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 مقدمه
 متعـارفو معقـولي حـددري شخـصتيـ مالك عـدالت،وتيـ عقالن بـري مبتنـة جامعهر در

ي حقـ بـهليتبد گذشته، متعدديهايصافازكه معقولتيمالكنيا. شوديم شناختهتيرسم به

 حرمـتي همپـاآن حرمـت اسالمدركهيطوربه؛رددگيم مقدسيحتو دفاع قابلو عادالنه

وعهيشي فقها.)بعدبه69ص،1383،يانجيم.ك.ر(رديگيم قرار كعبه حرمتاز باالتروها انسان خون

 عقـل، نفـس،ازتيـ حما كناردررا مالازتيحما،عتيشرة گان پنج اهداف جملهازهميسن

.)12ص،1429،يعامل؛45ص،2007،يبلتاج( اند كردهانيب نسلونيد

 اشخاص... مال...«:ديگويم دوموستيب اصلدرزين رانياي اسالمي جمهوري اساس قانون

:ديـگويمزين هفتمو چهل اصلو»كندزيتجو قانونكهي موارددر مگر است مصون تعرض از

.1»كنديمنيمع قانونراآن ضوابط. است محترم باشد مشروع راهازكهي شخصتيمالك«

درو،نينـيژوسـت زمانازكم دستو روم حقوقدر: است شده گفتههم غرب حقوق در

 اسـت بـودهي خـصوص حقـوقي مركـز نهـادتيمالك ها، نورمن تسلطازپسكم دستال كامن

)Epstein,2008,6(.

 امـا. اسـتآن گـواهخيتارو است جامعهدر افراد حقوقنيتر مهمازتيمالكحقنيبنابرا

.استتر مهمي اولازكه دارد وجودي آزاد نامبهزينيگريد مهم حق

پـشت سـراز پـس خـصوصبه؛داردييواال بسيار ارزش آزادي،غرب حقوقو فلسفه در

 ديگـر، طـرفاز كليسا استبدادو،طرفيكاز خواه تماميتو استبدادي هاي حكومتدنارگذ

وي آزادةشيـ اندة عرصـ قهرمـان غـرب، لـسفهفدر كـه كانـتيحت. نهندمي ارج بسياررا آن

 داشته، استبدادرياس غربِدري آزاد رشدنيفراگدري مهم نقشاويهاشهياندو بودهيي فردگرا

ي كـس اگـر نكـهيا بـري مبناو مشهورو افسونگر جملهنيا مثالً. است كرده افراطنهيزمنيا در

 خودي برا آزادانهي شخص اگريول،ستهآندري عدالتيب احتمال رد،يبگميتصميگريدي برا

 مستـضعف طبقـاتبهيديشديهامستبه منجر ندارد، وجودي عدالتيب احتمال رد،يبگميتصم

 بـه كارفرمـاو كـارگرة رابطـريـنظي روابطدر دولتنكردن دخالت باعثها سالنيزو،جامعه

ي افراطـنيهمچنـوكيكالسـي هـا براليلرايز،2ه استشد كارگرانازتيحماوليتعد قصد

رخي عـدالتيبـ گـريد دهـد،مي كاربهتني مبلغهربه آزادانه كارگر خودي وقت معتقدند امروز

را قـانون روحو اسـتي مـدن قـانون احتـرام قابـل اصول جملهازي خصوصتيمالكبه احترام:ديگويمزينانيكاتوز ناصر.1

).133ص،1389 ان،يكاتوز(دهديمليتشك

(شودي ،كالهبردارياجتماع قرارداد اسمبهدينبا روسو،ة گفتبه.2 ـ اند«:ديـگويمـنيبرلو) 147ص،1389 والزر،از نقل! ةشي

 آثـارياسيسوي اجتماع لحاظبهكه است شده استفادهييها مرامدييتأ راهدر)ياجتماعميزينيدارو مچونه(نكردن مداخله

بينـص كـموهيما اندكوفيضعيها انسان برابردررا رحميبو تواناانيزورگوو ستمگران،قدرتمندانو داشتهي رانگريو

.)57ص،1380ن،يبرل(» ...است بوده گوسفنداني برا مرگي معنبه اوقات شتريبها گرگي براي آزاد. است كردهتيتقو
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 حاضـري زندگ فشارليدلبه برگشته بخت كارگرنكهيااز غافل. است نشده سلب آزاديو نداده

.1ردندا وجوديايادآز كاغذيروجزبهكارگري براو شوديمي مبلغهربه كار مانيپ انعقاد به

،ياسـتبداديهاشهياندوها حكومتة غلبو وجود خالفبر ما،ي اسالمـيرانيا فرهنگ در

ي آزاد اسـت،ي الهـفيـتكلو حـقنيتر مهمكهاتيححقاز بعد. است مقدسي نهادي آزاد

 اسـالمدر هـمنيهمـي بـراو باشـد آزادكه هستهماوفيتكلو2است انسانحقنيتر مهم

ديـ تحد مرجـع تنهـا اسـالمنيـددر.3شـود بـردهو واگذاركندرا خودي آزاد نداردحقي كس

 ضـرورت، بـهجز انساني وجود گوهراز شناختباكه است متعال خداوند انسان،يهايآزاد

.كندينم سلبرااوي آزاد

ي واال ارزشو كرامـت«را حكومـتي هـاهيـپا جملـهاز،6 بنددري اساس قانون دوم اصل

از هـمي اساسـ قانون3 اصلدرو دانديم»...خدا برابردراوتيولئمسبا توأمي آزادو انسان

ةفـيوظراي آزاد حفـظ،9 اصـلدرو اسـتي انسانيهايآزادنيتأم حكومت،فيوظا جمله

.دانديم هردو ملت،و دولت

 حـقدوي عنـي؛ميبپردازي آزادوتيمالكة رابطبه مختصر نحوبهميدار قصد مقالهنيا در

ي بـراتيـ مالكوي آزاد منـشأبودنو مبنـااز اول بخشدر. جامعهدر افراد حقوقنيتر مهم از

 سـخنعكسربـوتيـ مالك بـر نـامعقولي آزادي منفـريتأث امكاناز دوم بخشدروگريكدي

.گفتميخواه

يبراتيمالكوي آزاد بودن منشأو مبنا: اول بخش گريكدي
تيمالككه هايي ديدگاهو استتيمالك منشأي آزاد آنهادركهياتينظرنميانسندگاينو معموالً

راهيـ نظردونيـا دليـلنيهمي برا. پردازنديميكيبه فقطاي كننديم خلط است،ي آزاد منشأ

.كردميخواه مطالعه قسمتدودر طور جداگانهبه،كرده جداهماز آشكارا

 محـدود جامعـهدر مـردمةعالق مورد اموالو منابع طرفكياز،گفتديبا مقدمه عنوان به

وتيـ مالك گـريد طـرفازو باشـند داشـتهزيـچ همـه توانندينم همه دليلنيهمبهو4است

.اند داشتهرا نظرنيهمي برخمينيبيمهم رانيا كار حقوقخيتاردر سفانهأمت.1

ي آزاد نمـاد كعبـه دگاهيدنيادرو است آمده آزادكردني معنبه عتقاز) كعبه(قيعتتيب نامي برخ نظردر اسالمدريحت.2

).194ص،1386،يآملي جوادزا نقل( است

نيقـوان مخالفكهي حدوددرايو كندتيحر سلب خوداز تواندينمكسچيه«:ديگويم صراحتبهي مدن قانون 960ة ماد.3

.»دينما صرفنظر خودتيحراز استفادهاز باشد حسنه اخالقايو

 بـوده مالكيـت دربـارة مهـم مباحثـه هرگونـه فـرض پـيش رالـز، تـا هيـوماز فالسـفه نظـردر كميـابي:گويـدمي والدرون.4

.)Waldron,2002,31.(است
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-Honoré,1987,208(اسـت قاعـده مطـابق جامعـه، امـوالو منـابع بـه نـسبت افراد تمامي تساو

Harris,1996,308,315(نداردهيتوجبهيازينو.

وي تـساوهيـ اول اصـل باشد،نيبدري راجحكهي موارددرجزهمما حقوقدرو فقه در

1است اشتراك
.)113صام،ياال عوايد،ينراق؛ 236ص،1344،يطالقان(

 صـورتدو هـردررايـز نـدارد،هيـ توجبهازين چنانآني عموموي دولتتيمالك بنابراين،

از تـر كمرنگ جامعه مالكيتكهي دولتتيمالكدريحت. دارد تعلق مردمةهمبه اموال سرانجام

درو جامعـه مـردمازي ندگينمابهرا اموالش دولتكه استنيا فرض است، عمومي مالكيت

ي خـصوصتيـ مالك دارد،هيـ توجبهازين آنچه ساننيبد؛كنديم استفاده آنها سعادتوريخ راه

ي انحـصارةسلط تحتوكميومعم اموالةحوزازي مال اموال،ي خصوص تملكبارايز،است

انيـب بـه. كنـد چـه خـود مالبارديگيمميتصمكه اوستپسنياازوديآيدرم شخصكي

،انـد داشتهراآن تملك امكانهم جامعهگريد افراد فرد،كي از سوي مال تملكاز پيش،گريد

وي عقالنـهيـجتوبهازينكه موضوعي؛شونديم محرومحقنيااز گرانيد تملك،ازپسي ول

.داردي حقوق

 است جامعه وضع تابعِآن وجودو استي اعتباري امرتيمالك داشت، توجهديبانيهمچن

 بـه كـم دسـت.باشـد داشتهيهيتوج آنكه مگر؛كندينم وضعراي امرهر معقول،ةجامعكيو

ي گـريدةگونـ بـهو گـريدي جـادر توانديم شود،يمآن صرفكهي منابعوروينكهليدلنيا

 گـردديمـ مالكانازتيحماصرف جامعه منابعازي قسمت،يفردتيمالكرشيپذبا. رود كار به

تيـ مالكهيـ توج هـملهئمـسنياكه شوديمليتحم بابتنيااز جامعه افرادكلبريانهيهزو

.)Waldron,1999,10( كنديم جابياراي فرد

ميرا مالكيتهتوجي امكانكه است مهمي مباني جملهاز آزادي  مالكيت البتهو سازد فراهم

.باشد آزاديةپشتوان تواندمي هم

تيمالكي مبنا عنوانبهي آزاد)الف
 تقـدسو افـسونويي بـايزدر. اسـتي آزادية نظرت،يمالكي برا شده ارائه مهمي مبان جمله از

تيمالكبهراياعاقن قدرتنيا شود،تيمالكي مبناي آزاد اگرنيهمي برا ست،ينيشكي آزاد

 مقـدسي حقـتيـ مالك شـوديم گفته بعضاًكهيليدال جملهاز رسد،يم نظربهو بخشديم هم

ا. استي آزادباآن ونديپليدلبه است، ،ملريسـپيـليفو تـره فرانـسوال،يـولكسبراي مثال

وبمـص فرانـسه شـهروندو بـشر حقـوق ية اعالمنكهيا:نديگويم،يفرانسو بزرگ دانان حقوق

 Equality is equity: اسـت تـساوي انـصاف،قـديمي المثلـي ضـرب مطـابق راجـح، عـدم فـرضدر:گويدمي هريس.1

)(Harris,1996,315.
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 اوسـتي آزادو انـسان بـاتيـ مالك ونـديپ دليـل بـه دانـد،يمـ مقدسيحقراتيمالكم1789

)Weill,1985,103(.

هينظر طرح.1
ي آزادو آزادنـد هـا انـسان)الـف: شـوديمـهيتوجتيمالك مقدمه، چند جمعاز دگاهيدنيا در

او خـود بـهديـباردفـ هـرتيـ فعال حاصل عادالنه،وي عقلة قاعدكي طبق)ب؛دارندتيفعال

ج برسد ه،يـ نظرنيا روانيپ دگاهيددر بنابراين،. اوست خودبه متعلق فردتيفعال حاصلپس)؛

) Liberties(ازاتيـ امتو هـا شـاخهنيـاازيكـيتيمالككه دارد هايي شاخه)Freedom(يآزاد

.)Dietze,1971,40-42( است

. است برخورداري خاصي برجستگزاانيفرانسوي خواهيآزاد سنتدر خصوصبه مبنانيا

رايـز؛اسـت انـساني آزاد شرطتيمالك:ديگويم،يفرانسو بزرگ دان حقوق،بدان مثال، رايب

 اگـر. اسـت كارآنِحاصـلو جـهينت تملـكاش]يعقل[هالزم،ديتولو كارِيآزاد مبنايِپذيرش

 داشـته انتظـار شـخصهكـ استنيااش الزمه آورد،يم ارمغانبهشيبرارا حقوق انساني آزاد

وارياختبا سخنگريدبهوميهاتيفعالبامن آنچهپس. ازگرددباو خودبه كارشةجينت باشد

وي آزاد سـلبة منزلـبه كارم محصول سلبپس؛دارد تعلق خودمبه،آورميم دستبهميآزاد

ي آزاد همچونتيمالك معنانيهمبهو است ارمياخت هيـ فوئخنسـي معن. استيعيطبحقكي

 هنگامنيادرد،يآورنيزميروبروديبخوان فراكيزيمتافي بلنداازراي آزاد:ديگويمكه هم

 ,Beudant,1934( اسـتنيهمـ دارد، نـامتيمالككه گرفت خواهدديجديشكلوديجدي نام

275(.

 متعلقاوتيفعال حاصل تمامو شود مالك نتواند بردهكه استيعيطباريبس اساس،نيبرهم

تيـ مالك بـرده گرچـه ساننيبد. بكندهمتيفعال حتي اگر؛ستين آزاداورايز،شود اربابش به

 نخواهدهميتيمالكپس؛ستين آزاديول نكند،اي كند كار مثالً توانديمو دارد خودبرينيتكو

 اگـر ترتيـب، همـينهبـ.ميفهمـيمـرايآزاد تقـدسو ارزششيازپشيبكه نجاستيا. داشت

،اسـت كـرده خـودة بردرا آنها درواقع نشناسد،تيرسمبه خود اتباعي براراتيمالكي حكومت

.كرده است سلبرا آنها كار محصولو نشده قايل ارزشي آنهاةآزادان فعاليت براي زيرا

هينظر نقد.2
موجـهرا نامحـدودو مطلـقتيـ مالك تواندينم ولي كند،هيتوجراتيمالك توانديمهينظرنيا

:دده جلوه
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 نباشـند، هـم مـشترك اگريحتوندا مشترك گفتيم،كه طور همان جهان منابع نخست اينكه

 گرچـه ساننيبد.دارند آنهاازي بردار بهرهدري مساويحقها زمانةهمدر افرادةهمكم دست

.باشد تواندينمهيبقهياولحقي نافماي آزادنيايولم،يكن تملكوميكنتيفعالتاميآزاد ما

ي آزادتيمحـدود كـم دسـتكه دارند قبول آنهانيتريافراطيحتي آزاد روانيپةهم دوم،

 خـصوصبه؛شود تملك براي افرادگريدي آزاد مانعدينبا مالكي آزادپس. استي آزادِخود

وي آزاد شوديم گفته بعضاًنكهيا. دارد وجود منابعتيمحدودي اقتصاد لحاظازكهي جهان در

 باشـد مراد مطلقي آزاد اگر.استريتفس قابل راستانيهمدر هستند متناقضي مفاهيمتيمالك

. ببريـدنيازب تملك برايرا افرادگريدي آزادكهديستين آزاد شمارايز،است درست جملهنيا

وزيـآم مغالطـهي امـر شـود،ينمـ جـهينتتيـ مالك،يآزادمبنـايازكه باشدنيا منظور اگر اما

 جمـع قابـل قـانون چهـارچوبدر هـم بـا)تيمالكوي آزاد(حقدونيارايز است، رستناد

.1هستند

ريتأث جامعه افرادگريد حقوقوي آزادبر توانديم مالك قدرتد،يدميخواه چنانكه سوم،

 پـرير اسـاسنيهمـ بـر. دهد قرار نوسان معرضدراي متزلزلاي محدودراآنو بگذاردي منف

 حقـوقاز اسـتفاده سوء امكان علتبه عدالت نامعقول،ي آزادي دارا نظامدركهدكنيمحيتصر

 دولتكه نداردي رادياچيهپس.)Ripert,1955,417/177( شوديمي قربان،]يآزاد جملهاز[يفرد

،يعيتوز عدالت در خصوصهاينگران رفع براييحتو شود عرصه واردتيمالكديتحد براي

.زندبستد ثروتعيبازتوز به

يآزاد منشأ عنوانبهتيمالك)ب
ي آزاد سـپرو كنـديمـ دفاعي آزادازكه استي عاملتيمالك نجايادر،ضوع پيشينمو برعكس

.يابدميتيمشروع،كردهدايپ ارزش له،يوسكي عنوانبهو دليلنيهمبهو است

هينظر طرح.1
و كنـدمي دفاعآنازكههمي ابزار استيهيبدنيبنابرا. است مهماريبسوعيرفي ارزشي آزاد

ي آزاد)الـف: كننديم استدالل گونهنياهينظرنيا روانيپ. باشدتيپراهم كند،يمتيتقورا آن

 پـس)ج؛اسـتآنة توسعوي آزاداز دفاع برايي ابزارتيمالك)ب؛است مهموعيرفي ارزش

.استازين موردو موجهتيمالك

ــه.1 ــ ب ــراةگفت ــه نــسبت گــرانيدي آزادتيمحــدود ان،ي ــمالك ب  اســتي آزاديتقــاارازيا مرحلــه خــودش شــخص،تي

)Ryan,1987,78-9.(
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ة دهنـد بـسطو محـافظتيـ مالك كـه انديشهنياال، كامنخصباالو غربي فكر سنت در

ــعوي آزاد ــنظآن تواب ــتقاللري ــرو اس ــصوصميح ــت،ي خ ــسئله اس ــراي م ــت دارشهي  اس

)Lawson,1958,90(فكـرية زمينـ موضوعنيا دربارةهم روم حقوقدر معتقدندي برخيحتو 

.Epstein,2008,1(1( است داشته وجود

 توسـعهْتيـ مالكي مبنا هگل، دگاهيداز: است معتقدهم،يسينگلا بزرگ دان حقوق،سيهر

شيپـ)الـف:دهـديمبيترتنيچنرا هگل هايلاستدال خودديدازاو. استي آزاداز دفاعو

 زانيـم هرچه)ب؛استي آزاد مفهوم،)Choosing agent( انتخابگر عامل مفهومي برا الزم شرط

ـ را يي هـا انتخـاب امكـانتيـ مالك)ج؛است دترآزااو،باشد شتريب عامليها انتخاب يروشيپ

د ستندين ممكنتيمالك نهاد وجود بدونكه دهديم قرار عامل  توانـدينمـ عامل اين،بر افزون)؛

 كـهيي هـا انتخـاب ظاهر، مطابق)ه؛باشد داشته مالكانه حقوق وجود بدوني عقالنيها انتخاب

،عامـلاز مستقلي مالحظاتليدلبههابعد گرچهد،ارزشمندن سازنديم ممكنرا مالكانه حقوق

.)Harris,1996,236( است موجهو مشروعي امرتيمالكنكهياجهينت)و؛شوند گذاشته كنار

 استي آزاد شرطو كنندهنيتضمتيمالككه دارند قبولشيبوكمهمي فرانسو دانان حقوق

)Ripert,1955,263/102(ي آزادة توسـع باعـثي خـصوصتيـ مالكهب احترام كه دارنديمانيبو

ازليـو مونيسـ مـراد معتقدندو گردديمتيفرد تحققويي شكوفا سبب نيزو شوديمي فرد

 اســت بــوده معنــانيهمــ اســت،ي آدمــ روحياتيــحازيــني فــردتيــمالك،گفــتيمــ نكــهيا

)Weill,1985,105(.

 بـهو ازدواجو پوشـاك خوراك،رينظي انسانيهاازيننيتريهيبد رفع،گفت توانيمي حت

ي آزاد(ياسـيس مشاركترينظي اجتماع روابطدر مشاركت امكانوي آزاد موانع رفعگريدانيب

 دهـديم شمابه بودن آزاد قدرتو امكانْتيمالك آنكه خالصه.2استتيمالك ازمندين،)مثبت

زيـنخيتـار طولدر مخالفانتيمالكلبسو مصادرهدر مطلقهيها حكومت اهدافازيكيو

 هـمانآنـي آزاد سـلبو فقرابه ظالمان ستم داليلازيكينيهمچنو است بوده مسئلهنيهم

.3اند بوده ستم معرضدر كمتر توانگران وگرنه؛است بوده فقراتيمالكنبود

 كـه زنـديمـ مثـالو دانـديمـي آزاد منشأراتيمالكو استهينظرنيابهنامعتقد جزءهم بزرگ، اقتصادداناناز دمن،يفر.1

.)Cited by: Ryan,1987,35(يستياليسوسنه،اند رشدكردهيستيتاليكاپ درجوامعكيدموكراتيها حكومت
 قابـل راسـتانيهمدر، است انگاشتهها انسان»يزندگ قوام«ةليوسرا افراد اموال قرآندر متعال خداوند نكهيا رسديم نظربه.2

).5/نساء( باشدريتقس

 گـرانيدو حكومـت دخالتازديتوانيمآن قلمرودركه كنديم فراهمي واريد شماي براي خصوصتيمالك،يزناتة گفتبه.3

 خانـهايـانيرانيايارياختي واريد چهار:رينظ مختلف ملليها المثل ضرب.)Zénati-castaing,2008,313(ديباش آزاد

.هستند درك قابل راستانيهمدر ها،يسيانگل اوست قلعهيسيهرانگل
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 قـدرتر،اجبـا منـع،يشخـصميحر استقالل،رينظي مهمميمفاه،كرد تأكيدديباانيپا در

شهيـرو گنجنـديمـي آزاددلدري همگكه آنها مانندو جامعهدري خوداظهار امكان انتخاب،

:كنـ شتريـبحيتوضـي بـرا( خورنـديم ونديپتيمالكبهت،يمالكباي آزادة رابط باباز دارند،آن در

Waldron,2002,298-318-Davies,2007,107-112 (تيـ مالكشيازپـشيبـتيـ اهم باعـثنيهمو

.شوديم

 نقد نظريه.2
ي آزادي برا الزم شرطتيمالك نخست اينكه. باشدي كاف تواندينم ولي،استدرستهينظرنيا

 هـمي خـصوصتيـ مالك نهـادرشيپـذ جـز بـه مواردي برخدر دوم اينكه؛يكاف شرطنه است

.ستينحل راه تنهاي فردتيمالكوديرسهينظرنيا دلخواهةجينتبه زيادي حدودتا توانيم

ي ضـرورتيـ فردوي آزادي بـراتيمالككه است درست،دگفتيبا اول نقد در خصوص

ي ولـ،)1378،75، هگـل( نـدارد فرد مقامدري وجود نداردتيمالك شخصتا هگل قولبهو است

 جـز فـرد كـهميدهـ اجـازهديـ نبا:ديـگويمـ بـايزي مـضموندر آرنـت.ستيـن ضرورت تنها

او صورتنيادررايز باشد، داشتهنيگريدزيچ بودنش انسان  جانـسون،از نقل(شده است ستمبه

ي بـشرة تجربيول استتيمالك داشتنت،يانساني دفاعي سپرهاازيكيشكيبو)62ص،1385

 مثـالنيبهتـر. وجـود نـدارداي مالزمهي آزادوي خصوصتيمالك داشتننميا است داده نشان

 هـا حكومـتنيـا گرچـها. اسـتايـ تاليادرينيلوموسـو آلماندر تلريه بار خونيها حكومت

از. بردنـد مـسلخ بـهراي آزادكه داردشكيكسچهيول،نبردندنيبازراي خصوصتيمالك

و انـد بـودهسميـاليسوس مخـالف گرچـه،معاصـري كتاتورهـايدازياريبس اينكهتر جالبنيا

در نوشهيپي كتاتوريدرينظ؛نبودي زادآازي خبر شانيها حكومتدريول آزاد، اقتصاد دار طرف

.يليش

 اسـتقرارو ثبـات تـر، مهـمي خـصوصتيـ مالكازي آزادي برا،اند گفتهي برخكه طور همان

وي اسـيسي هـايآزادريـنظ؛)Ryan,1987,87( اسـت جامعـهدركيدموكراتيها سنتو نهادها

دري اسـيسي روهـاين تـوازن قـانون، حكومـتبه اعتقاد سالم،و مستقلهيقضائ قوه،يمطبوعات

 مخـالفوي آلمانكه ماركس خودنكهيا جالب.يريپذ انتقادوياسيس مشاركت فرهنگ جامعه،

 انتـشار بـهو كنـدي زنـدگ توانست بود، حكومتي چنين دارايكهسيانگلدر بود،ي دارهيسرما

ي آزاد كـه يي جـاي عنـي؛بزنـد دسـتهيسـرما معـروف كتـاب ازجملـه خـود مهم آثاري برخ

و آلمـاندر هـاينـازريـنظي اعتقـادات بـايي هـا حزبهمسيانگلدر. بود آلماناز دارترشهير

 زوديلـيخزين توكويلوليم مانندي كسان. نبردندييجابهرهيول،بودندايتاليادرهاستيفاش
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 برابـردري محكمـ محـافظي خـصوصتيـ مالك وجود صرفكه بودنددهيفهم نوزدهم قرن در

.)Ryan,1987,42(ستين استبداد

 تواننـديمـ هـمي خـصوصتيـ مالك مشابهي نهادهاي برخ،گفتديباهم دوم انتقاد دربارة

 عمـلي خـصوصتيـ مالك قالـبدر حتماًستين الزمو را رفع كنند انساني ازهايناز بسياري

 نظـامقيـطراز جامعه افراديي ابتداي مادي ازهاين رفعدري شورويستياليسوس نظام مثالً. شود

.داشتيزيناچ ارزشي خصوصتيمالك درآنجايول بود، موفقي دولتوي اشتراكتيمالك

زيـني گـريد مهـم عوامـلوزدهيتك مبنانيابر توانينم تنهات،يمالكهيتوجدر ساننيبد

.هستندليدخ

 عكسربوي آزادبرتيمالكي منفريتأث امكان: دوم بخش
 كـه گذشـته هـاي بحـث خالفبر. پردازيممي مهمحقدو اين تعارض امكانبه قسمت اين در

.آنهاست تعارض امكاناز سخن اينجادر بود، يكديگربرحقدو اين بودن پشتوانهاز حاكي

يآزادينف امكانوتيمالك)الف
يكـي:اعتبـاردوبههمآن است،ي آزادية نظرْتيمالكي مبانازيكيكهميديد پيشين قسمت در

و سـپرتيـ مالكنكهيا دوم است،تيفعالو كاردر انساني آزاد حاصلتيمالككهليدلنيا به

ي آزاد مخـالفراآنتيمالك مخالفانكه رسديم نظربهبيعجيكمپس. استي آزاد محافظ

.بدانندآنبر سوء اثري دارااي

 انتقاد طرح.1
 هـدف كـهد،يـآيبرمـي خـوب بـه آنان منتقداننيهمچنو انگلسو ماركس سخنان مجموعه از

ي دموكراس خواهانوي نيزو بودهها انساني براي واقعي آزادديتمه اتش،ينظرة ارائاز ماركس

انيغرب دركشد باعثاوايهه ديدگا.)Rayan,1984,168؛459ص،1380 ان،يكاتوز( است بودهيقيحق

.)125ص،1387 نگر،يس(دگردترقيعمي آزاد از

ــبان هــا انــسانوي درنظــر ــتول هــايابزارو مولــدي روهــاينت،يــمالكرياســدي . باشــنددي

و دانستيمها انسانيقيحقي آزادبري بنديپاراآنازي ناشجينتاوتيمالكاو اساس،نيبرهم

،يآزاددرت،يـ مالكايـ دولـت بـه نداشتنازينليدلبهها انسان،او مدنظريستيكمونة جامع در

دراو از ديـدگاه.)بعـد57ص،1387 نگر،يسـ( كـرد خواهنـدي زنـدگگريكديباي همبستگوي برابر

ويديـ تول روابـط تـسلطو نفوذ تحت هردو كارگر،چهو دارهيسرماچه،يدارهيسرما جوامع

 راكـهيز،بـود آزادو كـرد پـارهرا بندهاديبا،يآزادي براپس؛هستند مالكانه قواعدو هنجارها
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يمهـريستيـ تاليكاپ نظام داتيتول تماماواز نگاه. است شدهوا»ارباب«بهليتبد انسانة ساخت

1انـد شـدهديـ تولي اجبـار كـار بـا واقـعدرو كـارگر بـر فـشار تحـت نكهيبراي مبن اند خورده

)Ryan,1984,163-4(.

هسـلطو قدرتتيمالككهاند افتهيدري خوببه فالسفهو دانان حقوق،يادشده راديابر افزون

 هـم سـتموي گـر استخداميخو درآنكه انسانعتيطببه توجهباو كنديمجاديا مالكي برا

ْمالـك شـوديمـ باعـث دارد، وجود)يبخشندگو شفقت رحم،رينظكوين فضائل دركنار البته(
.كند دار خدشهرا گرانيدي آزاد

ديـ تحدبه نسبتو داننديمي آزاد دشمنراياسيس قدرت معموالًدانشمندان علم سياست

يي فرسـا قلـم كمتـر،يآزادبر ثروت قدرت منفي تأثير دربارةيول،دهنديم نشانتيحساس آن

.داردي طوالناي سابقه رازنيا شناخت،حالنيباا. اند كرده

در فقـراوايـ اغنة طبقدو قرآندربراي نمونه. خورديم چشمبهزيني الهانياددر نكتهنيا

 فقـرا از طرف ديگـر،ودكنيم ستمي دوم به اولة طبقاز يك طرف،كه اند رفتهگ قرارهم برابر

،باشـد زور بـا حتماً فقرابراياغني منفريتأثستين الزم. شونديم گمراهاياغن ثروتريتأث تحت

ي آزادو كننـد گمـراهرا آنـان فقـرا، بـر خـود  ...واتياخالقي منفريتأثبا تواننديماياغن بلكه

 خداونـد. سـازند مخـدوش خداونـدة آگاهانـو آزادانـه پرسـتشدر جملـهازرا آنهـايقيحق

 نكـهيمگرام،ينفرستاديا انذاركننده امبريپتوازشيپياريدو شهرچيهدر گونهنيا«:ديفرمايم

يـنـييآ بـررا خـود پدرانما: گفتندآن مغرورو مست ثروتمندان  اقتـدا آنـان آثـار بـهوميافتي

)23/زخرف(»ميكنيم
2.

بـوده مطرحي دار بردهة مسئل رسد،يم ذهنبه خود خودبهكه طور همان ستم،يب قرناز قبل تا

وي دار بـرده بـه تمايل.)72ص،1386 كامو،(!اهيس گوشت فروشوديخر،آلبركامو قولبهاي است

 كـسرهيراآن انـد نتوانـستهي الهـ امبرانيـپي حتـ كـه اسـت بـودهيقو چنانآن دانستن عادالنه

 شمندانياند،غرب درحقوق.ندساخت فراهمراآن محوةنيزم،همه اذعانبه حالنيباا؛براندازند

،يكلـ( اسـت داشـتهيحيمـسي اروپادري بردگ روابطي القادري مؤثر نقشتيحيمس معتقدند

 كـهييجـاتا؛رفتدهيپدنيابا جنگبه اخالقبرديتأكبا معمول طبقهم اسالم.)231ص،1382

12الشيعه، وسايل( كند) برده دوفروشيخر(ي دار بردهكه استيكس مردمنيبدترميداراتيروا در

 پوالنزاس،(سخن گفت؟ي آزاداز توانيم چگونهپس است، افتهي تنزلءيشكيحدتا انسان،سميتاليكاپدر بود معتقديو.1

).177ص،1386

ـ مالكد،يـگويمي افراطتيمالكاز انتقاددرهم،يفرانسو بزرگ دان حقوق،هيساوات.2 و سـتمي بـرايا وسـيله بـهليتبـدتي

.)Savatier, 1948, ،42( است شده مردم دكردنيزرخر
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 راهآنازريـغ بـه نسبتو نمودمحدود جنگبهرا برده آوردن دستبهايههرا اسالم.)97ص ج،

.نمود فراهمآن نسخ برايرا زمينهو بستراي بردگ

آني خبرهـا كـه جهـان محدود نقاطي برخدري بردگ وجوداز نظر صرف،يكنون درجهان

 هـمآن بـارز مـصداقو داده چهـرهرييتغي بردگ رسديم نظربه شود،يمدهيشني هرازچندگاه

 بـاوجود متأسـفانه.1اسـتي فاحشگ براي زنان باالخصها انسان قاچاق هماناي تجارت اكنون

 هـم باز جهان، مختلفي كشورهادريلداخنيقوانوي المللنيب متعدديهاونيكنوانسبيتصو

شـماربه!) است تجارتنيتريميقدنديگويمي برخ(زنان تجارت پرسود،يها تجارتازيكي

 بـراي هـا رسـانه دار هـدف غاتيتبل جالب،ةنكت. است امروز انساني سرافكندگيةماكه آيد مي

 مـدافعان امـروزكه موضوعي؛آنهاستي ماهوي بردگو زناني رواقعيغوي صوري آزادجيترو

ديدانيمايآ. اند داده هشدارو كرده دركآنبه نسبترا زنانيريپذبيآسي خوببه زنان حقوق

 قـرندر كـهيا بهانـه همـاني عنـي؛2خودشبر انسان تسلطو»يآزاد« ست؟يچ مدافعانة بهان

.كشاندي بدبختبهرا كارگران نوزدهم

. اسـتي آگاه شمندياند،يآزادبري فردتيمالكة رابط دركة عرصدرهم ماركوزه هربرت

نميـا فـاحش تـضادازي ناشرا اروپادريالديم بيستم قرن70لياواو60ةدهيهايناآرام او

ي حـد تـاكهيو. دانستيمآنازي ناش رانگريوو آور شرمةاستفادوي اجتماع هنگفت ثروت

 بـوده، ثروتمنـداناز متأثرشكيبكه حاكمهتقدرالتيتشك است معتقد،بودهديفرواز متأثر

 گرچـهيو. كنـد نظـارتو اداره،يدسـتكاررا انـسانِهناخودآگا بلكهي آگاه تنهانه است قادر

 تمركـز ماننـد؛دانـستيمـ درسـتراآندر منـدرجميمفاهي برخيول،بودسميماركس منتقد

ي هـا اسـتيس بـه توسـل،ياسيس قدرتبهي اقتصاد قدرت خوردن ونديپ،ياقتصاد هاي قدرت

 بـود معتقـديو.هيسـرماتر گسترده انباشت امكانو،ديجدي بازارها جادياي برايستيالينوامپر

 بلكـه سـاختني بـرا نـه روزافـزون طورهب،يدارهيسرمااز حاصلِيباورنكردني اجتماع ثروت

.)بعدبه 109ص،1387،يگم( افتديم كاربهتريانسانو بهتريا جامعه جادياازيريجلوگي برا

اريبـسچه. استيا اجاره رحمونيجن سقطبه مربوط مسائل آنان،ي كاالانگار برابردر زنان حقوق مدافعانگريد هايراديا.1

ي عنـي زن، مقـامنيتـر مهـمازو شـونديم ناخواستهاي خواستهنيجن سقطبه مجبوري اجتماع روابطةنحو علتبهكهي زنان

ي حتـ متأسـفانهكه استيا اجاره رحم نامطلوبةتوسع بدترآنازو شونديم محروم مطلوب،طيشرا تحت البته،شدن مادر

،)1382 مـصوب(نابارور زوجينبه جنينياهداة نحو قانوندر نگهباني شورا موافقتبانهيزمنيدراهمي رانيا گذار قانون

.است كردهيرو ادهيز

را نكـاحاز خـارج روابط متفقاًو داننديمي اله ناموس حامالنرا زنانكهي الهانياد دگاهيدباديكنسهيمقارا نظرنيا حال.2

! نامشروع
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. اسـت عرصـهنيـادر دادنيآگاه قهرمانان جملهازيچامسك نوآم غرب،ي كنونيايدن در

 بـري سـهمناكريتـأث آن، لـوازمو مقدماتوي تجارتيها شركتِثروت قدرت است معتقديو

يلـيتحلدر بلكـه دهم، انجام خواستم هرچهمنكهستيننياي آزادرايز،داردها انساني آزاد

تيهدا قصدكهي عواملريتأثاز نظررفصو آگاهانه بتوانممنكه استنيادري آزاد،ترقيعم

 آنچـه،يچامـسكبه اعتقـاد.مينما قضاوتويريگميتصم دارند،راي خاص سمتبهمن ذهن

 خالصـهزيـچكيـدر كـه اسـتيتفننـياخبـار،شوديم پخشها رسانهاز عمدتاً روزهانيا

 همـهو لـوكسالتيتعطويشيآرا لوازمو مدها ها،لميف انبوه مصرفبه مردمقيتشو: شوديم

بـر ايـني چامـسك راسـتانيدرهم.يپرست چهرهتببه زدن دامنزينوگريدي فروختني زهايچ

 خـود نامـشروعريتـأثقيطرازي تجارتيها شركت،يكنونكيدموكرات جوامعدركه استباور 

ي آزاد سـلبهجـينتدروتيرضـاديـ تولو جامعـهآن افـرادفكر ترلكنبه دست حكومت، بر

ص1385 نستون،يو( زننديمها انسان ،211(.

نيا نشده مهارو حصر حدويبتيمالككه استنيا انتقاد ماحصل،گفتديباجهينت عنوان به

 راهاز گـاهي آزاد سـلبنيـا. گذاردي منفريتأث جامعه افراد ماهويي آزادبركه داردراتيقابل

 ثروتمنـدان دخالـت راهازميمـستق نحوبههمي گاهواو هاي ديدگاهوديعقاوفكري دستكار

.رديپذيم صورتياجتماع روابط در

 نظرو نقد.2
ي فـردتيـ مالكي نفـآنةجـينت ولـي است، درست انتقاد اصل گفتديبا انتقادنيايابيارز در

 قدرتنياي آزادية نظرم،يديد گذشتهدر. است نشدهدمحدوو مطلقتيمالكينف بلكه،ستين

ي آزاد پـس،آزادمي موجودمن اگر طرفكيازرايز كند،هيتوجرا معقولتيمالككه دارد را

 طرفاز.است خودمبهتميفعالةجينت تعلقهمآني عقلة الزمو دارمهم وكار كسبوتيفعال

 خدشـه رقابـليغ ارزشكيـ عنـوانبهي آزاديبراي سپركه داردرا قدرتنياتيمالكگريد

 بـر سـلطه باعـثتيمالككه سخننيا ولي. استتيمالكحق،يآزاديهيبدةجينتپس. باشد

 نجـايدرا پـس. اسـتريناپـذ انكـاريقتيحق گذشته مطالببه باتوجههم شوديم گرانيدي آزاد

يآزادينفسربر سخن . اسـت موضـوعدونيـا دادن سـازش سـر بـر بلكـه نيست،تيمالكاي

يسع حقوقو كنددايپ تعارضامهيهمساتيمالكحقبا توانديممنتيمالكحق طوركه همان

دايپ تعارضي آزادبا توانديمهمتيمالكحق،)م.ق132ة ماد(كندحلرا تعارضنيا كنديم

 ماركسفبرخالپس. كند برقرار تعادلو موازنه،دونيانيبكه استنيا حقوقةفيوظو كند

 حـل بـهديـبا شد،تيمالكينفبه معتقدو كرد پاكرا مسئله صورت مسئله،حليجابه كه
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 متناسـب پخشوعيتوزو مهارنشدهو مطلقتيمالكينفاز عبارتستهمآنو پرداخت مسئله

.1آن

 انـسانتيـ فرد بدوني آزاد،يافراطيهاستياليسوس نظر برخالفكه استنيا مهمة نكت

 بـر كـه هـم اسـالمدر.ستيـن تحقـق قابـلو نداردي معن دارد،آندري مهم نقشتيمالك كه

و آزادي موجـودات هـا انـسانتيـ نهادر شـده،ديـ تأكاريبـسي بـرادروي همبستگو مشاركت

 خواهد پرداخته مستقلطوربه افراد حساببه امتيقدر داردحيتصر خداونديحتوندا مستقل

.)41/دخان؛52/انعام؛3/ممتحنه( شوديم افكندهيي جدا دوستانشودهخانواو فردنيبيحتو شد

تيمالكينف امكانوي آزاد)ب
 قـسمتدودر اكنونهم. كند نقضرا جامعه افرادتيمالكحق توانديمزين حصر حدويبي آزاد

:كردميخواهي بررسرالهئمسنيا

 انتقاد طرح.1
كه استداللنياباو اند كرده سوءاستفادهي آزاد مفهوم از)Libertarians(يافراطيها براليلي بعض

 معنـاي آزاد وگرنه، است مالكان ثروتدر گرانيدو دولتنكردن دخالتي آزاد لوازمازيكي

تيرضـا بـرخالف دولت مثالً اگرو دارندتيمالك مطلقي آزاد افرادكه اند گرفتهجهينت؛ندارد

ايـ كنـدعيبـازتوز هـاآننميـانامحرومـي توانمندساز برايودريبگاتيمال آنهااز ثروتمندان

.استي آزاد سلبة منزلبه سازد، محدودي ضروراريبس موارددرجزراتيمالك

كه افراد جامعه آزادند اگر بخواهيم قدر متيقن ادلة اين جريان فكري را بازگوييم، اين است

و نتيجة اين فعال  به خـود آنهـا برسـد تا هرگونه فعاليتي انجام دهند  پـس هرگونـه؛يت هم بايد

به هر بهانه، خالف حق آزادي است كافي اسـت تمـام افـراد در مقابـل.سلب مالكيتي از افراد

و تحميل برابري بيش  به حق آزادي را در پـي دارداز قانون برابر باشند  ولـو اينكـه؛اين، تجاوز

.2ين برود ازبنامحدود حق مالكيت ديگران در اثر آزاديةزمين

ي چامـسك مـثالً؛رسنديم نظرنيهمبه نوعاًهم كنند نگاه مسئلهبه رونيباز اند توانستهكه طلب عدالتوگزرب شمندانياند.1

ايـ[ اسـت انـهيارگراياختسميـاليسوس بـهليقا خودشريتعببه بلكه،ستينآنينفبهليقا است،تيمالك قدرت منتقد كه

(قيرقسمياليسوسي نوع  شـدهدهيكش دقتبه كاالهاو پولة حوزي مرزها اگر است معتقدهم والزر). 1385،180، نستونيو]

انيكاتوز ناصرهم رانيا حقوقدر). 189ص،1389 والزر،(دنكنينم جاديا،]يآزادو عدالتو[ي برابري برايديتهد باشد،

در همچنـينو حقـوقةفلـسفدرخصباالوي مكتوباتدر توانيمي خوببهراآنة ثمركه است دگاهيد نوعنيهمبهليقا

رد ضـمنشيانـد روشـني فقهـا معمـوالًهم فقهدر. كرد مالحظه تسلطةقاعدو الضررةقاعد تعارضبه مربوط مباحثات

.است انهيمي حالتبهليقا اسالم معتقدندي درستبه،ديگر طرفازسميكمونوسميماركسو طرفكيازي افراطسميتاليكاپ

از.2 انتقاد عمدة وارد بر پذيرش حق تمام افراد نسبت به امور مختلف ...«: گويد معاصران است، در همين راستا مي نوزيك كه

آن نظير برابري فرصت  و اعمال آنها، اين است كه الزمة تحقق و مانند آن و ها، برابري حيات،  ها، وجود زيرساختي از اموال
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و ذهني تقريباً مـشابهي،در نظر اين عده و هابز، افراد جامعه از قدرت بدني  از جمله هيوم

مي.Honoré,1987,209(1(برخوردارند كه از اين مقدمه نتيجه  صرف وجود آزادي تملـك گيريم

و اگـر پـس از مـدتي عـده بودن نهاد مالكيت در جامعه كفايت مـي براي عادالنه يكمـاي كنـد

و بي تعداد زيادي ثروتمند شوند  دوسـت بـشر:ديگويم بنتام. عدالتي رخ نداده است بينوا، هيچ

 نـداركهراي كسان تمامرايز،است خطرناك امرنياو شود مند بهره سرعتبهو كار بدون دارد

كهيعل هستند نيتـر باشـكوه كنـد، مهـارراليمنياكهي قانون. كنديم مسلح هستند، داراهآنان

.)Cited by: Harrise,1996 ,292( است خودشبر بشري روزيپ

و نظر.2  نقد
به بيان ديگر مطابق يك اصـل عقلـي،. از لحاظ شكلي ادعاي مدافعان آزادي مطابق قاعده است

و مالكيت حاصل از آن را براي فـردي شـناخت، اگـر بخواهـد بـه آن وقتي جامعه حق آزادي

 در غير اين صـورت اقـدامش تجـاوز محـسوب؛ موجه داشته باشد خدشه وارد كند بايد دليلي 

به.2شود مي مي هريس هم كه سخن فقـط بـر سـر: گويد درستي ثروت جامعه يك كيك نيست

تكهة شيو .)Harris,1996,368(هاي مساوي باشد تقسيم آن به

و حضرت علي در نهج ي مـال اعطا«: فرمايدمي)ع(البالغه هم اين قاعدة عقلي وجود دارد

و تبذير است كه حق او نباشد، اسراف ـ البالغـه، نهج(»به كسي  اخـذ بـراين، افـزون.)161و 126ةخطب

بي ماليات و بازتوزيع آن يا تجاوز نامشروع به اموال مردم، را هاي كور  بـه شك اقتـصاد جامعـه

.دانكش نابودي مي

كه مالكيت در جامعه مساوي توز،همچنين بايد دانست سـرعت يـع شـود، بـه به فرض هم

و مانند آنها  و اقبال، تالش مردم  دوبـاره اخـتالف،دراثر اختالف موجود ميان استعدادها، بخت

مي ثروت به  خـوب مـا: نويـسد مـي عـدالت هاي حوزه كتابة مقدمدر والزر مايكل.آيد وجود

از پـيش تـا اسـت، شـده توزيـع برابر صورتبه شنبهيك ظهر12 ساعتدركه پولي دانيم مي

و دعاوي قبلـي[برخي حقـوقِ ... آنها از قبل حق پيدا كرده باشندبه جامعه نسبت اي است كه ممكن است ديگر افراد منابع

گونـهو اينكه آنها چگونه بخواهند آن حقوق را استفاده كنند، جايي بـراي ايـن ... اشيا دربارة]اي عده از سوي دست آمده به

مي. Nozick,2010,238)(»...گذارد حقوق نمي  ن به قصد بازتوزيع ثـروت ميـان اخذ ماليات از شهروندا: گويد حتي وي

.)Nozick,2010,169(نيازمندان، بسان كار اجباري كشيدن از افراد جامعه است
از(تر از عقل توزيع نشده است دكارت هم معتقد بود در جهان چيزي عادالنه.1 ص1389، كاتوزيان: نقل ،82.(

ـ اولة قاعـد برخالف گروهكياي نفركيازتيحما:ديگويم،يفرانسوي نام دان حقوق،هيساوات مثالً.2 . اسـتي آزادي عنـيهي

 /Savatier,1948,169( شـود اعمـالديـباي ضرورقعموادر صرفاً باشد، الزم خاصي گروهاي فردازتيحما اگر پس

208(.
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،1389 والزر،(شد خواهد توزيع نابرابر شكليبهنواز]يانسانةجامعاتيمقتض علتبه[هفته پايان

و طبع است؛)14ص . پس تحميل برابري اجباري در جامعه خالف عقل

ادلـة. خود، دليل اقامـه كننـدةبنابراين مدافعان محدوديت آزادي در مالكيت بايد بر خواست

ج  و حق مساوي افراد نسبت به آنها: ملهزيادي وجود دارد از وعمومي بودن منابع اوليه  امكان،

شد پيشتسلط ثروتمندان بر ديگر افراد جامعه كه  آزادي،،در همين راستا بايـد افـزود. تر گفته

كه ليبرال مفهومي دقيق مي تر از آن چيزي است در،اول از همه بايـد گفـت. گويند هاي افراطي

هـم آزادي مثبـت،) نظير آزادي فعاليت بدون دخالت دلبخـواهي حكومـت(كنار آزادي منفي

مي كه ليبرال درحالي؛1داردد وجو .گيرند هاي افراطي اين آزادي را نديده

عنـوان يعنـي شـهروندان بـه؛حكومت بايد آزادي مثبت هم براي شهروندانش فـراهم كنـد

و بتوانند بـه عنـوان موجـوداتي بـا)Self master(موجوداتي مستقل، صاحب اختيار خود باشند 

به گفتـة هـريس، ضـرورت) Waldron,2002,414(كرامت، شرافتمندانه زندگي كرده، آزاد باشند

و انتخابگر  حداقلي از مالكيت را براي همه شهروندان] انسان مختار[تحقق يك موجود مستقل

مي   منشور22مادة.(Harris,1996,173,285)شوند شمرده»موجوداتي آزاد« كند تا بتوانند ايجاب

به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتمـاعي دارد«: گويد سازمان ملل در همين راستا مي هركس

به  و همكاري بينةوسيلو مجاز است و فرهنگي مساعي ملي المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي

و نمو آزادانة شخصيت اوست، با رعايت تشكيالت  كه الزمة مقام و منـابع هـر كـشور خود را

.»دست آورد به

صرف اعالم آزادي افراد و ممنوعيت دخالت،دوم اينكه،  از جمله اعطاي حق آزادي تملك

آ مي گونهنديگران، براي تحقق آزادي و امتيـاز. گوينـد، كـافي نيـستكه اين افراد ايـن آزادي

به گفتة والدرون  و خ»قابل مصرف«هنگامي عملي بـراي. ارج محقق شـود است، كه بتواند در

كه فقط مال دو نفر است، اصالً معنـي نـداردل آزادي پيادهامث . روي براي افراد جامعه در پاركي

كه در عمل در اثر تسلط عده  اي، مالي بـاقي نمانـده، پس شمردن انواع آزادي روي كاغذ وقتي

.)58ص،1380ن،يبرل( است»زيانگ نفرتي شخندير«نيبرل قولبهياوكاري عبث

ي اولـو شـتاگذ تفاوتي آزادي اجراطيشرا بودن فراهموي آزادنمياديبان،يبرلة گفت به

 قلمـرو«:ديگويمهمگريدييجادريو.)68ص،1380،نيبـرل.ك.ر(نداردي ارزشچيهي دوم بدون

يهـانشيگز برابردر فقطنه،يموانعكه دارد بسط آنجاتا انسانهري اجتماعوياسيسي آزاد

 كـهراي عملـ هـري عنـي. باشـد نداشـته وجـودزيناو بالقوهيهانشيگز برابردر بلكه الفعل،ب

اي نبايـد عـده پـس آزادي.)49ص،1380ن،يبرل(»دهد انجام بتواند بخواهد،كه هرگونهبه بخواهد

 
 249ـ50صص،1380ن،يبرل.ك.ر.1
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كه زمين آن شـدن را سـلب يـا بـه اعمال حقوق افراد جامعه نظير حق مالـكةقدر گسترده باشد

.نامعقول تنگ كنديشكل

 بـه كـه مـردم نـدگانينما كـه استنياد،يآيبرمي آزادية نظرازكهيمنطقايهجينت،سوم

در جملـهازرا مالكـاني آزاد قـانون، وضـع راهاز دارنـدحق اند، شده انتخاب آزادانهاي شيوه

تياكثري ارادكه استنيا فرضرايز. محدودكنند جامعهدر ديگران شدن مالك امكان راستاي

.1دارندي گذار قانونحق،بوده

و با تحديد آزادي، امكان مالك شـدن ديگـر افـراد پس دولت موظف است وارد عمل شود

و اين كار خالف عدالت نيست .جامعه را فراهم سازد

 نتيجه
 طـرف يـكاز. كننـد مـي تقويترا يكديگرو دارند محكمو وثيق پيوندي آزاديو مالكيت.1

 توانـد مـي مالكيت ديگر طرفازو گيرد قرار فردي مالكيت توجيه براي مبنايي توانديم آزادي

.باشد آزادي برايي سپر

 يـكاز. گـذارد مـي ديگـريبر منفي اثر،ارزشدو ايناز كدامهرازتيحمادر افراط.2

ازو كنـد رامخـدوش جامعه افراد ديگر آزادي تواندمي مهاريبو مطلق مالكيت پذيرش طرف

 حـقةزمينـ بـردن ازبـين بـه مدتيازپس محدوديت، نبودو مطلق آزادي پذيرش ديگر طرف

.دانجاممي جامعه افراد ديگر مالكيت

انيـم تعادل جاديابه نسبت خود،ةجامع شرايطبه توجهبا داردفهيوظ كشورهر حقوق.3

.دينما اقدام مناسب قواعد وضع راهازن،ياديبنحقدونيا
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