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. است یفرد یدشمن آزاد سمیالیکه سوس شودادعا می گرایانراست غاتیتبلدر 

را  یادم طیشراآن کنند می تلاش هاستیالی: سوسحقیقت دارد این ادعا برعکسِ قاًیدق

شان یبر زندگ یدارهیسرما ی کهسخت یهاتیتوانند بدون محدودبکنند که مردم  خلق

 .واقعاً آزاد باشند کند،تحمیل می

 

 انی. دانشجوکردمهایی ارائه مییطرح شد که در پرو سخنران یزمان یموضوع آزاد

 یدن ازدست کشمستلزم  سمیالیسوس ایآ»مند بودند: علاقهبسیار ال ؤس نیجا به اآندر 

 «است؟ یفرد یآزاد

 یسلاح همچونو از آن مصادره خود  نفعرا به  یجناح راست توانسته مفهوم آزاد

ای نههر هزی هب گویندآنان میاستفاده کند.  هاستیالیسوس هیعل یطبقات یدر مبارزه

تحمیل  مسیکمون ای سمیالیسوس که یکنترل دولت در برابرفرد  سرسپردگی باید از

 .کرداجتناب کنند، می

 یاز پروژه یعنوان بخشبه ،یفرد یآزادی ایدهاز  دیبود که ما نبا نیپاسخ من ا

قوق و حبه  یابی. استدلال کردم که دستمیدست بکش ،بخشییرها یستیالیسوس

 نیاست. اما ا بخشییرها یهاپروژه گونهاین یاصل هایفهداز  یکی فردی یهایآزاد

چنان که از ما  کیآن هر راست که د یاجامعه یِجمعدسته ساختدستاورد مستلزم 

 یهمهبه  دنیتحقق بخش یبرا حیاتامکانات  و های زندگیاز بختباید و شاید 

 .باشیمبرخوردار  خود یهاقابلیت

 

 مارکس و آزادی

است که  نیها ااز آن یکی. داشت موضوع نیا یبارهدر یجالب هایحرفمارکس 

اگر  «.ضرورت پشت سر گذاشته شود یشود که قلمرویآغاز م یزمان یآزاد یقلمرو»

 ،کنمس ،کافی یبهداشت یهابه مراقبت ی، اگر از دسترسدینداشته باش یکاف یغذا
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ندارد. نقش  ییمعنا چیه یدآزا ،دیو موارد مشابه محروم شو لیتحص ،نقلوحمل

نجام اچیزی را دقیقاً آزاد باشند  است تا مردم هیاول هایاین ضرورت نیتأم سمیالیسوس

 .خواهندکه می دهند

 یفرد هایتوانمندیو  هاتیاست که در آن ظرف ییایدن یستیالیگذار سوس سرانجامِ

ه . بباشد هشد رها تمامیبه یو اجتماع یاسیس موانع ریساو  ازهاین ،هاخواستهبندِ از 

 یرا برا یآزاد یدهیا دیباما  ،یفرد یبر مفهوم آزاد گرایانانحصار راستپذیرش  یجا

 .میریپس بگباز سمیالیخود سوس

که  دیگومی است. او دمدو ریشمش کی یکه آزاد چنین نشان دادهماما مارکس 

کار خود را  یروینتوانند یمآزادند.  معنا به دو انهدارسرمایه یجامعه کیکارگران در 

 ادردقرا طیشرا سر برتوانند میارائه دهند. آزادانه خواهند در بازار کار یکه م یبه هرکس

 .آزادانه مذاکره کنند ی کارارائه

 «آزاد» دیتول ابزاریا دسترسی به بر از هرگونه کنترل  رایز ،ندآزاد-ناحال  نیدر ع اما

دار هیاکار خود را به سرم یروین دیبا ندباشزندگی  قادر بهبرای آن که  ،نیاند. بنابراشده

 .واگذار کنند

 یاصل تناقض نیا ،دهد. از نظر مارکسمی لشکها را آن یدوگانه یآزاد امر نیا

 چنین مارکس ،سرمایه در یکار است. در فصل مربوط به روزِ یدارسرمایهدر  یآزاد

 تمزدِ دس نیتررا با کم توخواهم می": دیبه کارگر بگوکه است  آزاد دارسرمایه»د: گویمی

 نییرا که تع ییکارها قاً یدق تا رمیکار بگ تعداد ساعت ممکن به نیترشیب یممکن برا

و  "خواهم.می تواست که هنگام استخدام از  یزیهمان چ نی. ایام انجام دهکرده

 طور کههمان ،رایز .است آزادکار  نیدر انجام ا بازار ی مبتنی بردر جامعه دارسرمایه

 .آن چیز است وی مذاکره برسر قیمت این چیز جامعهبازار  یجامعه ،میدانمی

روزانه ساعت کار  41من  از یحق ندار»: دیبگونیز آزاد است کارگر  ،گرید یاز سو

اگر  ژهیوبه ،یانجام ده خواهیمیکه  یکارهر کار من  یرویبا ن ی. حق نداربخواهی
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 ارک لمیشود. من فقط ما امبهروزیو  یباعث کوتاه شدن عمر و به خطر انداختن سلامت

 «.انجام دهم برای آن، عادلانه یعادلانه را با دستمزد یروزانه

 طرح از حقّو هم کارگر  دارسرمایههم  ،بازار یجامعه کی تیبا توجه به ماه

هر دو از نظر قانون مبادلات  ،مارکسی به گفته ،نیدارند. بنابرابرخورخود  یخواسته

 حقّاین دو  وضعیت میانکه  دهدادامه می ویاندازه حق دارند.  کیحاکم بر بازار به 

قم رمسئله را  نیو کار ا هیسرما نیب یطبقات ی. مبارزهکندقدرت تعیین می را برابر

 یقطعمتواند در می دارد که یو کار بستگ هیسرما نیقدرت ب یبه رابطه جهی. نتزندمی

 .شود لبدو خشونت  قهربه 

 

 مدَشمیر دو

تری نگاه دقیق دمدو یریشمش مثابهبه یآزاد یدهیا نیابه که  خیلی اهمیت دارد

. یولانکارل پ ی است ازجستار این موضوع یبارهدر حاتیتوض نیاز بهتر یکی. بیندازیم

 یو اشکال بد آزاد یکه اشکال خوب آزاد دیگومی ،بزرگ دگرگونیدر کتاب  ،یپولان

 .وجود دارد

 یبود. آزاد حد دیگرانبی استثمار یِآزاد ،ذکر کرد یکه و یاز جمله اشکال بد آزاد

 یریجلوگ یجامعه؛ آزاد هخدمات متناسب بی ارائهبدون  مفرط مزایایبه  یابیدر دست

 یایاز بلا منفعت بردن ی؛ آزادهمگانیمنافع  یبرا های فناورانهاز نوآوری از استفاده

 یطراح یمنافع خصوص یبرا انهیها مخفاز آن یکه برخ یعیطب یایبلا ای یعموم

 .اندشده

 ییهایآزاد ،کندمی رشد هایآزاد نیاقتصاد بازار که ادر  ،دهدمی ادامه یپولان ،اما

 یآزاد ،انیب یآزاد ،وجدان ی: آزادقائلیم اریبس آنها ارزش یکه برا مدهبه وجود آ زین

 .خود انتخاب شغلِ یآزاد ،آییگردهم یآزاد ،اجتماع
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 یادیها تا حد زآن ،میبدار یگرام نفسهفیرا  هایآزاد نیکه ممکن است ا یدر حال

. حاصل آن است زین اهریمنی یهایهستند که آزاد یهمان اقتصاد یمحصولات جانب

 یاسیتوسط قدرت س یآزاد یارائه یو نحوه یبرالیولتفکر ن یکنون یتوجه به هژمونبا 

 .نامتعارفی است اریخوانش بسبرای برخی  یدوگانگ نیبه ا یپاسخ پولان ،موجود

اد فراتر رفتن از اقتص یعنی - «اقتصاد بازار از گذر»: سدینومی نیباره چن نیاو در ا

 کاملاً  اظهارنظرِ نیا ،امروز. «باشد سابقهبی یآزاد از یدورانتواند سرآغاز یم» -بازار 

از پشت سر گذاشتن اقتصاد بازار  بعد یواقع یآزاد گفتن این که –است  ایدهندهتکان

 :دهدمی ادامه اوشود. می آغاز

. ساخت قبلاز  فراگیرترتر و توان گستردهمی را حقیقیو  یحقوق یآزاد

 در اختیارتنها نه سازد که دستاوردیرا  یند آزادنتوامی و کنترل گذاریمقررات

 حاصل فرعیعنوان نه به یآزاد - است گانهم در دسترسبلکه  ،افرادشماری از اندک

 یحق عنوانبلکه به ،آلود استاز سرچشمه گلی که برخی از آن برخوردارند و ازیامت

خود  عمیق دهیبه سازمان یاسیس سپهر تنگ رزهایفراتر از م اریکه بس ،تجویزی

 یهنگنجیبه را  مدنیو حقوق  یمیقد یهایآزاد باید ،نی. بنابراابدیمی گسترش جامعه

دهد. می ارائه گانبه همرا  یصنعت یجامعه تیو امن رفاهکه  افزود یدیجد یهایآزاد

 .عدالت و آزادی، هردو را تأمین کندتواند می یاجامعه نیچن

 

 آزادی بدون عدالت

 ،رهاییعدالت و  ،یبر عدالت و آزاد یمبتن یجامعه یدهیا نیا مبه نظر ،حال

بوده است.  96اصطلاح نسل و به 4691 یدهه ییجنبش دانشجو یاسیس دستورکار

 ،از اجبار دولت یوجود داشت: آزادهردو  یآزاد یعدالت و برا یبرا یفراگیر یمطالبه
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با که بازار  یاز اجبارها یآزاد ،های بزرگشرکت یهیاز سرما یاز اجبار ناش یآزاد

 .سرشت بودهم یعدالت اجتماع یمطالبه

مستلزم  نیجالب بود. ا 4691 یامر در دهه نیبه ا هاندارسرمایه یاسیواکنش س

ا ر هایآزاد)با اما و اگرهایی( این ما »: چنین بودواقع بهبود و  هاخواسته نیا دستکاری

 .«دیکن اما عدالت را فراموش دهیم،میبه شما 

اب در بازار بود. انتخ یآزاد آن اغلب یداشت. معنا تیمحدود هایآزاد ی اینارائه

عدالت را اما فقط بود.  یآزاد یمسألهپاسخ به  یاز مقررات دولت یبازار آزاد و آزاد

 همه دکنمی نیتضم کهشده  یسازمانده چنان گویاکه  ،. رقابت در بازاردیفراموش کن

 نی. با اکندمند شوند، این آزادی را تأمین میبهره چیزی که استحقاق آن را دارنداز 

عنوان مثال استثمار )به یناهریم یهایاز آزاد یاریبود که بس نیا آمدشپی ،حال

 .دنشو آغاز مقدس یهای( به نام آزادگرانید

که  یاندهیگذر به آ گفت داد. صیتشخ روشنیبه یبود که پولان یزیچرخش چ نیا

 هبود ک یزیچ یمانع اخلاقاین و  ،شودمیمسدود  با مانعی اخلاقی کردمی بینیپیش

 یبا مشکلات کماکانکنم ما می . فکراش کردگذارینام «یبرالیل گراییشهرآرمان»

ه در است ک یدئولوژیا کی نیکند. امی جادیا یبرالیل گراییشهرآرمان نیکه اایم مواجه

 .است ریفراگ یاسیس یهاو گفتمان هارسانه

است که  چیزهاییاز  یکیحزب دموکرات  یِ از باب نمونهبرالیل شهرگراییآرمان

عنوان هب را و کنترل یزیربرنامه»نوشت:  یشود. پولانمی یواقع یبه آزاد یابیمانع دست

 یخصوص تیآزاد و مالک شود بنگاهادعا می. ددهنمی مورد حمله قرار یآزاد ینف

رح ط سمیبرالیولن یاصل یهاگدئولویبود که ا یزیچ نیا «اند.یآزاد یملزومات اصل

 .کردند
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 فراسوی بازار

محدود بازار و  یهایاز آزاد ایزمان ما است. آ یدیاز مسائل کل یکی نیا ،من یبرا

 ربه قول مارگارت تاچ ای میرومی عرضه و تقاضا فراتر نیبر اساس قوان یزندگ میتنظ

. میشومیی بازار برده اما رها یوجود ندارد؟ ما از کنترل دولت بدیلیکه  میریپذمی

است که  یزیهمان چ نیوجود ندارد. ا یآزاد اشسویفرا ،وجود ندارد بدیلی برای این

پیدا از مردم به آن باور  یاریاست که بس یزیچ نیو ا ،کندمی موعظه گرایانراست

 .اندکرده

 یدئولوژیواقع ابهما  ،یکه به نام آزاد نیما است: ا یکنون تیوضع تناقض نیا

 کنمیماست. فکر ن یواقع یبه آزاد یابیکه مانع دست میاپذیرفتهرا  یبرالیل یشهرآرمان

پردازد ببرای آن  یمبلغ هنگفت دیکند با لیخواهد تحصمی یکس وقتی در جهان آزادی،

 .فرد هم استمرار داشته باشد یندهیآ در ییدانشجو یو بده

این  ؛بود یدر بخش دولت 4691 یمسکن در دهه نیاز تأم یبخش بزرگ ،ایتانیدر بر

 کی یهیاول نیتأم یمسکن اجتماع ،شدممیمن بزرگ  وقتی .بود یمسکن اجتماع

 ،کرد یبود. سپس مارگارت تاچر آمد و همه را خصوص نیینسبتاً پا یانهیضرورت با هز

 دیباش تانخود ییادار مالک شما در صورتی آزادتر خواهید بود که»: گفتاساسًا و 

 .«مالکان باشید یاز دموکراسبخشی  حقیقتاً بتوانیدو

 یتیناگهان به وضع ،باشد یدرصد مسکن در بخش دولت 91 کهنیا یجاهب ،نیبنابرا

. است یدر بخش دولت -تر کم یحت دیشا ای -مسکن درصد  01که تنها حدود  میرومی

وداگرانه س یهاتیاز فعال یبه بخشاین کالا  سپسشود و می لیکالا تبدنوعی  مسکن به

 شیملک افزا متیق ،شودمی لیتبد سوداگری یلهیکه به وس یشود. تا حدمی لیتبد

در  یواقع شیافزااین که بدون شوید رو میروبهمسکن  ینهیهز شیو با افزا ،ابدیمی

 .آن وجود داشته باشد میمستق نیتأم
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 یکه آزاد یابه گونه ،میساختن مسکن هست ،ما در حال ساختن شهرها

 مردم یهیبق یکه برا یدر حال ،کندمی جامعه فراهم ییطبقات بالا یرا برا یاالعادهفوق

ه ب یابیدست یبرا مارکس کهنظر مشهور اظهاربه نظرم کند. می جادیا یآزاد-نا عملاً

 .، معنایش چنین چیزی استبر قلمرو ضرورت غلبه کرد دیدر واقع با یقلمرو آزاد

 

 قلمرو آزادی

م کنمی فکر ،منظر نیو از ا ،کندمی امکانات را محدودبه این شیوه بازار  یهایآزاد

ما  یعنیکند عمل کند. می شنهادیپ یطور که پولانهمان دیبا یستیالیسوس دگاهیکه د

 یزی. ما آن را از چمیکنی عامتجارا  ،به مسکن یدسترس ،یبه آزاد یدسترس یمسأله

. مسکن در میکن لیتبد یعموم یدر حوزه یزیموجود است به چ بازاردر  صرفاً که 

 معاصر نظامدر  سمیالیسوس یاساس یهادهیاز ا یکی نیشعار ماست. ا یعموم یحوزه

 .یعموم یقرار دادن امور در حوزه -است 

 میکن میخود را تسل تیفرد دیبا سمیالیبه سوس دنیرس یشود که برامی گفتهاغلب 

ور طهمان ،ممکن است درست باشد. اما یتا حد ،آری ب. خمیدست بکش یزیاز چ دیو با

های که از واقعیت آیدزمانی به دست می یآزادتری از میزان بیش ،تأکید کرد یکه پولان

 .میفراتر برو یفرد یِهای بازاررحم آزادیبی

حداکثر کردن  عبارت است از ی ما[]فهیوظ دیگومی کهخوانم می مارکس را

که به قلمرو ضرورت  فتدیتواند اتفاق بمی یزمان فقطاین اما  ،یفرد یآزاد یقلمرو

ر درا که چه که هر آن ستین نیا ابداً یستیالیسوس یجامعه کی یفهی. وظکنیمتوجه 

که  تاس نیا یستیالیسوس یجامعه یفهی. وظاصلاً و ابداً، کند میگذرد تنظمی جامعه

 گانرایبهیعنی  – شودرسیدگی می یاساس یازهاین یهمه به حاصل کند که نانیاطم

خواهند می خواهند هر زمان کهمی آنچه را که قاًیتا مردم بتوانند دق -د نشومی نیتأم

 .انجام دهند



 

 
 

 هاروییوید د 9

 پاسخ معمول «د؟یقدر وقت آزاد دارهچ» دیبپرس رکسیالان از ه نیهمدرست اگر 

اش درگیر این مسأله و آن مسأله و ندارم. همه یوقت آزاد چیه باًیتقر »است:  نیا

 هکرا  یتا کار میاست که در آن وقت آزاد دار یجهان حقیقی یاگر آزاد «مسایل دیگرم

عنوان کانون رسالت این را به یستیالیسوس ییرها گاه طرحآن ،میانجام ده میخواهمی

آن  یبرا دیو با میتوانمیهمگی  است که ما یزیچ نی. اکندسیاسی خود پیشنهاد می

 .میتلاش کن

 

شمارهای گاهتحت عنوان  دیوید هارویبالا بخشی از جدیدترین کتاب متن 

 تازگی نشر پلوتو منتشر کرده است.است که به داریضدسرمایه

 

 پیوند زیر: انگلیسی درمتن 

David Harvey: Socialists Must Be the Champions of 

Freedom 
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