیم هایک در کتاب اصلی راه 
بندگی نیست؛ اما این متِن بازنوشته، جانمایه نظریه اقتصادی هایک و تفسیر او 
از آغاز و فرجام نظام های مداخله گر اقتصادی است که هایک انواع فاشیستی 

و کمونیستی آن را یکی می دانست.
این کتاب دو پیوست هم دارد که اولی نوشته لودویگ فون میزس، همفکر 
هایک است و دیگری نوشته استیو کانگاس روزنامه نگار سوسیالیست معاصر. 
نوشته میزس چکیده فصل هفتم از بخش نهم کتاب »دولِت قدر قدرت و جنگ 

1- HAYEK, F. A. The Road to Serfdom. London, Routledge (1944)
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تمام عیار«1 اســت که حاوی انتقادی تند از روشنفکران اوایل قرن بیستم است 
که به باور میزس توان فهمیدن سرشــت فاشیسم را نداشته اند و به  دام منطق 

نازی ها گرفتار شده اند. 
کانــگاس نیز از کســانی که روش هیتلر و حزب نازی را سوسیالیســتی 
یا مشــابه آن می دانند انتقاد کرده و کوشیده اســت همانندی های هیتلر را با 
محافظه کاران طرفدار اقتصاد آزاد نشــان دهد. در مقاله کانگاس هیچ اشاره ای 
به نام میزس نشــده است، اما آگاهانه یا ناآگاهانه، پاسخی است غیرمستقیم به 
آنچه میزس در فصل هفتم کتاب »دولِت قدر قدرت و جنگ تمام عیار« نوشته 

است. 
از آنجا که بخش قابل توجهی از نوشته کانگاس نقل قول هایی از هیتلر است، 
خواندن این دو پیوســت در کنار هم، سه تلقی مهم درباره پدیده های فاشیسم 
و نازیســم را به صورت تطبیقی پیش روی خواننده می گذارد. تلقی نخســت 
از آِن هواداران اقتصاد آزاد اســت که معتقدند اگر دولت از حد قاعده گذاری 
برای بازی رقابتِی کنشــگران بازار فراتر رود، الجرم آزادی سیاســی و رونق 
اقتصادی قربانی می شــود. تلقی دوم از سوسیالیست هاست که اقتصاد رقابتی 
را محکوم به غلتیدن به ســوی انحصار می دانند و معتقدند، آزادی در جامعه 
لیبرالی افسانه ای بیش نیست و قلمرو آزادی هر کس را میزان تملکش بر منابع 
اقتصادی رقم می زند. و ســرانجام تلقی سوم از آِن فاشیست ها و نازی هاست 
که سوسیالیسم و کمونیسم و لیبرالیسم را تباهی های عصر جدید و عامل دور 
شــدن ملت ها از اصالت نژادی و قومی می دانند و معتقدند این ایدئولوژی ها 
روحیه سرکِش دولت قومی و ملی را به زنجیر می کشند و ملت را به موجودی 

نحیف و شکننده تبدیل می کنند.

1- Ludwig von Mises. Omnipotent Government: The Rise of the Total State and Total 
War, yale university press: 1944

عنوان فصل هفتم از بخش نهم کتاب میزس »منتقدان خارجِی نازی ها« است. 
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پیش گفتار مرتجم

    هایک بر شانه  منتقدان پیشین

اندیشــه های مهم و تاثیرگذار، نوعا آنهایی هســتند که با طرح پرسش یا 
پرســش هایی بنیادی در باب مســئله ای مهم و مورد مناقشــه آغاز می شوند؛ 
پاســخ های دیگر به آن پرسش یا پرســش ها را نقد می کنند و نهایتا پاسخی 
ســازگار و دارای قدرت توضیح دهندگی ارائه می کنند. اگر پاســخ پیشنهادی 
چنین اندیشــه ای که در این مرحله قابلیت تبدیل شــدن بــه نظریه را دارد، 
مستظهر به تجربه ای تاریخی هم باشــد، قدرت اقناعی اش افزایش می یابد و 

قابلیت اجتماعی شدن پیدا می کند. 
کتاب »راه بندگی« یا »راه بردگی« و اندیشــه مندرج در آن چنین خصلتی 
دارد. روزگاری که فردریش آگوســت فون هایک، اقتصاددان و فیلسوِف زاده 
اتریش این کتاب را می نوشت )بین 1940 تا 1943 میالدی(، مهم ترین پرسش 
در حوزه اندیشه اقتصادی و اقتصاد سیاسی این بود که »کدامین عامل یا عوامل 
موجب پیدایش فاشیســم و نازیسم شده اســت؟« نطفه این پرسش در اوایل 
دهه 1920 و پس از چیره شدن فاشیست ها بر ایتالیا شکل گرفت؛ اما در دهه 
1930 و اوایل دهه 1940، محافل دانشــگاهی غرب، هنوز به تفسیر روشنی 
در باب ماهیت فاشیســم ایتالیا و ناسیونال-سوسیالیسم آلمان نرسیده بودند و 
عمدتا به پیروی از احزاب چپ گرا، جنبش های فاشیسم و نازیسم را واکنشی 
راســت گرایانه به سوسیالیسم می پنداشــتند. با وجود اینکه طی دو دهه ای که 
فاشیسم و نازیسم بر اروپا مستولی بودند، نظریه ای منسجم در باب آنها پدید 
نیامد، نقدهای پراکنده و نامنسجم به فاشیسم و نازیسم پرشمار بودند. نقدهای 
دهه های 1920 و  1930 و اوایل دهه 1940 و ایضا پیش بینی های غیرمســتقیم 
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در قرن نوزدهم و دهه 1910 را می توان ذیل سه گروه اصلی دسته بندی کرد:
1- نقدهای پیشگویانه: بنیتو موسولینی در سال 1922 در ایتالیا و آدولف 
هیتلر در سال 1934 در آلمان به قدرت رسیدند؛ اما بسیاری از سوسیالیست ها 
و لیبرال هــا مدعی اند بزرگان آنها در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم، ظهور 
فاشیسم و نازیسم را بر اساس الگوهای نظری پیش بینی کرده بودند. طبیعی است 
که ادعای سوسیالیســت ها و لیبرال ها این نیست که پیشینیان آنها می دانسته اند 
در دهه های آینده نظام های سیاسی فاشیسم و نازیسم پدید خواهند آمد؛ بلکه 
مدعایشــان این اســت که از درون متون قدیمی می توان دریافت که متفکران 
سوسیالیســت و لیبرال این احتمال را می داده اند که ســیر امور به سمتی برود 
که نتیجه اش چیزی غیر از پیش بینی های متعارف باشــد. مثال تحلیل مارکس 
از خرده بورژوازی و مکانت نامتعیــن آن در نبرد بورژوازی و پرولتاریا یکی 
از مستنداتی اســت که برخی سوسیالیست ها با رجوع به آن می کوشند ثابت 
کنند که مارکس چنین روزی را برای ســه دهه پس از مرگش پیش بینی کرده 
است. طبق این نظر، مارکس می دانسته  است که خرده بورژوازی بنا به خصلت 
ارتجاعی اش، نمی تواند متحد طبیعی طبقه کارگر به شمار آید و در روز واقعه 
به کارگران پشت خواهد کرد. سربازگیری فاشیسم از اردوگاه خرده بورژوازی 
و توده ای کردن جنبش فاشیســم دلیلی شد در دست برخی تحلیل گران برای 
اثبات تحقق پیش بینی مارکس در باب ظهور فاشیسم. آنتونیو گرامشی از این 
بخش نوشــته های مارکس برای توضیح دادن ماهیت فاشیســم استفاده کرد. 
اســتناد دیگری که به مارکس می شود، اشارات وی است به خصلت توتالیتر 
بــورژوازی و تالش بی وقفه اش برای منکوب کردن ســرمایه داری رقابتی و 
مستولی کردن سرمایه داری انحصاری؛ این پیش بینی مارکس البته محقق شد، 
اما ســخن دقیق تر در این فقره این است که مارکس هرگز به این نتیجه قطعی 
نرســید که استیالی سرمایه انحصاری چنان فراگیر خواهد شد که راه انقالب 
پرولتاریایی را ســد کند. این مضامین را پیــروان مارکس، به ویژه هیلفردینگ 
و لنین، ابــداع کردند که در بخش های بعدی این نوشــتار به آن می پردازیم. 
برعکس، مارکس با صراحتی کم نظیر ســرمایه انحصاری را مقهور و تخته بند 
ســرمایه رقابتی می دانســت و با صراحت می گفت که »انحصار، کمک رسان 


