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 در لیبرالیسم و بوروکراتیسم مختصری درباره آزادی         

 

سپس        و  لیبرالیسم  در  آزادی  از  مختصری  بررسی  نوشته  این  در  اینکه  توضیح 

از ابتدای سده بیستم محتویاتشان  تکاملی اینها و بویژه     تاریخبوروکراتیسم در  سیر  

 به بعد موردنظر است.

حاوی  ب  لیبرالیسم     یا  بیانگر  اصل  در  و  اش  تاریخی  سرمنشأ  های لحاظ  آزادی 

فئودالیسم   و  فئودال  طبقه  با  تقابل  در  عروج  درحال  دار  طبقه سرمایه  موردخواست 

زمان آن  اروپای غربی  موجود در  آزادی    در  کار است:  و  برای کسب  ابعاد مختلف   در 

بودن  مالکیت خصوصی بورژوائی و آزادبودن بانقیادکشیدن    همچون آزادکاپیتالیستی  

ارزش  درنتیجه  و   اضافه  از طریق تصاحب  آنان در  استثمار کارگران  تولیدشده توسط 

، روندهای تولید و مبادله کاال و غیره؛ و بر پایه این مقتضیات بورژوائی در قلمروی اقتصاد 

 و ایدئولوژیک شکل میگیرد. سیاسی و حقوقی  آزادی های بورژوائی در حیطه های

ابتدائأ و قبل از همه     19تا    17اروپای غربی طی سده های    کشورهای  در  لیبرالیسم 

رشد سرمایه داری در سایر   روندهای  طی  تدریجا  میالدی پیدایش و تکامل یافت و آنگاه  

دار  ی جهانهاکشور تکوین  توسط طبقه سرمایه  با این کشورها     در  درحال  درتقابل 

 بازمانده های فئودالی و منطبق با مصالح و منافع او پذیرفته شد. 

در لیبرالیسم، هم درقلمروی اقتصادی و هم در حوزه های سیاسی و حقوقی و معنوی،    

مهمترین اصل    -درواقع فرد سرمایه دار استکه بطورواضح مقصود    – آزادی فرد انسان  

یعنی نه بطوربرابر برای کلیه آنان که نتیجه  لذا نه آزادی برای همه افراد،     بحساب میاید.

و برخوردکردن است نگریستن  اجتماعی  بطور  بلکه  نه بطورفردی  درعین حال و    اش 

برابری هست بر  مبتنی  اجتماعیآزادی  روابط  در حوزه  نتیجه  در  که  نمیتواند    ،  یکی 

آزادی    در لیبرالیسم  فرادست مثال  بورژواء و دیگری فرودست مثال  کارگر باشد. بنابراین

بنحوی که    آزادی برای افرادی بالنسبه اندک    است یعنی  درعین حال مبتنی بر نابرابری

بتوانند  هر انجام دهند   کهچه  آن آنها  بخواهند برعلیه منافع و مصالح مردم در جامعه 
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انقیاد و استثمار آنان در حوزه اقتصادی  و سرکوب آنان در حوزه سیاسی و مغز د  مانن

پس آزادی های لیبرالی  یعنی    معنوی.های ایدئولوژیک  و  شوئی و تحمیق آنان در حوزه  

و    صرفنظر از مقایسه آنها با دوران فئودالیسم -آزادی هایی که لیبرالیسم درخود دارد

 ناانسانی، منفی هستند.   -ژواییاستبدادهای بسیار شدید بور

لیبرالی) به بیان دیگر دموکراتیک لیبرالی( در  در جامعه بورژوائی البته آزادی های     

با مصالح بورژوایی بصورت قوانین درمیایند و  اشکال معینی منط  افرادبق     ظاهرا  همه 

اما ازآنجا که بطورنسبی بخش بسیار کوچکی   د.ن مشمول این قوانین میگردیعنی همگان  

بشوند،   بورژواء  میتوانند   افراد جامعه   و سیاسی  از  اقتصادی  اجزاء  ها در  آزادی  این 

سایر زحمتکشان  اصلی اشان به چنین افرادی تعلق دارد. و البته مبارزات طبقه کارگر و  

دیگر  قوانین بیانگر  علیه کارکردهای سرمایه ممکن است اجزاء    و  افراد پیشرفت گرای

. حتی آن آزادی ها)مانند آزادی عقیده و آزادی  این آزادی ها را بنفع آنان تعدیل نماید

داری   سرمایه  از  پیش  دوران  با  مقایسه  در  که  فئودالیسم  بیان(  عصر  مترقی  یعنی 

در جامعه   محسوب میشوند بخودی خود پاسخگوی آزادی های موردنیاز طبقه کارگر

را   آنها  امکانا   فرودست  واقعا   اقشار  سایر  و  پرولتاریا  مبارزات  فقط  و  نیست  بورژوائی 

 تاحدی رادیکال میسازد و غیره. 

تی که مغایر با  امر بوروکراتیسم  یعنی گرایش داشتن به تدوین یا وضع ضوابط و مقررا   

های ضرو آزادی  یع  منصفانهیعنی    یررعایت  اجتماعی  بمفهوم  بمعنای  عادالنه  نیو   (

موردنیازحقیقتا    و  انسان(    مستحق  روابط  فرد  و  ها  فعالیت  در  افراد   و   برای  جمعی 

میباشد؛   اشان  ازو  اجتماعی  عبارتست  نابجانیز  گیری  یعنی سخت  گرایانه  افراط   ،

 نسبت به افراد در زمینه اجرای آن ضوابط و  مقررات. ناعادالنه و  نامنصفانه

آن نگرش یا گرایش در چارچوب    از  عبارتستبوروکراتیسم در مفهوم ایدئولوژیکی        

  ایدئولوژی های بورژوائی که خاستگاه طبقاتی و اجتماعی آن را رده های فوقانی گروه 

 در حوزه مدیریت و رهبری بویژه در امور اقتصادی تشکیل میدهد.  شاغل  های
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، اما یک جهان بینی بورژوایی متعلق به  بوروکراتیسم یک جهان بینی بورژوائی است    

مدیران و  خصوصی،    رهبران  و  دولتی  غیر  های  شرکت  یا  دولتی  بازتاب  یعنی  ارشد 

در قلمروی اقتصاد با مالکیت شاغل    بورژوازی دولتی)خاص  آرمانی خواسته ها و منافع  

 خصوصی( و موسسات  با مالکیت    دولتی( یا بورژوازی  مدیریتی) شاغل در شرکت ها

   در   ازلحاظ تاریخی، با تکوین بورژوازی مدیریتی، مطابقا  این جهان بینی ویژه    .است

های ایدئولوژی  گفت-قلمروی  بتوان  یعنی    - اگر  بورژوازی  یا متعارف  لیبرالی 

و امکانا  درعین حال  موجودیتی    بوجود میاید  مذهبی  راسیستی  یا  ناسیونالیستی یا  

مختص    مستقل و  و بدینگونه تجلی واقعی و عینی   بالنسبه مستقل از آنها پیدا میکند

نی اشخاص تا اندازه نسبتا  کوچکی هم نزد رده های پائی  . این جهان بینیمیابدخودش را  

 پیدایش میابد.دارای مشاغل  مدیریت و رهبری 

کردن       جلوگیری  یا  محدود  به  گرایش  بینی  جهان  ، موردنیاز  هایآزادی    از  این 

و نتیجتا  در سایر حوزه  ها  و توزیع کاال دافراد در طول روندهای تولیعادالنه  ومنصفانه 

اعمال تا حد امکان پذیر سلسله مراتب شغلی و   و همچنین تمایل بههای اجتماعی ،  

  بخودی خود   درحالیکه لیبرالیسم  درنتیجه اجتماعی مبتنی بر نابرابری بین افراد دارد.

طبقاتی موردنظرش دراثر مبارزه معین تقویت و رادیکال شدن آزادی های و مستقل از 

،  قائل میباشد  انسانهاآزادی های بیشتری نسبت به بوروکراتیسم برای  ،  علیه سرمایه

 البته  به شیوه بورژوایی معینی مبتنی بر نابرابری بین آنان.

را میتوان در سرمایه داری کامال  دولتی فی کاملترین تجسم و تبلور  بوروکراتیسم     

 روی سابق مشاهده نمود. ور اتحاد ش اجتماعی حاکم د-المثل در نظام اقتصادی

( آزادی اجتماعی  آتی  جامعه واحد جهانی کامال  کمونیستیدر  تحت کمونیسم)   فقط   

واقعی و کامل همه افراد با یکدیگر متحق    اجتماعی  واقعی و کامل برای هر فرد و برابری

 یافتن  تحقق  سوسیالیسم درعین حال مرحله یا فرایند تاریخی  و  ؛  شده یعنی وجود دارد

  در اشکالهنوز    چنین آزادی و برابری هست و لذا    بالنسبه تدریجی  یعنی بوجودآمدن

حاوی  ابنده ای  ی و بطور بالنسبه دائما  کاهش یدمعینی و تا اندازه معین نسبتا  محدو
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 نیز  گذشته  اجتماعی متعلق به جامعه بورژوایی  های  و نابرابرییعنی انقیادها  آزادی ها  

 میباشد. 

                                                                                       

 حمید پویا                                                                                     

 2022مارس  12                                                                        
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