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  گفتار مترجم پيش
ل ئامروزه رهبران سياسي كشورهاي غربي تقريباً در هر مناسبتي كه به مسا

هاي خود، ضمن پرداختن  ها و بيانيه سعي دارند در سخنرانيجهاني مربوط باشد 
به موضوع مورد نظرشان، حداقل چندين بار به مفاهيمي نظير دموكراسي و آزادي 

اين اشارات اغلب خطاب به ديگران و با لحني مطمئن و كامالً . نيز اشاره كنند
سخنران به كند  اي كه شنونده احساس مي به گونه، شوند حق به جانب بيان مي

احتمال قريب به يقين متولي رسمي آزادي است يا از يك مركز معتبر و مورد 
به واقع، . پذيرش همه بشريت، سند نمايندگي رسمي آزادي را گرفته است

اصرار دارند كه خودشان ) به ويژه رهبران اياالت متحده آمريكا(هاي غربي  دولت
ها و  اند كه ديدگاه ي به وجود آوردهرا معيار و مفسر آزادي قلمداد كنند و شرايط

 ناسازگار با نفسِ كليهاي خودشان به  ها و سياست هاي نامنطبق با ديدگاه رهيافت
  .آزادي جلوه داده شوند

هاي غربي شايسته آن  اما برخالف ادعاي سياستمداران اروپايي و آمريكايي، دولت
ز صالحيت تفسير آزادي نيستند كه معيار آزادي تلقي شوند و دولتمردان غربي ني

هاي غربي را متولي و مظهر آزادي دانستن هم ابلهانه است و هم  دولت. را ندارند
 و خطرناك است ،1 ابلهانه است چون از دور هم شباهتي به حقيقت ندارد:خطرناك

كند، تصوير مخدوش و معيوبي از آزادي به ذهن متبادر  چون آزادي را بدنام مي
طلب غربي را به گردن  اي سياستمدار قدرت فريبيِ عده مسازد، فساد و عوا مي

  .كند  آزاد بدبين مي اندازد، و مردم را نسبت به زندگي در جامعه آزادي مي

هاي متمادي در  البته نهادهاي بر پا دارندة آزادي در روندي تدريجي و طي قرن
مردم اين اند و به همين دليل  بسياري از جوامع غربي شكل گرفته و استوار شده

اما اين . ندرهاي نسبي بيشتري برخوردا جوامع نسبت به ديگر كشورها از آزادي

                                                            
هاي  ها به قصد سلب يا تضعيف آزادي هاي پرشماري كه اين دولت شرح مقررات و سياست. 1

  .حوصله چند جلد كتاب جداگانه هم خارج است اند از فردي شهروندان خود به تصويب رسانده
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ها به وجود   چون اين نهادها را دولت،هاي غربي ندارد موضوع ربطي به دولت
به ) به ويژه از ابتداي قرن بيستم به بعد(هاي غربي  اتفاقاً دولت. اند نياورده
هاي خود  طلبي ادهاي آزادي و گسترش جاههاي گوناگون سعي در تضعيف نه شيوه
  . اند داشته

نويسنده در . اي بر معناي واقعي آزادي و مباني جامعه آزاد است اين كتاب مقدمه
هايي روشن به تشريح اصول و قواعد جامعه  اين كتاب با زباني ساده و استدالل

دهد كه  نشان ميهاي متعدد،  ها و مثال پردازد و ضمن ارائه نمونه حقيقتاً آزاد مي
 ناكارامدي كه سياستمداران غربي و روشنفكران  مدار و جامعه آزاد با جامعه دولت

  . هايي دارد ها در پي گسترش آن هستند چه تفاوت وابسته به آن

اميدوارم ترجمه اين كتاب كه اكنون براي اولين بار به همت انتشارات سارگل در 
 متفكرين بين آرا تبادل و سازنده گويو گفت براي اي زمينهگردد،  ايران منتشر مي

گام  و آورده فراهم غربي مستقل هاي انديشكده با كشورمان نظران صاحب و
اي كه تمام عمر  هاي نويسنده كوچكي باشد در جهت آگاهي از نظرات و انديشه

 و جامعه ،خود را صرف تحقيق در مباحث اقتصادي و توضيح مباني اقتصاد، بازار
اي از انتقاد به  است و در آثار متعددي كه تا كنون به چاپ رسانده، لحظهآزاد كرده 
  .ستيز سياستمداران غربي غفلت نكرده است هاي آزادي سياست

  برديا گرشاسبي
  لندن در تجاري يها فرصت و وري بهره پيشبرد مركز گذار بنيان و مدير

www.capto.org.uk 

  1394پاييز 
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  درباره نويسنده
اي پيشتاز در ارائه    است كه انديشكده1»سسه آدام اسميتؤم«مدير » ايمون باتلر«

هاي  باتلر مدارك دانشگاهي در رشته. مشي و امور راهبردي در شهر لندن است خط
از دانشگاه  1978شناسي دارد و دكتراي خود را در سال  اقتصاد، فلسفه، و روان

 براي مجلس 1970 وي در دهه.  اسكاتلند دريافت كرده است2»سنت اندروز«
كرد و پيش از بازگشت به انگلستان و تأسيس  نمايندگان در كنگره آمريكا كار مي

 در ميشيگان به تدريس فلسفه اشتغال 3»كالج هيلسديل«مؤسسه آدام اسميت، در 
 به دريافت 4»مدرسه كسب و كار ادينبورگ« از 2012ايمون باتلر در سال . داشت
  .  است5»انجمن من پلرين«وي در حال حاضر دبير . نائل شد» Hon DLitt«نشان 

فردريك «، 6»ميلتون فريدمن«هاي متعددي در باره اقتصاددانان پيشرو  باتلر كتاب
 نوشته 9»مكتب اتريشي اقتصاد«اي بر   و مقدمه8»لودويگ فن ميزس«، و 7»هايك
هايي بر آدام اسميت و   نيز مقدمه10»مؤسسه امور اقتصادي«وي براي . است

هاي  اي از نظارت باتلر يكي از نويسندگان تاريخچه. لودويگ فن ميزس نوشته است
. هايي در مورد ضريب هوش بوده است قيمت و دستمزد، و همچنين مجموعه كتاب

وضعيت «، 11»بهترين كتاب در باب بازار«توان به  از جمله آثار معروف و اخير او مي
 اشاره كرد كه توجهات فراواني را جلب 13»بيانيه جايگزين«، و 12» بريتانياپوسيده

  .ها همكاري دارد ايمون باتلر به طور مستمر با نشريات و رسانه. كرده است
نگاري، همانند ديگر آثار منتشر شده از سوي  نظرات مطرح شده در اين تك

كه هيچ نظر (سسه ؤ است و نظر مهي، صرفاً نظرات نويسنددسسه امور اقتصاؤم
سسه، يا اعضاي انجمن مشاورين ؤيا هيئت امناي م) رسمي و تشكيالتي ندارد
  .گردد  محسوب نميآنرتبه  آكادميك، يا كاركنان عالي

                                                            
1. Adam Smith Institute  8. Ludwig von Mises 
2. St Andrews   9. Austrian School of Economics 
3. Hillsdale College   10. Institute of Economic Affairs 
4. Edinburgh Business School  11. The Best Book on the Market 
5. Mont Pelerin Society   12. The Rotten State of Britain 
6. Milton Friedman    13. The Alternative Manifesto 
7. Friedrich Hayek 



 

10  

   سلمان مقدمه علي
ي آزاد به تعرض و حمله ساز نهيزم موارد اغلب دري اسيس وي اقتصادي ها بحران
ي اقتصادها تمام باًيتقر ،1920 دهه اواخر در 1»بزرگ ركورد «دوران در. اند شده
 محدود را تجارت و مبادلهي آزاد ،يتجاري ها تعرفه بردن باال با ايدنة عمد

 و كيتيژئوپولي ها تنش ديتشد باعث فقط ده،ينسنج وي آن  واكنش نيا. كردند
ي ستياليسوسي ها حكومت ظهور. شدي اقتصادي ها يسخت و فشارها شيافزا

 ،يمدني ها يآزاد مطلق سركوب به تينها در 1940 و 1930ي اه دهه در تندرو
  .ديگرد منجر جهان ازي مين دري اقتصاد و ،ياسيس

 حوادث، نيا به كايآمر واكنش و سپتامبر، ازده يحوادث ز،ين رياخ دوران در
 راي آزاد عمالً كه انداخته انيجر به را دهينسنج وي آني ها استيس ازي ا رهيزنج
ي مال بحران مشابه،ي ا وهيش به. است كرده تيامن شيافزاي برا تالشي فدا
 خاك در ابتدا آن بذر قبل، مورد مانند و د،يگرد آغاز 2008 سال از كه ايدن
 و مقررات، ها، نظارت ديشد شيافزا بود، كرده رشد و زده جوانه كايآمر
 دو هر در ها دولت مزبور، بحران انيجر در. داشتي پ در راي دولتي ها تيحما
 بازار 2»خالقي رانگريو «اصل بر كردن هيتكي جا به ك،يآتالنت انوسياقي سو
 ورشكستهي ها شركت نجات صرف را دهندگان اتيمال پول ازي ميعظ مبالغ آزاد،

  . كردند

 قرن ربع. دارند وجود جا همه در وفور به هستندي آزاد متوجه كهي داتيتهد
 ريجماه اتحاد در 3»بازي فضا «و تيشفاف استيسي رايپذي شادمان با ايدن ش،يپ

 اكنون اما. گرفت جشن را نيبرل واريد ختنِير فرو سپس و شد سابقي شورو
 در 5»ييگرا افراط «و اروپا در 4»ييگرا يمل نو «شكل دري ديجدي ها چالش
ي آزاد شتريب كاهش به نشوند مهار اگر شاتيگرا نيا. اند آورده بر سر انهيخاورم

                                                            
1. Great Depression   4. neo-nationalism 
2. creative destruction   5. radicalism 
3. glasnost 
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 كي وي اسيسي آزاد ازيي باال حد وجود رغم يعل اروپا، در اكنون. انجامند يم
 عمالً ،ينژادپرستي حت ويي گرا يمل دوران به بازگشت ،يدموكراس فعال نظام
 ظهور. زديانگ ينم بري كس دري چنداني شگفت ايگو و است، اتفاق حال در

 به رت يعاد زين اروپا دري نژادپرست ظهور از انهيخاورم دري مذهبيي گرا افراط
ي مناسب تيوضع در كدام چيه ،يدموكراس نه و بازار نه متأسفانه. رسد يم نظر
  . ندارند قرار

 جهاتي اريبس از كم يو ستيب قرن در مردم مشكالت، نيا تمام رغم به اما
ي آور فن انقالب. هستند گذشته قرن در خود اسالف از آزادتر مراتب به

 در مثال، طور به. اند دهيكش ريز به راي شمار يب موانع اطالعات و ارتباطات
 باًيتقر او وبالگ كه است برجستهي منتقد و سندهينو 1»پنگ شنگي ل «ن،يچ
 قبول ديبا باشد، قدرتي معنا بهي آگاه و اطالع اگر. دارد خواننده ونيليم 6
 كيتيژئوپولي مرزها. است ساخته توانمند را افراد اطالعاتي آور فن كه ميكن

 شكل به ها آن تيموضوع از اما ،اند ماندهي باق خودي جا بر همچنان
  . شود يم كاستهي روزافزون

ي اتفاق» باتلر مونيا «دكتر قلم به حاضري نگار تك انتشار ،يتيوضع نيچن در
 كهيي ها مقدمه جمع به» آزاد جامعهي ها انيبن «ورود. شود يم محسوب  هنگام به

  به منحصر مهارت. استيي مدگواخوش ةستيشاي ورود اند، شده نوشتهي آزاد درباره
 و رواني زبان به رگذاريتأث و مهمي ها شهياند انيب در اويي توانا ،»باتلر مونيا «فرد
 ؛استي واقعي ايدن از مختلفي ها مثال ذكر اوي ها ييتوانا از گريدي كي. است ساده
 او، ينظري ها استدالل دييتأ و ها شهياند دنيكش ريتصو به ضمن كهيي ها مثال

  . كنند يم رد تيموفق با راي آزاد مخالفان و نيمنتقدي ها استدالل
 كه استي افرادي برا ممتازي مقدمات متن ك يحاضر كتاب ف،يتوص نيا با

 به كتاب نيا. هستند آزاد جامعه نياديبن اصولي ريفراگ و درك به مند عالقه
                                                            

1. Li Chengpeng 
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 حد تا ها آن در رمزبو اصول كه است ديمفيي كشورها دري آزاد اشاعهي برا ژهيو
 دري آزاد از دفاع خواستار كهي كساني برا زين و اند، ماندهي باق ناشناختهي اديز

 قرار هجوم مورد ها آن نهيريد وي سنتي ها يآزاد كه هستنديي ها نيسرزم
  . است گرفته

  سلماني عل
  بازار اقتصادي راهبرد قاتيتحق سسهؤم يياجرا ريمد و گذار انيبن

  تانپاكس آباد اسالم
 2013 سپتامبر 



  
 

  
1 

 مقدمه   
    

 هدف اين كتاب  
. قصد اين كتاب ارائه طرحي كلي از اصول تعريف كنندة يك جامعه آزاد است

 و ،هاي فردي، اجتماعي، سياسي لزوم نوشتن چنين كتابي در اين است كه آزادي
 گر چه. پندارند، بسيار نادر هستند اقتصادي، حتي در كشورهايي كه خود را آزاد مي

اي بين آزادترين و ناآزادترين كشورهاي دنيا وجود  هاي عمده رديد تفاوتبدون ت
اي كمتر يا بيشتر، زندگي اجتماعي و   اما در هر كشوري با شدت و اندازه،دارد

 عمر اين. شود اقتصادي مردم توسط مقامات و سياستمداران محدود يا كنترل مي
ها را چنان  فرد فرد انسانبه قدري دراز است و زندگي ها  ها و نظارت محدوديت
 واقعاً چونان ها را اند و مردم آن  شدهجزئي از فرهنگ مااند كه ديگر  مهار كرده

  .كنند ناپذير از زندگي محسوب مي بخشي طبيعي و اجتناب

اي آزاد  هايي كه باورشان شده كه در جامعه  حتي آن، اكثر جمعيت جهان،در نتيجه
 از تر  سختو ،معناي آزادي واقعيز تصوري اند توان  ميسختيكنند، به  زندگي مي

  . درك درستي از چيستي يك جامعه آزاد و چگونگي كاركردش داشته باشندآن،

خواستار آنند كه بتوانند مردم . ها خواستار آزادي هستند با وجود اين، بيشتر آدم
 و اقسام  بدون آن كه ناچار به گرفتن انواع،آزادانه با يكديگر مبادله و تجارت كنند
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 يا كارگاهي كه قانوناً ،خواهند در منزل، مزرعه مردم مي .شوندمجوزهاي مختلف 
 نه اين كه هر لحظه با اين خطر مواجه ،كنند امنيت  احساسها است در تصرف آن

ها  شان بيرون بياندازند و زندگي آن ها را از ملك و خانه باشند كه سياستمداران آن
هند خودشان تصميم بگيرند كه چه چيزي به نفع خود و خوا مردم مي. را تباه كنند
مردم . ها ديكته كنند  تصميمات را به آن نه اين كه مقامات،ها است خانواده آن
خواهد سرگرم زندگي خودشان باشند و مجبور نشوند به پليس و  دلشان مي

 ساالران دولتي رشوه بدهند تا دست از سرشان بردارند و كاري به كارشان ديوان
  .نداشته باشند

 ترسيم يك طرح كلي از اصول كانونيِ آزادي اجتماعي و اقتصادي ،به همين دليل
داشتن تصويري روشن از چيستي آزادي و . از اهميتي بسيار فراوان برخوردار است

اي اصالتاً  توانند جامعه بنياني است كه بر اساس آن مردم مي ،چگونگي كاركردش
   .آزاد بسازند

 ي از فصول كتابشرح مختصر  
 به ارائه استدالليهاي اقتصادي آزادي   توضيح مزيتضمنفصل دوم كتاب 

بنياني از  اقتصاد آزاد و جامعه آزاد بر .پردازد مي آزادي در دفاع ازاخالقي 
 به  اخالقي راهاي نظامهايي كه ديگر  نه آن ارزش ؛هاي عميق استوارند ارزش

هاي اخالقي را پشتيباني كنند،  ظامهايي كه آن ن  بكله ارزش،چالش بكشند
   . و توسعه دهند،نيرومند سازند

پردازد كه يك جامعه آزاد چگونه قادر است  فصل سوم به توضيح اين مطلب مي
نياز باشد  بدون آن كه ،روان و مؤثر تأمين نمايدنيازهاي مردم را به شكلي 

در حقيقت،  .تك افراد جامعه بگويند كه چه بايد بكنند دلتمردان قدرتمند به تك
بايست به لحاظ وسعت و قدرت  دهد كه چرا دولت مي فصل سوم توضيح مي

دهد كه يك جامعه آزاد به چه شكل است و چگونه  باشد و نشان مي» محدود«
  .كند كار مي
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زد و پردا مي» برابري«و » آزادي«فصل چهارم به بحث در مورد تنش آشكار ميان 
منجر به ايجاد برابريِ بيشتر در تمام آزاديِ بيشتر به واقع كند كه  استدالل مي

 تحميل در جهت تالش ؛ در حالي كهشود كه از اهميت برخوردارند هايي مي زمينه
هاي  بروز آسيبو هاي آزادي   بنيانتضعيف به ، بر يك جامعه»برابري در نتايج«

   .دراز مدت خواهد انجاميد

دهد و به توضيح اين   طرحي كلي از ساختار يك جامعه آزاد ارائه ميفصل پنجم
 چه هاي دولتي آزاد باشند، به پردازد كه بازارها، در صورتي كه از نظارت مهم مي

كنند و آن را در تمام سطوح جامعه گسترش  نحوي بهروزي اقتصادي ايجاد مي
 مردم با پيروي از پردازد كه اين فصل همچنين به تشريح قواعدي مي. دهند مي
را  كاركرد روان و پيوسته اين فرايند و هروزي اقتصاديفرايند رسيدن به ب ها آن

 آزادي تجارت و كنندة  فصل اهميت خطير و تعيينايندر . سازند پذير مي امكان
  .شود ها نيز توضيح داده مي توسعه همكاري بين انسانمبادله در 

در اين فصل . الت اختصاص داردفصل ششم به بررسي قواعد مالكيت و عد
 ،كشي را به حداقل برسانيم بخواهيم زور و بهره چنان چه شود كه توضيح داده مي

منصبان و شهروندان عادي به  بايست عام باشند و در مورد صاحب قوانين مي
 به كه يك جامعه آزاددهد  فصل ششم همچنين توضيح مي. يكسان اعمال شوند

  .رداشم  انساني را محترم ميهاي بنيادين چه نحوي حق

پردازد كه يك جامعه  فصل هفتم با جزئيات بيشتري به تشريح اين موضوع مي
منصبان داشته باشد چگونه كار   آزاد بدون آن كه نيازي به دستورات صاحب

رفتاريِ قواعد در اين فصل رئوس مطالب مربوط به قواعد اخالقي و . كند مي
 در ،همچنين. شود طرح و بررسي مي ، اما آزاد،امدبرسازندة يك نظم اجتماعي كار

ورد مشكالت مربوط به مورد تأكيد قرار گرفته و در م» تحمل«اين فصل نياز به 
  .شود توضيح داد مي» ديگر خواهي«يك جامعه بر مبناي تأسيس 
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 آن هم در ؛پردازد فصل هشتم به بررسي چگونگي ساخت يك جامعه آزاد مي
در ها  ها و انگيزه در اين فصل اهميت مشوق.  وجود نداردوضعيتي كه جامعه آزاد

 مورد توجه قرار گرفته و نيز ها بهبود و افزايش اين مشوقاهميت زندگي روزمره و 
در اين . شود كه چرا تحميل تصميمات از باال عملي نابخردانه است اشاره مي

توان بدون  يترين خدمات را نيز م شود كه چگونه حتي حياتي فصل نشان داده مي
و » تجارت آزاد«و در انتها، اهميت دو مقوله . نياز به وجود دولت تأمين كرد

  .گيرد مورد تأكيد قرار مي» صلح«

  

  



  
 
 

2 
هاي اخالقي و اقتصاديِ آزادي  مزيت  

 

 جامعه آزاد  
  آزادي به چه معنا است؟

آزادي به معناي آن . آزادي صرفاً به معناي زنداني نبودن يا برده نبودن نيست
 از جمله ،هاي ظالمانة تحميل شده از سوي ديگران بدون محدويت تو،است كه 

اي  شته باشي آن گونه كه خودت انتخاب كردهآنان كه در قدرت قرار دارند، حق دا
 ،اين موضوع هم در مورد زندگي شخصي.  و بيانديشي،عمل كني، بگويي

و هاي سياسي  كند و هم در مورد ديدگاه صدق ميفرد  و اجتماعي ،خانوادگي
  .معامالت اقتصادي او با ديگران

ها  آل  اين ايدهگويند كه در پي برپايي و حفاظت از اي مي جامعه آزاد به جامعه
به لحاظ تاريخي، از گذشته تا همين امروز، آزادي ثابت كرده است كه در . است

كننده موفق بوده  ايجاد و پخش و گسترش ثروت بين شهروندان به طرزي خيره
ترين و مولّدترين نيروهاي انساني  آزادي ثابت كرده است كه يكي از خالق. است
يژه زندگي فقيرترين اقشار مردم را، در سرتاسر آزادي زندگي مردم را، به و. است

  .جهان بهبود بخشيده است
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آزادي به معناي آن است كه هيچ مانعي در مسير زندگي انسان قرار ندهند و هيچ 
آزادي يعني اين كه .  باز ندارد مهار و محدوديتي او را از انجام آن چه انتخاب كرده

 ، تحت فشار قرار نگيري،لي نشوينجام عماز سوي ديگران به زور وادار به ا
 در ، تو را به رفتن در مسيري كه مايل نيستي امر نكنند،تهديد و ارعاب نشوي
آزادي يعني اين كه .  و تو را بازيچه دست خود قرار ندهند،امور تو دخالت نكنند

بتواني به زندگي خودت بپردازي بدون آن كه مورد هجوم واقع شوي يا سرت 
دليل وجود چنين . يب برسانند اموالت را بدزدند يا به جانت آسكاله بگذارند يا

 تك تك در مورد  اصل و قاعدة آزادي آن است كهدر يك جامعه آزادوضعيتي 
 هيچ حقي براي مداخله در امور يك از ما هيچ .شود اعمال مي به يكسان افراد

 زيرا قائل ، آسيب رساندن به ديگران نداردياديگران كار ديگران يا ممانعت از 
  . حق آزادي ديگران استنافيشدن به چنين حقي خود 

حد ( . دارد كه به ديگران آسيب رسانده نشود فقط تا آن حد وجود آزادي،بنابراين
حق تو براي حركت بازو و مشت ).  به ديگران استرساني آسيب وجودي آزادي عدم 

اين تمرين ! شود غاز ميرسد كه دماغ من آ اي به آخر مي درست در نقطه ات گره كرده
لشان را ا، اموها زور بگويي به آنديگران را تهديد كني، حق و مشق آزادي نيست كه 

درست بر عكس، تو . را به قتل برسانيها   يا آن،ور شوي ها حمله سرقت كني، به آن
  ديگران براي در امان ماندن از تهديد و زورگويي كه يآزادآن   بهبا انجام اين كارها

عدم «اجتناب از آسيب رساندن به ديگران به اصل . اي ند تعرض كردهدار
تو آزادي كه هر : گويد معروف است، اصلي كه مي) »عدم تعرض«يا (» رساني آسيب
  .خواهي انجام دهي، به شرط آن كه عمل تو به ديگران آسيبي نرساند  ميآن چه

ها  سلب آزادي آنبه همين سياق، تو با مقاومت در برابر تجاوز ديگران موجب 
يا به عبارت ديگر، اگر ديگران به تو تعرض و تجاوز كنند و تو در برابر (. شوي نمي
آزادي و اصل  .)اي دار نساخته  را خدشهانها مقاومت كني، آزاديِ تجاوزگر آن
دهند تا مانع از تعرض ديگران به  به اتفاق به تو امكان مي» رساني آسيبعدم «

تو حتي حق داري كه وقتي در حضورت به ديگران . خودت و عزيزانت شوي
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 وظيفه گر چه، مداخله كنيبه ديگران شود براي جلوگيري از تجاوز  تعرض مي
  .محافظت از ديگر شهروندان اغلب به پليس و مقامات قانوني واگذار شده است

به « فقط در مورد آسيب و تعرض رساني آسيب اصل عدم  كهاما بايد توجه داشت
دهد كه با جسم و اموال خودت  اين اصل به تو اجازه مي. اق داردمصد» ديگران

 به شرط آن كه در روند انجام آن عمل به ،خواهد انجام دهي هر كار كه دلت مي
تواني همه اموال خودت را  به طور مثال، تو مي. آزادي ديگران تعرضي نكني

، يا حتي ببخشي، خطر صدمه ديدن به واسطه يك كار خطرناك را به جان بخري
، به شرط آن كه، و تا جايي كه، هيچ يك از اين 1به جسم خودت آسيب برساني

 ديگران ممكن است از سر گر چه. رساني به ديگران نباشد كارها موجب آسيب
 چنان چه  اما،خيرخواهي تو را از آسيب رساندن به جسم و اموالت بر حذر بدارند

ها مجاز نيستند كه به   باشد، آن خودتةانجام چنين كارهايي به انتخاب سنجيد
  .شكل فيزيكي تو را از انجام تصميمت بازدارند

  آزادي و نقش دولت
 آزاد و مجاز به مداخله ديگران نيزا حتي براي خير و صالح ابراز اين سخن كه م

اما واقعيت اين است كه . نيستيم ممكن است ناگوار به نظر برسدها  در اعمال آن
. تواند بداند كه حقيقتاً چه چيزي به نفع ديگران است ن نميهيچ يك از ما به يقي

 فرد هردركي كه افراد خود بهترين قاضي خير و خوشبختي خودشان هستند، زيرا 
 و آرزوهاي خودش ،ميدها، اهدافها، ا ترسها،  ارزشها،  شرايط، نيازها، خواستهاز 

ها و   از خواستهتر از دركي است كه ديگران عميقتر و  دارد به مراتب نزديك
 بهترين داور و تصميم گيرنده در مورد اهداف ،به همين دليل. هاي او دارند ارزش

  .و اعمال هر فرد خود آن فرد است
                                                            

، جسم انسان متعلق به پروردگار است و لذا يديان توحيم اديطبق تعالذكر اين نكته ضروري است كه . 1
حات متعدد در متن كتاب، ين جا و در توضيسنده در اينو. ب برسانديانسان اجازه ندارد به جسم خود آس

دهد كه  يح مير دارد و در صفحه بعد توضگيكديد بر عدم دخالت خودسرانه مردم در كار يشتر تأكيب
  .  مترجم- استييس و دستگاه قضايها با پل ل دخالتين قبيفه ايوظ
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در چگونگي قضاوتشان نسبت به كن اند مم در ضمن كساني كه بيرون گود نشسته
 دهيم اگر ما به مردم اجازه. ديگران پيشداوري نادرست و متعصبانه داشته باشند

كه در آزادي ديگران مداخله كنند، ممكن است آگاهانه يا ناآگاهانه به روشي در 
كه امور ديگران مداخله كنند كه بيشتر متضمن منافع خودشان باشد تا آن كسي 

به همين دليل است كه تصميمات در مورد محدود . اند در كارش دخالت كرده
ذار شده است كه در يك جامعه  واگدستگاه دادگستريكردن ديگران به پليس و 

تصميم و در مواردي كه نياز به اعمال محدوديت باشد توانند  اصالتاً آزاد، الاقل مي
  .تر از افراد عادي داشته باشند طرفانه تر و بي قضاوتي عيني

اهداف و ) و چه شخصيت و موقعيتي داريم( فارغ از اين كه ما كه هستيم ،بنابراين
در گردد كه   تأمين مياي ه بهترين وجه ممكن در جامعهب هاي شخصي ما خواسته

اي اين است كه از آزادي   نقش دولت در چنين جامعه.آن از آزادي برخوردار باشيم
هايي كه اصالً  و در حوزه د؛ما در برابر تجاوز و تعدي از سوي ديگران دفاع كن

دي ما ناقص و توسعه دهد و هر جا كه آزاايجاد كند و آزادي وجود ندارد آن را 
هر گاه كه مردم گرد هم جمع  . و گسترش دهدناكافي است آن را تقويت كند

 يا به هر نحو به ديگران تصدي و اختيار بدهند، ،شوند تا تشكيل دولت بدهند مي
هاي خود محافظت  تنها چيزي كه در ذهن دارند اين است كه با اين كار از آزادي

  .ها را محدود كنند اين كه آن آزادي نه ،ها را گسترش بدهند كرده و آن

. شوند  تشكيل و ايجاد نمياي كه ذكر شد ها به شيوه البته در اكثر مواقع دولت
هايي كه خواهان استفاده از قدرت براي پيشبرد منافع  ها اغلب توسط گروه دولت

شوند و هدفشان اين نيست كه آزادي فرد فرد  خود هستند بر مردم تحميل مي
اين  اي به معناي زورگويي و چپاول است و  چنين شيوه.ترش دهندمردم را گس
در ازاي هد، اكثريتي كه د گري اغلب با رضايت كامل اكثريت رخ مي گونه چپاول

اما آزادي ربطي . برد نفع ميكشي از اقليت   از بهرهگري داده رضايتي كه به چپاول
 ،دي معنايي داشته باشد و اصوالً اگر قرار باشد كه آزاها ندارد به تعداد آدم

  . بايست كه در مورد آحاد مردم و كل جمعيت كشور به يكسان اعمال شود مي
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هايي كه از صميم قلب در فكر منافع عمومي هستند نيز آزادي را  حتي دولت
را به طور » رساني آسيبعدم «زيرا نه اصل  ،دهند كنند و كاهش مي تضعيف مي

د و نه متوجه آسيب و زياني هستند كه رناشم كامل درك كرده يا محترم مي
به طور مثال، سانسور دولتي، ممكن است مانع از . آورد ها به بار مي هاي آن دخالت

با اين باور كه احتماالً بيان  ،ها يا پخش برخي تصاوير شود بيان برخي افكار و واژه
ها  اما در روند اين دخالت، دولت. ها موجب رنجش عمومي خواهد شد و پخش آن

نگاران با استعداد و به ديگران  سازان و روزنامه به نويسندگان و هنرمندان و فيلم
زندگي نموده و ها را محدود   چرا كه آزادي فكر و بيان آن،رسانند آسيب مي

ها را از استفاده از ثمره كار و هوش و   و آنكنند ميها را عقيم  اي آن حرفه
اي پذيرفته شده  عده سانسور دولتي به رويهو وقتي قا. دارند خالقيتشان محروم مي

ها گسترش  توانند آن را به تمام حوزه و عادي مبدل شود، قدرتمندان به سادگي مي
 و هر كردهدهند و مثالً هر گونه انتقاد از دولت را با حربه سانسور ممنوع اعالم 

  . قدرت خود بيابند سركوب كنند تهديدگراي را كه  ايده

نيت ممكن است به منظور ايجاد برابري در درآمدها  مسئولين خوشبه همين منوال، 
 )دقيقاً مانند اقدام يك سارق (اين اقدام اقدام به اخذ ماليات كنند و در نظر نگيرند كه

شان  مندي از مال و دارايي دهندگان در بهره موجب سلب آزادي مالياتچگونه 
هاي  درست مثل دزدي(در ضمن، سايه تهديد چنين غصب و سرقتي . شود مي

گذاري  انداز و سرمايه انگيزه افراد براي پسشوق و باعث از بين رفتن ) معمولي
خواهد شد و از بين رفتن اين شوق و انگيزه به نوبه خود تأثيرات مخربي بر امنيت و 

  .بهروزي اقتصادي همه مردم يك كشور بر جاي خواهد گذاشت

 دارند در جهت منافع عمومي عمل هايي ممكن است ادعا كنند كه چنين دولت
افراد  داند كه منافع عمومي چيست؟  اما واقعاً چه كسي به درستي مي،كنند مي

مختلف منافعي متفاوت از يكديگر دارند؛ منافعي كه اغلب در رقابت با منافع 
. ممكن استغير يكننده كار  رقابتد موازنه بين اين همه منافعِايجا. ديگران است
 تأمين آن منافع،  و در اقدام برايورت، افراد در تشخيص منافع خوداما در هر ص
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خواهند از راه دور و با استفاده از  تر از مقامات دولتي هستند كه مي به مراتب آگاه
 داده را تشخيص ايشانمنافع   افراد،تك تك به نيابت از طرف قدرت و مقام دولتي
  .ها اقدام كنند و در جهت تأمين آن

گر چه برخي از انواع زور و  . و سزاوار نكوهش استپليد ياخالقاز نظر ار زور و اجب
ممكن است نوعي  )مثالً استفاده از زور براي جلوگيري از تعرض تجاوزگران(اجبار 

پليدي ضروري محسوب گردد، ولي ما باز هم تا حد امكان بايد به دنبال كاستن از زور 
كنند كه  ري از طرفداران آزادي استدالل ميبسيا. و اجبار به كمترين حد ممكن باشيم

از جمله حق زندگي يا حقِ داشتن (هستند » طبيعيهاي  حق«ها داراي  همه انسان
عمال قدرت دولت بر مردم را تعيين ها حد و مرز ا و همين حق) مالكيت خصوصي

 يا ما دهيم كه ديگر شهروندان اموالمان را بدزدند ما به طور معمول اجازه نمي. كنند مي
  ها با ما چنين كنند؟ را محدود كنند، پس به چه دليل بايد اجازه دهيم كه دولت

البته بايد توجه داشت كه در قسمت اعظمي از تاريخ بشري مردم هيچ وقت آزاد 
 بلكه ،اند ها در طول تاريخ با توافق داوطلبانه افراد تشكيل نشده  دولت.اند نبوده

 كسياما . اند اند بر مردم تحميل شده از زور بودهتوسط كساني كه مشتاق استفاده 
شود هرگز انسان  اش به زور از سوي قدرتمندان تعيين و هدايت مي زندگيكه 

تام ها فقط زماني به لحاظ اخالقي انسان  انسان. گردد تمام و كمال محسوب نمي
 آيند كه خودشان شخصاً دست به انتخاب بزنند و در تمامي  به حساب ميو تمام

كنند و تصميم   انتخاب ميانكه ديگران برايشهايي  آن. امور رأساً تصميم بگيرند
 نه ،و در حكم عدد صفر هستندد نگيرند به لحاظ اخالقي ارزشي ناچيز دار مي

  . هاي يكپارچه و تمام و كمال انسان

  آزاديدر دفاع از استداللي اخالقي  
آن هم نه ( خود  ا و استعدادهايه  تا از توانمنديدهد آزادي به مردم امكان مي

به هر شكلي كه صالح ) يش بلكه براي خانواده و نزديكان خو،فقط براي خودشان
يك جامعه  . بشوندتمام و كمال يهاي  انساندانند استفاده كنند و به اين ترتيب مي
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افراد منزوي و اي از  تودهمتشكل از  كنند،  برخي تصور ميآن چه، بر خالف آزاد
، بكله ان هستنداده از ديگران نيست كه هر يك فقط در فكر منافع خودشجدا افت
توانايي در ياري رساندن به . ص انسانيِ كامل و اجتماعي استاشخااي از  شبكه

  .  يك جامعه آزاد استگر بعد اخالقي  و نمايانكلِ انسانيت عالمت مشخصه

  هاي معنوي و فرهنگي آزادي ريشه
اقتصاددان هندي برنده جايزه نوبل، اشاره كرده، ، »نآمارتيا س«كه  همان گونه

ها، از   آزادي تقريباً در تمام اديان و فرهنگ1.شمول است آزادي يك ايده جهان
. هايي عميق و مستحكم دارد ا بوديسم، از آسيا تا مغرب زمين، ريشهتاسالم گرفته 
م را به آزادي ، نزديك به دو هزار و سيصد سال پيش مرد2»آشوكا«امپراتور هند، 

، پادشاه بزرگ سلسله گوركانيان در 3»اكبر كبير«. كرد  سياسي دعوت ميتحملو 
درست در همان زماني ) كه به امپراتوري مغولي هند معروف بودند(قرن شانزدهم 

كردند و به  هاي تفتيش عقايد در اروپا مخالفان مذهبي را مجازات مي كه دادگاه
 سياسي و تحملسيك و بياد ماندني در باب رساندند، مالحظاتي كال قتل مي
اسالم، از نخستين روزهاي پيدايش، با آغوش باز پذيراي آزادي . داشتمذهبي 

 غرب در مفاهيم كه اين آن از پيش ها اقتصادي و كسب و كار بود، آن هم مدت
 و سعه صدر امپراتوران عثماني اغلب بيشتر از تحمل. شوند شمرده محترم

  . يي بودپادشاهان اروپا

 هاي  و فرهنگاديان همهشود گفت كه آزادي كامالً با  بنابراين، به عبارتي مي
است و نه يك يك ايدة مشخصاً غربي نه آزادي .  جهان سازگاري داردبزرگ

هاي مستحكم  اي مبتني بر ارزش  با جامعه در ضمن، آزادي.مفهوم ماترياليستي
ع، جامعه آزاد متكي بر مردمي است در واق .اجتماعي نيز هيچ گونه تضادي ندارد

                                                            
1. Amartya Sen, ‘Universal truths: human rights and the Westernizing illusions’, Harvard 
International Review, 20(3), 1998, pp. 4-43. 

2. Ashoka 

3. Akbar The Great 



هاي جامعه آزاد بنيان  

24  

 آزار هنجارها و قواعدي كه ؛كه مشتاقانه پذيراي هنجارها و قواعد مشترك هستند
 و نظمنموده و يك نهي استفاده از قدرت را  و سوء و شيادي ،به ديگرانرساندن 
 توانند به ميدر آن مردم آورند كه   به وجود مي هماهنگ اجتماعيسامان

 هماهنگ و نظامدر متن چنين .  بپردازندري با يكديگرهمزيستي و همكا
هاي اخالقي خود  دهد تا در مورد ارزش آزادي به مردم امكان ميفراگيري، 

 و از آيين و ،تصميم بگيرند، فرهنگ و آداب و رسوم خودشان را زنده نگاه دارند
ه اي مردم به زور وادار ب در چنين جامعه. مناسك مذهبي خودشان پيروي كنند

  .شوند نمي و آيين مورد نظر مقامات دولتي ،ها، فرهنگ پذيرش ارزش

  فرهنگ اعتماد و همكاري
 بلكه بر اساس اعتماد و همكاري ، قدرت و سلطه دولتيجامعه آزاد نه بر اساس

ثروت در يك جامعه آزاد به واسطه مبادله داوطلبانه و توسط مردمي . كند عمل مي
ها را با ديگران معامله   توليد كرده و آنكه محصوالتي مفيدشود  حاصل مي

غارت . شود حاصل نمي» غارت و تصرف« راهاي از  ثروت در چنين جامعه. كنند مي
گيري از نفوذ و قدرتشان  گر است كه با بهره و تصرف شيوه معمولِ نخبگان چپاول

 گيرند و يا به خود و خانواده و رفقاي نزديكشان هاي سنگين مي از مردم ماليات
ممكن است در طول تاريخ بشري قسمت  .بخشند امتيازات و انحصارات ويژه مي

كشي و زور و  ها و از طريق بهره شيوه همين ورها بااعظم ثروت در بيشتر كش
 به جاي توسل به چنين  حاصل شده باشد، اما جامعه آزاد براي توليد ثروتاجبار
 انگيزه همكاري :تر است  سازندهتر و اي به مراتب سالم انگيزه متكي به هايي، شيوه

  .و مبادله داوطلبانه

 حاضر هيچ كس. است» اعتماد«همكاري و مبادله داوطلبانه مستلزم تحقق 
كار هستند معامله كند، مگر آن  بردار و طمع شود با افرادي كه از نظر او كاله نمي

او وجود ها شود و يا هيچ گزينه ديگري براي  كه به زور وادار به معامله با آن
هاي ايشان، توليد  ها، يا نورچشمي مثالً در شرايطي كه دولت(نداشته باشد 
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در يك ). محصول مورد نياز آن فرد را در كنترل انحصاري خود گرفته باشند
جامعه آزاد مردم حق انتخاب دارند و آزادند كه با هر كاسبي كه دلشان خواست 

اي ندارند جز  چارهاي توليدكنندگان   در چنين جامعه،به همين دليل. معامله كنند
نسبت به صداقت و مشتريان فعلي و مشتريان بالقوه خود در آينده را آن كه 

اي كه حق انتخاب وجود دارد، كسبه و  در جامعه. درستكاري خود متقاعد سازند
چون در غير اين  ،اند عمل كنند توليدكنندگان بايد به قولي كه به مشتري داده

رود؛ و براي اكثر  ن را از دست داده و كسب و كارشان از بين ميصورت، شهرتشا
ها، احتمال از دست دادن شهرت و از بين رفتن كار و درآمد يك نگراني جدي  آدم

از  مانع  است كهو همين نگراني عامل بازدارنده نيرومندي(شود  محسوب مي
   ).گردد برداري و عهدشكني مي كاله

كارها . شود ل زور توسط نخبگان قدرتمند هدايت نميجامعه آزاد از باال و با اعما
 به واسطة تعامالت مالً طبيعي و خودانگيخته،به شكلي كا، اي  چنين جامعهدر

هايشان فرهنگي از  مردمي كه پشتوانه فعاليت د؛رو داوطلبانه مردم عادي پيش مي
اين برندة  قواعد و هنجارهايي كه پيشدر جامعه آزاد، . صداقت و اعتماد است

 شوند كه مردم به قدري عادي و طبيعي ميدانگيخته هستند همكاري خو
 هيچ نيازي .كنندها فكر  به آنالزم نيست  حتي ها عمل كرده و ناخودآگاه به آن

نيست كه مقامات دولتي به مردم بگويند كه صداقت داشته باشند يا كارشان را به 
 مردم . هم همكاري كنندكوش باشند و با اي موثر انجام دهند يا سخت شيوه

  .كنند گونه عمل مي   به طور طبيعي همين هر روز وخودشان

ها را،  نياز به اعتماد و همكاري در يك جامعه آزاد اهميت روابط بين افراد و گروه
شوند، به مراتب بيشتر  مي هدايت قدرت به توسل با كه جوامعي با مقايسه در
ها، محله و اجتماع،  وادگي، دوستيپيوندهاي خاندر جامعه آزاد، . كند مي

صحبتي و انجمن بين  هاي معنوي، ميراث گذشتگان، و هم ها، ارزش همسايگي
 بسياري از .بيشتري برخوردارندافرادي كه عاليق و منافع مشترك دارند از اهميت 

ها را نوعي تهديد براي سلطه  ها در جوامع ناآزاد اين گونه پيوندها و انجمن دولت
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 يا موقوف ،كنند و به همين دليل سعي در سست كردن، برانداختن اد ميخود قلمد
 فقط باعث ها در اين زمينه البته در اغلب موارد، تالش دولت. ها دارند كردن آن

انجمن و دوستي .  شده استجامعههاي زيرين و مخفي  ها به اليه راندن گروه
مراتب از وفاداري به داوطلبانه به قدري براي مردم اهميت دارد كه آن را به 

  .كند مقامات دولتي نيرومندتر مي

  نفع شخصي و قواعد
كاركرد جامعه آزاد به اين صورت است . ي به دستورات از باال نداردجامعه آزاد نياز

ها و  با كنش) داوطلبانه(هاي خودشان را  ها و برنامه كه افراد عادي كنش
افراد امكان اين هماهنگي را  به آن چه. كنند هاي ديگران هماهنگ مي برنامه
مانند قاعده (هاي مشترك است  اي از قواعد و ارزش دهد مجموعه ساده مي

كه مانع از بروز درگيري بين افراد با منافع شخصي ) صداقت يا عدم خشونت
  .شود متفاوت مي

فراهم آوردن فضايي براي  عالوه بر ،هاي مشترك اين قبيل قواعد ساده و ارزش
دهند تا آزادانه  به مردم مجالي مي يري و زيستن در صلح و آرامش،پرهيز از درگ

به طور . براي پيشبرد منافع متقابل خودشان با يكديگر به همكاري بپردازند
گذارد تا آزادانه با يكديگر معامله كنند  مثال، جامعه آزاد مردم را به حال خود مي

نرخي كه متضمن منافع  براي رسيدن به )بدون دخالت هيچ مقام و مقرراتي (و
 به هيچ مقام دولتي ربطي ندارد كه .زني بپردازند طرفين باشد با هم به چانه

كه در معامله بين افراد چه چيزي ممكن است به نفع بخواهد تصميم بگيرد 
شود بين منافع متفاوت طرفين نوعي موازنه  طرفين باشد يا اين كه چگونه مي

ين منافع طرفين چه بايد كرد، و سپس بخواهد  تأمبرقرار كرد، يا اين كه براي
در يك جامعه آزاد . مردم را مجبور كند كه از طرح و تصميم او تبعيت كنند

ها است و خودشان   آن گيرند كه چه چيزي به نفع مردم خودشان تصميم مي
كنند كه چگونه به بهترين وجه ممكن از طريق همكاري با ديگران  انتخاب مي
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 و توافق بر سر هر اي ورود به هر معامله مردم در .ع خود بپردازندبه پيشبرد مناف
زني به   به شرطي كه در روند اين معامله و چانه،نرخي كه دلخواهشان باشد آزادند

  . هيچ كس آسيبي نرسد

 متصور  به صورت آزاداي از منتقدين راهي براي كاركرد و كاميابي جامعه عده
ي پيشرفتش بايد الزاماً اهداف مشتركي را انتخاب  برا كه جامعهو معتقدندنيستند 

 آنترس اين عده از  .وادار سازدكرده و همه شهروندان را به تبعيت از آن اهداف 
 و منافعپاياني گردد از  حاصل و بي  بي واست كه جامعه آزاد تصادم گوشخراش

ني امكا» منفعت عمومي« كه بايد سركوب شوند تا منافعي؛ هاي شخصي طلبي جاه
  .براي بروز و غلبه بيابد

 پذيراي اين واقعيت است كه همه البته جامعه آزاد. چنين نگرشي اشتباه است
پذيرد  در عين حال اين را نيز ميهستند، اما خودشان  منافع شخصي مردم دنبال

توان آن را به سادگي  چنان نيرومند است كه نمي  اي آن انگيزه» نفع شخصي«كه 
با آن تعريفي كه مقامات دولتي و (را » منفعت عمومي«مردم . سركوب كرد

به اندازه منافع شخصي خودشان خطير و با ) سياستمداران از اين مفهوم دارند
به » نفع شخصي«در ضمن، ما نبايد فراموش كنيم كه . كنند اهميت تلقي نمي

مانند (، زيرا اگر افراد از منافع و نيازهاي ابتدايي خودشان واقع مفيد و مهم است
  پوشي كنند، هر اندازه هم كه جامعه چشم) خوراك و پوشاك و آب و سرپناه

   . باز هم مدت زيادي زنده نخواهند ماند،خيرخواه و مهربان باشدها   آنپيرامون

 نه اين كه ،كند در مسيرهايي سودمند هدايت مي را  افرادجامعه آزاد نفع شخصي
 قواعد  مجموعه. ها را سركوب كند ي آنشهر خيال به اميد واهيِ ايجاد يك آرمان

هاي خودشان  طلبي ها و جاه دارد كه خواسته يك جامعه آزاد فقط مردم را ملزم مي
مردم آزادند تا، به تنهايي يا در مشاركت با ديگران، . نكنند» تحميل«را بر ديگران 

ن در  به شرط آن كه متقابالً به آزادي ديگرا،گير منافع شخصي خودشان باشند پي
در جامعه آزاد مردم مجاز نيستند ديگران را به . گيري منافعشان احترام بگذارند پي
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ها را در تحقق اهداف خود به  زور وادار به پذيرش اهداف خاص خود كنند يا آن
  .زور به خدمت بگيرند

و تقريباً هميشه بهتر و بيشتر (كنند  اين واقعيت كه جوامع نسبتاً آزاد پيشرفت مي
اساس بودنِ  بيخود دليل محكمي بر ) كنند مع تحت كنترل پيشرفت مياز جوا
كنندة  صحنه نبرد دائمي بين منافع رقابترا كه جامعه آزاد است  يمنتقدين ترس
اي از قواعد مبتني   ساده گيري از مجموعه با بهرهجوامع آزاد . كنند تصور مي افراد

 را در مسير سودمند تعاون و بر محترم شمردن آزادي ديگران، منافع شخصي افراد
  .كنند همكاري هدايت مي

به همين منوال، ترس و نگراني از اين كه افراد در جامعه آزاد صرفاً به دنبال 
ها  انسان. اساس است پيشبرد منافع شخصي خودشان هستند نيز ترسي اشتباه و بي

 ود نوعي و همسايگان خ،موجوداتي اجتماعي هستند كه نسبت به خانواده، دوستان
ها و  وابستگي و دلبستگي طبيعي دارند و در رفتار و كارهاي خود هميشه خواسته

ترام و حسن نيت دوستان ها آرزومند اح انسان .دهند ها را مد نظر قرار مي منافع آن
اي خوب شهرت  ها آرزو دارند كه در محله خود به همسايه همه آدم. خود هستند
هاي خودشان را به  نه سعي دارند تا منافع و خواسته مشتاقا،بنابراين. داشته باشند

رفتار كسي . اي تعديل نمايند كه بتوانند روابط حسنه با ديگران را حفظ كنند گونه
كند متقابالً از سوي اطرافيان مورد توجه قرار  كه مراعات حال ديگران را مي
ايل بيشتري شود، به اين معنا كه ديگران نيز تم گرفته و به آن پاداش داده مي
  . براي توجه يا كمك به او دارند

كمك . كنيم ما كاركرد چنين مكانيسمي را در جوامع آزادتر به روشني مشاهده مي
ها، از طريق نهادهاي خصوصي بشردوستانه  و بخشش به ديگران، حتي به غريبه

. در جوامع آزادتر خيلي بيشتر است تا در جوامعي كه از آزادي كمتري برخوردارند
 بلكه به ،اين امر صرفاً به اين دليل نيست كه مردم در چنين جوامعي ثروتمندترند

اين خاطر است كه در جوامع آزاد بر داوطلبانه بودن وظايف اجتماعي تأكيد 
  .شود تا بر تحميلي بودن اين وظايف بيشتري مي
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  همكاري از طريق قواعد مورد موافقت
هر يك از ما رفتار و آن است كه نيازمند آميز با ديگران  همكاري موفقيت

اگر مردم .  قابل اعتماد كنيمبيني و قابل پيش) براي ديگران(خودمان را هاي  كنش
ناپذير عمل  بيني اتفاقي و پيشدادند يا به صورت  مدام نظرشان را تغيير مي

كردند، همكاري به كلي ناممكن   به قولشان عمل نميهيچ وقتكردند و يا  مي
شان هر گونه  دهد تا در مورد زندگي شخصي  ميامكانآزاد به مردم جامعه . شد مي

گيري   در روند اين تصميمآن كه به شرط ،خواهند تصميم بگيرند كه خودشان مي
گر نوعي انسجام  اي در عين حال تشويق اما چنين جامعه. به ديگران آسيبي نرسد

ات اساسي و پيوستگي در رفتار است كه براي همكاري اجتماعي از ضروري
  .شود محسوب مي

 و ،به طور مثال، جامعه آزاد يك سري قواعد قانوني در مورد مالكيت، كنترل
دهد تا بدون ترس از تهديد به  اين قواعد به مردم امكان مي .انتقال اموال دارد

غارت اموالشان از سوي ديگران يا از سوي مقامات دولتي، به  كشي يا بهره
ها،  كارگاهنظير امالك، (اي  االهاي سرمايهكسب مال بپردازند و در ك

تر و   كه زندگي را بهبود بخشيده و توليد را آسانتجهيزاتيكارخانجات يا 
» حقوق مالكيت«اين قواعد، كه به . كنندگذاري  سرمايه) كنند تر مي صرفه به

 بلكه طي صدها سال به تدريج ،اند معروفند، توسط هيچ دولتي طراحي نشده
شمار  شمار دعاوي طرح شده در بي حد و مرز اين قواعد در بي. ندا شكل گرفته

اند و در طي اين فرايند طبيعي  هاي مختلف در جوامع بشري سنجيده شده دادگاه
اند كه از مردم  ها شكل گرفته اي از قوانين و روش  مجموعهرفته رفتهو تدريجي، 

اري بين مردم را كنند و در ضمن، همك در معامالتشان با ديگران محافظت مي
  .سازند تر و پربارتر مي آسان

اند كه  جوامع آزادتر همچنين پذيراي بسياري ديگر از قواعد و هنجارها شده
ات اساسي  ضروري ازوجودشان براي همكاري اجتماعي هماهنگ بين مردم

كنندة حد و مرزهايي  تعيين» قواعد اخالقي« به طور مثال، .گردد محسوب مي
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به عالوه، در . كنند تر مي  افراد آسانتك تكرا براي   اجتماعي كه تعاملهستند
رفتاري،  نظير خوش(نيز وجود دارند » معيارهاي عام رفتار اجتماعي«اين جوامع 

هاي مقبول و شايسته در كسب و  ي پذيرفته شده در روشهامؤدب بودن، و هنجار
تعامالت انساني كه همگي به تدريج و در طي زماني بسيار طوالني از بطن ) كار

امري  در جوامع آزادتر كه(اين هنجارهاي سودمند . اند به وجود آمده و شكل گرفته
قابليت بازتوليد ندارند، يعني مثالً بسيار دشوار ) شوند عادي و روزمره محسوب مي

ها را بازتوليد  ها در كشورهاي ناآزادتر بخواهند آن و حتي ناممكن است كه دولت
  .كنند

دارند كه  و مشخصي ابتدايي» حقوق مدني«روندان يك جامعه آزاد همچنين، شه
 اين حقوق در  اما،اي متفاوت باشد  در هر جامعهها ممكن است ظاهري آنشكل 

هاي مختلفي  هستند كه آزادياي  تمام جوامع آزاد اساساً هنجارهاي پذيرفته شده
زادي از شكنجه يا  آ واز جمله آزادي از بردگي و كار اجباريشوند،  را شامل مي
اين هنجارها همچنين آزادي انديشه و اعتقاد . تناسب با جرم مجرمين مجازات بي

شوند، به اين معنا كه فرد آزاد است تا درباره دين و سياست  قلبي را نيز شامل مي
 به فرايض ديني  و آزاد است تا بدون تهديد و ارعاب،نظرات خودش را داشته باشد

حقوق مدني همچنين شامل . سياست شركت داشته باشد عمل كند يا در خود
هاي  هايش و آزادي رسانه  يعني آزادي شخص در بيان انديشهآزادي بيان است،

 در گزارش و تفسير به)  و اينترنت،نظير راديو، تلويزيون، روزنامه(ارتباط جمعي 
فرد و انجمن با هر كه   آزادي تجمعتشخيص و انتخاب خودشان، و همين طور

يكي ديگر از اين هنجارهاي پذيرفته شده، حريم . ود مايل به معاشرت با او باشدخ
 به ويژه آنان( هيچ كس  كهاي  در حريم شخصي است، به گونه آزاديشخصي و

به . حق جاسوسي و زير نظر گرفتن او را نداشته باشد)  در مسند قدرت هستندكه
نسبت به كه رود   ميطور خالصه، در يك جامعه آزاد از شهروندان انتظار

به شرط آن كه در  ( و شيوة زندگي ديگران،ها، اعتقادات، اعمال و رفتار ديدگاه
 ) را رعايت كرده باشندرساني آسيبها و اعمال و رفتارشان قاعده عدم  ديدگاه

  .بپرهيزنددر امور ديگران از دخالت  داشته باشند و سعه صدرتحمل و 
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  عدالت و حاكميت قانون
اي براي  در چنين جامعه. است» قواعد عدالت«آزاد همچنين داراي يك جامعه 

) ها و نه تنها آسيب جسماني بلكه تقلب و ديگر آسيب(آسيب رساندن به ديگران 
و تر آن كه جامعه آزاد پشتيبان  م و از همه مه،هايي وجود دارد تنبيهات يا مجازات

ت سياسي يك كشور  اصلي تشكيالمسئله. است» حاكميت قانون«برپا دارندة 
چون اين كار (د را چگونه و با چه روشي انتخاب كناين نيست كه رهبران سياسي 

رهبران سياسي را چگونه مهار مشكل اصلي اين است كه ). اي است خيلي ساده
همين . در يك جامعه آزاد نقش و قدرت مقامات دولتي مؤكداً محدود است. كند

كه به مقامات دولتي واگذار شده تا با آن ي قدرتمحدويت ضمانتي است تا مبادا 
مجرمين را تنبيه كرده و از شهروندان در مقابل تجاوزگران دفاع كنند به شكلي 
خودسرانه مورد استفاده قرار گيرد و يا براي تأمين منافع شخصي كساني به كار 

  . در دست دارند را كه قدرتگرفته شود

د و توسعه انواع مختلفي از جوامع آزاد براي مهار قدرت رسمي به ايجا
اند، از جمله قوانين انتخابات، قوانين اساسي، و  هاي گوناگون پرداخته مكانيسم

كشي توسط  اما راه حل اساسي براي اين كه شهروندان از بهره. تفكيك قوا
 حصول اطمينان از اجراي قوانين به شكلي يكسان ،حاكمان خود در امان بمانند

بر مبناي اين . معروف است» حاكميت قانون« شيوه به اين. در مورد همه است
هاي خاصي رأي بدهد  ها يا طايفه تواند به نفع گروه  دولت نميبه طور مثال ،قاعده

هاي اجتماعي خاصي ماليات   شود يا فقط از گروهقائلو براي آنان امتيازات ويژه 
صدق  در ضمن، قانون به همان شكل كه در مورد عموم مردم. دريافت كند

  .يابد ر مورد خود دولت نيز بي هيچ تفاوتي مصداق ميد ،كند مي

براي حصول اطمينان . كند همين قاعده در مورد اجرا و اعمال قوانين نيز صدق مي
 مورد استفاده قرار ، و نه خودسرانه،طرفانه از اين كه قدرت قضايي به شكلي بي

. گردد  به يكسان اعمال ميبگيرد، قواعد عدالت در يك جامعه آزاد در مورد همه
 دارند و قانون  آيين صحيح دادرسي شهروندان به مساوات حق برخورداري ازهمه
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اي به معناي آن است  چنين قاعده. بايد با همه به يكسان و به عدالت رفتار كند
كه هيچ كس نبايد در معرض دستگيري خودسرانه قرار بگيرد يا بدون محاكمه 

 منصفانه مطابق با قواعد مبتني بر شواهد روشن كه در اي  محاكمه؛زنداني شود
 و نه بر ،آن قضاوت بر عهده يك هيئت منصفه متشكل از شهروندان عادي است

عهده مقامات منصوب دولتي، و هيچ كس نبايد پس از محاكمه در دادگاه، دوباره 
  . براي همان جرم در معرض محاكمه قرار بگيرد

آن  و قضات ،ها بر سياستمداران، مقامات دولتي ديتتأثير اعمال اين محدوهدف و 
استفاده از قدرت توسط مقامات را فرسوده كند، امتيازات ويژه  است كه بنيان سوء

به هر حال، نقش و وظيفه دولت در .  و از پليدي زور و اجبار بكاهد،را تحليل ببرد
 نه اين ، دهديك جامعه آزاد آن است كه آزادي افراد را پاسداري كرده و گسترش

  .كه آن را فرو بكاهد

 آزاديدر دفاع از اقتصادي ياستدالل   
  باال رفتن استانداردهاي زندگي در مقياسي عظيم

زندگي انسان در اين سياره تا اواسط سدة هيجدهم ميالدي تغيير چنداني نكرده 
ز راه كردند و براي توليد غذا ا هاي زراعي كار مي تقريباً همه مردم روي زمين. بود

 ،داشتنامعلوم  يا فرسايي مشغول بودند كه نتيجه كشت و كار، به فعاليت طاقت
.  وابسته بود يكسره به باد و باران و تغييرات جويچرا كه برداشت محصول

هاي اين نوع كشاورزي تا همين دويست و پنجاه سال پيش كم و بيش  روش
ر مردم هيچ پولي در اكث. هاي كشاورزي در دوران فراعنه مصر بود شبيه روش

فقط . كنندتجمالتي نظير يك دست لباس اضافه كه بخواهند خرج بساط نداشتند 
شد از سر و  كساني كه علناً مي. عده بسيار كمي توان خريد گوشت داشتند

اي  وضعشان تشخيص داد كه ثروتمند هستند فقط آن افرادي بودند كه در خانواده
 دراز قدرت نيز اغلب ناشي ها  روت آن خانوادهثروتمند به دنيا آمده بودند، و ث
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 براي نفع شخصي بود، يا ناشي از نوكري يا ماليات از كشاورزان فقيرگرفتن 
  . دوستي با صاحبان آن قدرت

طبق محاسبات . انگيز بود زندگي براي اكثر جمعيت دنيا بقا يا زيستني رقت
وند متوسط دنيا در  درآمد شهر1»ير درا مكالكسكي دي«اقتصاددان آمريكايي 

 رقمي كه امروزه به زحمت ؛ در روز بود دالر5 تا 1 ميالدي چيزي بين 1800سال 
 اكنون 2.دهد هاي جهان را مي كفاف خريد حتي يك فنجان قهوه در اكثر پايتخت

 در روز است و اين يك صعود  دالر50متوسط درآمد شهروندان دنيا نزديك به 
  .شود عظيم در بهروزي اقتصادي محسوب مي

و حد اعالي بهروزي  است »متوسط درآمد«تازه اين رقم فقط ميانگيني از 
كمتر را  اند به آن نائل آمده) و البته نه همه كشورها( كه برخي كشورها اقتصادي

ستان، كه در دريف متوسط درآمدها در تاجيك. دهد از ميزان واقعي آن نشان مي
 در روز  دالر7ناآزادترين كشورهاي دنيا قرار دارد، همچنان در حد رقمي كمتر از 

اما متوسط درآمدها در اياالت متحده آمريكا، كه يكي از . باقي مانده است
 در روز  دالر100رود، اكنون رقمي بالغ بر  آزادترين كشورهاي جهان به شمار مي

ادي، مردم آمريكا در حال حاضر چهارده برابر هاي آز به لطف مزيت. است
 برابر ثروتمندتر از 100 تا 20ثروتمندتر از مردم تاجيكستان و چيزي در حدود 

يس، استراليا، كانادا، و بريتانيا يدر سو.  ميالدي هستند1800نياكان خود در سده 
يا در زمره آزادترين كشورهاي دن» گزارش آزادي اقتصادي جهان«كه بر اساس (

آزادي و بهروزي .  در روز است دالر90متوسط درآمدها بيش از ) قرار دارند
   3.روند اقتصادي با هم پيوند دارند و همراه هم به پيش مي

                                                            
1. Deirdre McCloskey 

ير درا  دي« نوشته ،»كنند دنياي مدرن را آزادي و ارجمندي توضيح مي«به نقل از مقاله . 2
 1391كه ترجمه فارسي آن در سال » تام پالمر«اثر » داري اخالق سرمايه«از كتاب » مكالكسكي

  . توسط نشر سارگل منتشر شد
3. Fraser Institute, Economic Freedom of the World 2012 Annual Report, Fraser 
Institute, Vancouver, BC, 2012. 
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بنابراين، تعجبي ندارد كه مردم در حال ترك كشورهاي فقير و ناآزادتر هستند و 
باً به ازاي هر تقري هر ساله، .كنند به كشورهاي ثروتمند و آزادتر مهاجرت مي

 نفر مردم از ناآزادترين كشورهاي دنيا خارج 12/1 نفر جمعيت تقريباً 10,000
در مقابل، در بيست كشوري كه آزادترين كشورهاي دنيا هستند به ازاي  .شوند مي
 در بين آن 1.شوند  نفر به اين كشورها وارد مي81/3 نفر از جمعيت 1,000هر 

 لحاظ اقتصادي از همه آزادترند شاهد باالترين هايي كه به بيست كشور نيز، آن
به طور متوسط، در ميان اين بيست . ميزان مهاجرت به داخل كشورشان هستند

هايي كه در مقياس آزادي جزو نيمه انتهايي جدول هستند ميزان ورود  كشور، آن
 كه در نيمه باالي جدول قرار دارند ميزان كشورهايي و ،ها كمتر مهاجرين در آن

  . ها بيشتر است  آن دررود مهاجرينو

به ) و با تصميم براي حركت به طرف كشورهاي آزاد(به عبارتي، مردم با پاي خود 
ورزند كه  دهند، و تازه اين مردم در شرايطي به اين كار مبادرت مي آزادي رأي مي

كنند كه مانع از مهاجرت مردم به خارج  كشورهاي خودشان به شدت تالش مي
دهند تا شرايط ورود  ورهاي آزاد نيز هر چه در توان دارند انجام ميشوند و كش

   .تر كنند مهاجرين را سخت

  آزادي و بشردوستي
 كه همان گونه. شوند نميثروتمند از فقراي خود كشي  با بهرهكشورهاي آزاد 

، فيلسوف روسي و استاد فلسفه اخالق، در مالحظات خود نشان 2»لئونيد نيكونف«
 متوسط درآمد ملي كه نصيب فقيرترين دهك جمعيت در آزادترين »سهم«داده، 

يعني به ترتيب (شود رقمي كم و بيش مشابه است  و ناآزادترين كشورهاي دنيا مي
مراتب بهتر است كه آدم در كشوري ثروتمند به  اما).  درصد47/2 درصد و 58/2

) در روز است  دالر23كه درآمد متوسط فقيرترين دهك جمعيت حدود  (فقير باشد
                                                            

1. Gabriel Openshaw, ‘Free markets and social welfare’, Mises Daily, 4 October 2005, 
http://www.mises.org/daily/1915# edn2  

2. Leonid Nikonov 
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 2,50فقيرترين دهك جمعيت حدود روزانه كه متوسط درآمد (تا در كشوري فقير 
   1). استدالر

. در ضمن، مردم در جوامع آزاد و ثروتمند دسترسي بيشتري به ثروت دارند
 ثروتمند به اي كه از بد حادثه در خانوادهبرخالف افراد فقير در كشورهاي ناآزاد 

 يا گروه سياسي مورد لطف قدرتمندان تعلق ،ه طبقه، نژاد، مذهباند يا ب دنيا نيامده
فقيرترين  )و به ناچار محكومند كه هميشه از ثروت محروم بمانند(ندارند 

در  .محروم از ثروتمند شدن نيستند براي ابد در كشورهاي آزادشهروندان 
، 2»گيتس بيل«. به مراتب بيشتر است» پويايي اجتماعي«كشورهاي آزاد، 

، كسب و كار »مايكروسافت«گذار شركت عظيم  روتمندترين مرد جهان و بنيانث
» بيل گيتس«و اكنون، . شان شروع كرد  افزاري خود را در گاراژ خانه شركت نرم

اش را اين قرار داده كه تمام ثروت خود را خرج اهداف انساني و  هدف زندگي
 ، بارز جوامع آزاد استيها از ويژگي يك امر عادي و نشيمچنين . شايسته كند

در جوامع آزاد و ثروتمند به مراتب زيرا نهادهاي خيريه شخصي و بشردوستانه 
گذاري  شركت سرمايه«طبق بررسي . هستندتر از ديگر جوامع  بيشتر و گسترده

هاي خيريه و  از ثروتمندترين اشخاص در آمريكا كمك به انجمن% 40 3»باركليز
   4.اند ولويت اصلي در مخارج خود گزارش كردهبشردوستانه را يكي از سه ا

ها  در آن در بريتانيا، پنج كشوري كه 5»دهنده هاي ياري بنياد خيريه«طبق گزارش 
ها مستعد وقف پول و صرف وقت در جهت اهداف  مردم بيشتر از بقيه ملت

مه  كه ه؛بشردوستانه هستند عبارتند از استرليا، ايرلند، كانادا، نيوزيلند و آمريكا
                                                            

از » لئونيد نيكونف«نوشته » منطق اخالقي برابري و نابرابري در جامعه بازار«به نقل از مقاله . 1
كه ترجمه فارسي آن به همت نشر سارگل در سال » تام پالمر«اثر » داري اخالق سرمايه«كتاب 
  . در ايران منتشر شد1391

2. Bill Gates 

3. Barclays Wealth 

4. Barclays Wealth, Global Giving: The Culture of Philanthropy, London, 2010 

5. UK’s Charities Aid Foundation 
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  نكته ديگر اين كه1.هاي آزادي در باالي جدول قرار دارند به لحاظ شاخصها  آن
اين كشورها در مقايسه با شهروندان فقير كشورهاي ناآزادتر، ثروت بيشتري  مردم

  . براي بخشش و خرج كردن در امور خيريه دارند

  كند  اثر مي آزادي تبعيض را بي
اگر شما از خانواده، طبقه، نژاد، .  داردتبعيض در كشورهاي ناآزاد رواج بسيار

 يا مذهب مقبولي نباشيد پيدا كردن يك كار خوب يا دسترسي به خدمات ،جنسيت
 اما اقتصادهاي مبتني بر بازار آزاد تبعيض را. خوب برايتان خيلي دشوار خواهد شد

د توليدكنندگان در جوامع مبتني بر بازار آزاد برايشان صرف ندار. دهند كاهش مي
   2. بين افراد تبعيض قائل شوند كاركنانكه بخواهند در هنگام معامله يا استخدام

 به ويژه ؛كنندگان ممكن است از مهاجرين خوششان نيايد به طور مثال، استخدام
هاي  اما گروه. اگر مهاجرين از فرهنگ و نژاد و مذهبي متفاوت آمده باشند

منفي حاضرند دستمزد كمتري مهاجر اغلب در واكنش به اين قبيل احساسات 
با استخدام كه كنندگاني  در اين صورت، استخدام. براي انجام كار دريافت كنند

شوند نهايتاً خودشان را به  ها و مهاجرين تبعيض قائل مي بين آنكارگران بومي 
 زيرا دستمزدهاي پرداختي ،دهند لحاظ رقابتي در وضعيت نامساعدي قرار مي

زدهاي پرداختي رقبايي است كه حاضر به استخدام كارگران آنان باالتر از دستم
شود و يا ناچارند قيمت كاالهاي  در نتيجه، يا سودشان كمتر مي. اند مهاجر شده

. توليدي خود را افزايش دهند و خطر از دست دادن مشتري را به جان بخرند
الح به صبنابراين، . هيچ يك از اين دو گزينه براي كسب و كار مطلوب نيست

كنندگان نيست كه بخواهند بين كارگران بومي و مهاجر  منافع تجاريِ استخدام
  . تبعيض قائل شوند

                                                            
1. Charities Aid Foundation, World Giving Index 2012, Charities Aid Foundation, West 
Malling, 2012. 

2. For a good outline on this point, see Milton Friedman and Rose Friedman, Capitalism 
and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, Il, 1962. 
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 كاهش  داخلي نيز تبعيض را بومي واقتصاد مبتني بر بازار آزاد حتي در بازار كار
اشتغال به كار زنان به طور مثال، در برخي مناطق ممكن است نسبت به . دهد مي
باعث ر بيرون از منزل حساسيت يا نوعي مخالفت فرهنگي وجود داشته باشد و د

براي كنندگاني كه  اما استخدام. دشوارتر گرددها  يدا كردن كار براي آنشود كه پ

آيا جوامع آزاد به شكلي زمخت و صريح : پرسش
   گرا نيستند؟ مادي
دهد و  آزادي اقتصادي به مردم امكان انتخاب مي. خير

آزادي اقتصادي . آورد هاي گوناگون برايشان فراهم مي فرصت
 و پوشاك را به نيازهاي ابتدايي مردم، نظير خوراك، مسكن،

ها  كند و به آن هاي اقتصادي تأمين مي مراتب بهتر از ديگر نظام
دهد كه پيش از پيدايش تجارت آزاد و بازارها  هايي مي فرصت

جامعه آزاد به جاي . گنجيد حتي در خواب و خيال آنان نيز نمي
آن كه مردم را به يك عمر كار سخت و تحقيركننده محكوم 

دهد تا از چيزهايي كه موجب شادي  ن ميها امكا كند، به آن
هاي  نظير مسافرت، موسيقي، هنر، و فعاليت(شود  خاطرشان مي

ها توانمندي مالي  مند گردند، و به آن بهره) فرهنگي و اجتماعي
دهد تا بتوانند هزينه درمان و بهداشت مناسب و آموزش بهتر  مي

  .را بپردازند
دهد تا به   ما امكان ميثروت به واقع فقط يك ابزار است كه به

چيزهايي كه حقيقتاً در نظرمان ارزشمند هستند دسترسي داشته 
ها صرفاً به رفاه و راحتي مادي محدود  باشيم، و اين ارزش

شوند كه ما به لحاظ  شوند، بلكه شامل تمام اموري مي نمي
به همين دليل . فرهنگي و اجتماعي برايشان ارزش قائل هستيم

هاي  آزادتر و ثروتمندتر هم تعداد استوديوماست كه كشورهاي 
هاي اجراي كنسرت، تئاترها،  شان بيشتر است و هم سالن ورزشي
  .هايشان ها، و موزه ها، كتابخانه دانشگاه
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در مقايسه با رقبايي كه قائل به  ،شوند بين زنان و مردان تبعيض قائل مياستخدام 
ها  از گسترة محدودتري از استعدادها و تواناييچنين تبعيضي نيستند، ناچار به استخدام 

 مسئله اختالف يا جدايي طبقات اجتماعي ، مثال قابل توجه ديگر در اين زمينه.هستند
 در مراكزي مانند پيشرفتههاي  آوري افزايش صنايع مربوط به فن. در هندوستان است

ي را تقويت كرده انداز اشتغال براي كارگران طبقات فرودست اجتماع چشم» حيدرآباد«
در اين مراكز به  پيشرفتههاي  آوري فنكنندگان در صنايع رقابتي  استخدام. است

براي اين .  برخوردار باشندباالييذهني  و توان  نياز دارند كه از هوشكاركناني
كنندگان به صرفه نيست كه بين طبقات اجتماعي تبعيض قائل شوند يا  استخدام

 نفع شخصي كسبة آزاد . عوامل فرهنگي توجه كنندبخواهند هنگام استخدام به
چند سال به اهدافي نائل گردد كه قوانين ضد تبعيضِ ظرف مدت تنها توانسته است 

  .اند ها عاجز بوده رسيدن به آنها سال از  طي دههندوستان 

  خالقيت مردم آزاد
عدادهاي يكي از داليل ثروتمندتر بودن اقتصادهاي آزادتر اين است كه از تمام است

 و كننده هاي عقيم با كاسته شدن از تبعيض. كنند موجود در كشور استفاده مي
توانند آزادانه فكر و استعداد خود را به  بار، تمام شهروندان يك جامعه آزاد مي زيان

 به خلق و بهبود و عرضه كاالهايي بپردازند  آزادانهاگر گروهي از مردم. كار بگيرند
گي گروه ديگري از مردم شود، اين گروه دوم با خريد آن كه موجب بهتر شدن زند

تر و  به همين دليل، جوامع آزاد خالق. دهد كاالها به تالش گروه اول پاداش مي
   .يابند كنند و توسعه مي نوآورتر هستند و در نتيجه با سرعت بيشتري رشد مي

تماعي آزادي اقتصادي منافع شخصي مردم را در مجاري و مسيرهاي سودمند اج
ها   جوامع شما با توليد محصوالتي كه ديگران خواهان آندر اين. كند هدايت مي

طبيعتاً در چنين . كنيد بوده و حاضر به خريدشان هستند پول و ثروت كسب مي
 خواهد كه مشتريان باز هم براي خريد نزد شما بيايند و شرايطي شما دلتان مي

ويند كه شما تا چه اندازه در كارتان ان و آشنايان خود نيز بگ به همه دوستحتي
شود كه توليدكنندگان توجه و تمركزشان  همين موضوع باعث مي. خوب هستيد
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صاحبان و مديران اكثر كسب و . خودشانبه بيشتر معطوف به مشتري باشد تا 
 موجب موفقيتشان شده آن چهكنند كه  كارهاي معروف در جوامع آزادتر اظهار مي

 نه تالش براي سركيسه كردن و ،هاي مشتريان بوده خواستهتوجه به نيازها و 
  .ها گرفتن سود بيشتر از آن
بري و  گوش«ها فاصله دارد با كاريكاتور مضحك  واقعيت مزبور فرسنگ

اقتصاد اصالتاً آزاد يك نظام . كنند كه از اقتصادهاي آزاد ترسيم مي» كالهبرداري
 بلكه بر بنيان محكمي ،ور نيستهمكاري در مقياسي عظيم است كه مبتني بر ز

  .بانه و مبادله بين مردمي آزاد استوار استلاز معامله داوط

  ايجاد سرمايه
  ايجاد واقتصادهاي آزاد، عالوه بر تشويق نوآوري و خدمت به مشتري، از راه

 ماهي را با تور ماهيگيري .شوند  ثروتمند مي»سرمايه مولّد«انباشت تدريجيِ 
توان صيد كرد تا با دست، اما ماهيگيري با تور مستلزم صيد  تر مي بسيار ساده

كمتر در يك مدت زمان معين است، يعني آن زماني كه صياد صرف بافتن تور 
پوشي از مصرف  شما با چشم. ماند كند و طبعاً از صيد و مصرف ماهي باز مي مي

كار گرفتن  و سپس با به ،بپردازيد به ايجاد و انباشت سرمايه يدتوان است كه مي
» داري سرمايه« بنيان .آن سرمايه، توليدات خود در آينده را بهتر و كارامدتر كنيد

  . استوار استفرايندبر همين 

داري، مردم به ايجاد و انباشت تدريجي  در نظام اقتصاد آزاد يا نظام سرمايه
ت، و آال هايي نظير خانه، كارخانه، و تجهيزات و ماشين  سرمايه؛پردازند سرمايه مي
. كند ورتر مي تر و نيروي كار ايشان را بهره ها زندگي مردم را آسان اين سرمايه

 فكر كنيدبه طور مثال، . استگير  موارد بسيار چشم اغلبوري در  افزايش اين بهره
 خيش و با تراكتور  باتفاوت وقت و تالش مورد نياز براي شخم زدن زمين زراعي

يك خصيصه وري   و بهبود بهرهد ايجاد سرمايه در ضمن، رون.تا چه اندازه است
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هاي پيشين  اي به سرمايه گي مضاعف دارد، يعني هر بار كه سرمايه شوند جمع
شود، توليد  هاي مولّد حاصل مي آوري گردد و هر بار كه بهبودي در فن مياضافه 

  .شود باالتر رفته و نسبت به گذشته از ميزان تالش و زحمت كاسته مي

وري آن   قادر است به انباشت سرمايه مولّد بپردازد و مدام بر بهرهجامعه آزاد
اي به مردم خود توان و   صرفاً به اين دليل كه چنين جامعه،بيافزايد و پيشرفت كند

دهد تا بدون وحشت از غصب يا دزديده شدن اموالشان، خانه و  امكان مي
جامعه آزاد . شوند» مالك«اي را   و كارخانه و انواع ديگر كاالهاي سرمايهتجهيزات

كند و قواعدي قانوني و اخالقي در باب  از مردمش در مقابل غصب دفاع مي
  .كند كمتر ميمالكيت اموال دارد كه احتمال دزدي را 

هاي بسيار   از طريق قانون و فرهنگ يكي از ويژگيپاسداري از مالكيت اموال
هيچ ست كه  اگفته پيدانا. شود مهم يك جامعه آزاد و اقتصاد آزاد محسوب مي

  محصولرنج شخم زدن زمين و كاشتن دانه و پروراندنشود  نمي حاضر كشاورزي
اگر از پيش بداند كه احتماالً در پايان سال  را به جان بخرد خرمنو برداشت 

به همين منوال،  .دزدان از راه خواهند رسيد و دسترنج او را به سرقت خواهند برد
 ابتدايي ممكن است حاضر باشند بيش از تأمين نيازهاي فقط تعداد كمي از مردم

خود به كار و تالش بپردازند اگر بدانند كه عمده درآمدشان به صورت ماليات از 
انداز نااميد  پساز اخذ ماليات گزاف و مستقيم مردم را . شدها گرفته خواهد  آن
ز ارزش پول  كه به شكلي دزدكي ا،1ماليات غيرمستقيم و پنهانِ تورم. كند مي

بسيار  .برد انداز را از بين مي همين تأثير را دارد و انگيزه پسنيز  ،كاهد مردم مي
                                                            

رويه نقدينگي  هاي مركزي و تزريق بي پشتوانه توسط بانك تورم كه حاصل چاپ اسكناس بي. 1 
د كه صبح از خواب تصور كني. در بازار است به واقع يك نوع ماليات مخفي و غيرمستقيم است

. انداز خود مثال يك ميليون تومان پول داريد دانيد در حساب پس ايد، در حالي كه مي بيدار شده
رويه نقدينگي كند، در حقيقت از  اگر همان روز بانك مركزي اقدام به چاپ اسكناس و عرضه بي

 است، چون با اين ايد به صورت مخفيانه ماليات گرفته انداز داشته پولي كه شما در حساب پس
انداز شما به جاي يك ميليون فرضاً چيزي در  اقدام از ارزش پول شما كاسته شده و حاال پس
  .  مترجم- حدود نهصدهزار تومان ارزش و قدرت خريد دارد
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گذاري كالن در كسب و كار داشته  بعيد است كه كارآفرينان رغبتي به سرمايه
هاي  ها ممكن است به بهانه آنهاي  اموال و داراييباشند اگر احتمال بدهند كه 

. سازي شود هاي ملي مشمول پروژهغرامتي مختلف و بدون پرداخت هيچ 
اي از  كنند تا فقط منافع عده اي كه روند طبيعي بازار را تحريف مي امتيازهاي ويژه

هاي جديد را كاهش  گذاري  احتمال سرمايه،ها تأمين گردد نخبگان و نورچشمي
 .كنند جديد دلسرد مي كسب و كارهاي گسترش مردم را از تالش براي  وداده

ها و  هاي سنگين مستقيم و غيرمستقيم، و امتيازات ويژه نظير سهميه اتمالي(
  ). هاي تجاري در حكم استثمار و دزدي هستند ها و محدوديت تعرفه

 دلسردي نسبت به كار و ،استثمار دزدانه و دولتي بيشتر باشد  اينهر چه ميزان
ند شهير  مورخ و دانشم،»ابن خلدون «.و پيشرفت بيشتر خواهد شدانداز  پس

  : نكته فوق را بسيار نيك دريافته و نوشته بود،اسالمي قرن چهاردهم ميالدي

 و  مالكه تعرض به اموال مردم انگيزه كسب واضح است
وضعيتي به اين مردم در چنين  .كند  را نابود ميثروت اندوختن

رسند كه مقصود و سرنوشت غاييِ كسب مال اين است  نتيجه مي
وقتي انگيزه كسب .  ايشان گرفته شودكه اموال كسب شده از

مال و اندوختن دارايي از بين برود ديگر كسي براي به دست 
ميزان و شدت تعرض . كند آوردن هيچ مال و ثروتي تالش نمي

كنندة ميزان و شدت سست شدن اراده   تعيين،به حق مالكيت
  1.مردم در تالش براي كسب مال است

  مالكيت و پيشرفت
 آينده خودتان را در شود كه الكيت شما بر اموالتان باعث مي ممحفوظ بودن حق

برخورداري از  اگر شما امكان  به طور مثال،.سهيم و موثر بدانيدتان  خود و خانواد
در  تعداد زيادي از مردم  البتهكه(مالكيت بر منزل خود را داشته باشيد حق 

                                                            
1. Ibn Khaldun, Mughaddimah: An Introduction to History, 1377. 
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 راحت است كه جاي خيالتان ) چنين امكاني را ندارندي دنيابسياري از كشورها
در ضمن، همين منزل مانند يك . امني متعلق به خودتان براي زندگي كردن داريد

توانيد آن را به عنوان وثيقه نزد بانك بگذاريد و براي شروع  سرمايه است كه مي
 ترتيب، به جاي آن كه تا آخر عمر يك كسب و كار جديد وام بگيريد تا به اين

 رفته رفته اي از نخبگان ثروتمند باشيد، خودتان هوابسته به لطف و مرحمت عد
همين حق مالكيت يك . سرمايه مولّدي به دست آوريد و صاحب ثروت شويد

آورد تا در پناه آن بتوانيد دست به ابتكارات  حاشيه امن مالي براي شما فراهم مي
 ا تأمينتري پيدا كنيد ي  مثالً كار فعلي خود را رها كنيد و كار مناسب:تازه بزنيد

  .سرمايه يك كسب و كار جديد را بر عهده بگيريد

شود  گرايي و تجارت مي بر اموال موجب ترويج تخصصو مطمئن مالكيت محفوظ 
زندگي ما بسيار  .افزايند وري انسان را بيشتر كرده و بر ثروت او مي كه هر دو بهره

داشت   وجود نميگرايي، تقسيم كار، و مبادله و تجارت تخصصبود اگر  فقيرانه مي
ارهايمان را خودمان انجام داده و همه بوديم تمام ك مجبور مي ما تك تكو 

آمد اگر هر  تصور كنيد چه وضعي پيش مي. نيازهايمان را خودمان تأمين كنيم
خواست ناچار بود خودش گندم بكارد و زراعت كند، يا براي  كس كه نان مي

ه ببافد و رنگ كند و بدوزد، يا نفت را اش شخصاً پارچ تأمين لباس خود و خانواده
اش را خودش بسازد، يا  خودش از زمين استخراج و سپس پااليش كند، يا خانه

نيروي اش شخصاً سالح به دست بگيرد و كار  براي دفاع از زندگي و خانواده
شماري از  ترين حالت نيز فقط تعداد انگشت در خوشبينانه! پليس را انجام دهد

هاي الزم براي انجام تمام اين كارها را دارا باشند، و  است مهارتها ممكن  آدم
تازه براي اين كه كسي بتواند هر يك از اين كارها را حتي با حداقلي از كارامدي 

اما اگر مالكيت مردم بر .  نياز به انواع ابزارهاي مختلف دارد،و سهولت انجام دهد
كه بخواهيم همه كارها را اموالشان محترم شمرده شود، ديگر نيازي نيست 

توانند همه وقت و تالش خود   از ما مياي  عده، در آن صورت.خودمان انجام دهيم
را صرف ساخت ابزارهاي تخصصي الزم براي يك كار خاص كنند و سپس آن 

وقت و سرمايه خود را به خيش توانند  كشاورزان مي. ابزارها را به ديگران بفروشند
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سازند وقت و پول خود را  ها كه خانه مي و آن تصاص دهند،و كمباين و تراكتور اخ
بافان نيز تمام توجه و سرمايه خود را وقف  سازي كنند، و پارچه ل ساختمانيصرف وسا

آن كه به ( در چنين وضعيتي واضح است كه. آالت بافندگي كنند خريد نخ و ماشين
د در حرفة نتوان مي هر يك از اين افراد) گويند يا تقسيم كار مي» گرايي تخصص«

د كه يك آدم خودكفاي آماتور ناي از مهارت و تخصص برس خاص خود به چنان درجه
به . بكندتواند  حتي تصورش را هم نمي) كه به واقع همه كاره و هيچ كاره است(

كيفيت بهتر و قيمت  است كه ما امروزه از كاالهايي با» تقسيم كار«همين واسطة 
   .مند هستيم تر و پربارتر بهره راحتايي به مراتب ه زندگياز تر و  ارزان

پذير  تقسيم كار و پيشرفت فقط در صورتي امكان اما باز هم بايد يادآور شد كه
است كه مردم براي ساختن سرمايه مولّد و پرداختن به تجارت از حقوق مالكيت 

ه و محفوظ و مطمئن برخوردار باشند و اطمينان داشته باشند كه هيچ كس سرماي
احترام به حقوق .  نخواهد برداموال آنان را با توسل به زور يا با تقلب به تاراج

اي غير از آن  مالكيت تنها راه رسيدن به پيشرفت و سعادت است و هر گزينه
 600بيش از » ابن خلدون«ترسناك و نامطلوب خواهد بود، زيرا همان گونه كه 

  : كردهاشاره » مقدمه «رساله ارزشمنددر سال پيش 

اي  ديگر انگيزه} از ترس محفوظ نبودن اموال خود{وقتي مردم 
 وضع زندگي خود نداشته ارتقايبراي تالش جهت جمع مال و 

نپردازند،  پر منفعتهاي  فعاليتمردم ديگر به  و وقتي ،باشند
تمدن بشري يكسره دچار افت و ركود شده و همه چيز رو به 

ه دنبال تأمين حداقلي از مردم ب. فساد و تباهي خواهد گذاشت
معاش به اطراف و به بيرون از قلمرو قانوني دولت و كشورشان 

  .شوند پراكنده مي
 زمان ديگري نمود امروزه بيش از هر» ابن خلدون« خردمندانه سخناين درستي 

كنيم كه مردم چگونه از مناطقي كه  به وضوح مشاهده ميما   زيرا،پيدا كرده است
  .كنند يت در آن كمتر است به كشورهاي آزادتر مهاجرت ميآزادي و حقوق مالك
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  خلق ثروت بدون ايجاد هزينه براي ديگران
د توان كنند كه جز به ضرر و هزينه ديگران هيچ كس نمي تصور مي اي از مردم عده

 زيرا اقتصاد آزاد نه ،چنين تصوري عاري از حقيقت است .به مال و ثروتي برسد
يعني ثروتي را كه وجود نداشته به وجود (كند  عمالً خلق ميتنها دارايي و ثروت را 

  .افزايد مينيز هاي موجود  بلكه بر ارزش ثروت و دارايي) آورد مي

ارزش آن . يك كيفيت فيزيكي نيست كه جزئي از ذات اشياء باشد» ارزش«
.  دارندءنظر يا فكري است كه مردم در ذهن خود نسبت به هر جنس يا شي

شود كاالي خود را از دست بدهد و  حاضر ميبه اين دليل ال فروشنده يك كا
پول » ارزش«، وياز نظر كه در ازاي آن پول نقد مشتري را دريافت كند 

در مقابل، مشتري نيز . مشتري بيشتر از كااليي است كه او در مغازه خود دارد
د شود پول نقد خود را از دست بدهد و كاالي فروشنده را دريافت كن حاضر مي

تر از پول نقدي است كه او در جيب  چون از ديد او كاالي فروشنده ارزنده
كنند، چون  هاي خود را با يكديگر عوض مي بازي حتي كودكان نيز اسباب. دارد

اند و گرفتن  اي كه از بازي با آن خسته شده مبادله وسيلهها  از نظر آن
در واقع اين . شود نوعي برد محسوب مياي كه برايشان تازگي دارد  وسيله

هيچ كدام از طرفين . ايجاد كرده است» ارزش«ها  بچهاز مبادله براي هر يك 
كرد  ها فكر مي  زيرا اگر يكي از آن،شود اين مبادله وضعش از سابق بدتر نمي

بازي  شد اسباب شود هرگز حاضر نمي اي به ضررش تمام مي كه چنين مبادله
  .خود را با ديگري عوض كند

منوال، اگر كسي بذري بكارد و محصولي به بار بياورد كه قبالً موجود به همين 
 پول بپردازند، اونبوده، و اگر ديگران حاضر باشند در ازاي دريافت آن محصول به 

 ، آن هم از چيزي كه قبالً مولّد نبودهاند  خلق كرده  تازهيهر دو طرف معامله ارزش
كرده باشد يا بدون آن كه كسي ضرر  ، خلق شده تازه ثروتيفراينددر اين . است

  .اموالش به يغما رفته باشد
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يك كارآفرين يا مورد ديگري را در نظر بگيريد و از خود بپرسيد كه اگر 
اي تأسيس كند و در آن به توليد كفش يا لباس يا اتوموبيل يا هر اختراع  كارخانه

دار به مال   كارخانهجديدي بپردازد كه مردم حاضر به خريد آن باشند، و از اين راه
و ثروتي برسد، آيا كسي در اين بين متضرر شده يا اموالش به سرقت رفته است؟ 

 اما ،دنچنين كارآفريناني ممكن است در روند كار و توليد ثروتي عظيم كسب كن
تازه خلق كرده » ارزشي«بلكه بر عكس، با اين كار . اند چيزي را از كسي ندزديده

  . چنين ارزشي قبالً در آن وجود نداشته استاند كه ندهو آن را در جايي پراك

  تفاوت داردساالر  داري رفيق جامعه آزاد با سرمايه
هاي بزرگ و ثروتمند  داري شركت كنند كه در نظام سرمايه اي استدالل مي عده

پردازند و سياستمداران با اعطاي  كشي مردم فقير مي براي منافع خودشان به بهره
ها و  به نورچشميها و سوبسيدها  بذل و بخششو انواع ويژه تيازات انحصارات و ام

  . برند ها را به تاراج مي  ثروت توده،هاي بزرگ رفقاي خود در كمپاني

كشي و  شود كه بهره وجود رقابت باعث مياما در يك جامعه اصالتاً آزاد، 
نده ماندن هر كسب و كاري براي ز. ناپذير شود امكان» ساالر داري رفيق سرمايه«

اگر شركتي نتواند نظر مشتريان را جلب . و ادامه كار به مشتريان خود وابسته است
اي به آنان ارائه دهد، مشتريان به سادگي از معامله با  كند يا نتواند خدمات شايسته

و آن چه در يك  .كنند  مراجعه ميي ديگركنندة تأميناو خودداري كرده و به 
ها و   همين تنوع و كثرت انواع شركت،اردجامعه آزاد هميشه وجود د

قدرت و اختياري ندارند ها  كنندگان مختلف است، زيرا در جوامع آزاد دولت تأمين
 هاي خاص و نورچشمي  از كمپانيبه حمايتيا كنند انحصارات كه اقدام به ايجاد 

ي صاد اقت.اندازي و رشد كسب و كارهاي جديد باز دارند بپردازند يا مردم را از راه
و » كند رقابت توليد مي«به خودي خود و به شكلي مستمر باشد  اصالتاً آزاد كه

در . سازد كننده را در مقابل توليدكننده توانمند مي همين رقابت است كه مصرف
پسند توليد نكنند به  ها محصول ارزشمند و مشتري چنين اقتصادي اگر شركت
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مانند خودرو سازي كه مستلزم ي هاي در بخشگاه  .شوند سرعت از دور خارج مي
 به شدت رشد كرده ممكن استها  هاي كالن است، برخي شركت گذاري سرمايه

   دير يا زود با رقبانهايتاًهاي عظيم و ثروتمند نيز  اما شركت. و خيلي بزرگ شوند
هاي كالن در اختيار  و مدعيان بالقوه يا بالفعلي روبرو خواهند شد كه سرمايه

مشكل فقط . هستندها  محصوالت آن توليد محصولي بهتر از دارند و مدعي
مسئولين دولتي با توسل به مقام و موقعيت خود به خفه شود كه  زماني آغاز مي

كردن رقابت بپردازند و رقباي تازه را از ورود به عرصه اقتصاد مأيوس كنند يا 
  .ها شوند رسماً مانع آن

حتي . لتاً باز و آزاد كار دشواري استبدون شك ايجاد و حفظ رقابت به شكلي اصا
در آزادترين جوامع امروزي در همه جاي دنيا سياستمداران اقدام به تحميل قواعد 

انجامد و در  كنند كه اغلب به صورتي ناخواسته به كاهش رقابت مي و مقرراتي مي
. دكن در مقابل توليدكننده ضعيف ميكاهد و او را  ميكننده  مصرفاقتدار   ازنتيجه

هاي دولتي كه  ضمن استقبال از دخالت(تقريباً هميشه و در همه جا توليدكنندگان 
با يكديگر تباني ) شود كننده و به نفع توليدكننده تمام مي در نهايت به ضرر مصرف

هاي قديمي و جاافتاده به  به طور مثال، شركت. كنند تا به همين هدف برسند مي
هاي مختلف، به ويژه در مورد كيفيت   زمينهآورند تا در سياستمداران فشار مي

محصول و استانداردهاي توليد، مقررات بيشتري وضع كنند و دقيقاً مشخص 
اين . اي بايد توليد شود  با چه شيوهو  مجاز به توليد استچه چيزينمايند كه 

كنند كه وجود چنين مقرراتي براي حفاظت از عموم  ها اغلب استدالل مي شركت
اما نتيجة واقعي اين . ابل كاالهاي بنجل و تقلبي يك امر الزم استمردم در مق

هاي   در مقابل شركتي بزرگها  حفاظت از كسب و كار و منافع شركت،مقررات
هايي   كه احتمال دارد محصوالتي ابتكاري با شيوهتر و نوپايي است كوچك

ها  ليد آناند و تو ابتكاري توليد كنند كه در فهرست مقررات دولتي ذكر نشده
يا به طور مثال، . هاي قديمي خارج سازد ممكن است بازار را از انحصار شركت

سياستمداران با دخالت در امور اقتصادي و با توجيه حمايت از مشاغل و صنايع 
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كنند كه در  هايي استفاده مي داخلي، از بودجه عمومي براي نجات صنايع و شركت
 .شوند يا از طرف رقباي خارجي تهديد مياند و  آستانه ورشكستگي قرار گرفته

سياستمداران حتي ممكن است براي حفاظت از صنايع داخلي، ورود كاالي 
ها شايد تسكيني موقت براي  اين قبيل مقررات و ممنوعيت. خارجي را ممنوع كنند

 اين بذل و هزينهنهايتاً اما  ،ها فراهم آورند و كاركنان آنصنايع ورشكسته داخلي 
و عموم مردمي خواهد بود كه عالوه بر دهندگان   ماليات بر دوشها بخشش

شود و مجبورند كاالهايي  پرداخت هزينه، قدرت و گسترة انتخابشان محدودتر مي
  .تر را به قيمتي باالتر تهيه كنند با كيفيت پايين

و مباني آن بيشتر فاصله بگيرد و در عوض اختيارات آزادي جامعه از هر قدر يك 
تري به مقامات دولتي اعطا كند، توليدكنندگان و سياستمداران   گستردهاقتصادي

كشي از مردم به منظور  يابند تا براي بهره آن جامعه مجال و امكان بيشتري مي
داري   آثار اين نوع سرمايه.تأمين منافع شخصي خود با يكديگر تباني كنند

مشكل در اقتصادهايي كه  اما اين ،شود در همه جاي دنيا يافت  را ميساالر رفيق
در اين گونه اقتصادها، . از كمترين ميزان آزادي برخوردارند به مراتب شديدتر است

رسد از قدرتش براي  شود كه هر كس به مقام و قدرتي مي اغلب بديهي فرض مي
كند، و گاه حتي امتناع از چنين  پر كردن جيب خود و اقوام و دوستانش استفاده مي

  ! تلقي شود بودنعرضه شانة ضعف يا بيمكن است نكاري م

اما مقامات دولتي در يك جامعه اصالتاً آزاد مجاز نيستند كه با استفاده از اختيارات 
دهندگان و بودجه عمومي كشور به رفقاي خود  گذاري يا از پول ماليات قانون

د گيرانه وجو اي، قواعدي سخت در چنين جامعه. امتيازات ويژه اقتصادي اعطا كنند
كند نحوة استفاده از قدرت چگونه باشد و بودجه عمومي  دارد كه دقيقاً تعيين مي

 براي گرفتن تخفيفات و توانند توليدكنندگان نمي. در كجا و چگونه صرف شود
 چرا كه اصوالً اختيار ،به رايزني با سياستمداران بپردازند با موفقيت امتيازات ويژه

ات دولتي گرفته شده و چنين قدرتي از اساس اعطاي اين قبيل امتيازات از مقام
  .وجود ندارد
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دهد  كشي از مردم را مي ها و سياستمداران قدرت بهره آن چه به شركت
  . بلكه فقدان آزادي است،داري رقابتي نيست سرمايه

  پيروزي آزادي
» تجارت و اقتصاد آزاد«را كه اصطالحاً چيزي آيد كه   به ندرت پيش ميگر چه

 30باشد، اما همين آزادي نسبي توانسته طي » آزاد« معناي واقعي بهناميم  مي
 موفقيتاين . فقر مطلق نجات دهداز  ميليارد انسان را 2سال گذشته نزديك به 
 و آسياي جنوب ،در روسيه، چينهاي تمركزگرا و قدرتمند  عظيمي است كه دولت

با فرو ريختن همزمان . نيم قرن تالش هرگز به آن نائل نشدندرغم  شرقي علي
ه نظام تجارت جهاني ديوارها و موانع تجاري، تعداد بيشتري از كشورها ب

اين . تر در همه جا پراكنده شده است وسيعاند و ثروت در مقياسي بسيار  پيوسته
پراكندگي مشخصاً بيشتر نزد فقيرترين افراد در فقيرترين كشورهايي بوده است 

توان در اين  آيا مي. اند ا آغوش باز پذيرا شدهالمللي را ب كه آزادي در تجارت بين
   تر و مولّدتر از آزادي باشد؟ اي يافت كه ماليم جهان اصل و قاعده
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 نهادهاي جامعه آزاد   

 

 اي بدون دولت جامعه  
  آزادي و فرهنگ

. شود در يك جامعه آزاد قسمت عمده زندگي افراد در غياب كامل دولت سپري مي
گويد   كه مينيست  آن لطيفه معروف هنديمصداقچنين اظهاري فقط محدود به 

نظور ، بلكه م»ب است وقتي كه دولت در خوا يعني؛كند اقتصاد در شب رشد مي«
هايي كه واقعاً براي مردم اهميت  در اكثر فعاليتزندگي روزمره و در اين است كه 

  .هيچ نقشي ندارددولت به هيچ عنوان د ندار

 بلكه موجوداتي ،مردم در جامعه آزاد نه افراد منزوي و جدا افتاده از يكديگر
د و سعي دارند خودشان خواستار معاشرت با ديگران هستن افراد. اجتماعي هستند

را با ديگران و با محيط پيرامون خود وفق داده و به انحاي مختلف با ديگران 
. هاي مذهبي باشند اين افراد ممكن است اعضاي فعال گروه. همكاري كنند

از آشپزي و ماهيگيري و ( مختلف  و مجامعها  و باشگاهها مردم در كانون
كنند كه  با كساني معاشرت مي) و نقاشيكتابخواني گرفته تا موسيقي و ورزش 

اين تمايل به انجمن و معاشرت بين . ها و ساليقي مشابه خودشان دارند ديدگاه
مردم ربطي به سن و سال ندارد؛ پير و جوان، زن و مرد، در تمام مراحل زندگي 
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به دنبال دوستي و انجمن با ديگران هستند كه گاهي در محيط مدرسه است، 
هاي تازه ازدواج كرده،  ها و همسايگي، گاه بين زوج كار، در محلهگاه در محيط 
ها، بين افراد سالم، و گاه بين افرادي كه بيماري يا نقص عضوي  بين بازنشسته

ها دور هم  بعضي. دهند  و گروهي تشكيل مييتمشابه هم دارند و با هم جمع
كمك  رپناهس پزند يا به افراد بي ميشوند و براي مستمندان غذا  جمع مي

» جامعه مدني«ز آن به است كه  اها ها و انجمن مجموع همين دوستي. كنند مي
  . كنند ياد مي

 برخوردارند و آزادي عملآن كه مردم از رغم   علي،جوامع نسبتاً آزادتردر 
 اكثريت توانند جامعه خود را ترك كرده و در جاي ديگري زندگي كنند، مي

افراد . گذارند هاي متداول احترام مي ها و سنت ها و فرهنگ شهروندان به ارزش
هاي قديمي يا سنتي را به چالش  آزاد، به ويژه جوانان، ممكن است گاهي شيوه

هاي بهتر براي انجام  ها است كه راه به واسطة همين چالش ، كه به واقع؛بكشند
اما آزادي دشمن فرهنگ . گردد ممكن مي» پيشرفت«شوند و  مي» كشف«امور 
كنند و رسوم و فرهنگي   حتي كساني كه به كشور ديگري مهاجرت مي.نيست

مغاير با آن دارند اگر بخواهند در جامعه پذيرفته شوند بايد دست كم به فرهنگ 
آن كشور را بياموزند تا  زبان است الزم مثالً. غالب در آن كشور احترام بگذارند

ر ابتدا نتوانند قوانين، بتوانند كار خوب و ثابتي پيدا كنند، و گر چه شايد د
 اما براي پرهيز از ، و قواعد اخالقي جامعه جديد را درست درك كنند،ها سنت

و براي ساختن يك زندگي بهتر ) مثالً در رانندگي(ارتكاب اشتباهي به خالف 
طرح چنين . تر از اين رسوم و قواعد سر در بياورند مجبورند هر چه سريع

جامعه بين مهاجرين و مردم بومي عمالً  نيست كه ي آنموضوعي به معنا
. شود  زيرا در جامعه آزاد با همه افراد به يكسان رفتار مي،گردد  ميقائلتبعيض 

اما در بين شهروندان بومي يك كشور هيچ فردي مجبور نيست با كساني 
 او احترام  به فرهنگ و رسم و رسومآيد يا ها خوشش نمي معاشرت كند كه از آن

  . توانند به درستي با او ارتباط برقرار كنند  نميودانند  ا زبان او را نميگذارند ي نمي
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ها و  ها آرزومند دوستي و معاشرت هستند و براي ايجاد فرصت همه انسان
بنابراين، جدا . پيشبرد منافع خودشان به همكاري و دوستي ديگران احتياج دارند

شود و او  اي فرد محسوب ميافتادگي و بيگانه بودن با ديگران نقصان بزرگي بر
همه مردم به  ، در جامعه آزادالبته. دهد وضعيتي بسيار نامساعد قرار ميدر را 

اي از اصول و  هاي يكديگر اعتقاد ندارند و چه بسا عده اصول و ارزش
 تحمل هاي ديگران خوششان نيايد، اما به زبان ساده بايد گفت كه ارزش
 هميشه به نفع فرد تمام ،اش رغم سختي ي عل،هاي ديگران ها و ارزش ديدگاه

به . ارزد شود و به اصطالح كار سختي است كه انجام آن به زحمتش مي مي
، با ندر كه مردم در جامعه آزاد از آن برخورداواقع، آزادي انديشه و بيان و عمل

و هاي ديگران رابطه مستقيم دارد  هاي ديگران و احترام به ديدگاه تحمل ارزش
هاي غالب و رايج  اخالق و سنتاداي احترام به فرهنگ و  و لزوماً به در نهايت

   .شود در جامعه ختم مي

  چه نيازي به دولت هست؟
 و ،ها، تعهدات، اعتماد رسمي و پيچيدة منافع مشترك، همكاريغير شبكة
ها را به ميزان زيادي ارتقا داده   كيفيت زندگي انسانگرم بودن به ديگران دل

ما بدون . نيازي به دولت ندارد شبكه براي كار و فعاليت خود اما اين. است
كنيم و با  دخالت هيچ يك از مقامات و مسئولين دولتي با يكديگر همكاري مي

  .شويم ها و اجتماعات دوستانه در زندگي كامياب مي پيوستن به انواع گروه

وظايف كنند بي هيچ ترديدي در زمرة  كه برخي گمان مي(حتي در حوزه قانون 
ما اكثر موارد را در بين خودمان حل و فصل ) شود و امور دولتي محسوب مي

 بلكه ،شوند قراردادها در جامعه آزاد توسط دولت طراحي و اعمال نمي. كنيم مي
 را تنظيم كرده و بسته به توافق و  اين طرفين قرارداد هستند كه مفاد آن

در ورود به هر  .كنند يين ميپذيرش داوطلبانه طرفين، شرايط مورد نظر را تع
كه در صورت بروز هر گونه اختالفي يك كنند  قراردادي طرفين اغلب توافق مي
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 و نه يك دادگاه عريض و طويل ،ها قضاوت كند طرف و مستقل بين آن داور بي
كه نسبت به داور مستقل خصوصي سرعت عملي به مراتب كمتر و دولتي 
  ازتازه ممكن است انصافش هم خيلي كمتر و ،اي به مراتب بيشتر دارد هزينه

  . حكَم خصوصي باشد

 و مبتني بر غيررسمي مناسبات همگن بودن نسبي جمعيت به ايجاد اين گونه البته
 اگر اكثر جمعيت يك جامعه نژاد يا مذهب. كند  اجتماعي كمك ميهمكاري

افقات  طبعاً توهاي مشابهي خواهند داشت و مشابهي داشته باشند اصول و ارزش
. پذيرد تر و با اعتماد به نفس بيشتري صورت مي ها راحت اجتماعي بين آن

المللي  هاي بين كنفرانستصميمات اتخاذ شده در ماري و هاي استع متأسفانه رژيم
در پايان دو جنگ جهاني با برهم زدن خطوط مرزي سنتي و در هم آميختن 

ها كاستند و روند  معيتاز همگني ج  به ميزان زياديهاي مختلف نژادي گروه
بسياري از كشورهايي  .گيري مناسبات غيررسمي بين مردم را دشوارتر كردند شكل

سوزند تا همين يك  كه در حال حاضر از هم گسيخته شده و در آتش جنگ مي
. خارجي نداشتندبه عنوان كشوري واحد با خطوط مرزي فعلي وجود قرن پيش 

اي سياستمدار با رأي و تصميم ناگهاني  لكه عده ب،اند اين كشورها را مردم نساخته
بريتانيا همين اشتباه را در آفريقا و شبه قاره هند . اند ها را خلق كرده خود آن

هاي ناهمگن نژادي را در چند مستعمره با  مرتكب شد و قبايل مختلف و گروه
  . نظام اداري يكسان در هم آميخت

تعداد زيادي كشورهاي متزلزل داريم  جاي تعجبي نيست كه اكنون ما ،بنابراين
ها حتي قادر به حفاظت از جان و اموال شهروندان خود هم  هاي آن كه دولت
 چنين ساختار شكننده و متزلزلي به مثابه زمين سنگالخي است كه رشد و .نيستند

 وقتي فرهنگ همكاري در .سازد گسترش جامعه آزاد و اقتصاد آزاد را دشوار مي
هاي احترام و  شته و وقتي ر،اي نيست  بازسازي آن كار ساده،دشو هم شكسته مي

ماند كه بتوانيم  اي باقي نمي د ديگر زمينهگسلن اعتماد متقابل از هم مي
در حال حاضر، تنها . هاي شخصي و اجتماعي خود را بر پايه آن بنا كنيم همكاري
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هاي   كه گروهبراي آينده متصور بود اين است توان اميد و بهترين حالتي كه مي
بين خود توافقاتي تنظيم كنند كه بر ) بدون دخالت سياستمداران(مختلف مردم 

 حتي اگر با يكديگر در شكلي گسترده و شايسته همكاري ،مبناي آن بتوانند
به تجربه اما . آميز داشته باشند  الاقل امكاني براي همزيستي مسالمت،كنند نمي

انداز  معه آزاد بين مردم استوار گردد و چشمثابت شده كه اگر شرايط و قواعد جا
همزيستي و همكاري بين مردمان مختلف نفع متقابل براي افراد متصور باشد، 

  .پذيرد تر صورت مي هميشه بسيار راحت

 چرا دولت بايد محدود باشد؟ 

  انجام چه كارهايي بر عهده دولت است؟
يست بر همه شئونات با امروزه فقط عده كمي از مردم معتقدند كه دولت مي

همه ما معتقديم كه نقش دولت بايد به هر . زندگي روزمره ما نظارت داشته باشد
پذيرند كه ما براي انجام كارها و اخذ  اكثر مردم مي. حال به طريقي محدود گردد

اما .  احتياج داريم كنش و تصميم جمعي هستند به دولتتصميماتي كه مستلزم
وري دخالت كند كه خودمان به نحو احسن از عهده پذيريم كه دولت در ام نمي

بايد كه هاي متفكر معتقدند   اكثر انسان،به همين دليل. آييم ها برمي انجام آن
حوزه اختيارات محدود  ازبراي دولتمردان قيد و بندهايي در نظر گرفت تا پا را 

  .قانوني فراتر نگذارند

و اندازه فيزيكي دولت موضوع اصلي در مقوله محدوديت دولت صرفاً حجم 
 بلكه مسئله اين است كه دولت در مورد چه چيزهايي بايد تصميم بگيرد، ،نيست

و » به چه نحوي«در مورد چه كارهايي بايد اقدام كند، و اين تصميمات و اقدامات 
نظر به اين كه جامعه آزاد و اقتصاد آن بر مبناي  .با چه مكانيسمي صورت پذيرند

 شهروندان جوامع آزاد به طور طبيعي انتظار دارند كه دولت از بنا شده،» اعتماد«
 در عين حال، هيچ يك از ما انتظار .ها در مقابل تقلب و دزدي محافظت كند آن
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اين كه دزدكي سوار اتوبوس شده و از پرداخت ندارد كه فردي را مثالً به خاطر 
طر حفاظت از حق پول بليط طفره رفته، به حبس ابد محكوم كنند يا دولت به خا

 د شهروندان دوربين مخفي كار بگذارتك تكآهنگسازان در منزل » كپي رايت«
عمل دولت ! كند» دانلود«تا مبادا كسي آهنگي را بدون پرداخت پول از اينترنت 

بايست متناسب با مشكل يا موضوعي باشد كه قرار است در مورد آن تصميم  مي
  .گرفته و اقدام كند

را دولت بايد در حوزه اختياراتش محدود باشد اين است كه چدليل ديگري كه 
مثالً در مورد اين كه چه (گيرند  تصميماتي كه افراد در زندگي روزمره خود مي

دارند، اما اجراي » داوطلبانه«ماهيتي كامالً ) كااليي را با ديگران معامله كنند
ري از مردم در معامله مثالً در مورد جلوگي(كند  مؤثر تصميماتي كه دولت اتخاد مي

. مستلزم استفاده از قوه قهريه و فاقد هر گونه ماهيت داوطلبانه است) يك كاال
هر چند كه گاه ضرورت دارد، به هر حال نوعي بدي و شر استفاده از زور، 

ما به هنگام اخذ تصميمات سياسي بايد تعادلي برقرار كنيم بين . شود محسوب مي
 تصميمات حاصل شود و بدي استفاده از زور براي منفعتي كه قرار است از آن

به عبارتي، عاقالنه نيست كه بدون در نظر گرفتن شر و . اجراي آن تصميمات
آسيب حاصل از تصميم خود، شتابان در پي رسيدن به منفعت يا مزيت احتمالي 

  . آن تصميم باشيم

زمند آزادي  براي رشد خود نيا هر دو اجتماعي يك جامعه حيات اقتصادي وحيات
 يا اقدامات عظيم و  كالنيها  توسعه اقتصادي و اجتماعي نه با طرح.هستند
يجي از آزمون و خطاهاي كوچك صورت ه طي فرايندي تدرك بل،ضربتي

مثالً يك كاالي (هاي مختلف را  شمار افراد نوآور انبوهي از ايده بي .پذيرد مي
هايي كه به  ايده. گذارند به بوته آزمايش مي) جديد يا يك روش تدريس نو را

هايي  ايدهاما شوند،   مي و فراموشبه زودي كنار گذاشتهرسند  نمينتيجه مطلوب 
برداري  به سرعت توسط ديگران نسخه بخشند ميزندگي ما را بهبود كه به نوعي 

 در اين بين، اعمال كنترل دولتي بر نهادهاي .يابند شده و در همه جا گسترش مي
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ها مجالي براي  كند و به آن اعي عرصه را بر نوآوارن تنگ مياقتصادي و اجتم
 آزمون و خطا در نتيجه، فرايند دائمي اما تدريجيِ. دهد هايشان نمي بروز خالقيت

  .شود كند مي

در مقياسي  عموماً كنند اين دخالتدر امري دخالت ها  دولتبه عالوه، هر گاه 
گيرند و آن هم  شور تصميم ميها براي كل جمعيت يك ك دولت. عظيم خواهد بود

بايست در كشور توليد  در موضوعات كالن و مهمي نظير اين كه چه كاالهايي مي
اين مسئله به شكلي . هاي تدريسي بايد در مدارس اتخاذ شوند چه روشد يا نشو

كنند  ها اشتباه مي و وقتي دولت. كند ناپذير نوآوري و پيشرفت را كند مي اجتناب
اشتباهاتشان نيز عظيم و ) ناپذير است هر حال امري اجتنابكه آن نيز به (

   .آميز است فاجعه

  اصوالً چرا بايد دولت داشته باشيم؟
اي هست دال بر اين  شايستهمطالبي كه مطرح شد باز هم داليل تمام رغم  علي

گيري در مورد  براي تصميمما . كه براي انجام بعضي كارها ما به دولت نياز داريم
مثالً (و اجراي آن قواعد  قواعد ضرروي در نحوة رفتار و عمل در جامعه برخي از
گيري و اجرا در مورد قواعد راهنمايي و رانندگي و يا حصول اطمينان از  تصميم

ممكن است به يك ) كنند پايبندي افراد به مفاد قراردادهايي كه با هم امضا مي
  .مقام مسئول و صاحب اختيار نياز داشته باشيم

 ،ها به نفع همه افراد جامعه است هايي وجود دارند كه اجراي آن عالوه، طرحبه 
يا انجام شايسته (ها  اما احتمال اين كه افراد به تنهايي از عهده انجام اين طرح

 1»كاالهاي عمومي«را اصطالحاً هايي  چنين طرح. برآيند بسيار كم است) ها آن
مونه، دفاع ملي براي حراست از  به عنوان ن.نامند  مي)»خدمات عمومي«يا (

كشور و نيروي پليس براي حفظ نظم از جمله مصاديق كاالهاي عمومي 
آيد اين است كه گر چه همه  پرسشي كه در اين گونه موارد پيش مي. هستند

                                                            
1. public goods 
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برند، چه دليلي  افراد جامعه از افزايش امنيت و برقراري نظم و آرامش بهره مي
ها   در اين قبيل طرح يا مشاركتي خدمتوجود دارد كه همه بخواهند برا

 موضوع آلودگي هوا است كه ،شود ذكر كرد  مثال ديگري كه ميداوطلب شوند؟
. ردافش در بسياري از كشورهاي در حال توسعه گلوي شهرهاي بزرگ را مي

هاي كاتاليست براي خودروها، و  بدون دود، تعبيه مبدلهاي  استفاده از سوخت
ها ممكن است مشكل آلودگي هوا را حل  ش كارخانهنصب فيلتر براي دودك

شوند فداكاري  مردم حاضر نمي اما. كرده و زندگي را براي همه دلپذيرتر كند
 با كنند و داوطلبانه هزينة اين امور را بپردازند وقتي بدانند كه ديگران قادرند

د و  بگيرن1»سواري مجاني«ها  ها و به هزينة آن فداكاري آنز سوء استفاده ا
به همين دليل ما . بهره ببرنداي از هواي سالم شهر  بدون پرداخت هيچ هزينه

اي سياسي در اين گونه  اي نداشته باشيم جز آن كه به شيوه چاره ممكن است
ه نسبت به كاهش آلودگي خودروها و مردم را ملزم كنيم كموارد تصميم بگيريم 

  اليات بگيريم تا بتوانيم هزينهاقدام كنند، يا از همه مردم م هاي خود و دودكش
توانيم به انجام  از اين طريق ما مي. دفاع ملي و امنيت داخلي را تأمين كنيم

براي عموم مردم در بر دارد؛ كارهايي كه  فراگير كارهايي نائل شويم كه مزاياي
  .آيد ها بر نمي بازار از عهده آن

 ) معروف هستند2»ليبرتارين«كه اصطالحاً به  (استدالل برخي از طرفداران آزادي
معتقدند كه جوامع آزاد ها  آن. اين است كه ما اصوالً هيچ نيازي به دولت نداريم

رساني به عموم مردم  هاي مختلف براي نفع هاي همكاري و راه در يافتن شيوه
هاي هوشمندانه   راه كشفهاي خيريه و بشردوستانه، يا فعاليتبا تشويق مثالً (

 از طريق محدود كردن مزاياي  مردم از سواري گرفتن مجانيبراي دلسرد كردن
اندازه كارامد و  بي )اند خدمات به كساني كه در تأمين آن خدمات هزينه پرداخته

اين عده حتي قبول ندارند كه ما براي ضمانت اجراي قراردادها يا . توانا هستند
نياز داشته حفاظت از جان و اموالمان از تعرض و دزدي ممكن است به دولت 

                                                            
1. free-ride 

2. libertarians 
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ها خودشان به نحو احسن از عهده تمام اين  كنند كه افراد و گروه باشيم، و فكر مي
  .آيند امور بر مي

ليبرال «كه اغلب با عنوان  (در مقابل، عده ديگري از طرفداران جامعه آزاد
ما به هر حال به حد كنند كه   استدالل مي)شود ها ياد مي  از آن1»كالسيك

گيري سياسي و قدرت دولتي نياز داريم تا از ما محافظت  مشخصي از تصميم
كند و ضامن اجرايي توافقات ما در معامالتمان باشد، هر چند كه حد وظايف 

گيري سياسي بايد صرفاً به موارد ذكر شده محدود  دولت و گستره حوزه تصميم
ترس گروه اول از طرفداران آزادي اين است كه اگر شما يك وجب به . گردد
لت قدرت اختيار بدهيد او به اندازه هزار برابر براي خودش اختيار قائل دو
و البته به هزينة (هاي دنيا براي خودشان  امروزه تقريباً تمام دولت. شود مي

ها ندارد و از وظيفه  كه هيچ ربطي به آناند  نقش و وظايفي قائل شده) مردم
  .رود ها به مراتب فراتر مي اصلي آن

  تلف نسبت به آزادي شخصي و اقتصاديهاي مخ ديدگاه
اي  موضوع سادهكجا بايد پيش برود  نقش دولت تا  گسترهتصميم در مورد اين كه

در مقابل » جناح چپ«نيست كه بشود آن را صرفاً در محدوده منازعات لفظي 
در مباحث سياسي و اجتماعي اختالف نظرات . خالصه كرد» جناح راست«

 وبايد به شكلي فردي تصميمات را آيا ر اين كه اي وجود دارد مبني ب عمده
به عالوه، پرسش ديگري . 2»گرايانه جمع«اتخاذ كرد يا گروهي و » فردگرايانه«

و » شخصي«كه وجود دارد اين است كه آيا تصميمات مذكور بايد در هر دو حوزة 
  .اعمال شوند يا خير» اقتصادي«

متفاوت از يكديگر به هاي  ديدگاه چهار گروه با ، مربوط به اين حوزهدر مباحث
  : هستند شرح زير قابل تشخيص

                                                            
1. classical liberals 

2. collectivistic 
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 اين عده معتقدند كه افراد .  ناميد1»فردگرايان«توان گروه   را ميگروه نخست
 اقتصادي  هم در مورد زندگيدر مورد زندگي شخصي وهم بايد آزاد باشند تا 

  .خود رأساً تصميم بگيرند
  
  هر كنترل جمعي بر لزوم  هستند كه از 2»ياناقتدارگرا«نقطه مقابل گروه اول

  .كنند  شخصي و اقتصادي افراد حمايت ميدو حوزه رفتار و زندگي
  
 طرفداري او اقتصادي  تصميماتحوزه  در  آزادي و اختيار فردگروه سوم از

 هاي شخصي اما معتقد به اعمال اقتدار جمعي بر تصميمات و انتخاب ،كنند مي
البته اين اصطالح (ناميد » كاران محافظه«توان   مي را اين گروه. هستندمردم

اين تركيب از ). هاي مختلف ناظر بر معاني متفاوتي باشد ممكن در فرهنگ
آزادي اقتصادي و كنترل اجتماعي خصيصه مشترك بسياري از كشورهاي 

  .آسيايي است
  
 دگروه آخر كساني هستند كه خواستار كنترل جمعي بر زندگي اقتصادي هستن، 

 .شان ندارند  شخصي و تصميماتاما كاري به افراد در زندگي

پيدا كردن اصطالح مناسب براي توصيف اين گروه اخير مشخصاً كار دشواري 
اما . شود ياد مي» ليبرال«در اياالت متحده آمريكا از اين گروه با عنوان . است

 . استكننده براي چنين طرز نگرشي به واقع بسيار گمراه» ليبرال«اطالق لفظ 
واژه ليبرال در بسياري از كشورهاي دنيا در معناي اصيل يا كالسيك آن به كار 

اي مبني بر   ايده؛رود كه ناظر به يك ايده مشخص سياسي و اجتماعي است مي
گيري در   اما تصميم،اين كه جامعه نيازمند چارچوب معيني از قواعد دولتي است

در حقيقت، .  بايد به خودشان واگذار شودمورد موضوعات شخصي و اقتصادي افراد
 كه به سرقت رفته استال توسط سياستمداران و روشنفكراني واژه ليبردر آمريكا 
 اما خواستار آن هستند كه نهاد دولت كنترل ،هاي شخصي اعتقاد دارند به آزادي

  . بيشتري بر زندگي اقتصادي مردم داشته باشد
                                                            

1. individualists 
2. authoritarians 
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هايي  كار و غيره همگي واژه ل يا محافظهبه طور كلي، اصطالحاتي نظير ليبرا
هاي مختلف در  از ديدگاهي طيفد كه در واقع دقيق براي توصيف چيزي هستنغير

ها  حتي در درون هر يك از اين گروه . استمورد موضوعات اجتماعي و اقتصادي
» فردگرايان«به طور مثال، . هاي مختلف وجود دارد اي از ديدگاه دامنه گستردهنيز 

 گرفته كه معتقد به »ها ليبرتارين«گيرد، از  طرز فكر مختلف را در بر ميچند 
كه قائل به نقش محدودي » هاي كالسيك ليبرال«آزادي تام و تمام هستند تا 

هم شامل » اقتدارگرايان«هاي  در مقابل، دامنه ديدگاه. براي دولت هستند
و هم )  هستندكه خواهان كنترل مطلق بر همه امور(است  1»خواهان تمامت«
كه به هر حال نقش محدودي براي فرد در حوزه تصميمات ( 2»گرايان دولت«

  ).شوند  قائل مياش شخصي

توان در طيف  هاي سياسي را نمي  و الزم است كه بدانيم ديدگاهمفيدبه هر حال، 
خالصه كرد و در حد كفايت به توصيف » چپ و راست«هاي  اي از جناح ساده

شود كه نظراتي كامالً متفاوت در  مختلفي را شامل ميافراد  طيفزيرا اين . درآورد
به حال ما مفيد واقع هاي سياسي   در درك ديدگاهآن چه. د جامعه دارندمور
 از شود اين است كه نگرش كلي خود را بر اين اساس قرار دهيم كه ببينيم مي
به چه مردم در دو حوزه زندگي شخصي و زندگي اقتصادي  ها،  اين گروهنظر

  .بايست از آزادي برخوردار باشند ميزان مي

  در چيست؟» انتخاب فردي«ضرورت 
داليل محكمي وجود دارند ناظر بر اين كه آزادي در هر دو حوزه شخصي و 

  كه مردمنخست آن .زادي در اين دو حوزه بر نبود آ ترجيح دارداقتصادي
 خيلي  دولتي كهممقاتا يك شناسند   را به مراتب بهتر مينيازهاي خودشان

ها تصميم  نيازهاي آندرباره خواهد  ها در دفتر كارش نشسته و مي دورتر از آن
هاي خود را   و خواسته،ياها، آرزوها، نيازهاؤها، ر مردم اميدها، ترس. بگيرد

                                                            
1. totalitarians 

2. statists 
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نسبت به شرايط خودشان و شرايط خانواده، ؛ كنند واسطه احساس مي بي
ود به مراتب آگاهي بيشتري دارند؛  و اجتماعات اطراف خ، عزيزان،دوستان
شناسند و  هايي را كه برايشان فراهم است بهتر از هر كس ديگري مي فرصت

دانند كه اقدامات مختلف ممكن است چه نوع مشكالتي به  بهتر از همه مي
ها و  تشخيص فرصتبنابراين، در مقايسه با ديگران، هر فرد براي . وجود بياورند
ترين  و نزديكدر مورد زندگي و آينده خود در بهترين گيري   تصميممشكالت و

  .قرار داردممكن موقعيت 

 مردمي كه اي اخالقي در اين بين مطرح است مبني بر اين كه ر ضمن، نكتهد
هايي تام و   انسان صرفاً در حكم برده هستند وشود برايشان تصميم گرفته مي

 مسئوليت ،راد نباشدبر عهده افگيري   وقتي تصميم.شوند تمام محسوب نمي
 مردم ،و در نتيجهاز بين خواهد رفت نيز شخصي در قبال پيامدهاي تصميمات 

 .هاي خود درس بگيرند  از اشتباهات و موفقيت به معناي واقعيتوانند هرگز نمي
هاي نادرستي كه از   سياستهاي حاصل از زيانها و  ها ممكن است از بدي آن

آيد كه   اما كاري از دستشان بر نمي،ج ببرندسوي مقامات دولتي اتخاذ شده رن
حتي تالش در نهايت ها جلوگيري كنند، و  بخواهند از پيشامد و تكرار آن بدي

كه از كساني در مقابل، . يابند يهوده ميها را نيز ب براي جلوگيري از آن
شوند، انگيزه  برند و متحمل هزينه اشتباهات خود مي هاي خود نفع مي موفقيت
دي دارند تا تصميمات و كارهايي را كه جواب داده تكرار كنند و از نيرومن

   .نداشته بپرهيزند بر  اشتباهي كه نتيجه مطلوبي در و اقداماتتصميمات

  شود   باعث پيشرفت ميتنوع
گيري آزاد باشند به  مردمي كه در تصميم. به عالوه، تنوع مزاياي ديگري هم دارد

توانند اعمال و رفتاري را  ن مردمي مي چني.كنند هاي متفاوتي عمل مي شيوه
چنين مردمي  . از نظر خودشان با شرايط و وضعيتشان تناسب دارد كهبرگزينند

ها و  سبكبرگزينند و   رازندگيدر  راه و روش خود امكان و فرصت آن را دارند تا
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 فيلسوف همان چيزي كه، يعني زمايندĤهاي متفاوتي از زندگي را بي شيوه
 2»در باب آزادي« معروف  در مقاله1»جان استوارت ميل «قرن نوزدهم انگليسي
 ياد 3» از راه زندگيها آزمودن« هاي زنده يا  تجربه از آن به1859به سال 

 و برخي ديگر ،آميز ها ممكن است موفقيت ها يا تجربه برخي از آزمودن .كرد مي
 براي همگي ما فراهم ها اما امكان درس گرفتن از اين تجربه.  باشندتلخ و ناكام

شانس پيشرفت خود را توانيم  ها است كه مي است و با آموختن از همين تجربه
در زندگي افزايش دهيم، راه و روشي را كه جواب نداده يا به شكست منتهي 

 و اعمالي را كه جواب داده و به موفقيت ختم شده بيشتر ،شده تكرار نكنيم
  .انجام دهيم

زندگي وجود ندارد و فقط يك طرز قتدارگرا تنوعي در سبك جامعه ادر مقابل، در 
برخالف جوامع آزاد كه ( زيرا ،زندگي و تفكر و رفتار بر جامعه استيال دارد

هاي متنوع و متفاوتي  شوند و در نتيجه سبك تصميمات به صورت فردي اتخاذ مي
ه از مقامات  يك گرودر جوامع اقتدارگرا )يابند ميامكان ظهور از زندگي در جامعه 

 هر اشتباهي لذا. گيرند اي جمعي تصميم مي رسمي براي همه مردم به شيوه
 چون اگر تصميمي اشتباه ، مردم تبديل شودتك تكاي براي  تواند به فاجعه مي

، و حتي اگر خورند باشد و به شكست منتهي شود، همه مردم با هم شكست مي
د، مردم مجاز نيستند كه آميز باش و رويكرد مقامات رسمي موفقيتتصميم 

 اتخاذ فراينددر جوامع اقتدارگرا . بيĤزمايند را آميزتري موفقيترويكردهاي 
پيشرفت مردم در چنين . بوروكراسي بيشتر استو همراه با كُندتر تصميمات 

  .با رنج و سختي همراه استجوامعي آهسته و اغلب 
                                                            

1. John Stuart Mill  

2. On Liberty 

3. experiments in living 

گرا به بصيرت شهودي يا  در مقام فيلسوفي تجربه» جان استوارت ميل« كه الزم به ذكر است
درك دروني و پيشيني در انسان نسبت به خير و شر اعتقادي نداشت و معتقد بود انسان نه از 

هاي اخالقي، بلكه از طريق تجربه كردن  ا آموزهيطريق مقايسه عقلي مفاهيمي چون خير و شر 
  .  مترجم-تواند بفهمد چه چيزي خوب است و چه چيزي بد ها در زندگي است كه مي آن
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. گيرند  بازخورد ميريان خوددر جامعه و اقتصاد آزاد، توليدكنندگان دائماً از مشت
مردم هر لحظه و هر روز در حال انتخاب محصوالتي هستند كه بر محصوالت 

ها دائماً قيمت، اندازه، شكل، رنگ، دوام، و ديگر كيفيات  آن. دهند ديگر ترجيح مي
فروش رفتن برخي محصوالت و فروش . كنند هر محصول را به دقت بررسي مي

مخابره به توليدكنندگان فوراً هايي هستند كه  پيامنرفتن برخي ديگر در حكم 
هاي متفاوت و ترجيحات متنوع مشتريان آگاه  ها را از سليقه شوند و آن مي
هاي مشابه به رقيبان خود اطالع   توليدكنندگان كه نسبت به مخابره پيام.سازند مي

ه مردم  تا محصوالتي را كشوند تر دست به كار مي دارند، با سرعت هر چه تمام
خواهانش هستند بيشتر توليد كنند و آن چه را كه با اقبال مردم روبرو نشده كمتر 

اي در توليدكنندگان   برخي كاالها انگيزهاستقبال مردم ازدر عين حال، . توليد كنند
هاي تازه بزنند و به اميد استقبال بيشتر   دست به آزمايشكند تا ايجاد مي

  . اوتي توليد كنندمشتريان، كاالهاي جديد و متف

حال وضعيت پويا و سرزنده اقتصادي فوق را مقايسه كنيد با اقتصادي كه در آن 
تفاوتي ندارد كه . گيرند كه چه كااليي بايد توليد شود  تصميم ميدولتيمقامات 
هاي خاصي از   كل اقتصاد كشور را كنترل كنند يا فقط بخشدولتيمقامات 
 در  و تعيين تكليفگيري ين است كه تصميمآن چه اهميت دارد ا. اقتصاد را

 اين توليد به چه نحوي باشد در هر حال  توليد شود ومحصوليمورد اين كه چه 
در اقتصادي كه توليد و توزيع به . يك كار ناشيانه و فاقد سرعت و چاالكي است

پذيرد، مشتريان در بهترين حالت هر چند  تصميم و دستور مقامات صورت مي
ها و ترجيحاتشان  يابند كه خواسته ، به هنگام انتخابات، فرصت ميسال يك بار
مردم به كاالها و كيفيات مشخص ز در زمان انتخابات نيحتي اما . را بروز دهند

به  دهند و بر فرض هم كه فرصت يك انتخاب واقعي داشته باشند، رأي نمي
 از ؛شود ميدهند كه همه چيز را شامل   رأي ميمختلفهاي  از سياستاي  بسته

دفاع و آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان، آبياري، كشاورزي و حمل 
   .و نقل شهري
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يك جريان ارتباطي دو سويه و مستمر بين مشتري و  در اقتصاد مبتني بر بازار،
با خريد يا يحات هر روزه خود، ها مشتري با ترج ميليون. توليدكننده بر قرار است

 كننده  يا مأيوسكننده هاي دلگرم  پيامارسال در حال  دائماً،هاامتناع از خريد كاال
 كه كمترين شباهتي به اين چيزيدولتي هيچ مقامات . به توليدكنندگان هستند

 در اختيار ستمر بين مشتري و توليدكننده داشته باشدجريان ارتباطي دو سويه و م
 كه تحت فشار رقابت به بر خالف توليدكنندگان( به عالوه، مقامات دولتي .ندارند

مواجه نيستند و در نوآوري طراري براي ضبا هيچ فشار و ا) پردازند نوآوري مي
 توانند به نميكنندگان  نتيجه، در اقتصادهاي دولتي و دستوري، مصرف

  .هاي واقعي خود برسند خواسته

  تأثيرات منفي مداخله دولت
لت عمالً تصدي كل توليد امروزه كمتر كشوري در دنيا وجود دارد كه در آن دو

در شيوه مرسوم .  چنين كاري بكندملي را بر عهده داشته باشد يا حتي بخواهد
هاي  ها يا صرفاً كنترل بخش اين است كه دولتبيشتر كشورها در حال حاضر 

ويژه  شود، به ها ضروري انگاشته مي خاصي را بر عهده بگيرند كه اداره آن
 آموزش و پرورش، كشاورزي، يا شهرباني، و يا هايي نظير درمان و پزشكي، بخش

 و وضع ،هايي مانند پرداخت يارانه، تعيين سقف قيمت سعي كنند از طريق روش
 توليد ملي را به سمت و سوي خاصي كه صالح ،مقررات مربوط به كسب و كار

  . دانند هدايت كنند مي

هاي كشور  بخشها سعي در كنترل تعداد اندكي از  اما حتي در مواردي كه دولت
 قوت هلتي بگيري دو  و ناشيانة تصميمكُنددارند، باز هم مشكالت مربوط به فرايند 

هاي تحت كنترل از  ويژه وقتي كه همان معدود بخش   به؛خود باقي خواهد بود
به طور مثال، دولت ممكن است صرفاً سرپرستي .  برخوردار باشندي حياتياهميت

اما اگر به هر دليلي در توليد غذا به ميزان كافي و توليد غذا را بر عهده بگيرد، 
مورد نياز مردم شكست بخورد، نتيجة شكست او به بروز قحطي و گرسنگي 

  .انجامد سراسري مي
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ممكن تر نيز  هاي دولت در هدايت توليد به اشكال كلي به همين منوال، تالش
ه طور مثال، ب.  را مانند مورد فوق بر هم بزند تناسب در عرضه و تقاضااست

سياستمداران ممكن است بخواهند از طريق تعيين سقف قيمت، قيمت كاالها يا 
اما  .هاي بهره را پايين نگه دارند خدمات خاصي نظير درمان و پزشكي يا نرخ

شود كه درآمد كساني كه اين كاالها يا خدمات را  اعمال چنين سياستي باعث مي
 توليدكنندگان اين كاالها و خدمات دريافت قيمتي كه. دهند پايين بيايد ارائه مي

كنند نخواهد  ها مي كنند جوابگوي تالش و سرمايه و وقتي كه صرف توليد آن مي
پردازند و يا به كلي از   به توليد اين قبيل كاالها و خدمات ميكمتربود و بنابراين، 

  .كنند نظر مي ها صرف توليد در اين زمينه

هاي نازلي كه به  با قيمت. در بر ندارد بروز كمبود اي جز  نتيجهاين روندادامه 
 به عرضه كمترشوند، توليدكنندگان  شكلي مصنوعي و با زور قانون تحميل مي

 قيمت .دهند كنندگان اشتياق بيشتري به خريد نشان مي  اما مصرف،پردازند مي
ها براي خريد  رسمي غذا ممكن است پايين باشد، اما غذايي روي قفسه مغازه

هاي بهره ممكن است خيلي پايين باشد، اما گرفتن وام ناممكن  جود ندارد؛ نرخو
 اما مردم ناچارند براي دريافت ،شود؛ درمان و پزشكي ممكن است مجاني باشد مي

  .ها و روزها در صف و در نوبت بمانند خدمات درماني ساعت

الها و خدمات ها در هدايت توليد از طريق پرداخت يارانه به برخي كا تالش دولت
ها  اتحاديه اروپا مدت به طور مثال،. نيز به بروز مشكالت مشابهي خواهد انجاميد

 تا به اين ترتيب كند  از بخش كشاورزي اروپا حمايت مي است كه با پرداخت يارانه
 كننده اروپايي عرضة فراوان و دائمي مواد غذايي براي مصرفو در ظاهر، از 

 از كشاورزان ناكارامد اروپايي در محافظت در اصلف هد اما اطمينان حاصل شود،
و جلب آرا و حمايت سياسي اين گروه مهم در هنگام  (المللي برابر رقيبان بين

 در مقياسي رويه و اضافي پرداخت يارانه كشاورزان را به توليد بي .است) انتخابات
هايي از  كوه خروارها انگور و  به شكلي مشهود،به طوري كه كرد؛ تشويق عظيم

  .بودكره توليد شد كه هيچ كس خريدارشان ن
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ديگري هم دارند كه به اندازه پيامدهاي دولتي گرايانه  حمايتهاي  سياستاما 
هاي كشاورزي اروپا بيشترين نفع را  كساني كه از يارانه. مورد فوق مشهود نيستند

به . ن كشاورزان نه فقيرتري،اند داران بوده زمينترين  و بزرگترين  اند عمده برده
عالوه، در اين بين، فساد هم رواج فراوان يافته است و كشاورزاني طلب يارانه 

ي فساد را ها از اين قبيل نمونهشمار  بي .اند كنند كه هرگز غذايي توليد نكرده مي
آدام اسميت، . توان در همه جاي دنيا و حتي در طول تاريخ مشاهده كرد مي

رساله ثروت « در كتاب معروف خود به نام 1776ال اقتصاددان اسكاتلندي، در س
كند كه تجهيزات فلزي آن صرفاً به  هاي ماهيگيري اشاره مي به كشتي» ملل

 1شدند و نه به قصد بيشتر كردن صيد ماهي طمع اضافه شدن مبلغ يارانه تعبيه مي
هاي ماهيگيري بر اساس وزن يا تناژ سوبسيد  چون در آن زمان به كشتي(

  ).گرفت تري داشت سوبسيد بيشتري مي د و هر صيادي كه كشتي سنگيندادن مي

و خروج  باعث هجوم منابع به سمت آن بخش توليد بخش ازتعلق يارانه به هر 
شود كه ممكن بود زمان، تالش، و سرمايه در  هاي ديگري مي منابع از بخش

ر حال حاضر ها د به طور مثال، بسياري از دولت. ها بهتر به كار گرفته شوند آن
قيمت خورشيدي و بادي پرداخت  هاي گزافي براي توليد انرژي گران يارانه
كنند، و به اين ترتيب منابع و سرمايه را از دسترس افراد و كسب و كارهايي  مي

تري براي  صرفه هاي به مراتب مقرون به توانستند راه كنند كه مي خارج مي
انند بار سنگيني است كه رشد اقتصادي اين موضوع م. آن پيدا كنندگذاري  سرمايه

  .كند بهروزي آيندة عموم مردم را سركوب مي و ،كشور را كُند

  اي قليل گيري توسط عده تصميم
 اين دولتيگيري   به تصميمشخصيگيري  يكي ديگر از داليل ارجحيت تصميم

 ،شوند ها و تصميمات مختلف توسط تعداد زيادي از افراد گرفته مي گزينهكه است 
گريزي از اين واقعيت به هر حال . اي قليل از مقامات قدرتمند و نه توسط عده

                                                            
 ، دفتر چهارم، فصل پنجم1776آدام اسميت، رساله ثروت ملل، . 1
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براي به اجرا گيرند در نهايت  ميبراي عموم مردم تصميم نيست كه مقامات دولتي كه 
 اما مقامات دولتي هم مانند .گذاشتن تصميماتشان به قدرت نيز نياز خواهند داشت

اندازه بزرگي است كه از آنان  ين خواسته بيهاي معمولي هستند، و ا همه ما انسان
توقع داشته باشيم تسليم وسوسه نشوند و از قدرتشان براي پيشبرد منافع شخصي خود 

 يا حزب سياسي خود استفاده يا خانواده يا دوستان نزديك يا همسايگان يا طايفه
ن اعطا سودآور و انحصارات در هر صورت به وابستگان و نزديكا قراردادهاي .نكنند
 انتخابيه سياستمداران هاي ه عمومي صرف حوزبودجهمبالغ هنگفتي از . د شدنخواه

 و دستگاه قضايي به جاي واگذاري به ،مشاغل مهم در دولت، پليس. شوند ارشد مي
  .د شدنها سپرده خواه افراد مختلف بر اساس شايستگي، به نورچشمي

 توسط خود افراد به روش  به شيوه سياسي و بيشتركمترچه تصميمات اما هر 
در . شود شخصي گرفته شوند، فضاي محدودتري براي اين گونه فسادها فراهم مي

به «همانا  بر وظيفه اصلي خود تمركز كند كه تواند ميهم دولت آن صورت 
  .باشد» نفع بردن از زور«است، نه اين كه در پيِ » حداقل رساندن زور

شود كه  و قدرت به قدري با ظرافت انجام مي از زور  جويي گاهي اوقات نفعالبته 
در بين «به گفته پدر علم اقتصاد، آدام اسميت، . به سادگي قابل مشاهده نيست

هنرها هيچ هنري نيست كه يك دولت زودتر از هنر خالي كردن جيب مردم آن را 
هاي كالني را  توانند از طريق استقراض، پول ها مي به طور مثال، دولت. 1»بياموزد

ها در انتخابات و خشنودي  هايي كنند كه باعث محبوبيت و پيروزي آن خرج پروژه
ها را به عموم مردم انتقال   در حالي كه هزينه گزاف آن پروژه،طرفدارانشان شود

. هاي آينده انتقال دهند توانند پرداخت اين هزينه را به نسل ها حتي مي آن. اند داده
به ها  دولتآور و خطرناكي باال برود،  اماگر ميزان قرض دولتي به شكل سرس

طلب بستانكاران را با پول پشتوانه چاپ كنند و  توانند اسكناس بي سادگي مي
د چه آشكار، نها، چه پنهان باش اما اين قبيل دزدي. ارزش شده پرداخت كنند بي

 اندازي راهمردم در چنين شرايطي چندان به . ندنك انداز مأيوس مي مردم را از پس
                                                            

  861. ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، ضميمة گفتار اول و دوم، ص. 1



  آزاد جامعه نهادهاي

67  

دهند و به اين  رغبت نشان نمي دآوري سرمايه مولّ كسب و كارهاي جديد يا جمع
  . شود ترتيب كل جامعه فقيرتر مي

 مگر در موارد بسيار حاد ،دولت در يك جامعه حقيقتاً آزاد مجاز به استقراض نيست
به عالوه، انحصار .  وجود دارد  تازه براي آن موارد نيز محدوديت، كهو ضروري
 در يك جامعه آزاد در اختيار دولت نيست كه بخواهد به دلخواه خود و هر پول نيز

ها در جامعه آزاد پايين است و بر  ماليات. وقت كه نياز داشت اسكناس چاپ كند
 نه اين كه با تلنبار كردن آن ،شود مبنايي عام و يكسان از مردم ماليات گرفته مي

اي سياسي   از آن به عنوان حربه»ثروتمندان «يي مانندها اقليتبر دوش رقبا و 
 روشن  وساده در يك جامعه آزاد  نظام مالياتي. براي چاپيدن ديگران استفاده شود

جامعه آزاد مزرعه نيست كه . بيني است است، پرداخت آن نيز آسان و قابل پيش
اي مأمور دولتي يا خصوصي، كه خودشان در افزايش درآمدهاي مالياتي ذينفع  عده

  .كنند» درو«خواهند ماليات را سر يك فصل معين مثل خرمن هستند، ب

  استدالل پدرساالرانه 
اي  چارهاين است كه ايشان  هاي مرسوم در بين طبقه قدرتمندان يكي از ديدگاه

 چرا كه عموم مردم، ،ندارند جز اين كه همه تصميمات را خودشان رأساً بگيرند
چنين . ي براي خود را ندارندگير درست مانند كودكان، توان و شعور تصميم

را، كه ظاهراً قدرت طبقه حاكم » مردم« زيرا ،نفسه متناقض است استداللي في
اً پذيرفتني نيست كه منطق بنابراين، .كند ها بوده، تحقير مي ناشي از رأي آن

بگوييم مردم از عقل و خرد جمعي كافي براي انتخاب دولت شايسته برخوردار 
 زندگي اموراي نيست كه بخواهند  ها به اندازه د فردي آن اما عقل و خر،هستند

  . شخصي خودشان را مديريت كنند

توانيم بگوييم اگر مردم يك  د كه مينالبته بدون شك هميشه مواردي وجود دار
اما . برد كردند، كل جامعه نفع مي گرفتند و بهتر عمل مي مقدار بهتر تصميم مي

ندارند كه كسي  ربطي به دولتي هستند و اين موارد اكثراً موضوعات اخالق
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شود به لحاظ اخالقي  گر چه مي. ها را از طريق قانون به اجرا بگذارد بخواهد آن
د، اما نبه انجام كارها و رفتارهايي كرد كه به ديگران خير برسان» تشويق«مردم را 

 در جامعه .به انجام آن كارها كند» وادار«تواند مردم را  دولت يك جامعه آزاد نمي
رساني به ديگران را مانع شود،  آزاد به دولت قدرت و اختيار داده شده تا فقط آسيب

البته در موارد  . كند تا به ديگران نفع و خير برسانندنه اين كه مردم را به زور وادار
هاي  وادار كردن مردم به تأمين هزينه برخي پروژه 1»كاالهاي عمومي«مربوط به 

  .  اما اين گونه موارد خيلي نادر هستند، توجيه پذير است، مليعمومي نظير دفاع

  

  

  

  

  

  

  

  

 مردم اغلب به ،درست است كه در مواردي نظير چگونگي ارائه خدمات دولتي
عالقگي از آن  اما اين بي ،دهند عالقگي نشان مي  از خود بيآوري شكل تعجب

ولتي يك جور رساني د دانند اعتراض به نحوه خدمات جهت است كه مردم مي
                                                            

 كه نيازمند يا خدمات عمومي از جمله كارها و خدماتي هستند) public goods(كاالهاي عمومي  .1
ها شايد از عهده اشخاص يا بخش خصوصي  هاي بسيار سنگين هستند كه انجام آن صرف هزينه
دفاع ملي، دستگاه قضايي . مشتري اين قبيل كاالها يا خدمات نيز عموم مردم هستند. خارج باشد

   .رجم مت –شوند هاي اين نوع كاالها و خدمات محسوب مي و نيروي انتظامي از بارزترين نمونه

  اين طور نيست؟ر قبال دولت مسئوليت داريم؟قطعاً همه ما د: پرسش
در يك جامعه آزاد اين دولت است كه در قبال مردم مسئوليت . خير
ها در بسياري از جوامع صرفاً از طريق اعمال  متأسفانه دولت. دارد

چنين شكلي از . مانند شوند و در قدرت پايدار مي زور تأسيس مي
ي است دولت در جامعه آزاد آن نهاد. دولت فاقد مشروعيت است

گردد تا به نمايندگي از  كه با خواست و رضايت مردم تشكيل مي
دار  گيري كند يا اجراي معدودي از وظايف را عهده مردم تصميم

ها يا نيازمند  گيري و اجراي آن شود؛ آن هم وظايفي كه تصميم
يا مستلزم رعايت ) نظير دفاع ملي(همت و هزينه جمعي است 

بنابراين، فلسفه وجودي ). اه قضايينظير دستگ(طرفي  انصاف و بي
دولت اين است كه در خدمت شهروندان بوده و در قبال آنان 

 .مسئول باشد، و نه بر عكس
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اگر دخالت مردم  .كند ها چيزي را عوض نمي  چون اعتراض آن،اتالف وقت است
شد، تعداد بيشتري از مردم به   واقعاً موجب بهبود اوضاع ميمسائلدر اين گونه 

  .دادند اين كار رغبت نشان مي

 دولت كردن محدود هاي راه 

  دموكراسي
باشند به رايزني با ناپذير  عي اجتنابجامعه آزاد در موارد معدودي كه تصميمات جم

. شوند پردازد زيرا تمام افراد جامعه از تبعات آن تصميمات متأثر مي  ميكل جمعيت
  . شود محسوب مي» دموكراسي«به عبارت ديگر، رايزني با كل جمعيت نوعي 

 تك تكگيري در  البته دموكراسي به اين معنا نيست كه كل جمعيت كشور در تصميم
گير خواهد  اندازه دردسرساز و وقت خيل باشند، چون اجراي چنين سيستمي بيموارد د

كنند تا به نيابت از   در روال عادي دموكراسي، آحاد مردم نمايندگاني را انتخاب مي.بود
اما منتخبين مزبور وكيل يا نماينده . گيري در امور مختلف بپردازند ايشان به تصميم

نتظار داشت به شكلي مطيع و فرمانبردار صرفاً نظرات محض نيستند كه بشود از آنان ا
نمايندگان مزبور به هر حال قضاوت و نظرات .  را بازتاب دهندكنندگان انتخاب

  . كنند شخصي خودشان را نيز در فرايند كشورداري وارد كرده و اعمال مي

ور به ط. تفاوت دارد گرايي عامه يا 1»پپوليسم«نكته ديگر اين كه دموكراسي با 
هاي  مثال، اكثريت جمعيت يك كشور ممكن است معتقد به اين باشند كه اقليت

مذهبي و نژادي را بايد قتل عام كرد، اما دولت در يك جامعه آزاد هرگز مجاز 
اصوالً فلسفه  .نيست تا براي رضايت خاطر اكثريت مرتكب چنين جنايتي بشود

رساني به ديگران   آسيبوجودي دولت در يك جامعه آزاد اين است كه مانع از
بنا به يك لطيفه قديمي، دموكراسي داستان دو .  نه اين كه آن را تسهيل كند،شود

 !خواهند تصميم بگيرند امشب شام چه بخورند گرگ و يك گوسفند است كه مي
                                                            

1. populism 
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حدودي براي قدرت و  محافظت از حقوق اقليت، به منظوراما در يك جامعه آزاد 
  .ه استاختيارات اكثريت تعيين شد

 نه چگونگي انتخاب و تعيين ،ترين مشكل در جوامع دموكراتيك بنابراين، بزرگ
 دولتمردان . بلكه چگونگي مهار كردن دولت و لگام زدن بر اختيارات آن است،دولت

هاي معمولي هستند؛ قدرتي كه در اختيار دولتمردان قرار  نيز مانند بقيه مردم آدم
براي حفاظت از آزادي الزم است تا راهكارهايي . انجامدتواند به فساد آنان بي دارد مي

يكي از اين راهكارها برگزاري .  در نظر گرفته شوددولتمردانبراي بركناري 
 به معناي انتخاب كردن فقطانتخابات در يك جامعه آزاد  .انتخابات عمومي است

   .هست بلكه به معناي خالص شدن از دست آنان نيز ،نيستمقامات دولتي 

كنند كه انتخابات صرفاً به ايجاد ناپايداري دامن  رخي اقتدارگرايان استدالل ميب
هاي كامالً متفاوت  هاي متفاوت با سياست  زيرا در نتيجه انتخابات، دولت،زند مي

در پاسخ به اين . كنند پياپي با رأي مردم به صحنه سياسي كشور ورود و خروج مي
دود بودن قدرت دولت در يك جامعه آزاد، از استدالل بايد گفت كه با توجه به مح

وقتي .  كاسته خواهد شدها ميزان و گسترة هر گونه ناپايداريِ حاصل از تغيير دولت
ها چونان نهادي مشروع نگريسته شود كه با خواست و رأي مردم  به دولت

كننده نسبت به مواقعي كه  مختلهاي  احتمال بروز ناپايداري شوند، برگزيده مي
هاي  دولت.  خواهد بودكمترها فاقد مشروعيت مردمي باشند به مراتب  دولت

 هاي طوالني در قدرت باقي ز طريق اعمال زور تا مدتممكن است انامشروع 
: ها فقط دو روش وجود دارد  اما واقعيت آن است كه براي بركناري دولت،بمانند

مع آزاد روش اول را جوا. هاي خونين آميز يا انقالب اي و مسالمت انتخابات دوره
دهد  دهند، روشي كه اعمال زور و خشونت را محدود كرده و اجازه مي ترجيح مي

   .تر به وقوع بپيوندد كه تغيير و پيشرفت با آهنگي سريع

 مستلزم چند شرط مشخص انتخابات به عنوان يك راهكار مشروع پذيرش البته
هاي حزبي اصيل و واقعي  نهبايست گزي به طور مثال، در هنگام انتخابات مي. است

يا به عبارتي، احزاب سياسي بايد اصالتاً با هم فرق كنند تا (وجود داشته باشند 
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يك نامزد براي رأي فقط انتخاباتي كه  ).ها يك انتخاب معنادار باشد انتخاب بين آن
در يك جامعه آزاد همواره تنوعي از . دادن داشته باشد انتخابات آزاد نيست

داللت بر اين دارد كه اين موضوع به نوبه خود .  متفاوت وجود داردهاي ديدگاه
هاي خود را داشته باشند و  بايست امكان بيان و انتشار ديدگاه نامزدهاي متفاوت مي

در ضمن، مردم نيز بايد بتوانند . بتوانند آزادانه از ديگر نامزدها و احزاب انتقاد كنند
د نظر خود رأي بدهند و به همين دليل الزم بدون ترس از مجازات به نامزدهاي مور

برخي از كشورها براي ميزان مخارج ستادهاي . رأي افراد مخفي بماندكه است 
شوند تا به اين ترتيب نامزدها يا احزاب ثروتمند نتوانند   ميقائلتبليغاتي حد و مرزي 

نيز دوره بسياري از كشورها . اي برخوردار شوند نسبت به رقباي خود از مزيت ويژه
و ) مثالً چهار يا پنج سال(كنند  زماني مشخصي را جهت برگزاري انتخابات تعيين مي

   . رأساً در مورد زمان برگزاري انتخابات تصميم بگيردوقتدهند كه دولت  اجازه نمي

  گيري عمومي تصميم
 تعدادي از. اند به قدرت رسيدهها از طريق اعمال زور  در اكثر كشورهاي ناآزاد دولت

دهند، گر چه بسياري از  با توسل به زور همچنان به حيات خود ادامه ميها  اين دولت
مثالً خودشان را به عنوان متوليان انحصاري ( اند هاي خاصي پيدا كرده آنان روش

.  تا حداقل مشروعيتي ظاهري داشته باشند)اند مذهب يا ميراث فرهنگي جلوه داده
ت فقط به منظور انجام كارها و اهدافي بسيار  آزاد، دول در يك جامعهدر مقابل،

  . تواند وجود داشته باشد  با رضايت عموم مردم مي صرفاًمحدود و مشخص و

يعني جلوگيري از (ها اغلب از اهداف اوليه خود  اما حتي در اين صورت نيز دولت
 )آيد رساني به ديگران و انجام جمعيِ اموري كه از افراد به تنهايي بر نمي آسيب

ها اغلب تأمين كاالهاي عمومي را انحصاري  به طور مثال، دولت. روند فراتر مي
 از كاالهاي عمومي كدام يكگيري درباره اين كه  گر چه تصميم. كنند مي
 مردم بوده و يك امر جمعي نظر و تأمين شوند نيازمند رجوع به بايست توليد مي

از آن كاالهاي عمومي را  اما توليد و تأمين تمام يا قسمتي ،شود محسوب مي
هاي خيريه قادرند تأمين  انجمنبه طور مثال،  .توان به بخش خصوصي سپرد مي



هاي جامعه آزاد بنيان  

72  

مربوط رد اموبسياري از  در .دار شوند و بيماران را عهدهغذا و نيازهاي درماني فقرا 
 )هاي حاصله از آلودگي هوا مثالً آسيب(رساني به ديگران نيز   آسيبجلوگيري ازبه 

ان آسيب وارده به ديگران كار بسيار دشواري است و به همين دليل تعيين ميز
  . پذير نباشد دخالت دولت ممكن است چندان توجيه

گيري در برخي موارد  آيد اين است كه اگر تصميم پرسشي كه در اين جا پيش مي
بايست به صورت جمعي صورت پذيرد، قواعد مربوط به اين گونه  الزاماً مي
 ؛ است1»اتفاق آرا«طبعاً كمال مطلوب در اين گونه موارد دامند؟ ها ك گيري تصميم

كنند و  گيري شركت مي يعني وضعيتي كه همه مردم بدون استثنا در فرايند تصميم
 افراد مردم با آن موافقت داشته تك تك مگر آن كه ،پذيرد هيچ عملي صورت نمي

ها  ي دهند كه از نظر آنأاز آن جايي كه بعيد است مردم به اقداماتي جمعي ر. باشند
شود، احتمال بسيار كمي وجود دارد كه به هيچ  رساني به خودشان مي باعث آسيب

  . گزندي برسد» اتفاق آرا«گيري جمعي به صورت  فرد يا گروهي به واسطه تصميم

گير خواهد بود كه  اوالً، بسيار وقت. اما رسيدن به اتفاق آرا كار بسيار دشواري است
 پيشنهادات را به دقت مطالعه كرده و در موردش تك تكراد بخواهند هر يك از اف

انتخاب » نماينده«است كه ما براي بررسي پيشنهادات دليل به همين . ي بدهندأر
ثانياً، در روش اتفاق آرا، رسيدن به هر توافقي تبديل به نوعي كشمكش . كنيم مي

 طرح را تواند كل مي زيرا هر يك نفر به سادگي ،و درگيري دائمي خواهد شد
 چه انتخابات محلي باشد و چه رفراندم ي،تصميمات جمعاز اين رو، . كند» وتو«

به طور كلي  ،گذار گيري از طرف نمايندگان در مجالس قانون   رأيو چهسراسري 
تواند يك  چنين اكثريتي مي. پذيرد  صورت مي2»اكثريت«از طريق مراجعه به رأي 

 4»اكثريت مشروط«يا يك )  درصد به عالوه يك50ني يع( باشد 3»اكثريت ساده«
اين روش دشواري رسيدن به توافق و اخذ تصميم را كاهش ). مثالً دو سوم آرا(

                                                            
1. unanimity 

2. majority 

3. simple majority 

4. qualified majority 
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تري از  كند كه تصميمات توسط قسمت بزرگ  در عين حال تضمين ميودهد،  مي
  1.و نه توسط عده اندكي از نخبگان ،شوند يك جمعيت گرفته مي

  گاندهند نفع شخصي رأي
مطابق يك داستان قديمي، معروف است كه از امپراتور رم خواسته بودند تا درباره دو 

امپراتور به آواز خوانندة اول . خواننده در فينال يك مسابقه خوانندگي قضاوت كند
اي ناهنجارتر از او  كند و بر اين اساس كه اصوالً ممكن نيست خواننده گوش مي

نيز مردم اكثر امروزه )! بدون آن كه آواز او را بشنود(دهد  يبخواند، جايزه را به دومي م
هر وقت و در هر كنند كه  و تصور مياند  پيدا كردهطرز فكري مشابه همان امپراتور 

بخش از عهده انجام  نتواند به شكلي رضايتو اقتصاد آزاد يك جامعه  موردي كه
به . بهبود امور متصور نيستكاري برآيد، گزينه ديگري جز دولت و اقدام دولتي براي 

اگر بازار در تأمين و ارائه كاالهاي عمومي شود كه  اين گونه تصور ميطور مثال، 
ها به نحو احسن  ، حتماً دولت از عهده آنناتوان باشد) نظير دفاع ملي يا رفاه عمومي(

كند، بدون شك فقط  هاي يك كارخانه هوا را آلوده مي يا اگر دودكش. بر خواهد آمد
و هيچ راه ديگري براي حل  تواند جلوي آن آلودگي را بگيرد يك اقدام دولتي مي

  . الزاماً و منطقاً درست نيستاي گيري متأسفانه چنين نتيجه. مشكل وجود ندارد

اما . بازارها واقعاً ممكن است از برآوردن نيازهاي ما در موارد خاصي ناتوان باشند
ناكامي «كنيم بايد به خاطر داشته باشيم كه   صحبت مي»ناكامي بازار«وقتي ما از 

توان  حتي در جوامع نسبتاً آزاد نيز نمي. تواند وجود داشته باشد نيز مي» دولتي
اي كامالً مردمي   با روحيهنقص بي دقيق، و غرض، بيطرف،  بيدولت را يك قوة 

  . در سرتاسر دولت، از صدر تا ذيل آن جريان دارد» نفع شخصي«. فرض كرد

» نفع عمومي«اي است براي تشخيص  كنند كه انتخابات وسيله دم تصور ميمر
اما در يك جامعه آزاد منافع مختلفي وجود دارند و اين . و به اجرا گذاشتن آن

                                                            
از همين » اي بر انتخاب عمومي مقدمه« براي توضيح بيشتر در اين زمينه، رجوع كنيد به كتاب .1

  .مترجم -نويسنده كه به فارسي ترجمه شده و توسط انتشارات سارگل در ايران منتشر شده است
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دهندگاني كه  رأيمنافع . منافع اغلب با يكديگر در تضاد و تعارض هستند
 كه خواستار افزايش  هستند با منافع كساني تضاد داردكمترهاي  مالياتخواستار 
برند   جديد نفع ميبزرگراهآن عده كه از احداث يك . هاي عمومي هستند هزينه

. شود تضاد منافع دارند هايشان در جريان اين اقدام ويران مي با گروهي كه خانه
وجود ندارد كه انتخابات بتواند » منافع عمومي«هيچ چيز ثابت و مطلقي به اسم 

كند بين منافع  انتخابات صرفاً تعادلي ايجاد مي. تأمين نمايدآن را برقرار كرده يا 
تصميمات جمعي بر بنياني از همين . متعددي كه دائم در رقابت با يكديگرند

  .شوند ها گرفته مي تضادها و رقابت

  نفع شخصي سياستمداران
دهندگان عادي براي خود منافعي دارند و در  رأي سياستمداران نيز درست مانند

 از آنان به پست و مقام به عنوان بسياري. كنند  منافع تالش مي أمين آنجهت ت
 ،در برخي موارد. نگرند  رقباي خود ميبه زير كشيدنراهي براي ثروتمند شدن يا 

نكند ممكن است كه از پست و مقام براي اين مقاصد استفاده حتي سياستمداري 
 آزادتر از بقيه هستند حتي جوامعي كه.  نظر ديگران فردي ضعيف جلوه كنددر

  . ممكن است با مشكل فساد دولتي مواجه باشند
 باشند بايد توجه داشت كه حتي اگر سياستمداران حقيقتاً خواستار خدمت به مردم

رأي جمع اندازه كافي به  بايد ابتدا به قدرت برسند، و اين كار مستلزم آن است كه
دن در انتخابات به اين معنا نيست كه اما برنده ش. كنند تا در انتخابات برنده شوند

نامزدهاي انتخاباتي . دهندة نظرات عموم مردم است بازتاب نظرات نامزد پيروز الزاماً
هايي كه  هاي كوچك به قدرت برسند، اقليت ممكن است با جلب توجه اقليت

  . كنند صاحب نفوذ و ثروت هستند و نظرات مردم را نمايندگي نمي
هاي كوچك با منافع بزرگ و نيرومند در همه جاي دنيا  گروهواقعيت اين است كه 

دانند كه چه چيزي به  ها دقيقاً مي  زيرا اين گروه،بر فرايند سياسي چيرگي دارند
 خود منافع مشخصي هاي مورد عالقه تصويب سياستها است و از  نفع آن
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كه صاحب هاي مالياتي يا سوبسيد براي صنايعي   مثالً از گرفتن تخفيف؛برند مي
 اين دهي سازمانها كار  كم تعداد بودن افراد و شدت و بزرگي انگيزه 1.آن هستند

تر كرده و احتمال تشكيل ستاد تبليغاتي و رايزني و فشار بر  ها را ساده گروه
تر، نظير  هاي بزرگ  گروهدهي سازماندر مقابل، . كند مي سياستمداران را بيشتر

هاي  شدت انگيزهدشوارتر است و طبعًا ، »دگاندهن ماليات«يا » كنندگان مصرف«
هايي نظير پرداخت سوبسيد به  زيرا هزينه سياست ، استكمتر نيز به مراتب آنان

ها  ها تقسيم شده و بار مالي تحميل شده به هر يك از آن آن تك تك صنايع بين
  .مبلغي ناچيز خواهد بود

  2»همياري در رأي«ها و  ائتالف
شود كه اين  ي اقليت بر فرايند سياسي زماني شديدتر ميها چيرگي نظرات گروه

. شوند پيمان مي همتر كردن قدرت رأي خود با يكديگر  هاي ذينفع براي فراخ گروه
تواند يك نامزد خاص را تهديد به قطع حمايت در  هر گروهي به تنهايي مي

 نامزد زمان يك اما ائتالف چندين گروه كوچك و قدرتمند، كه هم. انتخابات كند
تواند فشاري به مراتب بيشتر بر آن  كنند، مي خاص را تهديد به قطع حمايت مي

ها باج داده و نظراتشان را در  و نهايتاً آن نامزد را وادار كند به آن(نامزد وارد آورد 
  ).هاي خود اعمال كند سياست

. دهد گذاري نيز رخ مي هاي ذينفع در مجالس قانون دهي به گروه مشابه همين باج
) به هزينه عموم مردم(هاي عمراني  شديداً خواستار تصويب طرح كه نمايندگاني
تا به اين ترتيب از انتخاب خود در دوره (هاي انتخابيه خود هستند  براي حوزه

 با نمايندگان ديگري بپردازند 3»معامله آرا« ممكن است به )شوندبعدي مطمئن 
اما نتيجة . هاي متبوع خود هستند ههاي مشابه در حوز كه خواستار تصويب طرح

                                                            
آمريكا است كه هميشه براي » جنرال موتورز« يك مثال مشخص در اين زمينه شركت عظيم .1

گرفتن تخفيفات و سوبسيدهاي مختلف سرگرم رايزني با سياستمداران بوده و فرايند سياسي 
   .مترجم  –دهد در آمريكا را تحت تأثير قرار مي

2. logrolling 
3. vote trading 
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هاي مورد نظر من رأي بده و من هم در  تو به طرح«اين بده بستان سياسي، يعني 
كه (» دهم هاي مورد عالقه تو رأي مي كنم و به طرح  جبران ميزومموقع ل

 آن است كه تعداد بيشتري از اين )گويند مي» همياري در رأي«اصطالحاً به آن 
تر از آن   بزرگو در نهايت حجم بدنه دولتيد نرس  تصويب ميها به قبيل طرح

  .شود كه حقيقتاً كسي خواستار آن بوده باشد مي

 ، منافع شخصيشوند ها تصويب شده و به قانون تبديل مي تازه وقتي اين طرح
ها را   مقاماتي كه مسئوليت اداره و اجراي طرح.دنگير  به خود ميتر پر رنگنقشي 

ن يشأن و منزلت سياسي ا. ند منافع شخصي خودشان را دارندگير بر عهده مي
مقامات و ميزان حقوق آنان تا حد زيادي به تعداد كارمنداني بستگي دارد كه تحت 

 ممكن است فرايند ، خواسته يا ناخواسته،كنند و اين مقامات نظارت ايشان كار مي
ده تا به اين ترتيب تر كر ها را پيچيده ساالري و كاغذبازي مربوط به طرح ديوان

 فرايندي كه ؛استخدام خيل عظيمي از نيروهاي مختلف بتراشندتوجيهي براي 
 بيشتر از در ضمن، مقامات مزبور. گويند  مي1»سازي امپراتوري«اصطالحاً به آن 

گيرند تا از  قرار ميفشار تحت رايزني و هاي كوچك و ذينفع مورد  طرف گروه
هاي اين  ن است بيشتر از گذشته به خواسته، و به همين دليل ممكطرف مردم

  . ها رشوه بگيرند ها تن دهند و حتي شايد وسوسه شوند و از آن گروه

 تعيين قواعد 

هاي داراي منافع متمركز و مشخص،  بندي مطالب فوق اين است كه اقليت جمع
 گذاري، و اجراي قوانين تأثير و موضوعيت بيشتري در فرايند انتخاب دولت، قانون

تصميماتي . تر است تر و نامشخص دارند تا اكثريتي كه نظرات و منافعشان پراكنده
برخالف تصورات معمول در باره (شوند  و جمعي گرفته ميكه به شكل سياسي 

. كنند در بازتاب دادن نظرات كلي مردم بسيار ضعيف عمل مي) سيستم دموكراسي
 ؛كردن و حجيم شدن داردبه عالوه، بخش دولتي در ذات خود تمايل به رشدن 

                                                            
1. empire building 



  آزاد جامعه نهادهاي

77  

خواهند، به مراتب بيشتر از آن كه عقل  رشدي به مراتب بيشتر از آن كه مردم مي
كند، و به مراتب بيشتر از آن كه براي حفظ و اعتالي يك  و منطق ايجاب مي

در حقيقت، دولت در ذات خود تا جايي و به حدي رشد . جامعه آزاد الزم باشد
  .برد فرسايد و از بين مي  ميكند كه بنيان آزادي را مي

ها و قواعد  جوامع نسبتاً آزادتر در تالش براي محدودسازي اين مشكالت، شيوه
اما . انتخابات يكي از اجزاي حياتي همين قواعد است. كنند مختلفي را اتخاذ مي

انتخابات براي مهار سياستمداران و مقامات دولتي چندان عامل بازدارندة 
شود و اغلب احزاب بزرگ بر روند  تخابات دير به دير انجام ميان .نيرومندي نيست

براي مهار . شود فرايند تغيير به كندي صورت پذيرد آن تسلط دارند كه باعث مي
  .هاي نيرومندتري نياز است سياستمداران، به بازدارنده

  )قانون اساسي(توافق بنياني 
 اتخاذ يك قانون ،هاي مرسوم براي مهار كردن فرايند سياسي يكي از روش

اساسي است كه مورد پذيرش عموم مردم، يا اكثريت مطلقي از مردم، باشد و 
 .هاي سياسي را تعيين كند گيري قواعد مربوط به برگزاري انتخابات و نحوه تصميم

وقتي تعيين قواعد بازي منوط به پذيرش عموم مردم باشد، تحميل قواعد 
راي تأمين منافع سياستمداران طراحي ها، كه صرفاً ب  از سوي دولت تهخوساخ
مثالً محروم كردن نامزدهاي مخالف براي شركت در انتخابات، يا اعمال (اند  شده

  .گردد تا حد زيادي ناممكن مي) دهندگان مخالف هاي سنگين بر رأي ماليات

فرايند توان  هايي است كه به واسطه آن مي  از ديگر روش1»تفكيك قوا«
 ايده اصلي در اين روش اين است كه به جاي آن كه يك . را مهار كردسياسي

گذاري را در اختيار داشته باشد،   كل قدرت قانونواحدشخص يا يك مجموعه 
 به طوري كه هر يك از ؛شود قدرت و اختيارات بين چند نهاد مجزا تقسيم مي

                                                            
1. separation of powers 
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را ها   ديگر نهادها را بگيرد يا اختيارات آنقداماتاين نهادها قادر است جلوي ا
كنترل و «را » تفكيك قوا« گاهي اصل ،به همين دليل. محدود يا تعديل نمايد

  .نامند  نيز مي1»توازن

گذاري،   سياسي يا شوراي قانونمجموعهزماني كه يك مجموعه واحد، مثالً يك 
هاي  هاي سياسي و گروه كل قدرت را در اختيار داشته باشد، بدون ترديد اكثريت

براي را نفوذ كرده و كنترل آن  واحد ةآن مجموعدر تا كنند  ذينفع سعي مي
اما اگر مطابق با قانون اساسي قدرت و . پيشبرد منافع خود به دست بگيرند

اختيارات بين دو مجلس متفاوت تقسيم شده باشد، به قبضه درآوردن قدرت براي 
س و اگر مكانيسم انتخاب نمايندگان آن دو مجل. شود هاي ذينفع دشوارتر مي گروه

هاي ذينفع باز  متفاوت باشد، در اختيار گرفتن كنترل هر دو مجلس توسط گروه
ند تصميمات اتخاذ شده نوقتي هر يك از اين دو مجلس بتوا. شود هم دشوارتر مي

كشي از  و بهره»  در رأيهمياري«د، نمسدود يا تعديل نمايدر آن ديگري را 
   .شود تر مي ها به مراتب سخت اقليت

نهاد ديگري به نام » كنترل و توازن« آزادتر در بطن چنين سيستمي از جوامع نسبتاً
اند تا به اين ترتيب بروز تباني و فساد در حكومت را  تعبيه كرده» رياست جمهوري«

، شود در اين سيستم، رييس جمهور نماينده كل مردم محسوب مي. دشوارتر كنند
اميد است الاقل يا  ( گرفتههاي سياسي قرار بايست بر فراز كشمكش مقامي كه مي
  .كند» وتو«رسانند  ها آسيب مي و قوانيني را كه به اقليت) كه چنين كند

قوه  «،اند كشي انديشيده از ديگر تمهيداتي كه جوامع آزادتر براي جلوگيري از بهره
اي براي يك جامعه آزاد ضروري و حياتي  وجود چنين قوه. است» قضاييه مستقل

رايش سياسي داشته باشند، و بايد بتوانند بدون وحشت از قضات نبايد گ. است
با قاطعيت مطابق با قوانين اساسي تالفي و مجازات از سوي سياستمداران، 

  .ها را بگيرند كشي از اقليت قضاوت كرده و جلوي بهره
                                                            

1. checks and balances 
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هاي دولت  هاي ديگري نيز بر فعاليت در برخي موارد، قوانين اساسي محدوديت
دارد بودجه  كه مقرر مي» بودجه متوازن«هايي نظير  وديتكنند، محد اعمال مي

 و نيز تعيين ،به توازن برسد)  سال5 تا 3مثالً (بايد در يك دوره زماني معين 
براي استقراض در هر سال يا تعيين حد و مرز مشخص براي » سقف بودجه«

راي ب ،درآمد مليانين اساسي حتي متناسب با برخي از قو. ميزان قرض كلي دولتي
كنند تا به اين ترتيب   است حد تعيين ميكردنكه دولت مجاز به خرج آن ميزان 

به عالوه، در قوانين . بر تمايل ذاتي دولت به رشد كردن و بزرگ شدن لگام بزنند
كنند تا   براي تصدي مقامات دولتي تعيين ميي محدوده زماني مشخص،اساسي

و همچنين تمهيداتي  ي بمانند،سياستمداران نتوانند مدت مديدي در قدرت باق
انديشند تا برخي ادارات و كارگزاران دولتي نتوانند   مي1»پذيري ط پايانوشر«نظير 

  . بيش از آن حد كه مفيد و الزم است به حيات خود ادامه دهند

  هاي مشروط اكثريت
هايي است كه براي محافظت از   يكي ديگر از شيوه2»رأي اكثريت مشروط«

 آزادي در وضعيتي سست و شكننده قرار . در نظر گرفته شده استها حقوق اقليت
با توسل به يك اكثريت  بودند تا، به طور مثال، گرفت اگر حاكمان مجاز مي مي

به . گذار قواعد قانون اساسي را به دلخواه خود تغيير دهند ساده در مجلس قانون
دهد تا دولت  ميلت قرار همين دليل، جامعه آزاد موانعي بسيار بلندتر بر سر راه دو

 موانعي نظير دو سوم آراء در هر دو ؛نتواند به سادگي قوانين اساسي را تغيير دهد
                                                            

1. sunset clause هاي سده (»رم جمهوري «زمان در) »غروب «يا (پذيري پايان شرط يا تمهيد 
 ايجاد منظور به) رم امپراتوري به رم جمهوري تغيير از پيش و مسيح ميالد از قبل اول تا پنجم

 در نيز امروز تا و شد مي اعمال سپاه تجهيز و ماليات اخذ در رم سناي براي زماني هاي محدوديت
 گرفته نظر در شرط اين لوايحي چنين در. گردد مي لحاظ اروپا هاي پارلمان در قانوني لوايح برخي
 تاريخ بايست مي مزبور قانون درآمد، قانون صورت به و شد تصويب اليحه گاه هر كه شود مي

 معيني مدت از پس بتواند گذار قانون ترتيب اين به تا) كند غروب اصطالحاً يا ( باشد داشته انقضا
 .مترجم –ورزد مبادرت قانون آن تغيير يا فسخ احياناً و بازبيني و ارزيابي به

2. qualified majority voting 
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هاي عمومي و  پرسي  به عالوة ميزان بسيار باالي آرا در همه،گذاري مجلس قانون
  . نيز در انتخابات محلي و ايالتي

زننده وجود   بسيار آسيبهايي ها به شيوه كشي از اقليت در مواردي كه امكان بهره
به طور . هاي بسيار باال است داشته باشد، اخذ تصميمات مستلزم جلب آراي اكثريت

هاي خاصي  نهايت گراني بر دوش گروه هاي گزافي كه بار بي مثال، طراحي ماليات
تواند اين كار را انجام   و هر دولتي به سادگي مياي است از مردم قرار دهد كار ساده

  در مورد قواعدهمين خاطر، برخي از طرفداران جامعه آزاد اصرار دارند كهبه . دهد
هر  ) بلكه تعيين اين كه چه كسي چه مقدار ماليات دهد،نه نرخ ماليات (مالياتي

گير باشد، باز هم الزم است كه  اندازه هم كه ميزان اكثريت موافق بزرگ و چشم
  .تا حقوق اقليت محفوظ بماندصورت پذيرد » اتفاق آرا« به شيوه تصويب قواعد

   مردم گرفتار،ناچاري عمومي
اگر شما احساس كنيد كه فروشنده قصد فريبتان را دارد يا در ازاي در اقتصاد بازار 

كنيد، آزاد هستيد  كنيد كاال يا خدمات نامطلوبي دريافت مي مبلغي كه پرداخت مي
اگر دولت شما را فريب اما . كه تن به معامله ندهيد و از جاي ديگري خريد كنيد

البته شايد اين امكان باشد . كشي كند، جايي نداريد كه برويد دهد يا از شما بهره
كه ترك وطن كرده و به جاي ديگري مهاجرت كنيد، كه با توجه به ناآشنايي به 
 زبان كشور بيگانه و بسياري ديگر از مشكالت و موانع، اين امكان براي اكثر مردم

 تمام مواد الزم براي ايجاد زورگويي و ظلم مهيا ، چنين شرايطيدر. فراهم نيست
، بايد اطمينان حاصل كرد كه نقش و حوزه فعاليت ، و دقيقاً به همين دليلشود مي

 اجزاي آن، به دقت و با وسواس در قانون اساسي مشخص تك تكدولت، و 
 كل گرديده و مؤكداً به مواردي محدود شود كه براي حفظ و گسترش آزادي

  .جمعيت كشور مورد نياز است

  



  
 
 

4  
 برابري و نابرابري   

 

 برابري در يك جامعه آزاد  
 ؛بايست خيلي نابرابر باشند كنند كه جوامع آزاد الزاماً مي بسياري از مردم تصور مي

دهند تا به دنبال كسب و  چرا كه به هر حال، جوامع آزاد به مردم خود اجازه مي
گيرند  داللي، در نهايت نتيجه ميهاي كالن باشند، و بنا به چنين است انباشت ثروت

  .زند كه جامعه آزاد به ايجاد نابرابري عظيم اقتصادي دامن مي

كنيم، اختالف درآمدها  همان گونه كه مشاهده مي. اما اين استدالل نادرست است
بين كشورهاي آزاد و ناآزاد تقريباً يكسان هستند، و حتي اگر دقت شود، آزادترين 

  . ابري درآمدي بيشتري برخوردارندجوامع تا حدودي از بر

برند كه جنبه مالي  هاي ديگري رنج مي مضاف بر اين، جوامع ناآزاد از نابرابري
براي شهروندان جامعه آزاد . ندارند و از وجودشان در جوامع آزادتر خبري نيست

هاي تجاري سودآور  اين امكان وجود دارد كه با تغيير شغل يا با اشتغال در فعاليت
در جوامع . هاي خود بروند و بر ثروت و درآمدشان بيافزايند دنبال بلندپروازيبه 

يابي به مشاغل  به طور مثال، دست. ناآزاد چنين امكاني همواره فراهم نيست
پذير باشد كه از حزب حاكم طرفداري  دولتي ممكن است فقط براي كساني امكان

قوانين، و گاهي تعصبات، از . كنند و يا جزو دوستان و نزديكان حاكمان هستند مي
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ها به برخي مشاغل خاص  هاي نژادي يا ديگر گروه ورود و اشتغال زنان، اقليت
گاه ممكن است افرادي كه به يك نژاد يا طبقه خاص تعلق . كنند ممانعت مي

. ترين مشاغل باشند در پست دارند براي هميشه محدود و محكوم به اشتغال
 و تملك كسب و كار يا حتي افتتاح اندازي راه ممكن است به مهاجرين اجازه

  . حساب بانكي ندهند

 با سماجت ،كنند  حتي در بين كساني كه كار پيدا مي،ها در چنين جوامعي نابرابري
به طور مثال، در روسيه كمونيستي، شعبه ويژه فروشگاه عظيم و . يابند ادامه مي
ت ارشد حزب در ميدان سرخ مسكو فقط پذيراي مقاما» GUM«معروف 

. كردند كمونيست و افراد خاصي مانند جهانگردان خارجي بود كه با ارز خريد مي
هاي اشرافي تعطيالت يك  توانستند در استراحتگاه يا فقط مقامات ارشد حزب مي
 در شهر تردد 1)»هاي زيل لموزين«(هاي اشرافي  ماهه داشته باشند و با اتومبيل

 .شد ح شهر براي تردد راحت آنان متوقف ميترافيك سطهنگام عبور، كنند، و 
ها و ويالهاي ييالقي در مناطق زيبا براي  تعيين سهميه استفاده از آپارتمان

رتبه حزب بود كه هميشه  تفريحات آخر هفته منحصراً در اختيار مقامات عالي
  . گرفتند هاي خود در نظر مي  ويالها را براي دوستان و نورچشمي بهترين

:  نيستها فوق همگي مواردي از نابرابري هستند كه هيچ گريزي از آنهاي  نمونه
برند ممكن است هيچ امكاني براي تشكيل  ها رنج مي كساني كه از اين نابرابري

 و چه بسا ؛ستاد تبليغاتي و فعاليت براي تغيير اين قوانين ظالمانه نداشته باشند
اد در يك جامعه آزاد  افرتك تكدر مقابل، . حتي حق رأي هم نداشته باشند

هاي شخصي خود را دنبال كنند، در  توانند حداقل آزادانه بلندپروازي مي
 يا كسب و كاري ،ي شغل دلخواه و مناسب باشند، به تجارت بپردازندوجو جست

شايد تمام اين افراد در تحقق . راه بياندازند و ثروت و درآمد كسب كنند
گيري  ها را از پي وند، اما هيچ كس آنها و آرزوهاي خود موفق نش بلندپروازي

  . اهداف و آرزوهايشان باز نخواهد داشت
                                                            

1. Zil limousine 



  نابرابري و برابري

83  

 انواع برابري 

برابري در يك جامعه آزاد به اين معنا نيست كه به همه مردم مقدار مشابهي 
ثروت و درآمد بدهند يا همه مردم از استانداردهاي مشابهي در زندگي برخوردار 

 به معناي حصول اطمينان از اين امر است كه با همه برابري در جامعه آزاد. باشند
  .مردم به يكسان رفتار شود

نخست آن كه . شود گر مي اين درك و دريافت از برابري به چهار روش مهم جلوه
 برخوردارند، يعني هر يك از آنان 1»برابري اخالقي«شهروندان يك جامعه آزاد از 

 بزند و ديگران با او با مالحظه و به يكسان حق دارد براي خود دست به انتخاب
برابري در پيشگاه «دومين جلوه از برابري در جامعه آزاد، . احترام رفتار كنند

كند، و فارغ از  قانون يكايك شهروندان را در پناه خود محافظت مي.  است2»قانون
نژاد، مذهب، جنسيت، ثروت، و مناسبات خانوادگي آنان، با همه آنان به يكسان 

 يعني همه ؛ برخوردارند3»برابري سياسي«سوم آن كه همه مردم از . كند  ميرفتار
. آنان هم حق رأي دارند و هم حق نامزد شدن براي تصدي مقام سياسي

 به اين ؛ است4»ها برابري در فرصت«چهارمين جلوه از برابري در يك جامعه آزاد 
 و به ، يا تحصيلمعنا كه هيچ كس حق ندارد به شكلي خودسرانه در راه اشتغال

  .طور كلي در مسير پيشرفت افراد مانع ايجاد كند

  برابري اخالقي
طرز فكر كلي در يك جامعه آزاد اين است كه عموم مردم شايستة مالحظه و 

اي به يكسان حق دارند كه خودشان درباره  افراد در چنين جامعه. احترام هستند
يرند، به شرطي كه در روند شان دست به انتخاب زده و تصميم بگ زندگي شخصي

  .رساني به ديگران نشوند گيري، موجب آزار و آسيب اين انتخاب و تصميم
                                                            

1. moral equality 

2. equality before the law 

3. political equality 

4. equality of opportunity 
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اين ديدگاه از برابري، بر پايه اعتقادي عميق به سرشت و ماهيت انساني مردم 
همه ما، فارغ از نژاد و . ها در آن مشتركيم  سرشتي كه همه ما انسان؛استوار است

خواهيم بدون دخالت ديگران براي خودمان انتخاب كنيم  مذهب و جنسيتمان، مي
و تصميم بگيريم، و همه ما خواستار آنيم كه ديگران به حق ما براي انتخاب و 

با «قاعده اساسي در يك جامعه آزاد اين است كه . گيري احترام بگذارند تصميم
  .»خواهي با تو رفتار كنند ديگران چنان رفتار كن كه مي

اخالقي به اين معنا نيست كه همه مردم در تصميمات و اعمال و البته برابري 
كساني كه به ديگران . كنند رفتارشان به يكسان اخالقي هستند يا اخالقي عمل مي

. دهند برند عمل اخالقي انجام نمي ها را به سرقت مي كنند و اموال آن حمله مي
سي را به مسخره بعضي از افراد ممكن است تعمداً قراردادهاي اجتماعي و جن

شكني و  قانون. اما زندگي و جان اين افراد داراي ارزش و حرمت است. بگيرند
اخالقي اين افراد ممكن است آنان را در معرض مالمت و مجازات قرار دهد كه  بي
بايست  اخالقي اين عده نميغيراما عمل . بايست متناسب با جرم آنان تعيين شود مي

  .  خشونت بيش از حد و خودسرانه قرار دهدآنان را در معرض تحقير يا

  برابري در پيشگاه قانون
يا، در صورت  طرفي از مردم حفاظت در جامعه آزاد، قانون با رعايت انصاف و بي

هاي شخصي و غيرمرتبط با جرم  ويژگي. كند ارتكاب جرم، آنان را مجازات مي
باعث )  يا نژاد،بنظير ميزان ثروت، روابط شخصي، طبقه اجتماعي، جنسيت، مذه(

ها با مجرمين و متخلفين به  ها، يا زندان شود كه نيروهاي پليس، دادگاه نمي
توان شهروندان را خودسرانه در  در جامعه آزاد نمي. هاي متفاوت رفتار كنند شيوه

 صرفاً به اين دليل كه مقامات دولتي از ،معرض دستگيري يا اذيت و آزار قرار داد
اگر به فردي آسيبي برسد يا اموالش به سرقت برود، فارغ . يدآ ها خوششان نمي آن

مقام   يا فردي را كه متهم كرده تا چه اندازه عالياستاز اين كه خودش چه كسي 
  . باشد، به يكسان حق دسترسي به قوه قضاييه و دادخواهي دارد
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هاي جهان مجسمه عدالت  هاي نصب شده بر سر در تمام دادگستري در تنديس
به شكل فردي به تصوير درآمده كه ترازويي با دو كفة متعادل در يك دست اغلب 

بندي  ها چشم ترين ويژگي اين تنديس اما مهم. و شمشيري در دست ديگر دارد
در يك جامعه آزاد، عدالت چشمش را بر . است كه مجسمه عدالت بر چشم دارد

  . دادخواهي نظر داردهمه چيز بسته و كور است و فقط به واقعيات مربوط به موارد 

  برابري سياسي
شكل ديگر برابري كه ريشه در سرشت و ماهيت انساني دارد، برابري سياسي 

مطابق با اين نوع برابري، منافع، عاليق، و نظرات همه افراد ارزش مالحظه . است
 افراد در يك جامعه آزاد در تمام انتخابات تك تكبه همين دليل، . و احترام دارند

هاي سراسري حق رأي دارند و هيچ كس حق بيش از يك رأي  پرسي يا همه
اين موضوع براي حصول اطمينان از اين مهم است كه نامزدهاي انتخاباتي . ندارد

و سياستمدارانِ منتخب منافع و عاليق و نظرات همه مردم را در كارها و 
  . رفتارشان لحاظ كنند

به طور مثال، ما معموالً به . ود دارندالبته تعداد بسيار اندكي از استثنائات هم وج
اند كه  كودكان هنوز به بلوغ عقلي نرسيده زيرا معتقديم ،دهيم كودكان اجازه رأي نمي

بخواهند در امور مربوط به تعيين دولتمردان نظراتي سنجيده داشته باشند و به ابراز 
 دارند ممكن است هاي شديد ذهني بر همين قياس، افرادي كه ناتواني.  بپردازندعقيده

بايست  هاي ذهني حتماً مي اما تعيين مصاديق اين گونه ناتواني. از رأي دادن منع شوند
بر عهده متخصصين مستقل باشد تا برگزيدگان سياسي و طبقه حاكم نتوانند با استناد 

  . به اين قبيل موارد مخالفان خود را از حق رأي محروم كنند

حكوميتشان در دادگاه به اثبات رسيده نظرات درباره حق رأي بزهكاراني كه م
شود كه اگر فردي به طور  در برخي از كشورها استدالل مي. متفاوتي وجود دارد

از طريق (شكني كرده باشد ديگر حق شركت در روند تعيين قوانين  جدي قانون
ه افراد ب را ندارد و در نتيجه در اين كشورها) گذاران انتخاب سياستمداران و قانون
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محض محكوميت در دادگاه و ورود به زندان حق رأي در انتخابات را از دست 
اما در برخي ديگر از كشورها، محروميت از شركت در انتخابات فقط در . دهند مي

كند كه بر اثر ارتكاب جنايات فجيع به زندان محكوم  مورد افرادي صدق مي
به دليل اشتراك در ماهيت در تعداد ديگري از كشورها نيز به مجرمين . اند شده

شود كه همچون ديگران از  انساني خود با بقيه مردم، به مثابه افرادي نگريسته مي
  .حق رأي كامل برخوردارند

اصل برابري سياسي به اين معنا است كه زنان درست به اندازه مردان از حق رأي 
تاً آزاد نيز  البته بايد به خاطر داشت كه حتي در كشورهاي نسب؛برخوردار هستند

حق رأي زنان فقط اندكي بيش از يك قرن است كه به رسميت شناخته شده 
 به زنان بالغ حق رأي 1893نخستين كشوري بود كه در سال » نيوزيلند«. است

 گر چه ؛ حق رأي زنان را به رسميت شناخت1902استراليا در سال . اعطا كرد
ت در انتخابات و حق رأي  همچنان از شرك1962زنان بومي استراليا تا سال 

اكثر كشورهاي اروپايي كمي پس از پايان جنگ اول جهاني به . محروم بودند
 و زنان 1944 البته زنان فرانسوي تا سال ؛زنان اجازه شركت در انتخابات دادند

  . حق رأي نداشتند1971سوئيسي تا سال 

، زيرا در غير اين اعمال هر گونه استثنا در مورد حق رأي بايد شديداً محدود باشد
توانند دشمنان خود را به  صورت، مقامات دولتي در كشورهاي ناآزاد به سادگي مي

ها را به زندان انداخته يا   مثالً آن؛انحاي مختلف از حق رأي محروم كنند
ماندة ذهني و ناتوان از شركت در انتخابات اعالم كنند و براي محروميت  عقب

اين قبيل رفتارها . اقسام توجيهات متوسل شوندآنان از حق رأي به انواع و 
  .استفاده از قدرت است مصداق كامل سوء

پذير است، ارزش و اعتبار رأي هر فرد  به عالوه، تا جايي كه در عمل امكان
اي كه  هاي انتخابيه به طور مثال، در حوزه. بايست با رأي ديگر افراد برابر باشد مي

بايست با تعداد  دهندگان هر حوزه مي رأيكنند تعداد  نماينده انتخاب مي
هاي  البته بديهي است كه در حوزه. ها تقريباً برابر باشد دهندگان ديگر حوزه رأي



  نابرابري و برابري

87  

ي در نتيجه انتخابات در آن كمترتر، رأي هر يك نفر تأثير  تر و پر جمعيت بزرگ
ه با هاي انتخابي توان براي وجود حوزه تنها توجيهي كه مي. ها خواهد داشت حوزه
 مساحت مثالً (صريح جفرافيايي هستند واقعيات ،هاي بسيار متفاوت قائل شد اندازه

 روي تواند مي نهايتاً كه منطقه يك اقليمي شرايط يا منطقه يك جغرافيايي
اي از   انتخابيه را مجموعههاي مرزهاي حوزه. ) باشدداشته تأثير منطقه آن جمعيت

استفاده  ن كنند تا از انحراف و سوءبايست تعيي افراد متخصص و مستقل مي
  . هاي صاحب قدرت تمام نشود ها به نفع گروه جلوگيري گردد و تفاوت اندازه حوزه

به موازات حق رأي، هر فرد بايد از حق برابر براي نامزد شدن در انتخابات و تصدي 
گذاري نبايد  ها در مجالس قانون هيچ يك از كرسي. مناصب دولتي برخوردار باشد

نظام انتخاباتي كشور . منحصر به گروهي با جنسيت يا نژاد يا مذهب خاص باشد
بايست از اين برابري پاسداري كرده و اطمينان حاصل نمايد تا همه افراد بتوانند  مي

 در ، خصوصاً از جانب مقامات سياسي،بدون هراس از تهديد و مرعوب شدن
 كه همه نامزدها بايد بتوانند آزادانه اين امر به معناي آن است. انتخابات نامزد شوند

ستاد انتخاباتي تشكيل دهند و حرفشان را بزنند، و در انتشار و پخش نظرات و 
. انتقاداتشان به ديگر نامزدها و به ويژه به قوانين عادي و اساسي كشور آزاد باشند

آزادي بيان ها و  هاي متفاوت باشد، و اگر ايده اي بين ايده بايست مسابقه انتخابات مي
در برخي كشورهاي ناآزاد . شود  برگزاري انتخابات آزاد ناممكن مي،سركوب گردند

 در جوامع آزادتر، انتقاد از دولت حالي كه در ؛شود انتقاد از دولت جرم محسوب مي
  .آيد ه به حساب ميمربخشي كامالً عادي از مباحث سياسي روز

  ها  برابري در فرصت
گيري آرزوها و  عناي آن است كه افراد در مسير پيها به م برابري در فرصت

شان نبايد با موانع  هاي زندگي هاي خود در تحصيل و كار و ديگر بخش بلندپروازي
به طور مثال، نژاد يك گروه از مردم نبايد . خودسرانه و مستبدانه مواجه شوند

ديدگاه . شان باشد مانعي براي ورود آنان به مدرسه يا تيم ورزشي مورد عالقه
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سياسي يا جنسيت افراد نبايد باعث شود كه شانس پيدا كردن شغل از آنان گرفته 
به همين منوال، فقر يا طبقه اجتماعي افراد نبايد مانعي براي ازدواج آنان با . شود

  . افرادي شود كه وضعيت مالي يا طبقه اجتماعي متفاوتي دارند

كنندگان يا  ه مدارس يا استخدامها به اين معنا نيست ك البته برابري در فرصت
 آنان،   همه افراد را، بدون در نظر گرفتن صالحيتندها مجبور ديگر افراد و سازمان

يك مدرسه ممكن است پذيرش و . در مدرسه يا شركت و سازمان خود بپذيرند
آموزان را مشروط و محدود به قبولي در امتحانات خاصي كند، يا  ورود دانش

 ممكن است استخدام افراد را به داشتن تجربه كار و ارائه اي كننده استخدام
يك زن آزاد فقط به اين دليل كه مردي عاشق او شده . نامه مشروط كند معرفي

ها فقط به اين معنا است كه موانع  برابري در فرصت. مجبور به ازدواج با او نيست
زور به انجام چيزي مستبدانه در مسير زندگي افراد قرار نگيرد و اين كه افراد به 

هاي از پيش ترتيب داده  به طور مثال، ازدواج. كه دلخواهشان نيست وادار نشوند
ها مرسوم هستند در يك جامعه آزاد  در برخي از فرهنگكه ) از سوي والدين(شده 

يعني خود دختر و (به شرطي كه هر دو طرف ازداوج  ؛اند  نيز كامالً پذيرفته شده
اما هيچ دختر و . به اين پيوند رضايت داشته باشند) ها ده آنپسر، و نه فقط خانوا

ها خواستار آن ازداوج   حتي اگر والدين آن،توان مجبور به ازدواج كرد پسري را نمي
در يك جامعه آزاد فرض بر اين است كه فردي كه به سن ازدواج رسيده به . باشند

قرارداد . ودش ازدواج كندقدري رشد كرده و به سني رسيده كه بتواند به انتخاب خ
ازداوج، مانند هر قرارداد ديگري، در صورت اجبار هر يك از طرفين به ازدواج، 

  .فاقد اعتبار خواهد بود

هاي خود در زندگي نبايد با موانع اجتماعي مواجه  گر چه مردم در مسير انتخاب
 هميشه 1»هاي طبيعي نابرابري«ها رنج ببرند، اما  شوند و از نابرابري در فرصت

آيد  كسي كه ناشنوا به دنيا مي. ها ندارند وجود دارند و ربطي به نابرابري در فرصت
هر چند (بسيار بعيد است كه بتواند سمفوني موسيقي بسازد يا رهبر اركستر شود 

                                                            
1. natural inequalities 
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در مراحل پاياني عمرش ناشنوا شد و در همان حال سمفوني هم » بتهوون«
 تواند شوق كوهنوردي  محروم است نميفردي كه از نعمت داشتن دو پا). ساخت

هاي ابتدايي  شان سال كودكان نيز بسته به شرايط خانوادگي. در سر بپروراند
والدين يك كودك ممكن است : اي متفاوت آغاز خواهند كرد زندگي را به گونه

 براي فرزندشان از خردسالي كتاب بخرند و در درس و تكاليف مدرسه به او كمك
اعتنا  كه والدين كودكي ديگر ممكن است به درس و مدرسه او بيكنند، در حالي 

واضح است كه چنين كودكاني شروعي . باشند و از تحصيل فرزندشان غفلت كنند
برابر در زندگي نخواهند داشت، اما اين نابرابري يك امر طبيعي است و به شعور و 

  .ها دانست در فرصتتوان آن را نابرابري  پذيري والدين ربط دارد و نمي مسئوليت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قيمت بخرند؟آيا مردم فقير آزادند كه اتومبيل گران:پرسش
در يك جامعه آزاد همه مردم آزادند كه كاالهاي لوكس و . بله، آزادند 

 ها توان خريد چنين  قيمت بخرند، هرچند كه فقط تعداد كمي از آن گران
افراد فقير . مسئله در اين جا توان است، نه آزادي. كاالهايي را دارند

قيمت را ندارند، اما هيچ شخص يا مقامي  قدرت خريد اتومبيل گران 
همه افراد مجازند . ها را از خريد چنين اتومبيلي منع كند تواند آن نمي

 دست  قيمت را در سر بپرورانند، اما براي به آرزوي تملك كاالهاي گران
  . انداز كنند و يا حتي قرض كنند ها بايد سخت كار و پس آوردن آن

بايد به خاطر داشت كه امروزه حتي فقيرترين اقشار در ثروتمندترين و 
آزادترين كشورهاي دنيا از مواهبي نظير سيستم گرمايش، برق، و آب 

كشي با فشار قوي برخوردارند؛ مواهبي كه تا همين چند دهه پيش  لوله
در مقابل، در كشورهاي . شدند  قيمت محسوب مي و تجمالت گرانجز

اي با زمين  تر يا مزرعه اي بزرگ توانند آرزومند خانه ناآزاد مردم حتي نمي
ها چنين  بارورتر باشند؛ مگر آن كه مقامات دولتي لطف كرده و به آن

 .چيزهايي اعطا كنند
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 كودكان شروعي متفاوت گر چهكنند كه  برخي از افراد در جوامع غربي استدالل مي
 اما نظام آموزشي و مدارس بايد هدف و مبنا را بر اين بگذارند كه ،در زندگي دارند

همين كودكان نابرابر در پايان دوران تحصيل و در ابتداي ورود به بازار كار در 
انداز است كه امروزه  بر اساس همين استدالل غلط. قعيتي برابر قرار بگيرندمو

آموزان را به سمت شكوفاييِ حداكثري  مدارس در جوامع غربي به جاي آن كه دانش
هاي جبراني اختصاص  استعدادهايشان سوق دهند، منابع عظيمي را به آموزش

آموزان  ا تا سطح دانشآموزان ر دهند تا به اين ترتيب هوشمندترين دانش مي
اما واقعيت اين . تر به زير بكشند و به اصطالح همه را به سطح برابر برسانند ضعيف

هاي  تفاوت«به هيچ عنوان قابل جبران نيستند، و » هاي طبيعي تفاوت«است كه 
نيز تنها در صورتي قابل جبران هستند كه بخواهيم به وضعيت و » اجتماعي

 وضعيتي كه در آن دولت تمام نوزادان را در ؛تن بدهيمگونه  اندازي كابوس چشم
  . ها را مشابه هم بار بياورد ها گرفته و خودش آن ابتداي تولد از والدين آن

  تبعيض مثبت
 1»هاي تبعيض مثبت برنامه«ها و  اند با اجراي طرح برخي از كشورها سعي كرده

آميز را در هم  بعيضهاي ت هاي طبيعي را جبران كرده و تعصبات و قضاوت تفاوت
هاي  به اقليترساني  و آگاهيها ممكن است صرفاً شامل كمك  اين برنامه. بشكنند

 ؛هايي كه در اختيارشان قرار دارد آگاه نيستند خاصي شوند كه خودشان از فرصت
مثالً تشويق و راهنماييِ كودكان باهوش اما فقيري كه شايد هرگز به ذهنشان 

 به اين قبيل. هاي طراز اول اقدام كنند د به دانشگاهخطور نكرده كه براي ورو
هاي موجود   گزينه چرا كه صرفاً،توان اعتراضي داشت نمي ها تشويق ها و راهنمايي

  .دنده ها فراهم بوده، توسعه و افزايش مي ها و اقليت را، كه از پيش براي آن گروه

دهي و قائل  جيحاما تبعيض مثبت ممكن است شكل ديگري به خود بگيرد و به تر
هاي اقليت منجر شود، مثالً به تحميل سهميه به  شدن امتياز و اولويت به گروه

                                                            
1. programmes of positive discrimination 
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كنندگان به منظور اجبار آنان براي پذيرش تعداد زيادي از  مدارس يا استخدام
چنين روشي گاهي اوقات و تا حد معيني . منتخبين يك اقليت يا گروه خاص

در زمينه » تبعيض مثبت « مسلم است كه برنامهبه طور مثال، . تواند مؤثر باشد مي
پوستان در اياالت متحده آمريكا  كنندگان به پذيرش سياه اجبار مدارس و استخدام

پوستان امكان داده است تا   زيرا به سياه، به بعد برنامه خوبي بوده1960از دهه 
ن ترتيب هاي خود را در مدارس و در محيط كار به نمايش بگذارند و به اي قابليت

آميز سفيدپوستان در مورد  هاي تبعيض به در هم شكستن تعصبات و قضاوت
با جامعه آزاد » تبعيض مثبت«اما به طور كلي، . پوستان كمك كرده است سياه

 در بعضي مواقع موجب در هم شكستن تعصبات شده گر چههمخواني ندارد، زيرا 
 ترويج رفتار برابر با ايت به عوضِانجامد، اما در نه و در نتيجه به پيشبرد آزادي مي

  . دهد هاي خاص را مورد لطف و عنايت قرار مي همه مردم، فقط برخي گروه

تبعيض «ها مورد   چون در گذشته برخي اقليتكنند مياستدالل چنين اي نيز  عده
 بنابراين بايد از ترجيحات و ،ها ظلم شده است قرار گرفته و به آن» منفي

در جواب اين . برخوردار باشندهستند، » تبعيض مثبت« پيامد هاي ويژه، كه سهميه
امروز قائل شدن تبعيض مثبت به نفع . ها گذشته است عده بايد گفت كه گذشته

عدالتي و ظلمي باشد كه ديروز در  تواند جبران بي اي از افراد يك اقليت نمي عده
 سياستي ممكن به عالوه، چنين. اي از همان اقليت روا داشته شده بود حق عده

 اكثريتي كه براي باال بردن استاندارد ؛است در نظر اكثريت ناعادالنه باشد
هاي ويژه  شان و ورود آسان به همان مدارس يا برخورداري از همان فرصت زندگي

 به رفته رفتهدر ضمن، احتمال دارد كه اكثريت . شغلي ناچارند سخت تالش كنند
ديد و برخوردار از امتيازات ويژه نگاه كنند و هاي ج اقليت به چشم طبقه نورچشمي

هاي  در نتيجه ممكن است نوعي خشم و نفرت، يا حتي خشونت نسبت به سياست
   1.ها به وجود بيايد هاي برخوردار از آن سياست تبعيض مثبت و اقليت

                                                            
ه، فردريك باستيا، در مقاله بلند و معروفش به نام فيلسوف و اقتصاددان قرن نوزدهم فرانس. 1
 همين مطلب اشاره  به موضوعي تقريباً مشابه» غارت قانوني«در مفهومي تحت عنوان » قانون«

   ...نفع آميز و غارت قانونيِ يك عده به هاي تبعيض دارد كه اعمال سياست كند و اظهار مي مي
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  تبعيض منفي
 در اتفاقاً. شوند ها اعمال نمي البته تبعيضات هميشه هم به منظور كمك به اقليت

اغلب مواقع، تبعيض شيوه يا وضعيتي است كه به واسطه آن اكثريت، با حربه رأي 
ها، امتيازات، و ترجيحاتي  ها و قوانين، به نفع خودش حق بيشتر در تصويب طرح

مالزي و آفريقاي . ها برخوردار نيستند هاي اقليت از آن شود كه گروه قائل مي
ند، اما دنياي امروز پر است از مواردي جنوبي دو نمونه شاخص در اين زمينه هست

اند و قوانين صرفاً بر اساس نژاد، مذهب،  كه تبعيضات در نفس قانون لحاظ شده
ها تبعيض قائل  هاي اقليت در حق آن هاي سياسيِ جمعيت زبان، و ديدگاه

  .شوند مي

. ارندبار ديگر بايد خاطر نشان كرد كه اين قبيل تبعيضات هيچ جايي در جامعه آزاد ند
تواند با  در يك جامعه آزاد مردم در پيشگاه قانون با يكديگر برابرند و هيچ گروهي نمي

در . ها رأي بدهد اي براي خودش قائل شده و به آن توسل به رأي بيشتر، امتيازات ويژه
هاي اقليت   به آزار و مجازات جمعيترفته رفتهبسياري مواقع، اين قبيل تبعيضات 

  هايي كه اكثريت براي خودش قائل شده ها از تمام حق تي اقليتوق. انجاميده است
 ندارد، و چه بسا  وجود ديگر راهي براي بهبود اوضاع و شرايطشان،محروم شوند

  .ها بنگرند اي فرودست و يا حتي مادون انسان به آن ديگران مانند طبقه

 برابري در نتيجه 

نظورشان برخورداري از حق رفتار كنند م اكثر مردم وقتي درباره برابري صحبت مي
برابري در پيشگاه قانون، برابري سياسي، و  برابر مطابق با اصول برابري اخالقي،

                                                            
...  هاي خاص با توسل به  اي گزاف و خرج آن براي گروهه مانند اخذ ماليات(اي ديگر  عده

در نهايت به دور باطلي از ظلم و خشونت و غارت ) هاي مزبور قوانين و به بهانه حمايت از گروه
چه از طريق انتخابات و چه (كنند تا به هر نحوي  خواهد انجاميد، چرا كه مظلومان امروز سعي مي

قدرت برسند و از ظالمان ديروز انتقام بگيرند؛ غافل از اين به ) هاي قهرآميز نظير انقالب با روش
ها  شوند و به آن اي ديگر تبعيض قائل مي كه در اين دور باطل، خودشان نيز امروز در حق عده

  .  مترجم–!كنند ظلم مي
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 نظير 1»هاي مادي پاداش«ها نيست، بلكه منظورشان برابري در  برابري در فرصت
و به همين دليل بسياري از مردم نيز . ثروت، درآمد، و استانداردهاي زندگي است

هاي مادي   يعني گرفتن آن پاداش؛كنند  ثروت طرفداري مي2»بازتوزيع «از نوعي
 بين اقشار كم درآمد، تا به اين وسيله برابري در ها از ثروتمندان و توزيع مجدد آن

   3.ها محقق گردد پاداش

  آمار نابرابري در درآمدها
اد  استن4»ضريب جيني«اغلب به آماري با عنوان » برابري در نتيجه«طرفداران 

 5»كورادو جيني«شناس ايتاليايي   اصطالحي كه به اسم آمارگر و جامعه؛كنند مي
هايي نظير درآمد  اين ضريب شاخصي از نابرابري در مقياس. نامگذاري شده است

 به معناي 1 به معناي برابري كامل، و ضريب جيني صفرضريب جيني . است
                                                            

1. material rewards 

2. redistribution  

از اين جا تا پايان فصل چهارم و حتي » بازتوزيع«خوانندگان بايد توجه داشته باشند كه واژه . 3
. تا پايان كتاب از اهميتي كليدي برخوردار است و ناظر به يك مفهوم بسيار تعيين كننده است

براي درك بهتر اين مفهوم به طور خالصه بايد گفت كه در يك اقتصاد آزاد، كل ثروت در گردش 
 فرد يا گروهي، دائماً در حال ريزي در يك جامعه به شكلي طبيعي و بدون دخالت و برنامه

شود و   ذاتي خود فوتباليست مي مثالً شخصي با توجه به تحصيالت و استعدادهاي. است» توزيع«
گيرد، و شخص ديگري مكانيك  مي) يعني حقوق(بابت بازي فوتبال مقدار مشخصي پاداش 

ر اين جا، پولي كه به د. دهند شود و مردم بابت تعمير ماشين خود به او پاداش يا دستمزد مي مي
فوتباليست و مكانيك پرداخت شده به واقع ميزاني از ثروت است كه توسط نظام طبيعي بازار و 

اما . شده است» توزيع«ها  بسته به نياز و رضايت جامعه و مهارت فوتباليست و مكانيك بين آن
 صورت ماليات و عوارض به) به هر دليلي(وقتي دولت مقداري از اين ثروت از پيش توزيع شده را 

كند آن را به صالحديد خود دوباره بين افراد  گيرد و سعي مي و غيره از مكانيك و فوتباليست مي
» بازتوزيع«در حقيقت، كساني كه طرفدار . صورت گرفته است» بازتوزيع«توزيع كند عمل 

نه مردم به مكانيك يعني پرداخت داوطلبا(هستند، معتقدند كه توزيع ثروت در نظام اقتصاد آزاد 
ها را به  دانند كه چگونه بايد پاداش ها مي درست يا عادالنه نبوده و فقط آن) و فوتباليست

  .  مترجم–كنند» بازتوزيع«صالحديد خودشان 
4. Gini coefficient  

5. Corrado Gini (1884-1965) 
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 يك شخص دارندة تمام به طور مثال، مانند شرايطي كه(نابرابري كامل است 
  ).درآمدها است

ات مختلفي نظير بانك جهاني و سازمان اطالعات مركزي آمريكا مؤسسها و  سازمان
گيري كرده و از اين طريق  كنند ضريب جيني كشورهاي مختلف را اندازه سعي مي

د دهن ها نشان مي بندي اين گونه رتبه. بندي كنند شان رتبه ها را بر مبناي نابرابري آن
 اين  است كه5/0 تا 25/0كه ضريب جيني اكثر كشورهاي پيشرفته چيزي در حدود 

بيشترين ميزان نابرابري متعلق به .  بيانگر سطح بااليي از برابري استمسئله
ها   در صدر آن7/0كشورهاي آفريقايي است كه آفريقاي جنوبي با ضريب جيني حدود 

   ).شود رترين كشور دنيا محسوب ميو مطابق با اين محاسبات نابراب(قرار دارد 

 به ويژه به اشاراتي كه به ؛ما بايد به اين قبيل محاسبات به ديده ترديد بنگريم
طور ضمني داللت دارند بر اين كه درآمدها در كشورهاي داراي ضريب جيني باال 

ا بايست به زور برابر شوند، زيرا اوالً فقط در تعداد بسيار اندكي از كشورهاي دني مي
ها و اطالعات معتبر و موثقي در مورد ميزان واقعي درآمدها يافت، و  توان داده مي

و (برد   ميسؤالاين موضوع به خودي خود اعتبار محاسبات ضريب جيني را زير 
ات مختلفي مؤسسشايد به همين دليل است كه اعداد و ارقام اعالم شده از سوي 

ثانياً و  ؛)ه با هم تفاوت دارندكنند هميش گيري مي كه اين ضريب را اندازه
دهندة برخي تحوالت و گرايشات  هاي عمده درآمدي ممكن است نشان تفاوت

ها عمده  مثالً ممكن است تفاوت. نفسه مثبت هستند اجتماعي باشند كه في
هاي اقتصادي  هاي نوين، يا بهروزي آوري  رشد سريع در فننشانگردرآمدي 

از . اند اي نرسيده د كه هنوز به مناطق حاشيهفزاينده و صعودي در شهرها باشن
هاي  آوري  فنعقل و منطق به دور است كه با كاستن از درآمدهاي متخصصينِ

پيشرفته در شهرها و پايين آوردن آن به سطح درآمدهاي نازل كشاورزان در 
اي، جلوي اين بهروزهاي اقتصادي صعودي را بگيريم و رشد سريع  مناطق حاشيه
هاي نادرست،  به جاي اعمال اين قبيل سياست.  شهرها را خفه كنيمدرآمدها در

) جايي آزادانه افراد از جمله محدوديت در جابه(بهتر است با برداشتن موانع مختلف 
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اي بتوانند در اين  امكاني فراهم بياوريم تا اقشار كم درآمد در مناطق حاشيه
  .بهروزي اقتصادي سهيم شوند

ير ضريب جيني اين است كه اين آمارها صرفاً مشكل ديگر آمارهايي نظ
هاي پرداختي مردم و مزاياي  كنند و ماليات  را با هم مقايسه مي1»درآمدهاي خام«

 و ،نظير مزاياي رفاهي، بازنشستگي، بيمه و درمان مجاني(ها از دولت  دريافتي آن
يري، به عنوان نمونه، مطابق با اين روش آمارگ. گيرند را در نظر نمي) غيره

 برابر 30 درصد از پر درآمدترين افراد در كشور بريتانيا حدود 10درآمدهاي خام 
 ؛ درصدي كه جزو كم درآمدترين افراد هستند10بيشتر است از درآمدهاي خام 

اما پس از محاسبه .  به ظاهر نشانگر يك نابرابري عظيم استي كهعدد
د، ضريب مزبور به رقمي نزديك هاي پرداختي و مزاياي دولتيِ دريافتي افرا ماليات

اي براي توجيه  با وجود اين، باز هم عده. رسد، كه چندان زياد نيست  مي6
كنند،  استناد مي) 30يعني ضريب (هاي بازتوزيعي به نتايج آماري نوع اول  سياست

  .و اين يعني استفاده متقلبانه از آمار

  برابري در درآمد يا ثروت؟
هاي  بايست از پاداش جويند مي  يك جامعه مشاركت مياين ايده كه افرادي كه در

البته به .  معروف است2»خواهي مساوات«مادي برابر برخوردار باشند به ايده 
خواهي را مشخص كرد، و دليل اين دشواري  شود معناي دقيق مساوات سختي مي

  . گردد تا حدي به تناقضات ذاتي خود اين اصطالح برمي
كنند كه آيا خواستار برابري در درآمدها  ي مشخص نميخواهان به درست مساوات

  . هستند يا برابري در ثروت

بايست بپذيرند  ها اين است كه درآمدها بايد برابر باشند، به ناچار مي اگر منظور آن
هاي عظيم در ثروت امري  كه حتي با وجود برابري در درآمدها باز هم بروز تفاوت

                                                            
1. raw incomes 

2. egalitarianism  
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انداز يا  خص ممكن است درآمدش را پسيك ش. ناپذير خواهد بود اجتناب
 در حالي كه ؛گذاري كند و به اين ترتيب بر سرمايه و ثروتش بيافزايد سرمايه

شخص ديگري با درآمدي مساوي اولي، ممكن است همه پولش را در قمار ببازد 
در چنين شرايطي، پس از مدت كوتاهي . هاي آني كند يا آن را صرف خوشگذارني

  . دو شخص بسيار با يكديگر متفاوت خواهد شدميزان ثروت اين 

به عالوه، اگر حقوق پرداختي همه مشاغل با هم برابر باشند، به زودي براي 
مشاغل آسان و دلپذير يك تقاضاي اضافي عظيم به وجود خواهد آمد و در مقابل، 

اصوالً . مشاغل سخت و نامطبوع نيز با كمبود شديد متقاضي مواجه خواهند شد
مي دارد كه كسي بخواهد زحمت مشاغل سخت و سنگين را بر خود هموار چه لزو

توانند به كارهاي راحت و دلپذير مشغول شوند و   وقتي همكاران تنبل او مي،كند
   به همان اندازه او اجرت و پاداش دريافت كنند؟

همچنين بايد در نظر داشت كه يك شغل فقط در درآمد مادي آن خالصه 
شوند  هاي ديگري را نيز شامل مي از درآمد مادي، مشاغل جنبهبه غير . شود نمي

به طور مثال، داشتن همكاران . گويند  مي1»درآمد روحي«كه اقتصاددانان به آن 
 از  يخوب و دلپذير، يا كار در منطقه زيبايي از كشور يا بخش مناسب و مرفه

رند قدر و ب ها لذت مي اين كيفيات ممكن است در نظر كساني كه از آن. شهر
توان در اين درآمدهاي  قيمت بسيار بااليي داشته باشند، اما به هيچ طريق نمي

  .روحي بين همه افراد برابري حاصل كرد

باشد، با » ثروت«خواهان از برابري بين افراد برابري در  حال اگر منظور مساوات
 متفاوت كه به طور طبيعي بسيار با هم(ها و استعدادهاي افراد  توجه به مهارت

ها و  كنندگان براي اين مهارت و همچنين نظر به شدت تقاضاي استخدام) هستند
 و ؛هاي بزرگي بين درآمدهاي افراد وجود خواهد داشت استعدادها، باز هم تفاوت

انداز كرده و بر ثروت خود بيافزايند  اي پس  كه قبالً اشاره شد، اگر عدههمان طور
                                                            

1. psychological income 
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هاي  كرده و كاهش دهند، ميزان اموال و دارايياي ديگر ثروتشان را خرج  و عده
به سرعت با يكديگر تفاوت پيدا ) هر اندازه هم كه در ابتدا برابر بوده باشد(آنان 

  در آن صورت چاره چيست و چه بايد كرد؟ . خواهد كرد

 ،1950 مجري يك مسابقه محبوب راديويي در بريتانياي دهه ،1»ويلفرد پيكلز«
شان  درباره خودشان و آمال و آروزهايكنندگان شي از شركتاش را با پرس برنامه

آرزوي ": كنندگان در پاسخ به اين پرسش گفت روزي يك از شركت. كرد آغاز مي
ها را به مساوات بين  هاي دنيا را به دست بياورم و آن من اين است كه تمام پول

. روبرو شداحساس خيرخواهانه او با تشويق شديد حضار . "همه مردم تقسيم كنم
: اش خراب كرد متأسفانه فرد مزبور فضاي عاطفي به وجود آمده را با جمله بعدي

خواست وقتي سهمي را كه به خودم رسيده بود خرج كردم، اين كار را  و دلم مي"
حقيقت اين است كه در دنيايي كه همه چيز مدام در حال . "كردم دوباره آغار مي

  .وان ثروت افراد را برابر نگه داشتتغيير و دگرگوني است، به زحمت بت

بنابراين، برابري در نتايج، چه در مورد درآمدها و چه در مورد ثروت، هم 
برابر كردن ثروت و درآمدها، و برابر نگه داشتن . طبيعي است و هم ناپايدارغير
براي . امان به آزادي و حق مالكيت افراد است ها، مستلزم تجاوز و يورشي بي آن

ها بگيريم و به  اي را به زور از آن اي نيست جز آن كه ثروت عده چارهاين كار 
هاي   و تازه بايد اين كار را دائماً تكرار كنيم تا شايد اموال و دارايي؛ديگران بدهيم

  .افراد تا حد بسيار كمي با هم برابر بمانند

 طور به. به عالوه، تقسيم و بازتوزيع برخي از انواع ثروت به كلي ناممكن است
مثال، يك كارخانه عظيم، پيچيده، فعال، و مولّد ثروت را شايد بشود قطعه قطعه 

آالت و آجرها، تقسيم نمود و آن  دهنده آن، يعني ماشين كرده و به اجزاي تشكيل
اي قسمت كرد، اما در آن صورت آن كارخانه ديگر  قطعات را به مساوات بين عده

شود آن را فروخت و پولش را بين  ي نميدر ضمن، حت. كند هيچ چيزي توليد نمي
                                                            

1. Wilfred Pickles 
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همه بازتوزيع كرد، زيرا در دنيايي كه ثروت همه افراد با يكديگر برابر باشد، هيچ 
  1. فردي به اندازه كافي پول ندارد كه بخواهد آن كارخانه را بخرد

ها  هاي بازتوزيعي بسيار ناكارامد هستند و براي اجراي آن اين قبيل سياست
ها مردم را از ثمره كار و تالش خود  اين سياست.  جز توسل به زوراي نيست چاره

برند، و به جاي بازتوزيع  انداز را از بين مي كنند و انگيزه كار و پس محروم مي
ها نيازمند اعمال يك قدرت  اجراي اين سياست. كنند ثروت، آن را به كلي نابود مي
  . اد همخواني ندارداي كه با جامعه آز  سلطه؛و سلطه عظيم سياسي است

  2جزئيات كاركرديِ بازتوزيع
 است كه دقيقاً چه كساني بايد در  موضوعگيري درباره اين  تصميم،مشكل بعدي

خواهان در كشورهاي  به طور معمول، مساوات. فرايند بازتوزيع شركت داشته باشند
شان، يا ثروتمند دامنه پيشنهادات بازتوزيعي خود را به شهروندان قانوني كشور خود

دليل . كنند نهايتاً به شهروندان گروهي از كشورهاي مشابه و همجوار، محدود مي
به فرض هم (تقسيم درآمد و ثروت بين همه مردم دنيا : اين امر هم واضح است

                                                            
پولي افراد را در جامعه كامالً  هر چند نويسنده در اين جا به بيانِ واقع پرداخته و صرفاً نفسِ بي. 1

شود، اما خواننده در تعمق بيشتر در مفهوم واقعي نبود پول كافي نزد هيچ يك از  برابر يادآور مي
 آيا اين تصوير، اين جامعه برابر، :تواند خودش را با پرسشي اساسي مواجه ببيند افراد جامعه، مي

را به واقع » طبقه جامعة بي«اي اين فقر و نداري عمومي، اين  حقيقتاً خوب است؟ به هر حال، عده
ها نمونه شاخصي از  ماركسيست. سرايند دانند و برايش شعر و حماسه مي زيبا و خواستني مي

هايي كه نياز به سرمايه فراوان داشته به اعتقاد آنان انجام كارهاي بزرگ، كار. اين عده هستند
كه رهبران آن خودشان حامي زحتمكشان هستند و به جز (است » حزب«باشد، بر عهده 

و بسيار رويايي و دلپذير است ) خوشبختي و راحتي زحمتكشان هيچ آرزو و هدف ديگري ندارند
، نزد هيچ يك از ها عدالتي ها و بي ، اين عامل اصلي انحرافات و ظلم»سرمايه«كه پول و 

اي نيز، از جمله نويسنده  عده). تا مبادا به وسوسه آن آلوده شوند(زحمتكشان خلق نباشد 
ها  اي كه در آن آدم حتي تصور جامعه. دانند بار و زشت مي نهايت رقت كتاب، اين وضعيت را بي

نه و زندگي آرزوي ثروتمند شدن خود وعزيزانشان را نداشته باشند، و براي بهتر شدن وضع خا
  . مترجم –كند خود تالش نكنند، انسان را دچار ترس و اندوه مي

2. The mechanics of redistribution 
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مستلزم افت شديد استانداردهاي زندگي مردم در كشورهاي ) كه عملي باشد
آميز از سوي مردم  ورتي مسالمتبعيد است كه چنين سياستي به ص. ثروتمند است

  . اين كشورها پذيرفته شود

خواهان در كشورهاي فقير، عموماً يك بينش جهاني در مورد  در مقابل، مساوات
بنا به استدالل آنان، تقسيم ثروت كشورهاي ثروتمند بين همه مردم . برابري دارند

اما اين . اهد آورددنيا تفاوت عظيمي در سطح زندگي مردمان فقير دنيا به وجود خو
 زيرا مردم كشورهاي ثروتمند هرگز با چنين موضوعي ،خيال باطلي بيش نيست

  . موافقت نخواهند كرد

ها و پيشنهادات بازتوزيعي در عمل  در ضمن بايد توجه داشت كه اين قبيل طرح
ثروت . كنندة ثروت پايدار براي مستمندان باشند انند تضمينتو هيچ وقت نمي

در واقعيت هيچ مخزن ثابتي از ثروت وجود .  نيست1»بازي مجموع صفر«يك 
اي بخواهند يا بتوانند با برداشت از آن به قيمت فقيرتر شدن  ندارد كه عده

ي ثروت آن چيز. هيچ ثروتي از پيش وجود ندارد. اي ديگر ثروتمند شوند عده
است كه در جريان فرايند مداومي از نوآوري، اقدام اقتصادي، تجارت، و انباشت 

نابود كردن سرماية مولّد كساني كه سرمايه دارند هيچ . »شود خلق مي«سرمايه 
سياست . كمكي به بهبود وضعيت كساني كه سرمايه ندارند نخواهد كرد

 ؛موانع بازدارنده بيانديشيماي براي از ميان برداشتن  تر آن است كه چاره عاقالنه
برند و مردم  ها را از بين مي موانعي نظير جنگ و چپاول و دزدي، كه انگيزه

انداز و انباشت سرمايه براي خودشان مأيوس  كشورهاي فقيرتر را از پس
  . كنند مي

توان بازتوزيع  هاي مطرح شدة فوق در مورد اين كه اصوالً چه چيزي را مي پرسش
توان بخشيد، همگي به روشني  توان گرفت و به كه مي ا از كه ميكرد، و ثروت ر

مؤيد اين امر هستند كه حصول توافق در مورد شكل ظاهري و ماهيت 

                                                            
1. zero-sum-game 
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با اين حال، براي اجرايي . پذير نخواهد بود هاي بازتوزيعي هرگز امكان سياست
 ؛كردن هر نوع سياست بازتوزيعي وجود يك برنامه مشخص و معين الزامي است

در صورت نبود . اي كه همه با آن موافقت داشته و خود را با آن وفق دهند برنامه
هاي بازتوزيعي، توسل به  چنين توافقي، تنها راه براي نائل شدن به اهداف سياست

  . زور است

وادار كردن مردم به اطاعت از ايده برابري مادي، انگيزه افراد براي تالش در 
اگر قرار باشد منافع . كند  به كلي نابود ميجهت رسيدن به وضعيت بهتر را

كوشي شما را از شما بگيرند  مادي حاصل از نوآوري، اقدام اقتصادي، و سخت
و به ديگري بدهند، ديگر چه لزومي دارد كه بخواهيد براي موفقيت خود 

خواهانه  هاي مساوات ها و اعمال سياست تالش كنيد؟ به عالوه، ترويج ايده
اقدامات . تر از اين نيز براي كل بشريت در بر دارد خسارتي بس عميق

افرادي كه براي توليد كاالها و خدمات بهتر : اقتصادي ماهيتي نوآورانه دارند
ها و  وقفه خود، به خلق كاالها و شيوه كنند، در جريان تالش بي تالش مي

شوند كه باعث بهبود زندگي همه  سابقه و نويني نائل مي هاي بي آوري فن
خواهي با خفه كردن اقدامات ابتكاري  ايده مساوات. ها خواهند شد سانان

اقتصادي و كشتن روحيه خالقيت، روند پيشرفت دائمي در زندگي مادي همه 
تر براي مردم دنيا  اي روشن انداز آينده هاي جهان را مسدود كرده و چشم انسان

  .كنند را تيره مي

 برابري و عدالت 

  دو معناي عدالت
ها  آن.  مبناي استدالل بسياري از حاميان بازتوزيع ثروت يا درآمد استعدالت

اي از مردم ثروتمندتر از بقيه  است كه عده» ناعادالنه«كنند كه  معموالً اظهار مي
ها به مراتب ثروتمندتر از   يا از عدالت به دور است كه تعداد كمي از آدم؛هستند

را » عدالتي اجتماعي بي«ن به اصطالح عاملي كه اي. فقيرترين اقشار مردم هستند
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دهندة  دهد اين است كه ثروت افراد الزاماً بازتاب تر جلوه مي شديدتر يا پر رنگ
   1.افزايند نيست ارزشي كه به جامعه مي

خواهانه، واژه  هاي مساوات اما حقيقت اين است كه در اين قبيل استدالل
 داريم و آن را با سرشت كه همه ما به نيكي و مطلوبيتش اذعان(» عدالت«

به سرقت رفته و معنايي كامالً متفاوت، يعني ) يابيم انساني خود سازوار مي
  .، به آن داده شده است2»خوبي«يا » برابري«

عدالت در معناي اصيل و دقيقش ناظر به سلوك يا رفتاري است كه ما در تعامل 
 و قرارداد خود عدول كند اگر كسي از عهد. خود با ديگران از يكديگر انتظار داريم

رفتار كرده، زيرا بر اساس » ناعادالنه«گوييم كه  يا چيزي را به سرقت ببرد، ما مي
اين نوع  و نيز بر اساس قواعد قانوني و اخالقي خود» رساني عدم آسيب«اصل 

به عبارت ديگر، اين معنا از . دانيم مي» ممنوع«شده يا   اعمال و رفتار را نهي
ها  گويند، ناظر به چگونگي رفتار انسان  مي3»عدالت تعاملي« آن عدالت، كه به

                                                            
كنيم  دار بزرگ اشاره مي به طور مثال، ما معموالً به ميزان سرمايه و ثروت هنگفت يك كارخانه. 1

اما به ندرت پيش . نمايد گير مي ظيم و چشمو تفاوت ثروت او با كارگرانش در نظر ما بسيار ع
دار به جامعه افزوده صحبتي به ميان بياوريم، مثالً از كاالي  آيد كه از ارزشي كه آن كارخانه مي

عالي و بادوامي كه با قيمت مناسب در اختيار ما قرار داده، يا هزاران شغلي كه كارخانه او ايجاد 
طه دريافت حقوق از او سر و سامان گرفته و وضعشان بهتر هاي زيادي كه به واس كرده و خانواده

   .مترجم –شده است
2 .fairness:  ًاما نظر به اين كه در زبان ،كنند  ميترجمه» انصاف«به اين كلمه را در فارسي معموال 

دف بسيار به هم نزديك هستند و گاه حتي دقيقاً مترا» عدالت«و » انصاف«هاي  فارسي معناي واژه
 زيرا در فرهنگ لغات ،استفاده شده» خوبي«شوند، در اين متن به عمد از كلمه  هم محسوب مي

انگليسي كلمه مزبور مترادف عدالت نيست و منظور نويسنده كتاب هم دقيقاً همان چيزي است كه 
گوييم كه هيچ كدام مترادف  تعصبي و صداقت مي ما در فارسي به آن خوبي، قشنگي، دلپذيري، بي

   . مترجم–نيستند» عدالت«صحيح و دقيقي براي مفهوم واقعي 
كه بر مبناي رابطه افراد با است  عدالتي )commutative justice( تعاملي منظور از عدالت. 3

شود، به ويژه روابطي كه ناظر به مبادله منصفانه كاال بين افراد، وفاي به عهد،  يكديگر تعريف مي
   مترجم–ها بوده باشد  با قرارداد مورد توافق آنو انجام تعهدات طرفين مطابق
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يابد كه افراد عملي را آگاهانه و از  اين معنا از عدالت فقط زماني مصداق مي. است
بيمار گردد،  نزاااگر شخصي بر اثر ويروس آنفلو. روي ميل و به عمد انجام دهند

و تلخ و مصداقي از بداقبالي ماندگي جسمي رنج ببرد، گر چه رنج ا يا از يك عقب
 زيرا در اين جا از ،دانست» ناعادالنه«توان عارضه او را  شود، اما نمي محسوب مي

  .اي سر نزده است هيچ كس عمل ناعادالنه

 از آن ياد 1»عدالت توزيعي«، كه گاه با عنوان »عدالت«دومين كاربرد واژه 
ديگر ندارد، بلكه ناظر به توزيع كنند، ربطي به رفتار و نحوة تعامل افراد با يك مي

با اين حال، در يك جامعه آزاد، . بين افراد است) اشيا، اموال، ثروت، و غيره(چيزها 
ظهور پديدة توزيع ثروت يا درآمد بين افراد صرفاً نتيجة يك روند طبيعي از 

 روندي كه در آن همة افراد از قواعد قانوني ؛هاي داوطلبانه اقتصادي است فعاليت
تواند  اين روند، و توزيع برآمده از آن، نمي. كنند  اخالقي جامعه پيروي ميو
به .  زيرا در طي اين روند هيچ كس ناعادالنه رفتار نكرده است،باشد» ناعادالنه«

آن چه روي داده صرفاً يك امر  نداشته؛ واقع، هيچ كس اين پيامد خاص را منظور
  2.بوده استطبيعي يا واقعيتي از واقعيات زندگي 

 ارزش براي جامعه

 ما به اشتباه جامعه را يك نوع 3»عدالت اجتماعي«هنگام استفاده از اصطالح 
كنيم كه آگاهانه در مورد الگوهاي ثروت و درآمد تصميم  شخص خاص فرض مي

توانند  اي ندارد؛ فقط افراد هستند كه مي از خود هيچ اراده» جامعه«اما . گيرد مي
 و افراد نيز درباره موضوعات ؛ر مبناي آن تصميم عمل كنندتصميم بگيرند و ب
مبهم . هاي اجتماعي و اقتصادي اختالف نظرهاي جدي دارند مربوط به سياست

يكي از داليل جذابيت اين ايده براي تعداد زيادي از » عدالت اجتماعي«بودن ايدة 
                                                            

1. distributive justice 

» سراب عدالت اجتماعي«نكته مزبور و نكات مطرح شده در ادامه اين مبحث به تفصيل در كتاب . 2
  .اند ، بحث و بررسي شده1978چاپ انتشارات دانشگاه شيكاكو، » فردريك هايك«نوشته 

3. social justice 
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ند توزيع نتيجه رو«به اين پرسش كه » عدالت اجتماعي«پاسخ ايده . مردم است
آميز است و به همين دليل از آن  شديداً ابهام» ثروت و درآمد دقيقاً بايد چه باشد؟

 چرا كه اين ابهام به سادگي روي تمام آن اختالف نظرات جدي ،كنيم استقبال مي
  .كشد ميان افراد ماله مي

كنيم با دقت بيشتري به مسئله نگاه كنيم و به جزئيات اين  زماني كه ما سعي مي
هاي مادي بايد چگونه و با چه  باالخره توزيع پاداش«پرسش بپردازيم كه 

آن وقت است كه » مكانيسمي انجام بگيرد كه به لحاظ اجتماعي عادالنه باشد؟
اكثر مردم . گردد ناپذيريِ رسيدن به توافق درباره مكانيسم مزبور آشكار مي امكان

هدف درستي نيست، چون در آن » هابرابري كامل درآمد«قبول دارند كه رسيدن به 
تراش و نااليق  صورت همه افراد، هر اندازه هم كه دلشان بخواهد تنبل و اشكال

واضح است كه در پرداخت پاداش .  به يك اندازه پاداش خواهند گرفت،باشند
بنابراين، يك ديدگاه . كوشي و دستاوردهاي افراد را مد نظر قرار داد بايست سخت مي

ها را  ري از مردم اين است كه به جاي برابري كامل، پاداشمشترك بين بسيا
  .ها اختصاص داد به آن» ارزش افراد براي جامعه«بايست متناسب با  مي

اما مسئله اين است كه چه كسي بايد تصميم بگيرد و تعيين كند كه ارزش يك 
هاي   است؟ جامعه كه يك شخص نيست تا ارزشچه قدرشخص براي جامعه 

هاي خاص  توانند به چيزي كه ارزش مردم نمي. ا داشته باشدخاص خودش ر
فقط افراد هستند كه براي خود . خودش را ندارد ارزش مشخصي را نسبت دهند

ها نيز به شكلي گسترده با يكديگر تفاوت داشته و   و آن ارزش؛هايي دارند ارزش
م ممكن است اي از مرد عده. به واقع غالباً با هم ناسازگاري و حتي تضاد دارند
اي ديگر ممكن   عدهحالي كهبراي بازي يك فوتباليست ارزش قائل باشند، در 

است بازي فوتبال در نظرشان مسخره باشد و اجراي يك نوازنده ويولن را واجد 
كدام در اين وضعيت، امكان ندارد بتوانيم با قاطعيت اظهار كنيم كه . ارزش بدانند

شود خوشي و   چون نمي؛كنند عه ارائه مي از اين دو ارزش بيشتري به جاميك
توانيم تصميم بگيريم و تعيين   ميچه طورما . لذت مردم را با هم مقايسه كرد
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كنيم كه پرستار، قاضي، كارگر معدن، قصاب، مأمور ماليات، غواص، كاشف يك 
ارزش براي «بخش، استاد رياضيات، يا هر فرد ديگري به چه ميزان  داروي نجات

  د؟دار» جامعه

  توزيع بر مبناي شايستگي
ها بايد بر اساس  خواهان اين است كه پاداش يكي از ديگر پيشنهادات مساوات

اي براي  طرفانه اما در اين مورد نيز هيچ شيوة بي. شايستگي افراد توزيع شوند
. ها وجود ندارد تعيين شايستگي نسبي افراد مختلف و چگونگي پاداش دادن به آن

ها و  هاي كامالً متفاوتي درباره شايستگي  است ديدگاهافراد مختلف ممكن
  . ها داشته باشند هاي متفاوت و نحوة ستودن يا اجر و پاداش دادن به آن كيفيت

 باز هم ؛ها اتفاق نظر وجود داشته باشد حتي به فرض محال كه درباره شايستگي
 تعيين هاي متعددي مواجه هستيم اگر بخواهيم در عمل با موضوعات و دشواري

ها چه ميزان از شايستگي را بايد مد نظر  كنيم كه در هر مورد براي پرداخت پاداش
ها كوشش و تالش خود را در كاري  آيا بايد به شايستگي فردي كه سال. قرار داد
 ولي ،گذاري كرده و رنج برده اما هر بار با شكست مواجه شده، پاداش داد سرمايه

) آزمايي مثالً با بردن بليط بخت(ناگهاني شخصي را كه به صورت اتفاقي و 
ها نفر ارزش  ثروتمند شده و با ثروتش چندين كارخانه ساخته و به زندگي ميليون

اقبالي از پاداش محروم و حتي تنبيه كرد؟ قرار نيست كه ما  افزوده، به جرم خوش
ن پيشرفت اقتصادي يعني باال بردن ارزش آ: ثمر را تشويق كنيم رنج و زحمت بي

 و زحمتي كه براي آن توليد فدا ، زمان،كنيم و پايين آوردن هزينه چه توليد مي
هاي شخصي صرفاً  ها و هدر دادن پاداش دادن به فدا كردن. ايم كرده و هدر داده

 و نه به تشويق ارائه خدمات ارزشمند به ،ها خواهد انجاميد به تشويق فدا كردن
  . ناي چنين اصولي كار كندتواند بر مب هيچ اقتصادي نمي. ديگران

ها بر اساس ارزش براي جامعه يا بر اساس شايستگي، كه  برخالف توزيع پاداش
ها  دهند، پاداش خصوصيات اخالقي و شخصي افراد را در نحوه توزيع دخالت مي
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 شوند، اما در محيط ديگري به نام بازار نيز به طور طبيعي توزيع مي
هاي اخالقي و شخصي  هندة شايستگيد  نه بازتاب1»هاي بازار پاداش«

دهندة زمان و تالشي كه توليدكنندگان   و نه بازتاب،توليدكنندگان هستند
هيچ اهميتي ندارد كه . كنند صرف توليد و عرضه محصوالتشان در بازار مي

گذاري بوده است يا  ها زحمت و سرمايه محصوالت توليدكنندگان نتيجه سال
 محيط بازار افراد با كاالها و خدمات خود به در. يك اتفاق همراه با شانس

. افزايند ها ارزش مي دهند و به زندگي آن ئه مياديگران خوشحالي و راحتي ار
ها در محيط بازار انعكاسي از ميزان همين خوشحالي و ارزش  توزيع پاداش

مشتريان در ازاي خدمات و كاالهاي توليدكنندگان پول پرداخت . است
 و دقيقاً در همين ؛راي اين كاالها و خدمات ارزش قائل هستند زيرا ب،كنند مي

هاي بازار بستگي دارند به ارزشي كه افراد به ديگر  معنا است كه پاداش
دهندة عوامل  هاي بازار بازتاب به عالوه، پاداش. دهند اعضاي جامعه ارائه مي

داد كميابي منابع، هوش و استعداد توليدكنندگان، تع: ديگري نيز هستند
ها هستند، و ضرورت و اهميتي كه  مشترياني كه خواستار كاالها يا خدمات آن
  . خريداران براي آن كاالها و خدمات قائلند

  توزيع مطابق با نياز
بايست مطابق با  خواهان اين است كه منابع مي يكي ديگر از پيشنهادات مساوات

شود كه چه كسي بايد  ياما باز هم اين پرسش مطرح م. مردم توزيع گردند» نياز«
شود؟ مرز مشخصي وجود ندارد كه  محسوب مي» نياز«تعيين كند كه چه چيزي 
شرايط زندگي مردم بسيار متنوع و . نياز را تعيين كند تفاوت بين نيازمند و بي

 اما اين درآمدها و ،ها با هم فرق دارند ها و درآمدهاي آن ؛ ثروت استمتفاوت
هاي  به عالوه، محيط و محله. ييرات شديد شوندها ممكن است دچار تغ ثروت

هاي جسماني و عقلي مردم نيز با هم فرق  توانايي. زندگي مردم با هم تفاوت دارند
. ها با افراد مختلف در مشاغل مختلف به كار اشتغال دارند دارند، و هر يك از آن

                                                            
1. market rewards 
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ن و مثالً داشتن شغل خوب با همكاران مهربا(هاي غيرمالي  اين قبيل مزيت
  .گنجند به هيچ عنوان در اعداد و ارقام نمي) صميمي

نيازي مردم يك امر نسبي است كه به قضاوت ذهني و شخصي  نيازمندي و بي
هاي  افراد بستگي دارد، و افراد مختلف بسته به وضعيت و شرايط خود ارزيابي

 فقط در» نياز«بازتوزيع ثروت و درآمد بر اساس . متفاوتي در مورد آن دارند
و تعيين مصاديق » نياز«گيري درباره  پذير است كه اختيار تصميم صورتي امكان

به يك قدرت قاهرة سياسي سپرده شود و آن قدرت بر اساس » نيازمندي«
اما مردم در يك جامعه . قضاوت خودش اقدام به توزيع ثروت و رفع نيازمندي كند

 يك از مقامات دولتي پذيرند كه چنين قدرت و اختياري به هيچ آزاد هرگز نمي
منزلة سپردن عنان و اختيار مطلق زندگي خود به  سپرده شود، زيرا اين امر به

چنين مردمي در حكم بردگان مقامات دولتي هستند و ديگر . دست ديگران است
  .شوند به معناي واقعي كلمه آزاد محسوب نمي

تواند  شد نميوجود داشته با» نياز«در ضمن، به صرف اين كه واقعيتي به نام 
شخصي كه از بيماري كليوي رنج .  براي ديگران ايجاد كند»تعهدي« وظيفه يا

 اما اين امر ديگران را ملزم ،برد ممكن است نياز به يك كليه سالم داشته باشد مي
نزديكان آن شخص . هاي خودشان را به او اهدا كنند كند كه يكي از كليه نمي

 نوعي تكليف اخالقي و خانوادگي احساس ممكن است براي اهداي كليه به او
ها ممكن است دلشان به درد بيايد و بخواهند از سر خيرخواهي  كنند و حتي غريبه

اما اقدام به كمك مالي يا اهداي كليه در نهايت . دوستي به او كمك كنند و نوع
ها را به زور به اهداي  تواند آن ها خواهد بود و كسي نمي تصميم شخصي خود آن

ما ممكن است اين نوع اقدامات خيرخواهانه را . يه يا كمك مالي وادار كندكل
تشويق كنيم و افراد نيكوكار را مورد ستايش قرار دهيم، اما يك جامعه آزاد 

كه براي كمك به ديگران دست به ايثار و » مجبور كند«تواند افراد را  نمي
  .فداكاري بزنند
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شوند كه خريداران براي   ارزشي توزيع ميها بر اساس در اقتصاد آزاد نيز پاداش
 و نه بر مبناي زور و ،اند كاالها و خدمات توليد شده در اقتصاد بازار قائل شده

به طور مثال، اگر مردم ماهي دريايي را به ماهي پرورشي يا كفش را به . اجبار
صندل ترجيح بدهند، منابع به سمت ترجيحات مردم هدايت شده و توليدكنندگان 

به همين منوال، اگر مردم .  توليد كفش و تهيه ماهي دريايي خواهند پرداختبه
اقدامات خيرخواهانه و بشردوستانه را ترجيح بدهند و برايش ارزش قائل شوند، 

 تصميم در 1.كند ها و ترجيحات هدايت مي اقتصاد آزاد منابع را به سمت آن ارزش
امعه آزاد اين ايده را كه فقط ج. شود اين قبيل موارد به خود اشخاص سپرده مي

تواند تشخيص دهد كه چه اهدافي شايسته حمايت هستند،  داند و مي دولت مي
  . كند مردود دانسته و از پذيرش آن امتناع مي

 خواهي  هاي مساوات ديگر زيان  
بار ديگري نيز در بر  نتيجه زيان» عدالت اجتماعي«خواهان بر  تمركز مساوات

ايده و واقعيت عدالت اصيل و تعاملي را تحت الشعاع قرار داده دارد و آن اين كه 
نظير برابري در (اصول ابتداييِ برسازندة يك جامعه آزاد . برد و در محاق مي
» عدالت اجتماعي« به واسطه به كارگيري و رواج اصطالح جديد )پيشگاه قانون

                                                            
اعتنايي اخالقي  در اين جا نكته مورد اشاره نويسنده ممكن است به طور ضمني داللت بر بي. 1

چه مردم  دهد كه آن  به اين معنا كه اقتصاد آزاد اهميتي نمي؛اقتصاد بازار آزاد داشته باشد
همين . دده دهند خوب است يا بد، و صرفاً منابع را به سمت خواست مردم سوق مي ترجيح مي

بر عليه بازار آزاد دستاويز » مردمي«موضوع در بسياري از تظاهرات و اعتراضات به اصطالح 
ها و   طراحاني كه خواستار اعمال انواع محدوديت؛گيرد طراحان اين قبيل تظاهرات قرار مي
ت شود اين اس اما نكته ظريفي كه كمتر به آن توجه مي. مقررات اخالقي بر اقتصاد آزاد هستند

هاي خيرخواهانه و تعداد نهادهاي خيريه در كشورهاي ثروتمند دنيا كه از  كه ميزان فعاليت
گيري بيشتر از  هاي اجتماعي و اقتصادي نسبي بيشتري برخوردار هستند، به طرز چشم آزادي

به عبارت ديگر، گر چه در جامعه . هاي اقتصادي كمتري برخورداند كشورهايي است كه از آزادي
اد آزاد ثروت افراد به مراتب بيشتر از شهروندان كشورهاي ناآزاد است، اما كامالً آشكار و اقتص

است كه با فزوني ثروت و توانايي جامعه، نهاد خيريه نيز در جامعه توانمندتر و اقدامات 
   . مترجم–شود بشردوستانه افراد آن جامعه بيشتر مي
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 ،روت و درآمدبازتوزيع ث. شوند ارزش مي اي از ابهام فرو رفته و بي در پرده
به جاي آن  سازد، زيرا در روند بازتوزيع، ها را ناممكن مي رفتار برابر با انسان
كنندگان  ها به يكسان رفتار كنيم، ناچاريم از هر يك از كمك كه با همه انسان

از  اي مقادير متفاوتي كننده مقادير متفاوتي از ثروت را بگيريم و به هر دريافت
  . ثروت را ببخشيم

  وهاي مادي هرگز از بين نرفته و با سماجت باقي خواهند ماندآرز

گر چه فلسفه وجودي عدالت اصيل و واقعي اين است كه تضادها را سامان دهد، 
به محض آن كه . كند در عمل خودش ايجاد تضاد مي» عدالت اجتماعي«اما 

عه كند، دولتي سعي در بازتوزيع ثروت بر مبناي شايستگي، نياز، يا ارزش براي جام
هاي ذينفع مواجه خواهد  گري و فشار تعداد پرشماري از گروه خود را با تحميل

يافت كه همگي ادعاي استحقاق و دريافت سهم بيشتري از ثروت بازتوزيع شده 
از آن جايي كه هيچ راه واقعي و روشني وجود ندارد كه بشود بين اين . دارند
هم هر كدام را تعيين كرده و به هاي ناسازگار و مدعي تصميم گرفت و س گروه

كشمكش آنان پايان داد، اين كشمكش سياسي سرانجام به اخذ تصميمات 
در نهايت قدرت و زور عريان است كه . دلبخواه و مستبدانه منتهي خواهد شد

  .درباره امور تصميم خواهد گرفت، زور عرياني كه با جامعه آزاد همخواني ندارد

افراد سعي  هاي بازتوزيعي در جريان باشد، سياستبه عالوه، در هر جايي كه 
كنند كه به نحوي سيستم را دور بزنند تا براي خود و خانواده و نزديكانشان  مي

اين موضوع قطعاً يادآور تجربه جامعه اتحاد جماهير . مزاياي بيشتري كسب كنند
گي شوروي سابق است كه در آن اكثريت جععيت كشور براي بهبود استاندارد زند

برابري اقتصادي «. هاي غيرقانوني بودند خود هر يك به نحوي درگير انواع فعاليت
 به سادگي شهرونداني را كه در حالت عادي قانونمند و درستكار هستند 1»اجباري

  .كند به ملتي بزهكار تبديل مي
                                                            

1. forced material equality 
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  نقش ثروتمندان
ي مثبت نيز  بلكه كاركردها،ها در ثروت و درآمد نه فقط نكوهيده نيستند نابرابري

آرزوي مردم براي كسب درآمد بيشتر و احتماالً ثروتمند شدن يك مشوق و . دارند
انگيزد تا دنبال شغل بهتري   مشوقي كه مردم را بر مي؛انگيزة بسيار نيرومند است

باشند، دست به اختراع و ابتكار بزنند، و كاالهاي بهتري توليد و توزيع كنند و با 
منزلة نخستين   ثروتمندان به. ديگران را بهبود ببخشنداين كار زندگي خود و 

 اين كاالهاي جديد هستند و از اين جهت نقش مهمي در روند كنندگان امتحان
  . كنند ها و ابتكارات جديد ايفا مي عملي شدن ايده

اين قبيل . آيند اكثر محصوالت جديد ابتدا به صورت كاالهاي لوكس به بازار مي
اند، اغلب در مقياس اندك و   نيافتاده و بازار وسيعي پيدا نكردهكاالها كه هنوز جا

ها را  به همين دليل، ثروتمندان اول از همه آن. شوند هاي زياد توليد مي با هزينه
بازخوردي كه توليدكنندگان از اين نخستين مشتريان . كنند خرند و امتحان مي مي

ا براي كاالي جديد خود را دهد كه سطح تقاض گيرند به آنان اجازه مي خود مي
ارزيابي و تعيين كنند، و متوجه شوند كه كجاي كارشان ايراد دارد و چگونه 

اين موضوع به آنان امكان . توانند كيفيت محصول خود را بهبود ببخشند مي
ها و محصوالت معيوب را كنار بگذارند و خود را درگير توليد انبوه  دهد كه طرح مي
شوند  ض، كيفيت كاالهايي را كه با توليد انبوه وارد بازار ميها نكنند و در عو آن

به اين ترتيب، تجربة آزمايشيِ مشتريان ثروتمند و پيشگام به نفع . ارتقا دهند
  . شود عموم مردم تمام مي

هاي اجتماعي مهم ديگري  ثروتمندان و افرادي كه درآمدهاي كالن دارند نقش
توانند در  ه منابعي كه در اختيار دارند مياين عده به واسط. كنند نيز ايفا مي

گذاري كنند و به  هاي آزمايشي جهت توليد كاالها و خدمات نوين سرمايه طرح
تر كرده و سوخت الزم  هاي پيش روي مردم را گسترده اين ترتيب دامنه گزينه

هاي  توانند باني و حامي طرح ثروتمندان مي. براي موتور پيشرفت را فراهم آورند
هاي تحقيقاتي، و هنرهايي شوند كه به اعتقادشان دولت از توجه  زشي، پروژهآمو
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به عالوه، ثروتمندان از چنان پشتوانه مالي برخوردار . ها غفلت كرده است به آن
هاي نوين سياسي كه از نظر مقامات دولتي  هستند كه بتوانند با ترويج ايده

. دي را به چالش بكشندشود، حاكمان متع تهديدي براي قدرتشان محسوب مي
اگر هدف ما حفظ و اعتالي جامعه آزاد باشد، مالحظات فوق همگي از اهميت 

  .برخوردارند

  نابودي سرمايه
كساني كه . كنند البته همه افراد به يكسان در مديريت منابع مولّد خوب عمل نمي

 .كنندكنند مجبورند منابع را به بهترين نحو مديريت  كارآفريني را پيشه خود مي
اين عده بخواهند از اقدامات و ابتكارات اقتصادي خود سودي كسب چنان چه 
اي به   را بلد باشند و منابع مولّد را به گونه بايست نحوة مديريت ريسك كنند، مي

هاي  اما سياست. پذير گردد تر امكان كار بگيرند كه توليد كاالهاي بهتر و ارزان
ديران ماهر خارج ساخته و بين ديگران پخش بازتوزيعي منابع را از دست اين م

اين امر به معناي اتالف سرمايه و از بين بردن فرصت ايجاد سرمايه . كنند مي
وقتي . كند ور مي اما سرمايه همان عنصري است كه اقتصاد را پربار و بهره. است

 ايجاد شود و منابع صرفاً به مصرف برسند، پيشرفت و بهروزي كمترسرمايه 
  . ناپذير رو به افول خواهد گذاشت اي اجتناب يِ دراز مدت جامعه به گونهاقتصاد

.  پيشرفت اقتصادي استةموتور محرك) درست مانند سرمايه(نابرابري نيز 
ربا  كنند عملكردي مانند آهن سودهاي كالني كه توليدكنندگان موفق كسب مي
حتمال كسب بيشترين كند كه ا دارد و افراد و منابع را به سمتي جذب و هدايت مي

 و در عين حال آنان را از رفتن به سمت مصارف ،وري را داشته باشد ارزش و بهره
بنابراين، افراد و منابع . دارد وري و ارزش كمتري دارند باز مي و كارهايي كه بهره
. افزايش يابندبيشترين حد ممكن درآمدهاي آينده به شوند كه  به سمتي جذب مي
نابرابري اقتصادي، كه بسياري از . رشد استرو به ئمي، پويا، و اين يك فرايند دا

 و ،مردم از آن نفرت دارند، در حقيقت جذابيتي است كه نيروي كار، استعدادها
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ها هدايت كرده و سطح خوشبختي اقتصادي را  منابع را به سمت پربارترين استفاده
اقتصادي، ثروت و درآمدها اگر ما براي دستيابي به برابري . برد در همه جا باال مي

ايم و  را بازتوزيع كنيم، در واقع مسير حركت اين نيروي جذاب را مسدود كرده
در . ايم كند از دست داده ارزش، بازدهي، و رشدي را كه اين نيرو در آينده توليد مي

شرايطي كه چشم اميد و اتكاي اين همه مردم فقير به رشد اقتصادي است، 
 اين نيروي عظيم بيشترين رنج را متحمل خواهند شد همين كساني كه از انسداد
هاي بازتوزيعي  توانيم اين قبيل سياست پس ما با چه جرأتي مي. مردم فقير هستند

  بناميم؟» عدالت اجتماعي«را 

  ماليات و رفاه
 باز هم امارسد،  گر چه برابري كامل ثروت و درآمد هدفي ناممكن به نظر مي

هاي تصاعدي و تحميل  كنند تا با وضع ماليات ش ميها تال بسياري از دولت
اما .  ثروتمندان هر طور شده به اين هدف نزديك شوندهاي سنگين مالياتي بر نرخ

ها با  اين ماليات. آور و مخرب باشند توانند بسيار زيان ها مي اين قبيل ماليات
گيري اين قبيل  يكاستن از پاداشِ تالش و اقدامات اقتصادي در واقع مردم را از پ

هاي اقتصادي  هاي مفيد مأيوس ساخته و در نتيجه مشاغل و پيشرفت فعاليت
  .كنند ها را نيز تنبيه مي حاصل از اين فعاليت

اندازها و سرمايه مردم تحميل  ها اغلب بر پس ناگوارتر اين كه اين قبيل ماليات
گذاري در  ايهشود كه مردم براي سرم انداز باعث مي ماليات بر پس. شوند مي

دهند پول  اقدامات اقتصادي كه سطح رفاه و خوشبختي كل جامعه را ارتقا مي
ماليات بر سرمايه نيز به اين معنا است كه منابع . ي در بساط داشته باشندكمتر
شود و به اين ترتيب خوشبختي  هاي مولّد مي ي صرف ساخت داراييكمتر

  .دهد اقتصادي كل جامعه در آينده را كاهش مي

اي،   در چنين جامعه.دارد داوطلبانه كامالً ماهيتي آزاد جامعه در مبادله و تجارت
توليدكنندگان فقط در صورتي قادرند پول در بياورند كه بتوانند كاال يا خدماتي 
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. توليد كنند كه مردم خواستار آن بوده و حاضر باشند داوطلبانه آن را بخرند
ثروتمند ) و مطابق با اصول يك جامعه آزاد(جامعه آزاد افرادي كه در يك 

عدالتي و   بيهيچ گونهاند و مرتكب  شوند اموال كسي را به سرقت نبرده مي
دهيم كه اموال ثروتمندان را به  ما نيز به هيچ كس اجازه نمي. اند ظلمي نشده

ها  ه دولتپس چرا بايد اجازه دهيم ك. بهانه كاهش نابرابري مادي از آنان بدزدند
       اموال آنان را به سرقت ببرند؟



  
 
 

5 
 تجارت و اقدامات اقتصادي آزاد   

 

 اقتصاد بازار آزاد  
است كه از طريق مبادلة » اقتصاد بازار آزاد«نظام اقتصادي در يك جامعه آزاد 

 ،تواند مستقيم باشد اين مبادله مي. كند داوطلبانه كاال يا خدمات بين مردم كار مي
در اين نظام اقتصادي . پذيرد  مياي به نام پول صورت  واسطة وسيلههاما اغلب ب

افراد آزادند تا به انتخاب خود تعيين كنند كه چگونه، چه موقع، كجا و با چه كسي 
در جامعه آزاد هيچ كس به . انداز، يا تجارت كنند گذاري، پس معامله، كار، سرمايه

  .شود انجام چنين كارها و معامالتي مجبور نمي

  قواعد ترويج همكاري
قانون نيست كه در آن هر كس بتواند بدون  بير آزاد يك اقتصاد اقتصاد بازا

 هر ،هايش براي ديگران اعتنا به پيامدهاي فعاليت رعايت قواعد مشخص و بي
تر به آن  ، كه پيش»رساني عدم آسيب«اصل . كاري كه دلش خواست انجام دهد
اقتصاد چارچوب مشخصي از قوانين در اين . اشاره شد، در اقتصاد نيز حاكم است

تساب، مالكيت، مبادله اموال، حق مالكيت شخص  اك حوزه نفوذشوجود دارد كه
ين قوانين نه فقط ا. گيرد بر نيروي كار خود، و اجرايي كردن قراردادها را در بر مي

ها، و  ها، شركت ، نظير مشاركتها  گروه جمعي بلكه رفتار،راافراد  رفتار فردي
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دولت حفظ و برقراري قواعدي وظيفه . دنده  ميها، را نيز تحت پوشش قرار خيريه
دولت همچنين نقش ضامن . كنند است كه مالكيت و آزادي افراد را محافظت مي

  .كند اجراييِ قرادادهاي منعقد شده بين مردم را ايفا مي

فلسفه وجودي قواعد مزبور اين نيست كه . اين نقش و وظيفه البته محدود است
 »تسهيل«هدف اصلي اين قواعد . كند» هدايت« را و كسب و كار مردممعامالت 

داني فلزي هستند كه آتش را در  به مثابه آتشاين قواعد  .معامالت مردم است
در ضمن، حائز اهميت است كه انرژي . كنند خود جاي داده و آن را مهار مي

. اقتصاد بازار در اثر فزوني بيش از حد قواعد و مقررات خفه و خاموش نگردد
دهند تا به قصد كسب   و قرارداد به مردم امكان مي، ابتدايي مالكيت، مبادلهقواعد

منفعت دوجانبه و بر مبناي اعتماد، اطمينان، و امنيت، با يكديگر به هر نحوي كه 
تر را  اين امر همكاري اقتصادي در مقياس وسيع. دانند همكاري كنند صالح مي

  .كند برابر ميتشويق كرده و مزاياي حاصل از آن را چندين 

  مزاياي حاصل از مبادله داوطلبانه
براي مردم بسيار ساده است كه تصور كنند در جريان معامله فقط فروشنده است 

واسطه يك معامله گردد، چون به هر حال، اين فروشنده است كه به  كه منتفع مي
ت  خريدار بعد از معامله نسبحالي كه در ؛شدهنسبت به قبل پول بيشتري نصيبش 

اي از مردم فكر كنند  شود عده  اين موضوع باعث مي.ي داردكمتربه قبل پول 
كارند و فقط در فكر سود و منفعت شخصي خودشان هستند و به  فروشندگان طمع

  .منفعت مردم توجهي ندارند

فايده  براي رفع اين اشتباه بايد پرسيد كه اصوالً. اما اين يك تصور اشتباه است
بها نظير طال و نقره  هايي كه پول در فلزات گران زماناصلي پول چيست؟ در 

شد، الاقل اين امكان وجود داشت كه از اين فلزات براي ساخت  خالصه مي
اما پولي كه از كاغذ و فلزات پايه و . جواهرآالت و چيزهاي تزئيني استفاده كرد

تنها  پول كاغذي يك كاال است و .ندارداستفاده چنداني شده   ارزش ساخته  كم
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توانيد با آن انجام دهيد اين است كه آن را با ديگر كاالها  كار مفيدي كه شما مي
  .و خدمات مبادله كنيد

كاال يا خريدار آن را با .  مبادله استاي براي به عبارت ديگر، پول ابزار يا وسيله
  ديگر مبادلهي، و فروشنده نيز آن را با كاال و خدمات افرادكند  مبادله مييخدمات
اين بر فرضشان اي هر دو طرف خريدار و فروشنده  در انجام هر معامله. كند مي

 اگر غير از اين چون است كه به واسطه آن معامله وضعشان بهتر شده است،
  .شدند  حاضر به معامله نميبود، مي

  كند تجارت چگونه ارزش ايجاد مي
ه كند از آن جايي كه هيچ شخصي حاضر نيست جنسي را با جنس ديگري معامل

 كرد كه هر دو ادعاتوان  ميو به چه دليلي چگونه پس ي دارد، كمتركه ارزش 
 آن دليل اين امر شود؟ برند و وضعشان بهتر مي طرف از انجام معامله سود مي

ارزش يك موضوع ذهني و . است كه ارزش، مانند زيبايي، در چشم بيننده است
 آن ،ارزش. اندازه، فرق داردشخصي است و با كيفيات علمي اشيا، نظير وزن يا 
مردم در  . يا موضوع دارديءفكر يا برداشت شخصي است كه فرد درباره يك ش

كشورهايي كه آب و هواي باراني دارند ارزش چنداني براي يك ليوان آب قائل 
كنند ممكن است يك ليوان آب را خيلي   اما مردمي كه در كوير زندگي مي.نيستند

اس آخرين مد ممكن است براي نوجوانان خيلي با ارزش يك لب. با ارزش بدانند
ها ممكن   والدين آنحالي كه در ،باشد و دلشان بخواهد حتماً آن را داشته باشند

  .است آن لباس را خيلي مسخره بدانند

ها در برداشت   است كه انساندليل منتفع شدن افراد در معامالت دقيقاً همين
گذاري روي چيزها با هم تفاوت  ارزشوة  ارزش و در نح مقولةشخصي خود از

خرد، براي آن مرغ ارزشي  اي در بازار يك مرغ مي  شخصي كه از فروشنده.دارند
اما . بيشتر از پولي قائل است كه در مبادله با مرغ به فروشنده پرداخت كرده است

در مقابل، فروشنده نيز ارزش پول دريافتي از خريدار را بيشتر از يك عدد مرغي 
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حال وقتي فروشنده مزبور با پول دريافتي از آن . داند كه به او فروخته است مي
كند، همين   را از يك فروشنده ديگر خريداري مي)مثالً نان(خريدار جنس ديگري 

داند كه  تر از پولي مي  يعني فروشنده مزبور نان را با ارزش؛شود اتفاق تكرار مي
ان اين مبادالت، هر سه نفر از معامالت خود منتفع در جري. كند نانوا از او طلب مي

  .اند اند و به همين است كه داوطلبانه به انجام معامله رضايت داده شده

گذاري شخصي خود روي مرغ، پول، و نان  ارزشبه واقع، هر اندازه كه اين سه نفر در 
ين سه كاال با هم تفاوت بيشتري داشته باشند، ميزان نفعي كه از مبادله هر يك از ا

بايست در موردش  در اين بين، تنها چيزي كه اين سه نفر مي. شود برند بيشتر مي مي
 يعني قواعد ؛كنند توافق داشته باشند قواعدي است كه بر مبناي آن با هم معامله مي

به جز . مالكيت، صداقت، و قرارداد كه تشكيل دهندة چارچوب اقتصاد بازار آزاد هستند
 در هر يك از اين معامالت به تمامي به دنبال كنندگان ك، مشاركتاين توافق مشتر

ها فقط به اين دليل حاضر به مبادله  نفع شخصي خودشان هستند و هر كدام از آن
  .  نه اين كه به فكر منافع طرف مقابل باشد،شود كه خودش نفع ببرد مي

دآگاه به ديگري نيز ها ناخواسته و ناخو اما با پيروي از قواعد مزبور، هر يك از آن
آدام «ها در جريان اين معامالت، به قول   آنكه گويي هر سة چنان ؛رساند نفع مي
 نكته .3شوند  هدايت مي2»دست نامرئي«، توسط نيرويي پنهان يا يك 1»اسميت

اي جز نفع شخصي   اين افراد هيچ انگيزهة هر سگر چهجالب اين جا است كه 
اند، و  ا ميل و رغبت به همكاري با يكديگر پرداختهاند اما داوطلبانه و ب نداشته

  .اند ناخواسته به يكديگر نفع رسانده

 با  و همكاري به تجارتيمتوان امروزه به واسطة ابزاري به نام پول، هر يك از ما مي
كنند و در  و نه فقط با ديگراني كه با ما در يك محل زندگي مي ،يمديگران بپرداز

                                                            
1 .Adam Smith  كه استفيلسوف اخالق، متفكر، و اقتصاددان شهير اسكاتلندي قرن هجدهم 

  . مترجم-پدر علم اقتصاد لقب گرفته است
2 .invisible handرساله ثروت «كه آدام اسميت آن را نخستين بار در  است صطالح معروفي ا

   . مترجم- به كار برد»ملل
3. Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, Book IV, ch. II, para. IX. 
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ها انساني كه در  د و فروش مشغولند، بلكه با ميليونمان به خري بازارچه سر كوچه
 مردمش را بلد  ايم، زبان  كشورهايي كه هرگز نديده؛كنند كشورهاي ديگر زندگي مي

شمار  در اين بي. شان مورد تأييد ما نباشد نيستيم، و شايد حتي فرهنگ و نظام سياسي
ن جريان را اين گونه سير اي. برند معامالت هر روزه، طرفين معامله همگي نفع مي

شوند؛ وضع  ها خلق مي كنند؛ ارزش مردم با هم همكاري مي: شود خالصه كرد مي
   .شود  كامياب مي وكند مي پيشرفت  كل بشريت وشود؛ ها بهتر مي انسان

  برند اقشار فقير بيشتر از همه نفع مي
سر جهان اين نظام مبادله آزاد به قدري طبيعي و پر خير و بركت است كه در سرتا

اين نظام حتي در كشورهايي كه به لحاظ ايدئولوژيك با بازار . گسترش يافته است
بسياري از . شود قانوني وجود دارد يا تحمل ميغير به شكلي آزاد مخالفت دارند

كشورهايي كه به شهروندان خود در موضوعات شخصي و اجتماعي آزادي اندكي 
  . شوند ي آنان قائل ميآزادي اقتصادي قابل توجهي برادهند،  مي

بازرگاني و  ،اين دينآتي گسترش در هاي آغازين پيدايش دين اسالم و  در سال
گشوده . اند تأثيرگذار بودهو از جمله عوامل مهم در قلمروي جهان اسالم تجارت 

هاي تجاري جهاني به ايجاد ثروت هنگفتي در اروپاي دوران  هارشدن شاه
نبوه به نوبه خود به توليد و شكوفايي هنر، فرهنگ، رنسانس انجاميد و اين ثروت ا

 چين،  تجارت باها به واسطه تجارت با اروپا و سپس آمريكايي. و دانش منجر شد
  .پيشرفت كرده و به كاميابي اقتصادي نائل شدند

  فقط ثروتمندان نبودند كه،اما در جريان اين موج فزاينده از خوشبختي انساني
آزادي اقتصادي در هر جايي كه . شان ترقي كرد ندگي سطح زهمراه اين موج،

 بيشتر از همه موجب باال رفتن سطح و استاندارد زندگي اقشار فقير ،گسترده شده
 اشاره كرده، 1»فريدمنميلتون « كه اقتصاددان آمريكايي، همان گونه. شده است
ناپذير يكي از تجمالت تصور كشي در داخل منزل در دوران امپراتوري رم آب لوله

                                                            
1. Milton Friedman 
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كشي نداشت زيرا  شده است، اما يك سناتور سناي رم نياز به آب لوله محسوب مي
اقشار فقير در دوران امپراتوري رم در فقري  .آوردند بردگان او برايش آب مي

كردند، اما امروزه اقشار فقير در شهر رم تجمالتي نظير آب گرم  بار زندگي مي نكبت
   1.كنند ك چيز عادي شده و آن را بديهي فرض ميكشي برايشان ي و سرد لوله

توان در گشوده  اين تأثير شگرف و اين تحول عظيم در زندگي اقشار فقير را مي
المللي در دوران اخير و در گسترش اصول اقتصاد بازار  هاي تجارت بين شدن دروازه

 و  در نتيجة همين گسترش.در كشورهايي نظير چين و هند به وضوح مشاهده كرد
 از سه دهه، تقريباً نزديك به يك ميليارد نفر در اين دو كشور از فقري كمتردر 

شان نسبت به گذشته بهتر شده  اند و وضع زندگي بار نجات يافته مطلق و نكبت
توانند آرزوي رسيدن به سطح  ها نفر ديگر در اين كشورها اكنون مي ميليون. است

جمالتي نظير تلفن موبايل، تلويزيون، و طبقه متوسط را در سر بپرورانند و از ت
در فرسا در سرما يا زير آفتاب سوزان،  به جاي كار طاقتد، و نمند شو اتومبيل بهره

  . گرفتگي كار كنند راحت، و بدون بوي بد و نمهايي تميز، خنك،  ادارات و كارخانه

 توان ثروتمند شد چگونه مي 

  توليدكنندگان بايد در خدمت مشتريان باشند
از تنوع و حق انتخاب برخوردارند، و اجباري ندارند كه مشتريان در يك جامعه آزاد 

ها يا  هايي كه در انحصار دولت ها و كارخانه از توليدكنندگان خاصي، نظير شركت
دهندگان  توليدكنندگان و ارائه. هاي ايشان هستند، خريد كنند رفقا و نورچشمي

رخ يا افزايش قيمت آن كاالها با هم تباني برخي كاالها ممكن است براي تعيين ن
ها را به دشواري بتوان در يك جامعه آزاد تا مدت زيادي  قبيل تباني  اينكنند، اما

مخفي نگه داشت، زيرا هر يك از آنان ممكن است وسوسه شده و براي جذب 
در عين حال، ديگر . هاي خود را تا حدودي كاهش دهد مشتريِ بيشتر قيمت

                                                            
1. Milton Friedman and Rose Friedman, Free to Choose, Harcourt Brace Jovanovich, 
New York, 1980, p.147. 
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ان آزادند كه وارد بازار شوند و به رقابت با توليدكنندگاني بپردازند كه توليدكنندگ
  .ها دارند سعي در باال نگه داشتن قيمت

اصالتاً رقابتي و مبتني بر بازار آزاد، توليدكنندگان فاقد قدرت بنابراين، در يك اقتصاد 
نندگان اگر اين توليدك. كشي از مشتريان خود هستند استفاده و بهره الزم براي سوء

پسند توليد كنند، خيلي زود كسب و   با كيفيت و قيمت مشترينتوانند كااليي را 
درست . هاي بزرگ نيستد افراد نيز اسير قدرت كمپاني. دهند كارشان را از دست مي
شان در  هاي بزرگ و توليدكنندگان هستند كه حيات اقتصادي بر عكس، اين كمپاني

التغيير عموم مردم پاسخ  هاي دائم رند به خواستهگرو رضايت مشتري است و مجبو
  .هاي مشتريان هماهنگ كنند دهند و خود را با خواسته

 اما همچنان و هر لحظه با رقابت ،يك كمپاني ممكن است خيلي عظيم باشد
يك كمپاني عظيم ممكن است تعداد زيادي محصوالت متفاوت توليد . روبرو است

اما چنين شركتي نه . متعدد و مختلف درگير باشدكند و در كسب و كارهاي بسيار 
هاي بزرگ، بلكه با رقابت بسياري از  فقط با رقابت آشكار و پنهان ديگر كمپاني

هاي كوچكي كه فقط يك يا چند   شركت؛هاي كوچك نيز مواجه است شركت
كنند و مترصد ورود به بازار در سطحي  كاالي خاص و مشابه آن كمپاني توليد مي

هاي  شركت.  بزرگ هستندهاي تر و گرفتن بازار آن كاالها از كمپاني گسترده
ي دارند قادرند برخي از محصوالت كمترهاي سر بار و جانبي  تر كه هزينه كوچك
 هاي شركت. تر توليد كنند  بزرگ را با كيفيتي بهتر و قيمتي ارزانهاي كمپاني
رائه دهند كه يك يا  جديد و خالق ممكن است محصوالت نويني به بازار اكوچك

  .  بزرگ را منسوخ و از دور خارج كندهاي چند محصول كمپاني
ها مدام در پي   و بازار آزاد، كمپانيداري نظام سرمايهدر بنابراين، اين ادعا كه 

الزاماً به توسعه داري   هستند و در نتيجه نظام سرمايه1»جويي به مقياس صرفه«
                                                            

1 .economies of scale: »كه با به معناي آن است » جويي به مقياس صرفه«يا » صرفه به مقياس
يابد و به همين  افزايش حجم توليد يك كاال هزينه متوسط توليد هر واحد از آن كاال كاهش مي

ها براي كسب مزيت كاهش هزينه دائماً سعي در افزايش حجم توليدات خود داشته  دليل كمپاني
   . مترجم –شوند تر مي و در نتيجه بزرگ
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آسا  به پيدايش انحصارات غولتر، و در نهايت  هاي بزرگ و بزرگ كمپاني
 هم هزينه خودش »مقياسجويي به  صرفه« . باطلي بيش نيستانجامد افسانه مي

تر هستند  هاي كوچك هاي عظيم فاقد چاالكي شركت ها و كمپاني سازمان: را دارد
براي درك بهتر اين مطلب، مروري بر نشريات . ها بسيار دشوار است و مديريت آن

. آموز خواهد بود ديمي، مثالً نشريات پنجاه سال پيش، عبرتهاي غربي ق و مجله
هايي كه در آن نشريات آگهي تبليغاتي چاپ  امروزه تعداد اندكي از كمپاني

هاي كوچك آغاز  رقبايي كه كارشان را در حد و اندازه. اند كردند باقي مانده مي
اند،   توليد كردهتر هاي به صرفه اند و محصوالتي با قيمت كرده اما نوآوري داشته
  .اند ها را از دور خارج نموده عظيم گذشته ربوده و آنهاي  گوي سبقت را از كمپاني

  سلطه بر قدرت اقتصادي محال است
هاي  ها، قادر نيستند در طي نسل ها و نه صاحبان و مديران آن بنابراين، نه كمپاني

معه آزاد ممكن افراد در يك جا. متمادي بر قدرت اقتصادي سلطه داشته باشند
آورد كه بتوانند  است ثروتمند شوند، اما ثروت و قدرت آنان تنها تا زماني دوام مي

در واقع، . به عموم مردم خدمت كرده و مشتريان را به سمت خود جذب كنند
 يك 1»از پيراهن مندرس تا پيراهن مندرس در سه نسل«المثل قديمي  ضرب

كنند و  هايي را تأسيس مي راد شركتپديده مشترك در جوامع آزادتر است؛ اف
سازند، اما وقتي نوبت كسب و كار به  ثروت فراواني براي خود و خانواده خود مي

ها را از دور  هاي ديگر كارشان را شروع كرده و آن رسد، كمپاني هاي آنان مي نوه
هن شوند و پيرا و نهايتاً نوادگان مانند نياكان خود مفلس مي (سازند رقابت خارج مي

  . )پوشند رسي مانند پدربزرگان خود ميمند
هايي است كه در آن  تر از نظام داري به مراتب بهتر و منصفانه به واقع نظام سرمايه

فقط عده خاصي از برگزيدگان و بزرگان به قدرت سياسي و اقتصادي دسترسي 
                                                            

1 .from short sleeves to short sleeves in three generations:  در ما كه( المثل آمريكايي ضرباين 
 پيراهن «به است بودن پاس و آس از كنايه كه را »كوتاه آستين پيراهن «مطلب رساندن براي آن

 صنايع معروف صاحبان از يكي و بوده اسكاتلندي المثل ضرب يك اصل در) كرديم ترجمه »مندرس
 خود، زادگاه از را آن »كارنگي اندرو «نوزدهم، قرن آمريكايي-لندياسكات مشهور دار سرمايه فوالد،

   . مترجم –است داده رواج آمريكا در را آن معناي سپس و داشته ياد به و شنيده اسكاتلند،
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 هايشان بر كنند تا به هر طريقي سلطه هميشگي خود و خانواده دارند و سعي مي
در يك اقتصاد آزاد، هر آدم با استعداد و مصممي . اين قدرت را تضمين كنند

 به شرطي كه به ديگران ؛تواند بلندپروازيِ ثروتمند شدن را در سر بپروراند مي
هاي  حزبي شانس ثروتمند شدن فقط به دوستان، فاميل، و هم. خدمت كند

 در .شود حدود نميقدرتمندان يا به اعضاي يك گروه نژادي و مذهبي خاص م
هاي  ترين و ثروتمندترين افراد در جوامع آزاد از اقليت حقيقت، تعدادي از خوشبخت

هايي جديد به جوامع آزاد  هايي متفاوت و ايده  كساني كه با تجربه؛مهاجر هستند
اند كه مردم مشتاق  اند و محصوالت و خدمات نويني ارائه نموده مهاجرت كرده

  . هستند ها آنخريد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آيا رقابت، سود، و تبليغات نوعي ولخرجي و اتالف:پرسش
   شوند؟ محسوب نمي

دهد تا كاري انجام  آن چيزي است كه به مردم انگيزه ميسود. خير
هها براي خلق محصوالت و خدماتي باشند ك داده و به دنبال فرصت

سود. خرند ها را انتخاب كرده و مي ديگران با رضايت كامل آن
همچنين نشانگر آن است كه منابع در جهت توليد محصوالت و

شوند كه مردم، در مقايسه با منابع خامِ در اختيار خدماتي استفاده مي
  . ها ارزش بيشتري قائل هستند خودشان، براي آن

 زيرا مردم را از محصوالت جديد نيز از اهميت برخوردار است،تبليغات
.سازد هاي حاصل شده در محصوالت موجود آگاه مي و از پيشرفت

 هم به مردم در گزينش بين محصوالت متفاوت حق انتخابرقابت
آورد تا به نوآوري و دهد، و به اين ترتيب به توليدكنندگان فشار مي مي

بدون. دازندتر بپر ارائه محصوالتي با كيفيت بهتر و قيمت ارزان
، و يا بايد بهشوند كنندگان ضعيف و درمانده مي رقابت، مصرف

 بپذيرند، ناچار هر چه را كه توليدكنندة انحصاري برايشان تدارك ديده
  .يا اين كه به كلي از خير خريد كاال يا خدمات مورد نظرشان بگذرند
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البته شكي نيست كه وقتي دولت قدرتمندي وجود داشته باشد كه به 
كنند از  ها و فعالين بازار نيز سعي مي شركتهاي خود امتياز بدهد،  نورچشمي

 با 1»رايزني«ها ممكن است به  شركت. قدرت دولت به نفع خودشان استفاده كنند
ها را از دور   باشند كه رقباي آنسياستمداران پرداخته و خواستار تصويب مقرراتي

ها گر  اين شركت .كند، يا حتي خواستار اعطاي انحصارات كامل باشند خارج مي
چه سعي در توجيه تقاضاهاي خود براي تصويب مقررات جديد دارند و اغلب 

كنند كه تصويب اين مقررات به خاطر محافظت از عموم مردم در مقابل  اظهار مي
انگيزه اصلي آنان محكم كردن جايگاه خودشان اما ، دارد استكاالهاي فاقد استان

شوند  ها تصويب مي  مقرراتي كه به واسطه اين رايزنيبا وجود اين،. در بازار است
. دهد كه با اصول جامعه آزاد همخواني ندارد  مي جبارانهها قدرتي  به شركت

و ايجاد انحصار   بازارها نبايد آن قدر قدرت داشته باشند كه اقدام به انحراف دولت
به عوض اين كارها، نقش و وظيفه دولت بايد اين باشد كه آزادي و رقابت . كنند

  .را توسعه دهد

  كارآفريني
كوشي خالصه  هميشه و صرفاً در سخت »موفقيت«در يك جامعه آزاد مفهوم 

شما  .كند كوشي اغلب به حصول موفقيت كمك مي  هر چند كه سخت؛شود نمي
                                                            

كه اتفاقاً در فرهنگ سياسي  (lobbying و lobby موارد براي اصطالح كثرار اين كتاب ما در د. 1
ها و خبرها از آن به همان شكل انگليسي  است و هر روز در روزنامهفارسي يك واژه جاافتاده 

 گر چه قبول داريم  كه كلمه .ايم استفاده كرده» رايزني«از مترادف فارسي ) شود استفاده مي
 زيرا البي كردن در ،را  برساند» البي كردن«شايد نتواند به تمامي بار معنايي كلمه » رايزني«

ي داللت بر فشار و گاه حتي تباني دارد و از همين جهت تا حدودي فرهنگ سياسي غرب به نوع
بيشتر گوياي مشورت كردن » رايزني«سازد، در حالي كه كلمه  معنايي منفي به ذهن متبادر مي

است و بار معنايي مثبت دارد، اما به هر حال ترجيح كلي ما بر اين بوده كه تا حد امكان از 
در ضمن، اميد داريم با استفاده بيشتر از اين قبيل . يز كنيماستفاده از كلمات انگليسي پره

ها در فرهنگ سياسي ما رواج بيشتري پيدا كنند و  رفته كاربرد آن هاي فارسي رفته مترادف
  . مترجم–استفاده كنيم» البي«ديگر مجبور نباشيم از كلماتي نظير 
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شدن بايد محصوالت و خدماتي ارائه دهيد كه ديگران حاضر به خريد براي موفق 
 حدس در مورد  باشد، يعنيپذيري ريسك تواند شامل اين كار مي. آن باشند

اي   به زنجيرهدهي سازماننيز ، و متقاضي آن باشند  مردممحصوالت جديدي كه
هندگان، د ارائهديگر بسياري از دخالت دادن از توليد كه ممكن است مستلزم 

 تعداد كمي از مردم تمايل به ،به طور نسبي.  باشدكنندگان ، و توزيعكاركنان
اما افاضة ارزشمند و واقعي كارآفرينان . دارندها  ها و مسئوليت پذيرفتن اين ريسك

 هايدر مورد تقاضاآنان آميز  بيني درست و موفقيت  پيشها و  خطر كردنهمين
كارآفرينان . هاي توليدي است ها و تالش بكهها و ش  سيستمدهي سازمانآينده و 
درست بوده باشد و ها   آنهاي بيني  و اگر پيششوند  بزرگي را پذيرا ميهاي ريسك

  . ها را بخرند، پاداشي شايسته دريافت خواهند كرد مردم محصوالت آن

شود و افراد را بر  وري مي ها به نوبه خود مشوق نوآوري و بهره بزرگي اين پاداش
انگيزاند تا محصوالت و فرايندهاي نوين و بهتر خلق كنند و اميد داشته باشند  مي

. اند كه آنان نيز به ثروت و موفقيتي نائل شوند كه كارآفرينانِ پيشين به دست آورده
و اين بهبودي و نوآوري و ابتكارات دائمي به نفع مشتريان و در نتيجه به نفع كل 

 كه از رنج و زحمت مردم كاسته و يا به نوعي ابتكاراتي. جامعه تمام خواهد شد
به مراتب بهتر از هر نقشه و برنامه رفاهي دولتي ها را بهبود بخشيده  زندگي آن

  .اند اندهسطح زندگي و خوشبختي مردم را ارتقا داده و ثروت را در همه جا گستر

يي و با توانستند به تنها شوند كه هرگز نمي مشتريان از كاالها و خدماتي منتفع مي
به طور مثال، ساخت، توسعه، .  بسازنديا در جايي پيدا كنند ها را همت خودشان آن

بسيار بعيد است . نياز دارد فراوان  يك داروي مؤثر به پژوهش و تخصصهو ارائ
اي  كه افراد معمولي دانش و تخصص شيمي و بيولوژي و تجيهزات كارخانه

 هاي ه تنهايي دارا باشند، اما شركتپيشرفته براي توليد آن دارو را خودشان ب
 حتي داروفروشان . داروسازي آن دانش و تخصص و تجهيزات را دارندتخصصي

هاي شهر هر كدام دانش استفاده از حداقل  هاي محلي در خيابان در داروخانه
، و نحوه استفاده و عوارض جانبي شان را  در موجودي مغازهپانصد داروي مختلف
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محال است كه هيچ يك از مشتريان معمولي . اند زمان فرا گرفتهرا، در طول ها  آن
قطعيت اين . بتواند اين حجم از دانش تخصصي را خودش به دست بياورد

شود كه آن مشتري معمولي بخواهد فنون و  ناپذيري زماني بهتر درك مي امكان
 ،كند ميها نياز پيدا  دانش مربوط به تمام چيزهايي را كه در زندگي روزمره به آن

 خودش به ،از خوراكي و نوشيدني گرفته تا لباس و كفش و ديگر محصوالت
  .تنهايي فرا بگيرد

ها به هزينه ديگران بر ثروتشان  بياندوزند، اما آنكارآفرينان ممكن است ثروتي انبوه 
هاي  كند صرفاً از پرداخت پول و درآمدي كه يك كارآفرين كسب مي. افزايند نمي

كارآفرينان فقط از راه كمك به ديگران . گيرد يان او نشأت ميداوطلبانه مشتر
ها فقط  در ضمن، آن. كشي از مردم  نه از طريق اخذ ماليات و بهره،شوند ثروتمند مي
توانند ثروت خود را حفظ كرده و بر آن بيافزايند كه به خدمت به مردم  تا زماني مي
هاي  ي ندارند جز آن كه خواستها ها براي كسب بيشتر ثروت، چاره آن. ادامه دهند

ها دائماً به   بنابراين، آن.بيني كنند مشتريان خود را بفهمند و نيازهاي آنان را پيش
دنبال تقاضا و نيازي كه از آن غفلت شده، به دنبال يك محصول تخصصي و 

كارآفريني . كنند جاي خالي آن را پر كنند گردند و سعي مي ناموجود در بازار مي
  . ائمي از تالش و كوشش براي راضي نگه داشتن مشتريان استروندي د

  1»زني به اميد سودآوري گمانه«سود و 
انگيزاند   بر مي، اعم از بزرگ و كوچك،انداز كسب سود، توليدكنندگان را بنابراين، چشم

  .  و تالش كننددهي سازمانپذير باشند و نوآوري و  ريسك تا براي خدمت به ديگران
                                                            

1 .speculation :بازي سفته«يا » كاراحت«هايي نظير  هاي انگليسي فارسي معادل نامه بيشتر لغت «
 جوامعي در كالهبردارانه هاي فعاليت به صرفاً ما نظر به كهاند كه  در نظر گرفتهواژه   اينرا براي
 بسا چه و هستند قانون واقعي حاكميت و آزاد اصالتاً اقتصاد قواعد و اصول فاقد كه دارد اشاره
 و كسب و بازار به ما قديمي نويسان نامه لغت هبدبينان نظر گوياي متقلبانه و منفي هاي معادل اين
 معناي گوياي كه مناسبي معادل »زني گمانه «كلمه از غير به ما حال، هر به!  باشد بوده هم كار
 به هم را »سودآوري اميد به «عبارت مطلب، كامل رساندن براي اما نكرديم پيدا باشد واژه اين
 اين به كلمه اين دقيق و كامل تعريف. بدهيم دست به آن از بهتري تعريف تا كرديم اضافه آن

 و خريد ويژه به سود، كسب اميد با كار و كسب در ريسك يك پذيرش و فرض«: است شرح
  . مترجم–»بازار نوسانات اثر بر سود كسب اميد با فروش
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دانند  و سودآوري را يك جور پستي مي» سود«نتقدان اقتصاد آزاد مفهوم بسياري از م
اما حقيقت امر اين است كه همه ما در پي . زنند و با زبان تحقير درباره آن حرف مي

را ي  ديگركنيم تا در ازاي آن چيزهاي ما برخي چيزها را فدا مي. سود جستن هستيم
به طور مثال، ما براي برخورداري از يك . به دست بياوريم كه در نظرمان ارزشمندترند

بنابراين، براي . كنيم منزل تميز و مرتب، زمان و تالشي را صرف نظافت منزل مي
منزل تميز ارزش بيشتري قائل هستيم تا براي وقت و تالشي كه صرف نظافت 

در اين جا  .شود ما محسوب مي» سود«تفاوت بين منزل كثيف و منزل تميز : ايم كرده
 حاصله ممكن است سود مالي نباشد، اما اين سود از جهاتي درست مانند سود سود

كند كه بيشتر از  ها محصولي توليد مي خرد و با آن كارآفريني است كه موادي را مي
حتي زماني كه ما در كارهاي اجتماعي و . كند اش فروش مي هزينه مواد اوليه

 ، خدمت در هئيت امناي يك مدرسه مثالً با،كنيم هاي بشردوستانه مشاركت مي طرح
، حتي اگر دهيم اين كارها را به واقع براي اهداف خودمان و به نفع خودمان انجام مي

. مان باشيم هاي محله هدفمان اين باشد كه خواستار تحصيالت مناسب براي تمام بچه
اما ظاهراً فقط . شود اين هدف و خواسته نيز براي ما يك سود غيرمالي محسوب مي

متأسفانه اين . است كه منتقدان متوجهش هستند و آن را دوست ندارند» مالي«سود 
  . نوع نگرش غيرمنطقي و فاقد انسجام عقلي است

» زني به اميد سودآوري گمانه«همين نگرش غيرمنطقي و متناقض در مورد انتقاد از 
 محدود فقط به بازارهاي مالي» زني گمانه«لم واقع، اين در عا. نيز مصداق دارد

 .ها مشغوليم زني همه ما در زندگي روزمره به نوعي به همين گمانه. شود نمي
ما براي . كارند كشاورزان بذر را به اميد برداشت محصول بازارپسند در زمين مي

كسب صالحيت و مهارت و به اميد يافتن شغلي با درآمد خوب است كه به مدرسه 
 تمام اين كارها به نوعي اقدامات اقتصادي .پردازيم ها به تحصيل مي رويم و سال مي

  .زني به اميد سودآوري هستند شوند كه همراه با گمانه محسوب مي
ها هرگز به  كشتي. زني از اهميت بسزايي برخوردار است در دنياي مالي، اين گمانه

كردند  نميزني   گمانههاي بيمه در مورد ايمني سفر كشتي زدند اگر شركت دريا نمي
بسياري از توليدات جديد در دنياي امروز متكي به قراردادهاي . پذيرفتند نمي و ريسك
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هاي مربوط به تأمين مواد و مصالح، يا  نامه توافق مثالً ؛بزرگ و درازمدت هستند
كه يك يا دو عاقالنه نيست . ها اردادهاي مربوط به ساخت و نگهداري كارخانهقر

به . هاي بزرگي را بپذيرند ريسك چنين پروژه بتوانند تمام توليدكننده به صورت فردي
كنند تا سهام اين اقدامات بزرگ اقتصادي  همين دليل است كه از ديگران دعوت مي

در بازارهاي بورس و . زني به اميد سودآوري است اين نيز يك نوع گمانه. را بخرند
ا براي انجام پردازند، ام زنان به اميد كسب سود به خريد و فروش سهام مي سهام، گمانه

 انداز آيندة  ماهيت فعلي و چشماين كار نياز به تخصص و درك كارشناسانه از
اين تخصص و اين درك . كنند ها را معامله مي هايي دارند كه سهام آن شركت

ها  دهد كه قيمت كند، و امكان مي مفيدي را به بازار عرضه ميكارشناسانه اطالعات 
 سطح صحيح و واقعي خود برسند و در نتيجه نسبت به قبل با سرعت بيشتري به

  . يابدافزايش ميزان حساسيت، واكنش، و كارامدي كل بازار 

مردم براي منافع شخصي خودشان . ورزي يكي نيست كسب سود با آزمندي و طمع
. كاري فرق دارد به دنبال كسب سود هستند، اما اين مطلب با حريص بودن و طمع

يه و مراقبت از احتراز از آسيب و ضرر، و تغذ به جهت صيميزاني از نفع شخاصوالً 
يك ورزي   اما طمع1.جسم و جان، براي بقاي هر يك از ما الزامي و حياتي است

 گزند بهايطلبي افراطي اشخاص به  مفهوم اخالقي است كه اشاره دارد به نفع
 آزاد  توليدكنندگان در يك جامعهحالي كهدر  ؛رساندن و خسارت زدن به ديگران

  . توانند منافع شخصي خودشان را تأمين كنند صرفاً با كمك به ديگران مي

  كسب و كار و روابط
وجود كسب و كار براي جامعه از اهميتي اساسي برخوردار است، اما هر چند كه 

 حتي  در يك جامعه آزاد.شود در كسب و كار خالصه كرد همه زندگي را نمي
 ؛خود را دارندن نيز خانواده و عاليق شخصي ترين كسبه و كارآفرينا كوش سخت

ها و  هاي مختلف، يا عضويت در گروه سرگرميورزش يا عاليقي نظير 
                                                            

  اولين اصل حيات براي همه جاندارانررضجلب نفع و دفع : به قول حكيمان و قدماي خودمان . 1
  . مترجم –شود در اين سياره محسوب مي
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براي درك اين . مشتركي با هم دارندهاي  مندي عالقههايي كه اعضاي آن  انجمن
هيچ منافاتي همخواني داشته و موضوع كه اقتصاد بازار و خانواده تا چه اندازه با هم 

» ايتاليا«داري نظير   ندارند، فقط كافي است نگاهي به برخي كشورهاي سرمايهبا هم
  .بياندازيم كه در آن روابط خانوادگي از استحكام بسيار زيادي برخوردار است

توجيهي براي سنگدلي و رفتار تواند  پرداختن به كسب و كار نميكاسب بودن يا 
رساني به  توجيهي براي آسيبتواند  عطوفت با ديگران باشد، و قطعاً نمي بي

به كلي اين موضوع » رساني عدم آسيب«در يك جامعه آزاد، اصل . ديگران باشد
 ،ترين راوابط بخش به واقع، بسياري از ارزشمندترين و رضايت. كند را منتفي مي

اقتصاد مبتني بر بازار آزاد روابط . گيرد در محيط كار و بين همكاران شكل مي
اين اقتصاد براي مردم . دهد هاي ديگري نيز ترويج مي شاجتماعي را به رو

توانند وقت  آورد كه افراد به واسطه آن مي ثروت و اوقات فراغت به ارمغان مي
بيشتري را وقف عاليق ديگر، از جمله عاليق مذهبي و اجتماعي و اهداف 

  .بشردوستانه كنند

 كنند بازارها چگونه كار مي 

   1ها سيستم مخابرات قيمت
بدون پول  .كنند كار مي» پول«اي به نام  اكثر بازارها به واسطه ابزار يا رسانه

نظير داد و ستد پاياپاي كاال يا عوض بدل كردن (  مستقيم توان مبادله ميهم 
كند و براي ما راحتي به  انجام داد، اما پول عمل مبادله را تسهيل مي) كاال

 خدمات خود را با پول مبادله كند، و تواند كاال يا فرشنده مي. آورد ارمغان مي
سپس در بازار به دنبال اجناس يا خدماتي بگردد كه بهترين ارزش را براي 

هاي  به عبارتي، نيازي نيست كه سلماني. باشندداشته ها  ل خود با آنمبادله پو
گرسنه براي مبادله خدمات خود در به در به دنبال نانواهايي بگردند كه احتياج 

  . موي سر دارندبه اصالح
                                                            

1. the telecommunications system of prices 
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 1.كنند  به بيان خود پرداخته و اعالم وجود ميها معموالً به زبان پول قيمت
 زيرا ارزش در ذهن طرفين معامله است و ،ها معياري براي ارزش نيستند قيمت

اما . هاي متفاوتي قائل هستند افراد مختلف براي يك خدمت يا كاالي واحد ارزش
اي كاالها و نيز درباره كميابي آن كاالها مطلبي ها درباره تقاضاي مردم بر قيمت

دهندة نرخي هستند كه  ها بازتاب به واقع، قيمت. كنند ميساخته و اظهار را آشكار 
  . با چيز ديگري مبادله كنند را دارند كه يك چيزبا آن مردم تمايل و آمادگي

از اين هستند، و » كميابي«ها در حكم عالئم راهنما يا شاخص و نشانگر  قيمت
 2.ها يافت ها شد يا جايگزيني براي آن حيث به دشواري بتوان حريف قيمت

يا  (دهند  مينشان به ما رساني  يا سيستم پيامها درست مانند عالئم راهنما قيمت
زياد جامعه  از بازار و اقتصاد ناحيهتقاضا در كدام  كه )دهند به واقع به ما پيام مي

. كنيم دريافت ميها اين پيام را   رفتن قيمتيا پايين به واسطه باالما . يا كم است
باال ها  وقتي قيمت. شود ها فقط در اين موضوع خالصه نمي مفيديت قيمت ولي
 ،)دهند تقاضا را به ما نشان ميو شدت محل دقيق و به اين ترتيب (روند  مي

وارد باال و به منظور كسب سود بالقوه، هاي  توليدكنندگان با مشاهده اين قيمت
شوند و منابعي نظير نيروي كار و سرمايه را در آن نقطه متمركز كرده و  بازار مي

هاي پايين  قيمت .كنند يي به تقاضاي مزبور و رفع آن اقدام ميپاسخگودر جهت 
دهند كه از شدت تقاضا در ناحيه خاصي كاسته  نيز به شيوه مشابهي به ما پيام مي

                                                            
 موجودي ؛را مانند يك موجود فرض كنيم» قيمت«براي درك بهتر اين مطلب ما بايد حقيقتاً . 1

اما چون اين موجود زبان ندارد، ناچار . خواهد حرف بزند و درباره خودش چيزي بگويد كه مي
ام  دش را با زبان پول بزند، و با زبان پول به دنيا بگويد كه من چه هستم و اندازهاست حرف خو

  . مترجم –قدر استه چ

» افراد و نظم اقتصادي«فيلسوف و اقتصاددان معروف اتريشي، فردريك هايك در كتاب . 2
 مشخصات انگليسي كتاب مزبور به شرح. اشارات فوق را به دقت و شايستگي توضيح داده است

  :ذيل است
F.A. Hayek, ‘Individuals and Economic Order’, University of Chicago Press, Chicago, 
II., 1949. 

 :توانيد به كتاب زير نوشته ايمون باتلر مراجعه كنيد اي از اين كتاب مي  براي مطالعه خالصه

Eamonn Buter, ‘Friedrich Hayek: The Ideas and Influence of the Libertarian Economist’, 
Harriman House, Petersfield, 2012. 
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اي ديگر و در جهت  د كه منابع را بايد به ناحيهگوين شده است و در واقع به ما مي
  . مصارف بهتر سوق دادبكارگيري در 

كنند، و به ما كمك  ها نقشي حياتي در يك اقتصاد آزاد ايفا مي در اين معنا، قيمت
ها در بيشترين حد قرار دارد انتقال داده  كنند تا منابع را به جايي كه نياز به آن مي

ها در به حداقل   قيمت،همچنين.  منابع مواجه است دور كنيمو از جايي كه با مازاد
دهندگان براي  كنند، زيرا توليدكنندگان و ارائه رساندن ضايعات به ما كمك مي

ترين مواد و مصالح  صرفه  به  ندارند جز آن كه مقروناي  كسب بيشترين سود چاره
 كمك كرده و استفاده  از منابع به مانگهدارياين موضوع در حفظ و . را پيدا كنند
  .نمايد مي تضمين ورترين وجه ممكن  در بهرهاز منابع را

 بازارها را يك به يك درنورديده، از بازاري به بازار ديگر گسترش ،اين تأثير مثبت
يابد و به اين ترتيب كل اقتصاد كشور و به واقع كل اقتصاد جهان را در بر  مي
ف جديدي براي فلز قلع به تازگي كشف به طور مثال، فرض كنيد مصار. گيرد مي

دهند، و   براي فلز قلع افزايش مي راطبعاً توليدكنندگان تقاضاي خود. باشدشده 
افزايش قيمت قلع .  بپردازندقلعحاضرند در مقايسه با گذشته قيمت باالتري براي 

فروشان را به خريد كلي و  و عمده به استخراج و توليد بيشتر  راهاي معادن شركت
 قلع كنندگانِ مصرفاي ديگر از  عدهاما در مقابل، . كند ارائه بيشتر اين فلز ترغيب مي

 براي افتند تا  ميبه همان ميزان به تكاپوبه جاي تسليم در برابر اين افزايش قيمت، 
ايگزين سپس تقاضا براي آن فلز ج. تر بيابند  جايگزيني با قيمت مناسبقلع فلز

كنندگان را به توليد اين موضوع توليد. رود بيشتر شده و در نتيجه قميت آن باال مي
اندازد تا براي  كنندگان را به تكاپو مي  جايگزين تشويق كرده و مصرفبيشتر آن فلزِ

   .تر پيدا كنند آن فلز جايگزين يك جايگزين ديگر با قيمت مناسب

سرتاسر نظام اقتصادي در حال مخابره اطالعات در ها دائماً و در  به اين ترتيب، قيمت
 اين 1»هايكفردريك «اقتصاددان برندة جايزه نوبل، . مورد كميابي منابع هستند

                                                            
1. Friedrich A. Hayek (1899 – 1992)  
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 ؛ناميد  مي1بازار»  مخابراتي پهناورسيستم«ها را  فرايند ارسال پيام از طريق قيمت
 مردم پيام سيستمي كه پيوسته مازادها و كمبودهاي موجود را آشكار ساخته و به

   .دهد كه بهترين جا براي صرف تالش و منابع و سرمايه كجا است مي

  نقص باشند توانند كامل و بي بازارها نمي
 علم اقتصاد را مطالعه كنيد، احتماالً اين دانشگاهيهاي  اگر شما يكي از كتاب
از بين تعداد زيادي » رقابت كامل«آيد كه بازارها متكي بر  تصور برايتان پيش مي

توليدكنندگان مشابه هم هستند كه كاالهاي مشابهي را به مشتريان مشابه 
. اين فرضيات صرفاً انتزاعات نظري هستند. چنين چيزي واقعيت ندارد. فروشند مي

در عالم واقع، بازارها وجود دارند و فعال هستند فقط به اين خاطر كه هم آحاد 
 و بازاها فقط به دليل ،تفاوت دارندمردم و هم توليدكنندگانِ مختلف همگي با هم 

  .توانند به فعاليت خود ادامه دهند است كه مي» تفاوت«اين 

داشتند، هرگز اقدام به تجارت و مبادله   مشابه هم ميهايي ها ارزش اگر همه انسان
كردند، زيرا در آن صورت، دو طرف هر معامله ارزش يكساني براي  با يكديگر نمي
بود و اصوالً مبادله كاال   و ديگر لزومي به مبادله كاالها نميشدند كاالها قائل مي

فعل مبادله فقط به اين دليل رخ . شد معنايي مي ها يك امر بيهوده و بي بين انسان
و . دهد كه ما در ارزشي كه براي چيزها قائل هستيم با هم اختالف نظر داريم مي

ي محصوالتي عيناً مشابه را با بار ديگر بايد يادآور شد كه اگر توليدكنندگان همگ
داشت كه  كردند، ديگر تنوع كااليي وجود نمي هاي عيناً مشابه ارائه مي قيمت

اي  در ضمن، هيچ توليدكننده. ها چيزي را انتخاب كند مشتري بخواهد از ميان آن
  . توانست در رقابت از ديگران پيشي بگيرد و سودهاي كالن كسب كند هرگز نمي

انگيزانند تا در رقابت از  اي كالن هستند كه كارآفرينان را برمياما همين سوده
مثالً از طريق (تر توليد كردن كاالها  كارآفرينان با ارزان. ديگران پيشي بگيرند

اما فقط با توليد . توانند در اين رقابت برنده شوند  مي)سازيِ چرخه توليد ساده
                                                            

1. ‘vast telecommunication system’ of the market 
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كارآفرينان ناچارند همراه با كاستن از . شود رقبا را كنار زد و سود برد تر نمي ارزان
و زنند  مي نوآوري  دست به ابتكار وها آن. ها، كيفيت كاالي خود را باال ببرند قيمت

. كنند ايجاد مي» تمايز«به اين وسيله بين محصوالت خود و محصوالت رقباي خود 
ه كنند كه از محصوالتي ك كنندگان خود محصول جديدي ارائه مي ها به مصرف آن

كنند در تبليغات  تر باشد، و در ضمن سعي مي كردند بهتر و باكيفيت قبالً استفاده مي
ها و تغييرات اعمال شده در محصول جديد را برجسته كنند تا شايد  خود تفاوت

  . ها ترجيح بدهند ها را به محصوالت رقباي آن كنندگان كاالي آن مصرف

انگيزي پويا و  اي آزاد به شكل حيرتشود كه بازاره اين فعل و انفعاالت باعث مي
 و ثابت عرضه و تقاضا در ،زده  تحركي كه با نمودارهاي ايستا، يخ؛شوندپر تحرك 

توليدكنندگان در بازارهاي آزاد . 1هاي درسي علم اقتصاد كامالً فرق دارد كتاب
پسند دائماً در حال نوآوري  براي توليد و عرضه محصوالت جذاب و مشتري

  . تر هستند ي محصوالت بهتر و پيشرفتهوجو جستمشتريان نيز دائماً در هستند، و 

  ريزي مركزي ناپذيريِ برنامه امكان
هايي كه سعي در هدايت اقتصاد و توليد كاالهاي مورد نياز مردم دارند  دولت
  .نيستندسيستم بازار پوياييِ  حريف

                                                            
بايد توجه داشت كه نويسنده اين كتاب خودش اقتصاددان است اما او نيز مانند فيلسوفان و . 1

به شدت به » فردريك هايك«يا » لوديگ فن ميزس«نظير اقتصاددانان برجسته و بزرگي 
هاي درسي رشته اقتصاد و استادان عددگرايي كه دانشجويان خود را با تعدادي فرمول و  كتاب

هاي اصلي اين استادان عددگرا و آثار و  يكي از مشخصه. كنند انتقاد دارد نمودار سرگرم مي
آورد، و جالب اين كه مردم عادي  ها سر در نمي هاي آن هايشان اين است كه كسي از حرف نوشته

هاي عجيب و غريب اين   انداز و فرمول هاي غلط و سياستمداران، اكثراً بي سر و ته بودن حرف
هاي آنان  به واقع هر چه گفته. كنند ها مي اساتيد  را حمل بر عالمانه بودن و تخصصي بودن آن

با . شود آنان به عنوان مشاورين دولتي بيشتر ميتر باشد، شانس استخدام  تر و نامفهوم عجيب
توان  مي) از آفريقا گرفته تا اروپا و آمريكا(ها  دولت» مشاورين اقتصادي«يك نگاه گذرا به اسامي 

آور از يك طرف، و  هاي سرگيجه به سادگي دريافت كه بين عالقه مفرط به بازي با ارقام و فرمول
لت و افزايش مقررات دولتي از طرف ديگر، يك نوع رابطه طلب و شيدايي بيش از اندازه به دو

   .مترجم  –مستقيم وجود دارد
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ه بخواهند كنند ك انحصارات دولتي فشار چنداني روي دوش خود احساس نمي
 تك تكتوانند بفهمند كه  ساالران دولتي نيز نمي ديوان. دست به نوآوري بزنند

ادارات دولتي ممكن . شوند خواهند و براي چه چيزي ارزش قائل مي مردم چه مي
ها  است هر از گاهي اقدام به نظرسنجي عمومي كنند، اما اين نظرسنجي

 رقابتي ؛ابت دائمي بازار فاصله دارنده اجتماع و با رقرها با واقعيات روزم فرسنگ
هاي خود در موقع خريد كاالها و خدمات،  شمار انتخاب كه در آن عموم مردم با بي

 انبوهي از اطالعات را درباره نيازها و تقاضاهاي خود به لحظه به لحظه
  . كنند توليدكنندگان ارسال مي

ود را بفهمند و نيازهاي كارآفرينان براي موفق شدن ناچارند كه ذائقه مشتريان خ
ها صبر كنند تا به يكباره نظرات مشتريان  توانند سال ها نمي آن .ها را بشناسند آن

ها در موقع   يعني كاري كه دولت؛اي از كاالها را دريافت كنند درباره مجموعه
در مورد وقفه   بيكارآفرينان مجبورند كه. دهند انتخابات سراسري انجام مي

 و نيز در مورد هزينه و موجودي مواد اوليه هشيار و آگاه ريانهاي مشت خواسته
ازار ملك در به طور مثال، يك بنگاه معامالت ملكي نياز دارد بداند كه در ب. باشند
مند به خريد  يك از خريدارانِ بالقوه عالقه  مثالً بداند كدام؛گذرد شان چه مي محله

 و آگاهي نه فقط ماه به ماه، بلكه و اين اطالع ؛ها و امالك هستند برخي از خانه
 قادر اي هيچ قدرت مركزي. بايست روز به روز، و حتي ساعت به ساعت باشد مي

التغيير بپردازد، چه رسد به  آوري اين حجم از اطالعات دائم نيست حتي به جمع
  .ها، پيش از آن كه مجدداً تغيير كنند، اقدامي بكند اين كه بخواهد در مورد آن

كنند كه چون اقتصاد آزاد از سوي يك مركز طراحي و  افراد تصور ميبرخي از 
. بايست يك اقتصاد نامعقول و فاقد نظم و ترتيب باشد شود الزاماً مي هدايت نمي

مردم با پيروي از قواعد . اما برخالف اين تصور اشتباه، بازارها بسيار منظم هستند
هاي ديگران  ري پرداخته و كنشمالكيت و مبادله قادرند با هم به تجارت و همكا

تر از آن هستند  در ضمن، بازارها بسيار معقول. بيني كنند را با اطمينان فراوان پيش
  .شود كه تصور مي



  آزاد اقتصادي اقدامات و تجارت

133  

  

  1ي                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

1 .non-payers تواند افرادي  مي» ناكنندگان پرداخت« به يكي از مصاديق اين اشاره نويسنده
به طور مثال . كنند شوند ولي پولي بابت آن پرداخت نمي مند مي باشد كه از كاالهاي عمومي بهره

شود، همه افراد آن محله و به واقع همه مردم  اي ساخته مي ك پارك بزرگ در محلهوقتي ي
توانند از آن پارك استفاده كنند، در حاليكه معلوم نيست كدام يك از  كشور مي

  مترجم  –اند كنندگان بابت ساخت پارك پول پرداخته استفاده

آيا بازارها در حفاظت از محيط زيست بد عمل نكرده و: پرسش
   اند؟ اكام نماندهن

موضوع اين جا است كه بازارها زماني. اند بازارها در اين امر ناكام نبوده. خير
كنند كه منابع كمياب باشند و بشود كساني را كه پولي بابت خوب كار مي

كنند از دايرة منتفعين فعاليت بازار بيرون تالش فعالين بازار پرداخت نمي
وان باشد و راهي براي بيرون نگاه داشتنوقتي همه چيز فرا. نگاه داشت

  . توانند خوب كار كنند  در بين نباشد، بازارها نمي1ناكنندگان پرداخت
شوند كه براي كاالهاي رفته دارند متوجه مي با اين حال، مردم رفته

به طور مثال، اكنون در. شود بازاري وجود داشته باشد زيستي هم مي محيط
 آن كه اجازه دهند تا ماهيان دريا را تا حدبرخي از كشورها، به جاي

شوند و بر انقراض صيد كنند، يك حد مشخصي براي صيد ماهي قائل مي
كنند تا هر كدام بتوانند بخشي از كل آن اساس براي افراد مجوز صادر مي
اين مجوزها قابليت مبادله دارند و به. ميزان قابل صيد را برداشت كنند

آيد، و در عين ها به وجود مي ازاري براي مبادله آنهمين دليل به سرعت ب
.گردد حال موجودي ماهي دريا نيز به شكلي پايدار در حد بااليي حفظ مي

شوند، توان در ضمن، به يمن اقتصاد بازار، همزمان كه مردم ثروتمندتر مي
كشور. كنند ماليِ مراقبت بيشتر از محيط زيست پيرامونشان را نيز پيدا مي

برد، اما مردم از آلودگي شديد حاصل از صنايع و كارخانجات رنج ميچين 
چين در حال حاضر براي رشد اقتصادي ارزش بيشتري قائل هستند تا براي

ها شوند، استانداردهاي آن ها ثروتمندتر مي همزمان كه چيني. هواي پاكيزه
 ويابد نيز مانند كشورهاي صنعتي و ثروتمند پيش از خودشان تغيير مي

رسد كه بتوانند فرايندهاي صنعتي شان به حدي مي سرانجام توان مالي
  .تري تعبيه كنند و از آلودگي هوا بكاهند پاكيزه
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د كه دائماً برن ميها افرادي بهره  در حقيقت، بازارها از تجربه و دانش ميليون
 با هاي خودشان برنامهسازي  ي خودشان و هماهنگريزي برا مشغول برنامه

 در يك اقتصادها  ريزي ميزان برنامه.  دائماً تغييركنندة ديگران هستندهاي برنامه
 ؛شود به صورت مركزي كنترل مي اقتصادي كه آزاد به مراتب بيشتر است تا

 در آن كهها به جاي  ريزي تفاوت صرفاً در اين است كه در اقتصاد آزاد، برنامه
ها  سطح دولتي و به صورت دستوري انجام شوند، در سطح جامعه و بين ميليون

  .پذيرند  صورت مينفر

  اقدامات اقتصاديِ حمايت شده از طرف دولت
هاي توليدي  توانند كل فعاليت ها معتقدند كه مي امروزه فقط معدودي از دولت

 اكثر اقتصادهاي دنيا .مردمشان را در مالكيت داشته و به شكلي مؤثر مديريت كنند
ها صرفاً بر تعدادي از  هستند كه در آن دولت» تركيبي« اقتصادهاي در حال حاضر

هاي ديگر را از طريق  كنند بازده صنايع و بخش صنايع مالكيت دارند و سعي مي
  .ريزي، مقررات، سهام دولتي، سوبسيد، و ماليات هدايت و مديريت كنند برنامه

در اين . سازي صنايع در بسياري از كشورها بود پديده مليظهور قرن بيستم شاهد 
شد از اهميت استراتژيك برخوردارند يك به يك به  قرن صنايعي كه گفته مي

ها در بسياري از كشورها همچنان به  البته دولت .آمدند مالكيت دولتي درمي
و از جمله مخابرات، حمل و نقل، بانكداري، آب (تصاحب و كنترل برخي صنايع 

  .دهند ادامه مي)  و غيره،برق و انرژي، معادن

سازي و مالكيت دولتي  اما اهميت استراتژيك اين صنايع دليل موجهي براي ملي
ها در بسياري از ثروتمندترين كشورها  به طور مثال، بانك. شود ها محسوب نمي آن

در مدت ها به انحصارات دولتي  در حقيقت، تبديل اين بانك. خصوصي هستند
منجر هايي  ها و خانواده شركتتباهي ها و  ورشكستگي آن مان كوتاهي بهز

 امروزه .ها هستند بانكفعاليت كه حيات و ادامه كارشان را مديون شود  مي
دهند، يا مستقيماً  ها خدمات ارائه مي هاي تجاري خصوصي كه يا به دولت شركت
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هاي جهان به  كنند، قسمت عمده نيازهاي ملت با مشتريان خود معامله مي
بسياري . كنند خدمات مخابراتي، حمل و نقل، و آب و برق و انرژي را تأمين مي

اند كه   زيرا دريافته،اند هاي دولتي را خصوصي كرده از كشورها صنايع و شركت
گيري از دانش و تجربه مديريت خصوصي و سرمايه  بخش خصوصي با بهره

 مهم و استراتژيك بهتر ن خدماتدر ارائه اياز بخش دولتي خصوصي به مراتب 
  .كند عمل مي

ها را كنترل  توانند آن اند كه بدون تصاحب صنايع نيز مي ها ياد گرفته البته دولت
در به ظاهر و (ها ممكن است صرفاً سهمي از يك شركت يا صنعت مهم  آن. كنند

را مالك شوند و سپس از حق خود به عنوان سهامدار ) مالكيت بخش خصوصي
هم فعاليت شركت را كنترل كنند و هم در تعيين   به اين ترتيبده كرده واستفا

سهام «ها  گاهي اوقات دولت. اعضاي هيئت مديره آن نظارت داشته باشند
دارند تا به اين وسيله بتوانند   محفوظ نگه ميشانها را براي خود شركت» طاليي

  .در موضوعات كليدي حرف آخر را خودشان بزنند

، زيرا اين قبيل مداخالت فرقي با پذيرد اين گونه مداخالت خزنده را نميجامعه آزاد 
دهد بدون آن كه مجبور به  ها اجازه مي مالكيت دولتي و مصادره ندارد و به دولت

مالكين . ها تصميم بگيرند  آنامورپرداخت پول براي خريد صنايع باشند، درباره تمام 
مردم معمولي كه ممكن است همه  از جلمه ،و قديمياصلي اين صنايع بزرگ 

 عمالً ، باشند گذاري كرده ها سرمايه انداز و حتي ذخيره بازنشستگي خود را در آن پس
در ضمن، اين قبيل مداخالت خزنده دولتي، بستر و . رود اموالشان به سرقت مي

هاي سياستمداران  رفقا و نورچشمي: آورد فرصت مناسبي براي انواع فساد فراهم مي
؛ شوند هاي اين صنايع منصوب مي هاي نان و آب دار در هيئت مديره تبه پس
گيرند؛ و بازده و سود  سياستمداران قرار مي مناطق مورد عنايت درمهم هاي  كارخانه

  .رسند اين صنايع در جهت انتفاع حاميان دولت به مصرف مي

 هاي خصوصي، وضع انواع هاي كنترل مؤثر صنايع و شركت يكي ديگر از راه
ها را  توانند با وضع مقررات فعاليت صنايع و شركت ها مي دولت. مقررات است
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ها ديكته كنند كه نحوة فعاليتشان چگونه باشد، چه چيزي  محدود نمايند، يا به آن
گذاري و ايجاد   تا چه ميزان از مشتري طلب كنند، در كجا سرمايهتوليد كنند،

اين نوع از .  و خيلي چيزهاي ديگر به كاركنان حقوق بدهند،چه قدرشغل كنند، 
 حتي امروزه در همه جاي دنيا رواج يافته وكه (كنترل دولتي بر منابع خصوصي 

 )شود نامند، يك امر عادي محسوب مي ميدر كشورهايي كه خودشان را آزاد 
هاي اساسي يك  كه از بنيان» اصل مالكيت خصوصي«كامالً مغايرت دارد با 

  . تجامعة اصالتاً آزاد اس

 المللي تجارت بين 

   1»گرايي حمايت«تجارت در مقابل 
بركات و مزايايي كه به واسطه تجارت آزاد بين افراد در داخل يك كشور پديدار 

المللي  شوند، به هنگام تجارت و مبادله آزاد بين مردم در فراسوي مرزهاي بين مي
كارهايي كه به خوبي از دهد تا در  ها امكان مي تجارت به ملت. گردند  ايجاد مينيز
آيند به درجه تخصص برسند و مازاد توليدشان را به كشورهايي  برميها   آنپس

قسمت عمده به طور مثال، . بفرستند كه در انجام كارهاي ديگري تخصص دارند
 توليد 2»كنيا«در كشور ) به ويژه انواع گُل رز (هاي طبيعي گُلنياز بازارهاي دنيا به 

 حالي كهليم مناسبي براي توليد گُل دارد، در ه خاك و اق كشوري ك؛شود مي
كشورهاي فرانسه، شيلي، و استراليا به خاطر زمين، شرايط اقليمي، و دانش و 

اند به توليدكنندگان عمده انگور و آب  ها به دست آورده تخصصي كه طي سال
ن اما گيري از نيروي كار ارزا شبه قاره هند، با بهره. اند انگور معروف شده

تبديل شده » تي آي«و خدمات اش به كشور مهمي در حوزه توليد  تحصيلكرده
دهد تا متخصص شوند و به تدريج به  المللي به مردم امكان مي تجارت بين. است

هايي نظير ابزار و تجهيزات بپردازند و با بكارگيري آن ابزار  ايجاد و توسعة سرمايه
  .تر كنند صرفه  هب  و تجهيزات، توليدات خود را مقرون

                                                            
1. protectionism 

2. Kenya  
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 در كشورهاي مختلف احتماالً هاي متفاوت ملتهاي  در ضمن، از آن جا كه ارزش
هاي بالقوه   تفاوت دارند، فرصتيك كشور مردمان هاي تر با ارزش به شكلي عميق

به طور مثال، در قرون . براي نفع متقابل از طريق تجارت به مراتب بيشتر هستند
ي خريد محصوالتي نظير چاي، كه در چين و هند به وسطا مسافران اروپايي برا

 خاورميانه و يا براي انواع ادويه كه در ،شد به وفور يافت مييد و يرو سهولت مي
در حال . پرداختند هاي گزافي مي قيمت شد، محصولي ارزان و معمولي محسوب مي

اي به قاره  هايي طوالني را با هواپيما سفر كرده و از قاره حاضر نيز، مردم مسافت
» تايلند«ور يا فرهنگ كش» ونيز«كنند تا به طور مثال، معماري شهر  ديگر پرواز مي

  . شوند كه تا چه اندازه با كشور خودشان متفاوت استزده  را ببينند و شگفت

. در يك جامعه آزاد درها به روي محصوالت تمام كشورهاي جهان گشوده است
شناسد و  مي حاصل از تجارت را به رسميت مزاياي گسترده و پوياي جامعه آزاد

دهد كه تجارت تا چه اندازه به پيشرفت اقتصادي و گسترش  تشخيص مي
كشورها با . نقطه مقابل تجارت آزاد است» گرايي حمايت« .كند بهروزي كمك مي

ت از ساير كشورها سعي گرايانه و با جلوگيري از واردا هاي حمايت اجراي سياست
توليدكنندگان خيال گرايي  حمايت. يدكنندگان داخلي خود دارنداز تولدر حمايت 

كند تا در مورد كيفيت كاال و رضايت مشتري هيچ گونه   را راحت ميداخلي
اما در چنين شرايطي، دسترسي به كاالها و خدمات وارداتيِ . نگراني نداشته باشند

كه (ندگان كن  مصرف.شود كنندگان دريغ داشته مي تر از مصرف بهتر و ارزان
تعدادشان نسبت به توليدكنندگان به مراتب بيشتر است و به واقع كل مردم كشور 

 از تعداد اندكي توليدكنندة  دولتحمايتبه دليل ناچارند ) شوند محسوب مي
ي برخوردار باشند و به كمترهاي گزافي بپردازند، از حق انتخاب  داخلي، قيمت
  . كيفيت داخلي بسنده كنند كاالهاي بي

  گرايي يعني اتالف  ايتحم
مشابه آن در خارج با كيفيتي بهتر پردازد كه  وقتي كشوري به توليد محصولي مي

رد منابع، از جمله منابع شود، به واقع آن كشور دا تر توليد مي و قيمتي ارزان
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به اين نكته » آدام اسميت« بيش از دو قرن پيش، .كند محيطي، را تلف مي زيست
شود انگور را در  اي مي هاي بزرگ و شيشه با استفاده از گلخانهاشاره كرده بود كه 

هواي سرد و باراني اسكاتلند توليد كرد، اما كشت و پرورش چنين محصولي در 
توليد آن در كشوري نظير فرانسه خواهد بود  تر از  برابر گران30اسكاتلند تقريباً 

س چرا منابع را، وقت و پ. كه از آب و هواي معتدل و آفتاب طبيعي برخوردار است
سرمايه و نيروي كار را، هدر دهيم و سعي در توليد محصولي در كشورمان كنيم 

  كنند؟ تر از ما توليد مي كه مردم در كشور ديگري آن را بهتر و ارزان

 اين خشمگين باشند از  يك كشورچندان جاي تعجبي ندارد كه توليدكنندگانِ كارامد
 نظير ممنوعيت واردات، يا تعيينهايي  ه سياستكه كشورهاي ديگر با توسل ب

محصوالت خوب و ارزان آنان   سعي دارند جلوي ورودهاي گمرگي، ها و تعرفه سهميه
ها نيز ممكن است به قصد  در چنين شرايطي، آن. به بازارهاي آن كشورها را بگيرند

رها به هاي مختلف براي ورود محصوالت ديگر كشو اعمال ممنوعيتتالفي، خواستار 
هاي تجاري در نهايت به نفع هيچ  اين قبيل جنگ. بازارهاي داخلي خودشان باشند

برداشتن موانع تجاري بين كشورها و آزاد گذاشتن مردم در . يك از طرفين نيست
هاي  گيري ها و انتقام معامله با ديگران به انتخاب خودشان، به مراتب بهتر از اين جنگ

  . به ويژه به فقيرترين اقشار آن كشورها؛رسد مه مردم ميبيهوده است، و نفع آن به ه

در يك جامعه آزاد دولت در . نيز مصداق دارد» مهاجرت«همين موضوع در مورد 
مهاجرين با . كند جايي افراد بين كشورها مانع ايجاد نمي جابه مسير مهاجرت و 

 به نفع آورند كه در نهايت هاي جديدي به همراه مي خود انرژي تازه و ايده
هاي مهاجرت در داخل  به طور مثال، موج. شوند ساكنين كشور مقصد تمام مي

اروپا و نيز مهاجرت به اروپا و آمريكا خوشبختي و رفاه اقتصادي عظيمي براي 
هاي مرزي كه  البته برداشتن موانع و كنترل. اروپا و آمريكا به ارمغان آورده است

اي نيست و ممكن است   ساده چندانند كارا سال با دقت و شدت اعمال شدهها  ده
بايست جزو  اما رسيدن به چنين وضعيتي مي. مشكالت موقتي بزرگي ايجاد كند

   .اهداف غاييِ باورمندان به جامعه آزاد باشد
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  تجارت آزاد در عمل
كشورهايي كه نظام تجاري باز و آزاد دارند در مقايسه با كشورهايي كه نظام 

 كرده و از رفاه و خوشبختي اقتصادي بيشتري رشدتر  يعتجاري آزاد ندارند سر
يا » كنگ هنگ«به طور مثال، شهرهاي تجاري كوچكي نظير . برخوردارند

شان منابع طبيعي   وضعيت اقتصاديبراي بهبودرا در نظر بگيريد كه » سنگاپور«
بسياري از كشورهاي  درست مانند، اين دو شهر 1960در دهه . چنداني ندارند

. فقير بودند) كه از منابع طبيعي عظيمي برخوردارند(» كارائيب«ايي و منطقه آفريق
امروزه، به يمن تجارت و آزادي اقتصادي، هنگ كنگ و سنگاپور نسبت به چند 

  .اند دهه پيش چندين برابر ثروتمند شده

برخي از افراد . گسترش تجارت، فقر جهاني را در مقياسي عظيم كاهش داده است
گذاري خارجي  ترسند كه آزادسازي واردات، و به ويژه آزادسازي سرمايه از اين مي

مثالً مردم بومي ، و بيانجامد مردم بومي آن كشور كشي از بهرهدر يك كشور، به 
. به توليد كفش و لباس بپردازند هاي محلي ها و كارگاه  كارخانهمجبور شوند در

دار به كار در كارخانه كرد، شود به زور وا حقيقت اين است كه هيچ فردي را نمي
 زير آفتاب سوزان با فرسا دهند كه به جاي كار طاقت اما اكثر مردم ترجيح مي

 مشخص در يك كارخانه ي، در ساعاتدستمزدي ناچيز و در شرايطي نامشخص
كه » ويتنام«در كشورهايي نظير . كار كنند و به طور منظم حقوق دريافت كنند

ايه خارجي گشوده است، همين كارگران كارخانه اكنون اخيراً درها را به روي سرم
 موتورسيكلت، اتومبيل، تلويزيون، و ديگر تجمالتي هستند كه خريد سرگرم تهيه

  .ديدند حتي در خواب و خيال هم نمي ها را قبًال آنو تملك 

 يا كامپيوتر همراهمانند تلفن (اي  در ضمن، امروزه ساخت هر محصول پيچيده
 در همگيهايي است كه  استفاده از منابع، دانش فني، و مهارت مستلزم )شخصي

بايست از كشورهاي مختلفي در  د و مينشو كشور خاص يافت نميمنطقه يا يك 
ممكن است طراحان يك محصول پيشرفته و . دن گردآوري شوسرتاسر جهان

 در اي در كارخانه پيچيده در كاليفرنياي آمريكا زندگي كنند، اما مديريت ساخت آن
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فلزات و ديگر مواد اوليه آن . هنگ كنگ يا توسط افرادي در چين صورت پذيرد
محصول ممكن است از معادني در آسيا، استراليا، يا آمريكاي جنوبي استخراج شده 

حمل و نقل محصوالت را شايد خطوط كشتيراني يك شركت يوناني يا . دنباش
گان اين محصوالت نه مردمان كنند و البته، مصرف. هلندي بر عهده داشته باشند

   .يك كشور بخصوص، بلكه مردم تمام دنيا هستند

 رفته رفته، پردازند هاي ديگر مي وقتي مردم يك كشور به تجارت و معامله با ملت
ها  براي آن  يا حداقل؛ها را درك كنند توانند آن آشنا شده و بهتر ميها  بيشتر با آن

صرفه نيست كه بخواهند خودشان را   رگانان بهبراي كسبه و باز. احترام قائل شوند
كسبه و . كنند برتر فرض كنند ها تجارت مي هايي كه با آن از نژادها يا ملت

آميز رفتار كنند و به  اي دوستانه و مسالمت بازرگانان ناچارند كه با ديگران به شيوه
ين شيوه كننده اجناس بنگرند زيرا ا ها به چشم همكار، يا مشتري، يا تأمين آن

تفاهم المللي به ايجاد صلح و  تجارت بين. رفتار و اين نگرش به نفع خودشان است
چندان تعجبي ندارد كه .  خود به تنهايي مزايايي بس گسترده دارندانجامد كه مي

هايي هستند كه از بازترين و آزادترين نظام  بازترين و آزادترين جوامع دنيا آن
   .ندرتجاري برخوردا

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

6 
عدالت  و  مالكيت  

    
 ي بسيار مشخصمعناي» عدالت«حظه كرديم كه واژه در فصل چهارم كتاب مال

و كاري به نحوة  ،يگر است يكدنسبت به نحوة رفتار مردم  معنايي كه ناظر به؛دارد
 افراد با يكديگر نحوه رفتار اما قواعد حاكم بر . اعمال مردم ندارد توزيع پاداش
ها و  ابقا و اجراي قواعد رفتاري مستلزم وجود برخي ارزش. تندپيچيده هس

 نهادهايي نظير حق مالكيت، حاكميت قانون، و احترام به ؛نهادهاي مشخص است
  .حقوق ديگران

 مالكيت خصوصي 

  معناي مالكيت
اين كه افراد بتوانند بر چيزي مالكيت داشته باشند اهميتي بنيادين در اداره و 

مالكيت اموال به اين معنا است كه شما بتوانيد چيزي . ه آزاد داردفعاليت يك جامع
تر آن كه حق داشته باشيد  را در تصرف و تحت كنترل خود داشته باشيد، و مهم

توانيد از مال يا  شما مي. ديگران را از دايرة برخورداري از آن چيز بيرون نگه داريد
آن را اجاره دهيد، بفروشيد، به مند شويد،  ملك تحت كنترل خود لذت برده و بهره

توانند بدون اجازه شما از  ديگران ببخشيد، يا حتي نابودش كنيد، اما ديگران نمي
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توان از  اموال شما را مشروعاً نمي. بگيرندآن مال استفاده كرده يا آن را از شما 
  . شما رفع كرد

توانند بر  ا نيز ميه شود، بلكه گروه توانايي مالكيت اموال فقط به افراد منحصر نمي
هاي  اند، مشاركت هايي كه با هم ازداوج كرده  از جمله زوج؛ داشته باشندچيزها مالكيت

  .هاي عمومي ها و مجموعه ها، و سازمان ها، دولت كسب و كاري، كمپاني

. زمين يا ساختمان نيستيك قطعه مال هميشه يك چيز مادي و غيرمنقول نظير 
مال . حيواني در مزرعه، يك كاميون، يا يك لباسمثالً  ؛تواند منقول باشد مال مي

مال ممكن است مالكيت فكري باشد، نظير . مادي نيز باشدغيرتواند يك چيز  مي
ايد،   كردهضبطايد يا آهنگي كه  كتابي كه نوشتهرايت  يك عالمت تجاري، يا كپي

انداز   پستواند شامل مال مي. ايد يا حق ثبت اختراعي كه طراحي و اختراع كرده
مال همچنين ممكن است . شما، سهام يك شركت، يا بدهي يك نفر به شما باشد

نامه جهت تصرف ملك شخص ديگري براي مدتي معين و يا حق يك  اجاره
بنابراين، مال الزاماً . ايستگاه راديويي براي استفاده از يك فركانس مشخص باشد

  . يك چيز مادي و ثابت نيست

يك كاميون يا يك لباس با تركيب . دتوان ايجاد يا خلق كر در ضمن، مال را مي
يك . شود يك فقره مال جديد تبديل ميها و اجزاي مختلف به  يا مونتاژ بخش

شود تا بزرگ شود و به مرحله  و تغذيه مييافته حيوان اهلي در مزرعه پرورش 
ت مالي امؤسسها يا  و بانكنويسند  هاي جديد مي مردم كتاب. برداري برسد بهره

آوري ديجيتال  فن. پردازند نويني مي اندازهاي به طراحي و توسعه حساب پس
به هاي موبايل را  هاي ارتباطي براي تلفن امكان ايجاد تعداد بسيار زيادي از كانال

  .شود وجود آورده كه شكل كامالً جديدي از مالكيت محسوب مي

ل حقوق شما بر جسم نكته حائز اهميت اين است كه مالكيت شما همچنين شام
كسي در يك جامعه آزاد  .شود مندي از ثمرة نيروي كارتان مي خودتان و حق بهره

وادار شما را  ه حكم قانونب، يا ندبدون دليل موجه دستگير و زنداني كتواند شما را  نمي
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در ضمن، ديگران اجازه ندارند چيزي را كه شما . دي كار كني تا براي شخص ديگركند
  . ايد از شما بدزدند ، استعداد، دانش، و تالش خودتان ايجاد كردهبه واسطة مهارت

  مالكيت و پيشرفت
ها   انسان هر چند كه؛ دارد بشر تاريخقدمتي به درازاينهاد مالكيت خصوصي 

در دوران » اسپارت« در شهر به طول مثال،. اند اين نهاد احترام نگذاشتههميشه به 
در دوران معاصر نيز، . گرفت خر قرار ميباستان، ايدة مالكيت شخصي مورد تمس

مالكيت « ، مالكيت خصوصي را ملغي كرده وكشورهايي نظير چين و روسيه
اما صرفاً با پذيرش تدريجي نهاد . اند  مزارع و كارخانجات را تجربه كرده»جمعي

مالكيت خصوصي و محافظت از اين نهاد بود كه تجارت مدرن پديدار گرديد و با 
  .  را به همراه آوردظيم ثروت در بين كشورهاي تجاريخود افزايش ع

 و حرمت نهادن توان درك كرد كه چرا پذيرش مالكيت خصوصي به سادگي مي
، 1»گَرِت هاردين«شناس آمريكايي،  بوم. به آن موجب پيشرفت جوامع بوده است

كند   به اين موضوع اشاره مي2»تراژدي مشاعات«در مقاله معروف خود به نام 
قتي افراد منبعي را در مالكيت شخصي خود داشته باشند براي حفظ و كه و

 تا وقتي كه مالك آن منبع  آن به مراتب انگيزه و اشتياق بيشتري دارندپرورش
زميني كه در مالكيت خصوصي باشد بهتر و با دلسوزي بيشتري كشت و . نباشند

ها و پاگردهاي  هپل راه. اي كه مالكيت آن اشتراكي باشد شود تا مزرعه زرع مي
، در حالي كه ها اغلب كثيف و رنگ و رو رفته هستند مشاع در آپارتمان

بينند كه  مردم دليلي نمي. شوند هاي شخصي تميز و مرتب نگهداري مي آپارتمان
ها تعلق ندارد وقت و تالش صرف  بخواهند براي نگهداري از چيزي كه به آن

كه در نگهداري از مشاعات مشاركتي  بدون آن دانند كه ديگران كنند، زيرا مي
  . ها بهره خواهند برد از ثمره تالش آن كرده باشند

                                                            
1. Garrett Hardin 

2. ‘The tragedy of the commons’, Science, 162(3859), 1968, pp. 1243-8. 
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محافظت از نهاد مالكيت خصوصي و محترم شمردن اين نهاد به مردم امكان 
 كاشت بذر و كشاورزان احتماالً براي.  بپردازندددهد تا به ايجاد سرمايه مولّ مي

دهند  بت بيشتري از خود نشان ميو خريد تراكتور تالش و رغپرورش محصول 
 احتمال .اگر خرمن حاصل از اين تالش به خودشان تعلق داشته باشد

گذاري در كارخانجات و تجهيزات و  پذيريِ كارآفرينان براي سرمايه ريسك
هاي توليدي به مراتب بيشتر خواهد بود اگر بتوانند بدون دخالت ديگران در  شبكه

ان تصميم بگيرند و بدانند كه ديگران حق تعرض ش مورد سرمايه و اموال شخصي
تر اشاره شد، اگر به نهاد مالكيت   كه پيشهمان طور. به اموالشان را ندارند

د خصوصي احترام گذاشته شود و از آن محافظت گردد، مردم به ايجاد سرمايه مولّ
اما . رسد كه نفع آن به كل جامعه مي سپس توليد رشد خواهد كردپردازند و  مي

اگر اموال شخصي مردم توسط ديگران به سرقت رفته يا نابود گردد، يا اگر 
ها  ديگران مجاز باشند توليدات حاصل از مال و سرمايه شخصي افراد را از آن

ماند تا بخواهند وقت و مهارت و پول و  اي باقي نمي بگيرند، ديگر در مردم انگيزه
ري كنند، و با از بين رفتن انگيزه و گذا تجربه و تالش خود را در امر توليد سرمايه

   .كاهش توليد، كل جامعه متحمل رنج و خسارت خواهد گرديد

  هاي ديگر حق مالكيت و حق
 به تمامي مند هستند ها بهره هايي كه مردم در يك جامعه آزاد از آن ها و آزادي حق

 ،صوصيبدون حق مالكيت خ. گاهي جز آن ندارند قائم به نهاد مالكيت بوده و تكيه
  .ها نه آزادي وجود خواهد داشت و نه ديگر حق

به طور مثال، حق آزادي بيان، حق معاشرت و انجمن با ديگران، و حق شركت در 
داشت  حق مالكيت خصوصي وجود نمي چنان چه .سياسي را در نظر بگيريد فرايند

رل مثالً در وضعيتي كه دولت بر تمامي منابع موجود در يك كشور مالكيت و كنت(
توانستند ستاد تبليغاتي تشكيل  نامزدهاي انتخاباتي به چه نحوي مي) داشت مي

بودند كه سالن يا مكان  ها براي انتقال پيام خود به مردم ناگزير مي آندهند؟ 
 تبليغاتي چاپ كنند و از اين طريق نظراتتراكت مناسبي اجاره كنند، پوستر و 
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بود  ميدولت ها در اختيار  لكيت تمام سالناما اگر ما. خود را به گوش مردم برسانند
داشت و  و اگر دولت بر كل موجودي كاغذ و جوهر چاپ مالكيت و نظارت مي

شد، در عمل امكان تشكيل  رساني نيز توسط دولت اداره مي هاي اطالع تمام شبكه
در چنين وضعيتي به واقع ( 1.شد  افراد گرفته ميهر گونه ستاد تبليغاتي به كلي از

ناپذيريِ   امكانهاي آن باشد، احتمال  نامزد مزبور منتقد دولت و سياستاگر
از اين وضعيت بدتر اين كه اگر افراد ). شود تبليغات براي او به مراتب بيشتر مي

تواند منتقدان خود را  مالكيت شخصي بر چيزي نداشته باشند، دولت به سادگي مي
ي به قتل برساند، و هيچ چيزي هم ها را دستگير كرده يا حت  مثالً آن؛ساكت كند

 اما اين ،رسد دهنده به نظر مي  گر چه اين موضوع تكان. نخواهد بودآنجلودار 
  . قبيل اتفاقات در همه جاي دنيا شايع هستند

شما مالكيتي بر  چنان چه .بدون حق مالكيت، عدالتي نيز وجود نخواهد داشت
ها را از شما  توان آن  سادگي ميجسم، نيروي كار، و اموال خود نداشته باشيد به

اگر مالكيتي بر جان و جسم خود . ها نپرداخت گرفت و خسارتي هم در ازاي آن
اي خودسرانه دستگير و زنداني كرد و حتي  توان شما را به شيوه نداشته باشيد، مي

توان شما را به  اگر مالكيتي بر نيروي كار خود نداشته باشيد، مي. به قتل رساند
توان اموال و  گرفت، و اگر مالكيتي بر اموال خود نداشته باشيد، ميبردگي 
شد، هيچ چيزي وقتي مالكيتي در بين نبا. هاي شما را دزديد و غارت كرد دارايي

  . عدالتي محافظت نخواهد كرد شما را از بي

  مزاياي اخالقي مالكيت
اتي براي  يا حاشيه امنيت حيسپر محافظاز حقوق مالكيت يك  حراستمالكيت و 

. آورد تا در برابر قدرت دولت و زور و اجبار ديگران مصون باشند افراد فراهم مي
دهد تا از خودشان محافظت كنند، به دلخواه  تملك مال به افراد توان و امكان مي

شان را به اراده و تصميم  هاي زندگي خودشان دست به انتخاب بزنند، برنامه
                                                            

، به اين 1944، چاپ انتشارات راتلج، لندن، »راهي به سوي بندگي«در كتاب » فردريك هايك«. 1
   اشاره كرده است موضوع
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وهاي خودشان باشند و نظرات شخصي خودشان گير آرز خودشان طراحي كنند، پي
اعم از (را ابراز كنند بدون آن كه در معرض خواست و اراده خودسرانه ديگران 

  .قرار بگيرند) دولت يا ديگر اشخاص

نهاد مالكيت و قواعد تجارت و مبادله كه در بطن اين نهاد شكل گرفته و رشد 
 متقابل، به منافعنظور كسب دهد تا به م همچنين به افراد امكان مي كند، مي

مالكيت به مردم توان و امكان . با يكديگر همكاري كنندآميز  اي مسالمت شيوه
توسل به زور و رد توافق طرفين، و بدون مناقشه يا دهد تا مطابق با قواعد مو مي

در كنار يكديگر زندگي كنند و هم در منابع طبيعي و هم در دسترنج خشونت، 
   .يكديگر سهيم شوندنيروي كار خود با 

 بلكه همكاري را به ،انجامد آميز مي مالكيت نه تنها به ترويج همكاري مسالمت
 الزامي كه به واسطه آن افراد وضعيت و شرايط خود را ؛كند يك الزام تبديل مي

خواهد به زور از ديگران  تواند آن چه را كه مي هيچ كس نمي. بخشند بهبود مي
 فقط با رضايت صاحب ) اجاره، تسهيم، يا بخشش آن،شفرو (انتقال مال. بگيرد

 آزادتر براي محافظت از اين حق مهم  نسبتاًجوامع .پذير خواهد بود مال امكان
 دارند، از جمله قواعد مربوط به پرداخت قرض و سازوكارهاي محكم و نيرومندي

و اموال را  بر انتقال منابع حاكممردم آزاد اين قبيل قواعد . محترم شمردن قرارداد
  . تقلبراه گرفتن مال از طريق زور يا سرقت مال از دانند تا ميتر  اخالقي

   براي جامعه نفع آنمالكيت و 
مالكيت به . شود مندي از مزاياي نهاد مالكيت صرفاً به مالكين محدود نمي بهره

انجامد و از اين طريق كل  گذاري و تجارت مي ايجاد سرمايه و ترويج سرمايه
به طور مثال، شهرنشيناني كه زمين . شود مند مي از مزاياي آن بهرهجامعه 

  مالكيت بر مزرعه حقغذاي خود را مديون كشاورزاني هستند كهكشاورزي ندارند 
توليدات و  دهد تا به كشت و كار بپردازند  به آنان انگيزه ميو محصول نهايي آن
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نتيجه حاصل از  .كنند ه  خود را داوطلبانه با مشتريان شهرنشين مبادلكشاورزي
ها از حق   كشورهايي كه در آن نتيجه حاصل دراين روند به كلي تفاوت دارد با

 كه دولت مردم را تشويق »زيمباوه«در كشور  مثالً ؛دشو مالكيت محافظت نمي
داران جاافتاده و قديمي را به تصرف و مالكيت خود  هاي مزرعه كرد تا زمين مي

داران قديمي  رفات غيرقانوني و با فرار كشاورزان و زميندر پي اين تص. درآورند
نه تنها وضعيت اقتصادي كشور و سطح رفاه مردم ) كه عمدتاً سفيدپوست بودند(

نبود قواعد مشخص مالكيت بر زمين .  بلكه اوضاع بدتر از سابق شد،نيافت بهبود
يد مواد غذايي  انجاميد و شهرنشينان با كمبود شدتوليدات كشاورزيبه كاهش 
  .مواجه شدند

بنابراين، در يك جامعه آزاد محافظت از حقوق مالكيت يكي از وظايف مهم دولت 
در برابر تا دهد  پاسداري از حق مالكيت به افراد امكان مي. گردد محسوب مي

منصبان ثروتمند از خود و اموال خود محافظت  قلدرها و نفوذ صاحبزورگويي 
 افراد سهم و نصيبي در تك تكشود كه  صي باعث مينهاد مالكيت خصو. كنند

منافع حقوق . آميز با ديگران بهره ببرند جامعه داشته باشند و از همكاري مسالمت
  مديريت،مالكيت بر منابع ،شود زيرا اين حقوق مالكيت نصيب همه مردم مي

رمايه مولّد د تا سنده د و اجازه مينكن  و استفاده بهينه از منابع را تشويق ميمنابع،
 در يك جامعه آزاد، مالكيت بر اموال يك امتياز ويژه و متعلق .ايجاد و حفظ گردد

مالكيت حقي متعلق به همه افراد است و همه افراد از . اي خاص نيست به عده
  .شوند مند مي مزاياي آن بهره

 قواعد عدالت 

  يافتنِ عدالت
تعيين و ها و تنبيهات  عدالت معطوف به قواعدي است كه بر طبق آن پاداش

 افراد به واسطة كردارهاي خود مستحق پاداش يا تنبيه هستند و .شوند توزيع مي
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. به همين استحقاق استاحساسات مشترك انساني ما نسبت مبناي اصلي عدالت، 
ها موافقت  به طور مثال، اگر فردي به عمد به ديگري آسيب برساند، اكثر انسان

ردازد و به خاطر بايست به قرباني خسارت بپ ده ميرسانن دارند كه فرد آسيب
  . جرمش مجازات شود

ها را به دلخواه خودمان بنا  قواعد عدالت آن گونه نيستند كه ما بخواهيم آن
. ناپذير از سرشت و طبيعت انساني ما هستند اين قواعد بخشي جدايي. كنيم

 قانون طبيعي را است و اين» قانون طبيعي«برخي بر اين باورند كه عدالت يك 
خالق هستي در وجود ما به وديعت نهاده و از طريق مذهب است كه اين قانون 

برخي ديگر، از جمله اقتصاددان و فيلسوف اتريشي، . گردد بر ما آشكار مي
كند   در اين مورد دارد و استدالل مي1»فرگشتي«، ديدگاهي »فردريك هايك«

 به تدريج و همراه خود انسانان  انسروند طبيعي فرگشتكه قواعد عدالت در 
كنند تا بتوانيم به  زيرا اين قواعد به ما كمك مي ،اند و شكل گرفتهرشد كرده 

 .آميز با يكديگر زندگي كنيم اي مسالمت عنوان موجوداتي اجتماعي، به شيوه
ها  رسد كه ما انسان گيري قواعد عدالت هر چه كه باشد، به نظر مي مبناي شكل
 و كه به ترويج همكاري  احساساتي؛ي نسبت به عدالت داريم طبيعاحساساتي

اگر ما چنين احساساتي . كنند  كمك ميانساني  پويايزندگي در يك جامعه
 مثالً اگر نسبت به دزديده شدن ؛كرديم عدالتي را حس نمي داشتيم و بي نمي

 در اين بقاي چنداني ،داديم اموال يا به قتل رسيدن افراد واكنش نشان نمي
  .شديم داشتيم و منقرض مي نميجهان 

چيستي توانند   قواي مقننه و قضاييه در يك جامعه آزاد نمي مسئولينبنابراين،
به  كه ترين قاعده و قانوني ياييؤحتي بهترين و ر. عدالت را به كسي ديكته كنند

ذهن اين عده برسد باز هم احتماالً از قواعدي كه بخشي از سرشت و طبيعت 
                                                            

1 .evolutionary:  تر از معادل مصطلح  مناسب واژهاين براي » يفرگشت«به نظر ما معادل فارسي
 زيرا معناي اين كلمه در زبان انگليسي در اصل ناظر به تحول و تغيير است و ،است» يتكامل«

 .مترجم –براي اين كلمه صحيح نيست» تكامل«ندارد و از اين نظر واژه » كامل شدن«ربطي به 
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گذاران  قانونتنها كاري كه از دست . تر نخواهد بود هستند شايستهانساني ما 
   1.قواعد عدالت نائل شوند» كشف«آيد اين است كه اميدوار باشند تا شايد به  برمي

شود در نحوة كاركرد قوانين عام و قديمي  قانون را مي» كشف«اين شيوه از 
در اين . حلي مشاهده كردهاي قانوني م  يا نظام)2»كامن ال«معروف به (انگلستان 
مرز مثالً اختالفات مربوط به تعيين (هاي قانوني، اختالفات بين افراد  قبيل نظام
دادگاه بايد تصميم . شود نزد دادگاه محلي طرح مي )دو همسايههاي  بين زمين

، چه  مشخص خاص مربوط به اين دعويبگيرد كه با توجه به شرايط و وضعيت
ممكن است چندي بعد مشاجره و اختالف . محسوب شودتواند عادالنه  حكمي مي

 اما با اندكي ،هاي دو همسايه ديگر باز هم بر سر تعيين مرز بين زمين( ديگري
نزد يك دادگاه مطرح شود و دادگاه بار ديگر سعي كند تا ) تفاوت با مورد قبلي

ت در اين موارد، قضات دادگاه به صور. يك حكم عادالنه بين طرفين صادر كند
 سعي پردازند، بلكه گيري و صدرو حكم نمي دلبخواهي و خودسرانه به تصميم

  امتحان ودعاوي جديدها و  وضعيتشدة قديمي را در   اصول پذيرفتهكنند مي
هاي مكرر  از آزمودنو تدريجي در پي يك چنين فرايند طوالني . كننداعمال 

فتار همسايگان در  يك درك عرفي و مشترك نسبت به نحوه ررفته رفتهاست كه 
 برخي از به وجود خواهد آمد و بر مبناي همين درك مشتركاين قبيل اختالفات 

   .شوند رفتارهاي همسايگان عادالنه و برخي ديگر ناعادالنه محسوب مي
                                                            

   :با مشخصات زير به اين نكته اشاره كرده است» سراب عدالت اجتماعي«فردريك هايك در كتاب . 2
F.A. Hayek, The Mirage of Social Justice, University of Chicago Press, Chicago, II, 1978 

برونو «اليايي دان و فيلسوف فقيد ايت اثر قانون» آزادي و قانون«نكته مزبور همچنين در كتاب 
در اين كتاب به تشريح دقيق ماهيت قانون » ليوني«. به تفصيل بررسي شده است» ليوني

پرداخته و ضمن انتقاد شديد از تورم بيش از اندازه مصوبات قانوني در كشورهاي مختلف، با 
 دانان كند كه قانون واقعي آن چيزي است كه متخصصين و قانون هاي روشن تأكيد مي استدالل

اي   نه آن چيزي كه عده،كنند مي» كشف«ها و با زحمت بسيار آن را  دانشمند طي سال
» تصويب«هاي خاصي از مردم آن را به  سياستمدار براي تأمين منافع خود يا جلب رضايت گروه

 :مشخصات انگليسي چاپ سوم كتاب مزبور به شرح ذيل است. رسانند مي

. مترجم- Bruno Leoni, Freedom and The Law, Liberty Fund, Inc., Indianapolis, 1961  

2. common law  
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  عدالت با قانون، اخالق، و برابري تفاوت دارد
اين قواعد هاي بنيادين قواعد عدالت در جامعه آزاد اين است كه  يكي از ويژگي

با افراد . به يكسان اعمال شوند  بدون استثنا در مورد تمام افراد جامعهبايست مي
  . اي مشابه رفتار گردد بايست به شيوه هاي مشابه مي مختلف در شرايط و وضعيت

 قوانين و عدالت را نبايد هميشه يكي فرض ،بنابراين. عدالت با قانون فرق دارد
مال هست كه قوانين همواره در مورد همه افراد به به طور مثال، اين احت. كرد

ثروتمندان و نخبگان صرفاً اي از  مثالً ممكن است عده. يكسان اعمال نگردند
. براي حمايت از دوستان و آزار دشمنان خود اقدام به وضع قوانين خاصي كنند

  . شوند محسوب مي» ناعادالنه«چنين قوانيني بدون شك 

به طور مثال، روابط نزديك . توان يكي دانست  را نيز نميهمچنين، عدالت و اخالق
 خيليبين زن و مرد پيش از ازدواج ممكن است در نظر بسياري از مردم 

» ناعادالنه«شود كه اين روابط  تلقي شود، اما اين طرز تلقي باعث نمي» اخالقيغير«
د، به هيچ كس رابطه با رضايت طرفين بوده باش چنان چه در اين گونه روابط،. باشند

، عادالنه نيست كه »رساني عدم آسيب«بنابراين، مطابق با اصل . آسيبي نرسيده است
بنا به اين استدالل، قوانيني . براي طرفين اين گونه روابط مجازاتي در نظر گرفته شود

محسوب » ناعادالنه«د قوانين نكن كه براي طرفين اين قبيل روابط مجازات تعيين مي
شخصي را صرفاً به اين  بتواندگذاشته شود كه  تا آن حد باز قانوندست اگر . شوند مي

در نهايت هيچ  به مجازات برساند، دانند اي رفتار او را زشت و ناپسند مي دليل كه عده
  .نوعي از آزادي براي هيچ يك از ما باقي نخواهد ماند
خي افراد يك اين واقعيت كه بر. به همين منوال، برابري نيز با عدالت يكي نيست

. بودن آن جامعه نيست» ناعادالنه«جامعه ثروتمند و برخي فقير هستند به معناي 
. باشد» عادالنه«تواند به تمامي مانند يك جامعه برابر  يك جامعه نابرابر مي

هاي مشروع و بدون زورگويي   خود را از راهاموالمادامي كه افراد جامعه ثروت و 
هر اندازه هم كه نابرابر باشند، مرتكب ده باشند، يا فريب ديگران به دست آور

  .اند كامالً عادالنه عمل كردهاند و  عدالتي نشده بي
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كنند كه مالكيت بر اموال ريشه در  برخي از منتقدين مالكيت خصوصي اظهار مي
اين قبيل اظهارات . دزدي دارد و مالكيت فقط از طريق دزدي به وجود خواهد آمد

به يك قطعه اي  در بيابان دور افتاده كه نخستين بار افرادي. عاري از حقيقت است
اند، با اين  اند و بر آن ادعاي مالكيت كرده استفاده و نامطلوب بر خورده  بيزمين

اگر به كشت و زرع در آن زمين . اند ادعاي خود به هيچ كس آسيبي نرسانده
 و اند،  خود را گرفته صرفاً پاداش تالشمند شوند،  و از محصول آن بهرهبپردازند

 صرفاً خوش  در زير آن زمين مواد معدني ارزشمند كشف كنند،اگر بر حسب اتفاق
در اين بين، به هيچ كس ظلمي نشده و وضع هيچ كس بدتر از . اند اقبال بوده 

» عدالتي بي«سابق نشده است، و به همين دليل در روند اين مالكيت هيچ گونه 
مين منوال، اگر يك كارآفرين در يك محصول به ه. نشده استدر حق كسي 

گذاري كند و به واسطه فروش  جديد يا در يك روش نوين توليدي سرمايه
محصول خود به خريداران مشتاق ثروتمند شود، به هيچ كس آسيبي وارد نشده 

  .مند شده است  بلكه بر عكس، تمام دنيا از نوآوري آن كارآفرين بهره؛است

  اجراي عدالت
. اهداف اساسي يك جامعه آزاد اين است كه استفاده از زور را به حداقل برسانديكي از 

 به ديگران شخصياگر . اما به هر حال، عدالت بايد به طريقي به اجرا گذاشته شود
 آن شخص به خاطر جرمي كه مرتكب ما اين است كهطبيعي آسيب برساند، انتظار 

اين به معناي  و ) يا رفتن به زندانا پرداخت جريمهمثالً ب(شده به مجازات برسد 
 گردد، حاكمبنابراين، اگر بخواهيم عدالت در جامعه .  استمجرماستفاده از زور بر عليه 

در اين جا ما با يك معماي (. ناپذير خواهد بود استفاده از ميزان مشخصي از زور اجتناب
به حداقل برسانيم و از خواهيم استفاده از زور را   زيرا از طرفي مي،بغرنج مواجه هستيم

  ).اي جز استفاده از زور نداريم طرف ديگر براي اجراي عدالت چاره

جامعه آزاد براي حل اين معماي بغرنج استفاده انحصاري از زور را به مقامات 
فقط دولت مجاز به استفاده از زور است، . كند كشوري، يعني به دولت، واگذار مي
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اجراي عدالت و فقط براي محافظت از شهروندان در اما اين اجازه صرفاً به منظور 
 در جامعه آزاد،. مقابل دشمنان داخلي و خارجي به دولت تفويض شده است

  . افراد ممنوع استاستفاده از زور براي همه 

اما اگر قرار باشد استفاده انحصاري از زور فقط در اختيار دولت باشد، الزم است 
هاي معمولي  ردد، زيرا نهاد دولت از انسانكه اين استفاده به شدت محدود گ

شود اعتماد كرد كه از قوه قهريه به  تشكيل شده است و به هيچ انساني نمي
وسوسه استفاده از . هاي شخصي استفاده كند ورزي طرفانه و بدون غرض شكلي بي

  . اندازه شديد است زور براي مقاصد و منافع شخصي بي

 گيرانه و مشخصي ك جامعه آزاد قواعد سختبه همين دليل، نظام عدالت در ي
بنيان نهاده است تا مقامات دولتي را در استفاده از قوه قهريه تا حد ممكن محدود 

 اختيارات مقامات  محدودسازيبرايدر يك جامعه آزاد به طور مثال، . و مقيد كند
 ، دستگيري افراد، نحوة محاكمهي مردمها دولتي در اموري نظير بررسي پرونده

بايست قواعد محكم   مجرمين، مي  تعيين مجازات چگونگيوها،  متهمين در دادگاه
 طرز عمل  به معطوف1»اي قواعد رويه «اين. اي وجود داشته باشد گيرانه و سخت
اتخاذ  »چگونه« و در واقع معطوف به اين هستند كه تصميماتبوده مقامات 

 براي اين كه .شود ته ميچيزي تصميم گرف» چه«در مورد  نه اين كه ،شوند مي
 منصفانه و عادالنه محسوب شود، پيروي از و آيين دادرسي كشورروند قضايي 
  .الزامي استقواعد مزبور 

  تهديداتي كه متوجه عدالت هستند
بايست از چاالكي و استحكام برخوردار  چارچوب يا ساماني كه در باال اشاره شد مي

ر اختيار مقامات دولتي قرار گرفته منجر به اي كه د قوه قهريه  استفاده ازباشد تا
، حتي اثر كردن و ويراني اين سامان بي. ا افراد نشودظلم و رفتار ناعادالنه ببروز 

، كنند  مياقدام در جهت منافع عدالت  دارند افرادي كه به خيال خودشانبه دست
                                                            

1. procedural rules 
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اي ، گاهي اوقات قضات دادگستري به جبه طور مثال. كار چندان دشواري نيست
شوند و   ظاهر مي1»گر قضايي كنش« در نقش يك »اي قواعد رويه«پيروي از 
اما اين گونه .  استنتيجه منصفانهيك كه وظيفه آنان ايجاد كنند  تصور مي

دهد، باعث  گران سياسي تنزل مي كه قضات را تا حد كنش 2» قضاييگري كنش«
 به عالوه، .ت بنشاندهاي شخصي خودش را فراتر از عدال شود كه قاضي ديدگاه مي

  است ممكن، زيرادنكن ناپذير مي بيني  روند قضايي را پيشها گرايي  اين قبيل كنش
هاي متفاوتي  هاي مختلف، مجازات براي يك جرم مشابه، بسته به قضاوت قاضي

نفوذ بيشتري براي  صاحبان قدرت سياسي بهاين موضوع همچنين . تعيين گردد
 زيرا اگر صاحبان قدرت بتوانند به ،دهد  قضايي ميهاي ه در نتايج پروندتأثيرگذاري

هاي  قاضي رشوه بدهند يا او را مرعوب كنند، به سادگي قادرند نوع مجازات
هاي قضايي محكم و  اما اگر قواعد مربوط به رويه. متهمين را تغيير دهند

 تمام ناپذير باشند و مسئولين دستگاه عدالت ملزم به پيروي از اين قواعد در خلل
اين موضوع . عمال نفوذها كاسته خواهد شدها شوند، از شدت اين قبيل ا پرونده
 از اهميتي اساسي شوند  كه به محضر دادگاه فرا خوانده ميمردم عاديبراي 

  . كند عمال نفوذ قدرتمندان محافظت ميها در برابر ا برخوردار است و از آن

عدالت « ايدة ،كند ضعيف ميرويكرد ديگري كه حاكميت و اجراي عدالت را ت
ريزي قبلي و عامدانه براي ايجاد يك سيستم به اصطالح  برنامه. است» اجتماعي

براي .  با اصول بنيادين مالكيت و عدالت منافات داردبرابرتر توزيع ثروت و درآمد
ها گرفته شده و به ديگران  اي از آن ي الزم است كه اموال عدهسيستمچنين ايجاد 

فروپاشي  به عبارت ديگر، سيستم توزيع برابر ثروت و درآمد، مستلزم. داده شود
دهد اموال خود را نگه دارند يا  كه به مردم حق مي قواعدي ؛قواعد مالكيت است

 وقتي .دانند آن را به فروش رسانده، ببخشند، يا واگذار كنند هر طور كه صالح مي
اختيارات گسترده به مقامات  »عدالت اجتماعي «به بهانه تحقق ايده مبهمي مانند

                                                            
1. judicial activist 

2. judicial activism 
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ازي قدرتمندان به مال و اند سياسي اعطا شود، هيچ يك از افراد جامعه از دست
در چنين شرايطي، مردم از اقدامات اقتصادي نيز . د ماندن در امان نخواهاناموالش

گذاري را به  سرمايه چه لزومي دارد كه كسي بخواهد ريسك :شوند مأيوس مي
العاده كند وقتي   تالش فوق و ثروتبه دست آوردن مالجان بخرد يا براي 

  داند كه مقامات دولتي قادرند اموال او را مصادره كنند؟ مي

البته بايد به خاطر داشت كه قواعد دقيق مربوط به مالكيت اموال هميشه 
به طور مثال، آيا حق مالكيت من بر يك قطعه زمين . مشخص و معلوم نيستند

شود؟  هاي زيرين آن زمين نيز مي ي از مواد معدني در اليهبردار شامل حق بهره
دهد كه پرواز هواپيما بر فراز آن زمين را  آيا اين حق مالكيت به من اجازه مي

توانم از ادامه كار يك كارخانه كه در همسايگي من   آيا من مينيز ممنوع كنم؟
گيري كنم؟ ند، جلونك هاي آن هواي ملك من را آلود مي قرار دارد و دودكش

 در يك جامعه 1.بايست به دقت بررسي و مشخص شوند  اين جزئيات ميتك تك
اين روند دائميِ . شوند ها آزموده و پالوده مي آزاد، جزئيات مزبور دائماً در دادگاه

كه رأي و پذيرد  طرفي صورت مي آزمايش و پااليش توسط قضات دانشمند و بي
و سعي دارند تا در هر يك دهند   نميهاي خود دخالت ي را در داوريصنظر شخ

از موارد طرح شده در دادگاه صرفاً و به دقت مشخص سازند كه قواعد واقعي 
  .عدالت چه هستند

  عدالت طبيعي
ملزم به   به تماميگذاري و دستگاه اجراي قانون در يك جامعه آزاد، نظام قانون
 در انسانيت ما عميقاي  چنان ريشه   اصولي كه آن؛پيروي از اصول عدالت هستند

  . كنيم ها ياد مي  از آن2»عدالت طبيعي«دارند كه با عنوان اصول 
                                                            

ز ر«و » ميلتون فريدمن«نوشته » داري و آزادي سرمايه«نكته مزبور به تفصيل در كتاب . 1
  :فته استمورد اشاره قرار گر) با مشخصات انگليسي ذيل(» فريدمن

Milton Friedman and Rose Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago 
Press, Chicago, II, 1962.  

2. natural justice 
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، 1»دانسته«بايست   مينخست قانون در وهله ، عدالت طبيعي اصولمطابق با
اگر قانون رمزآلود و مجهول باشد يا مدام تغيير كند، .  باشد3»معين«، و 2»روشن«

ال نقض آن هستند يا خير، و به همين دليل توانند بدانند كه آيا در ح افراد نمي
  . توانند از خود در برابر تعقيب قانوني محافظت كنند نمي

به  پذيري بيني عنصر پيش.  باشند4»پذير بيني پيش«بايست  همچنين قوانين مي
حدس بزنند و بفهمند كه از پيش دهد تا پيامدهاي نقض قانون را  افراد امكان مي

 متأسفانه .كند كند و در چه مواردي صدق نمي دق ميقانون در چه مواردي ص
 براي منظور خاصي ابتدا قوانين  در اغلب موارد،حتي در جوامع نسبتاً آزادتر،

 )يافته مثالً براي مبارزه با تروريسم يا جنايات سازمان(شوند  پيشنهاد و تصويب مي
گذار به كار برده  ناما بعد از مدتي در مواردي كامالً متفاوت از مقصود اوليه قانو

م خيلي جزئي با ئشوند، و در نتيجه، شهروندان ممكن است براي جرا مي
  .هاي شديدي مواجه شوند مجازات

 5»عطف به ما سبق« است كه قوانين نبايد  عدالت ايناصولدومين خصيصه 
ي باشند كه در آينده رخ قوانين بايد صرفاً ناظر به اتفاقات و كردارهاي. شوند
 زيرا در غير اين صورت، مردم ممكن است با تصويب يك قانون جديد، دهند، مي

اند و عملشان در آن زمان كامالً هم  به خاطر اعمالي كه در گذشته مرتكب شده
متأسفانه جوامع به اصطالح آزاد در مراعات . قانوني بوده، با مجازات مواجه شوند

به طور مثال، در بريتانيا در سال . اند اين خصيصه از قانون نيز موفق عمل نكرده
هاي احتراز از   قانوني به تصويب رسيد كه مطابق با آن برخي از روش2008

ها   نفر به جرم استفاده از اين روش3000پرداخت ماليات غيرقانوني اعالم شد و 
 حالي كههاي گزاف شدند، در   ملزم به پرداخت ماليات،2008هاي پيش از  در سال
شيوه پرداخت   چنين قانوني وجود نداشته و طبعا2008ًيش از هاي پ در سال

  . به هيچ عنوان غيرقانوني نبوده است نيز  ها ماليات از سوي اين عده در آن سال
                                                            

1. known    4. predictable 

2. clear    5. retrospective 

3. certain 
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بايست افراد را به رنج انداخته و از   قانون نمي كه عدالت اين استاصلسومين 
امر اجتناب از نقض  داشته باشد، زيرا اين 1»ناشدني«آنان تقاضاي انجام عملي 

نيز در جوامع به اصطالح آزاد حتي  متأسفانه، .سازد قانون را براي افراد ناممكن مي
اين عدم موفقيت به ويژه در . اند صل مهم عدالت موفق عمل نكردهرعايت اين ا

به طور مثال، قوانين . كه قوانين با يكديگر تناقض دارنديابد  مواردي نمود مي
سوزي، مالكين ساختمان را ملزم به  ها در مقابل آتش ختمانمربوط به ايمني سا

 برخي ديگر از قوانين مربوط به حالي كهكند در  پله اضطراري مي نصب راه
بنابراين، مالك ! اند ، ايجاد هر گونه تغيير در ساختمان را ممنوع كردهوساز ساخت

پله  راهبه نصب اقدام  يعني اگر! (شكني كرده است  در هر دو حالت قانونساختمان
پله اضطراري را نصب كند نيز قانون   قانون را نقض كرده و اگر راه، نكنداضطراري

هاي ناعادل و  تر اين كه برخي از دولت  آزار دهنده).ده استديگري را نقض كر
 آزار و مجازات اي براي مانند حربه» ناشدني« متناقض و زورگو به عمد از قوانين
  . كنند يمخالفان خود استفاده م

اصل « يا همان 2»گناهي فرض بي«يكي ديگر از اصول مهم عدالت طبيعي، 
 تا زماني كه جرم يك شخص در دادگاه به مطابق با اين اصل،. است» برائت

، حتي اگر پرونده توان با او چونان فردي گناهكار رفتار كرد اثبات نرسيده باشد نمي
يكي از معاني . به نظر برسدننده متقاعدك كامالً  در ظاهرتشكيل شده عليه او

 يعني اين دولت و دادستان است ؛اساسي اين اصل ناظر به اثبات مجرميت است
 نه اين كه از ،كه بايد مجرم بودن فرد را با ادله و شواهد محكم به اثبات برساند

ها ديگر  با رعايت اين اصل دولت. ثابت كندگناهي خود را  متهم بخواهند تا بي
د به سادگي و با طرح اتهامات واهي به آزار و مجازات مخالفان خود توانن نمي

ها به   زيرا براي مجازات اشخاص ابتدا الزم است كه اتهامات وارده به آن،بپردازند
  .دقت در دادگاه بررسي شود و به اثبات برسد
                                                            

1. infeasible 

2. presumption of innocence 
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مستقل از مقامات  ها كند كه قضات و دادگاه آخرين اصل عدالت طبيعي ايجاب مي
 كنند و آنان كه در مورد بايد بين كساني كه قانون را وضع مي. ي باشندسياس

قضات نبايد عاملين محض . يرد صورت بگ1»اتفكيك قو«كنند  قوانين داوري مي
هاي سياسي قضات نيز نبايد در  و مجري دستورات سياستمداران باشند و ديدگاه

شرايطي كه قضات به در .  باشد داشته و دخالتها موضوعيت نحوة بررسي پرونده
حدي به سياستمداران نزديك باشند كه به سادگي تحت نفوذ آنان قرار گرفته يا از 
آنان بترسند، طبعاً محاكم و دستگاه دادگستري بيش از آن كه در خدمت عدالت 

 انتخاب و ،در جوامع آزادتر. واقعي باشند در خدمت منافع سياستمداران خواهند بود
العمر ايشان، اغلب بر عهده هيئتي از كارشناسان   انتصاب مادامانتصاب قضات، و گاه

 .هدكا بر قضات ميمستقل است و اين امر از شدت و قدرت نفوذ سياستمداران 

 حاكميت قانون 

 مديريت حاكميت قانون 

 از هم 2»حاكميت قانون«تر از  تر و روشن جامعه آزاد و ناآزاد را هيچ چيزي صريح
به معناي آن است كه بر شهروندان يك جامعه كميت قانون حا. كند متمايز نمي

حاكميت داشته باشد و نه هوي و هوس بايست   مي قانونكلياصول روشن و 
 ،كند در جايي كه قانون حكومت مي. خودسرانة پادشاهان و سياستمداران

كنند بايد  طبق ميل خود عمل كنند و قوانيني كه وضع ميتوانند   نميگذاران قانون
  . دن مورد همه افراد جامعه، از جمله خودشان، به يكسان اعمال شودر

  خودسرانةبكارگيريِ فرد مردم در مقابل هدف حاكميت قانون آن است كه از فرد
دهيم  ها مي  وقتي ما انحصار استفاده از زور را به دولت.قدرت محافظت كند

شخص و از پيش  مبايست اطمينان حاصل كنيم كه اين زور فقط براي اهدافي مي
پذيري و  ، همراه با مسئوليتبيني اي قابل پيش تعيين شده، آن هم به شيوه

                                                            
1. separation of powers 

2. rule of law 
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 كار اي خاص، به  صرفاً براي منافع عام كل جامعه و نه به نفع عدهيي،پاسخگو
  .شود ميگرفته 

در صورت ارتكاب كند كه مقامات كشور  همچنين، حاكميت قانون تضمين مي
. خواهند شد كه در انتظار متخلفين عادي استهمان مجازاتي مواجه  با جرم

 فعلي و قبلي خود مقامات دولتي از كشورها براي  اي كننده تعداد نگرانمتأسفانه، 
تا كنون تعداد به واسطه همين مصونيت شوند و  نوعي مصونيت قضايي قائل مي

قامات البته حفاظت از م. اند از چنگال عدالت گريختهاي از آن مقامات  كننده نگران
 اساس و آزاردهنده  قضايي بياتدر برابر تعقيب )يا هر فرد عادي ديگري (دولتي

حفاظت اما . پذير است يك امر مقبول و توجيه) هاي سياسي دارند كه اغلب انگيزه(
 تا ايشان اعطاي مصونيت قضايي به اي قرار داد براي توان بهانه از مقامات را نمي

  . اصيل و واقعي مصون بمانندبه اين وسيله از اجراي عدالت 

 بلكه ،نه بر پايه تصميمات متغيير و خودسرانه حاكمانبنابراين، حاكميت قانون 
روي از ، با پيحاكميت قانون. و پايدار استوار است كليبر بنياني از اصول 

 قواعدي نظير برابري ؛كند  را تضمين ميعدالت طبيعي تحقق قواعدي مشخص،
عدالت «قوه قضاييه مستقل،  ،1»ن صحيح دادرسيآيي«در پيشگاه قانون، 

كه در فارسي به  (3»حق درخواست بررسيِ قانوني بودن بازداشت متهم«، 2»كور
خطر گرفتار آمدن مضاعف در اتهام و  «،)معروف است» قرار احضار زنداني«

اشتن و ثبات و عملي بودن قوانين، و  دقطعيتگناهي، و  ، فرض بي4»محاكمه
 بي هيچ استثنايي، مانند همه افراد، مشمول قوانيني هستند ،گذاران اين كه قانون

به واسطه مقامات اي كه در آن برخي از  جامعه. كنند كه خودشان وضع مي
تواند يك جامعه آزاد   نباشند، نميشانجايگاه خود پاسخگويِ اعمال و رفتار

  . محسوب شود
                                                            

1. due process of law 

2. blind justic 

3. habeas corpus 

4. double jeopardy 
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   محافظت از حاكميت قانون
يري از فرسايش و نابودي حاكميت قانون به دست كشورهاي مختلف براي جلوگ

 قوانين اساسي«هايي نظير   شيوه؛هاي متفاوتي دارند مقامات دولتي، شيوه
 و سوابق پيشين 2»قوانين معروف عام«، يا رويه قضايي مبتني بر 1»مكتوب

  .قضايي، و پايبندي اوليه به اصول عدالت طبيعي

البته بايد به خاطر . كنند قويت ميقوانين اساسي مكتوب حاكميت قانون را ت
داشت كه قوانين اساسي را در هنگام تولد يك كشور يا تأسيس يك نظام 

توان  تر مي آسان) شوند كه شهروندان با شوق فراوان گرد هم جمع مي(جديد 
 تا در كشوري كه نظام آن قدمت طوالني دارد و نخبگان نوشت و تصويب كرد

 اند و احتماالً ضه قدرت را در دست گرفتهذينفع و ثروتمندش از پيش قب
 را به نفع خودشان ، قوانين اساسي هر قانوني، از جملهتوانند تر مي راحت

  .دستكاري كنند

اي   سابقه؛كند  نيز به تقويت حاكميت قانون كمك ميقه قضايي طوالني مدتساب
ه لف بهاي مخت ارجاع پرونده هاي متمادي و در روندي دائمي از كه طي سال

گذاران و مقامات  توانند به احكام و تصميمات قانون افراد مي. شود  ميايجاد محاكم
 در ميمات را اين احكام و تص3»ي بودنقانون«كشور اعتراض كنند و عدالت و 

ها   اين روند طوالني از ارجاع پروندهةدر نتيج. بسنجند و به چالش بكشندها  دادگاه
آيد و حد و مرز  ز سوابق قضايي به وجود مياي ا  مجموعهرفته رفتهبه محاكم، 

  . كند  مقامات را مشخص مي و اختيارقدرت
                                                            

1. written constitutions 

» كامن ال« زيرا ،ايم به كار برده common lawرا براي » قوانين معروف عام«در اين جا معادل . 2
روف و مشتركي هستند كه مردم يك سرزمين، فارغ در واقع به معناي قوانين كلي و قديمي و مع

ها پيش با آن قوانين آشنايي دارند و  ها و سده شان، همگي از سال از نژاد و طبقه و گويش محلي
به طور شود كه همه مردم  به قانوني گفته مي» كامن ال«از اين جهت، . اند ها را پذيرفته آن

  . مترجم–وف و مقبول عامه مردم استاند و به عبارتي، معر مشترك آن را پذيرفته
3. legality 
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 بحث و بررسي قواعد عدالت و تشويق جامعه به ،راه سوم تقويت حاكميت قانون
اي غالب و  اگر آزادي بيان در جامعه.  است1»هماهنگي اجتماعي« زيربنايي اصول

ه به بحث و بررسي پيرامون اين اصول و  و همه افراد بتوانند آزادانمرسوم باشد
و تحريف اين مفاهيم به نفع دستكاري كار مقامات دولتي براي قواعد بپردازند، 

  .شود خودشان به مراتب دشوارتر مي

هاي مهم و كليدي حاصل از بحث و بررسي آزادانه مفهوم حاكميت  يكي از ايده
شوند تا در  هم جمع ميگرد  مردم براي نخستين بار وقتيقانون اين است كه 

پذيرد كه از سوي  مورد اصول مربوط به حكومت تصميم بگيرند، هيچ كس نمي
هايي كه همه   مگر در موارد و به روش،ديگران به زور مجبور به انجام كاري شود

 مثالً استفاده از زور و اجبار براي ؛مردم آن را براي منافع درازمدت خود الزم بدانند
بحث آزادانه پيرامون حاكميت قانون به  .ظير دزدي و خشونتمي نئمجازات جرا

به اين استنباط برسند كه جوامع آزاد بايد به لحاظ عقلي كند تا  مردم كمك مي
مبتني بر قواعدي كلي باشند كه زور و اجبار را محدود كرده و مانع از اين 

  . كشي كنند هاي خاص بتوانند از ديگران بهره  كه برخي گروهشوند مي

  راي عدالتاج
،  براي محافظت از حاكميت قانون اتخاذ شده باشد كلي كه هر نوع شيوه و قاعده

براي محافظت بيشتر از  كه وجودشان هستند يمشخصو موازين باز هم تدابير 
  .حاكميت قانون قطعاً سودمند خواهد بود

بايست هم به لحاظ شخصي و هم به لحاظ سياسي  نخست آن كه قضات مي
 قائلد، زيرا در غير اين صورت، كسي براي نظام قضايي احترام مستقل باشن

در بسياري . گرفتانجام خواهد هاي بزرگي به نام عدالت  عدالتي نخواهد شد و بي
، حس مسئوليت و گيرند ميتر از حد معمول  پاييندستمزدي از كشورها قضات 

 ،مين دليلشود، و به ه پاسخگويي ندارند، و بر كار آنان چندان نظارتي نمي
                                                            

1. social harmony 
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 بلكه بر اساس ميزان رشوه دريافتي قضاوت ،ها را نه بر مبناي قانون پرونده
 دستمزد قضات بايد مناسب و مكفي باشد و كارهاي آنان بايد به طور .كنند مي

منظم و با دقت مورد بررسي و نظارت قرار بگيرد تا اين قبيل فسادها و 
  .تحمل گردند نه موضوعيت داشته باشند و نه ها عدالتي بي

كند يك نظام  يكي ديگر از موازيني كه به تقويت نظام عدالت كمك مي
در برخي از كشورها به دليل . ها است اجرايي شايسته در تمشيت امور دادگاه

انگيزگي مقامات در مديريت  ساالري عظيم و بي ديواني ها وجود دستگاه
ها و حتي  شايد ماهي به دادگاه ئارجاع پرونده يك اختالف جزها،  پرونده
ر سوابق قضايي نيازمند نظام قانوني مبتني ب. ها به طول بيانجامد سال

هاي پيشين است تا به اين ترتيب  ها و داوري دسترسي سريع به پرونده
ها به بهانه فقدان سوابق مشابه به دادگاه ارجاع نگردند و وقت دستگاه  پرونده

  . قضايي را تلف نكنند

ي از كشورها نيروي پليس به جاي آن كه راه حلي براي  در بسيار،در ضمن
 نيروي پليس از آن جهت .شود بخشي از مشكل محسوب ميخود  ،مشكالت باشد

در صورت عدم رعايت (كه قدرت دستگيري و بازداشت افراد را دارد قادر است 
هاي بزرگي بر مردم تحميل كرده و از طريق اخذ رشوه  عدالتي بي) حاكميت قانون

يكي از مظاهر اين . انواع فسادها در جهت منافع خودش فعاليت كندو 
به اميد (براي تخلفات بزرگ رانندگي » ناچيز«هاي  ها صدور جريمه عدالتي بي

 براي هاي واهي هاي سنگين به بهانه و يا صدور جريمه) گرفتن رشوه از متخلف
خصي محسوب جويي ش كه نوعي انتقام(اند  كساني است كه تخلفي مرتكب نشده

اي پذيرفته گردد، اين گونه  گيري در جامعه هرگاه اصل رشوه). شود مي
شوند و ديگر به هيچ روش و  ها به فرهنگ غالب در جامعه تبديل مي عدالتي بي

ها جلوگيري  عدالتي توان از بدتر شدن اين قبيل فسادها و بي اي نيز نمي قاعده
بر فعاليت آن سته آموزش داد و بايست به نحوي شاي نيروي پليس را مي. كرد

ترين حالت اين است كه يك مجموعه يا اداره  مطلوب. نظارت مستمر داشت
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هاي اين نيرو باشد و در ضمن، اختيار  مستقل از پليس مسئول نظارت بر فعاليت
تحقيق و بررسي و اقدام الزم در مورد شكايات صورت گرفته عليه اين نيرو را نيز 

  . داشته باشد

بايست بر اساس شايستگي  ساالري نيز مي وه، انتصابات در دستگاه ديوانبه عال
ساالران بايد  ديوان. هاي سياسي ها و مساعدت  نه بر مبناي دوستي،افراد باشد

هاي  در دستگاه. متناسب با اختياراتي كه دارند همواره مسئول و پاسخگو باشند
ب منافع شخصي يا  به جهت كسي كهگيري و اقدام دولتي، هر نوع تصميم

  . شودمجازات و بايد شده جرم محسوب  باشدسياسي

كند كه انتخابات به شكلي آزاد و  استيالي عدالت و حاكميت قانون ايجاب مي
بايد آزادي بيان در جامعه وجود داشته باشد تا به هنگام . منصفانه برگزار گردد

 را به گوش مردم انتخابات منتقدان دولت بتوانند كانديد شوند و نظرات خود
گيري نيز بايد به شكلي مخفي صورت پذيرد، و امر نظارت بر   رأي. برسانند

اي متشكل از افراد اصالتاً مستقل باشد تا در تعيين  انتخابات بايد بر عهدة كميته
هاي انتخابيه شرط انصاف رعايت شده و از صداقت در برگزاري  حدود حوزه

  .انتخابات اطمينان حاصل گردد

  الت و پيشرفت اقتصاديعد
 بلكه به لحاظ اقتصادي نيز از اهميت ،حاكميت قانون نه فقط به لحاظ اجتماعي

هر ساله كشورها را از نظر سهولت در انجام كسب » بانك جهاني«. برخوردار است
هاي  گذاري ها و سرمايه بدون ترديد، جذب شركت. كند بندي مي و كار رتبه
ار و تجارت در داخل، از عوامل مهم توسعه  كسازي كسب و آسانخارجي، و 

هاي مربوط به  بندي در رتبه. گردند اقتصادي و رفاه و بهروزي مردم محسوب مي
شفافيت قوانين مالياتي و معطوف به هاي بانك جهاني  شاخصكسب و كار، توجه 

در تأسيس  سهولتسرعت و تي، ، سطح فساد در بين مقامات دولديگر مقررات
  سادگي مقررات تجارت داخلي و بين مرزي،ملك و ثبت يد وكسب و كار جد
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ها در مواقع عجز از پرداخت  پرداخت وام و تسهيالت، نحوة مواجهه با شركت
   .ديون، و موضوعاتي از اين قبيل است

و (هاي مزبور، كشور سنگاپور كه به لحاظ اقتصادي بسيار آزاد است  بندي در رتبه
به مدت هفت سال ) ي برخوردار استكمترادي بسيار البته به لحاظ اجتماعي از آز

در صدر جدول جهاني قرار گرفته است و كشورهاي نسبتاً آزاد نظير 
هاي  ، دانمارك، بريتانيا، و اياالت متحده آمريكا در رده»نيوزلند«، »كنگ هنگ«

قرار دارد كه مانند » كره جنوبي«پس از اين كشورها، . اند بعدي جاي گرفته
گير و محدود محسوب   اما به لحاظ اجتماعي سخت، از نظر اقتصادي آزادسنگاپور،

، »ونزوئال«، »كنگو«بندي نيز كشورهايي نظير  ردهول ا جدانتهاي ايندر . شود مي
اند كه به  قرار گرفته» ازبكستان«، و »بوليوي«، »كامرون«، »عراق«، »زيمباوه«

  .و آشكار ضعيف هستندلحاظ رعايت عدالت و حاكميت قانون به شكلي رسوا 

   حاكميت قانون هستند كه متوجهتهديداتي
هاي متنوعي از  در بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، نظام

هاي كلي  در اين كشورها، عالوه بر قوانين كشوري و نظام. عدالت حاكم هستند
 قوانين اي، مذهبي، و قبيله در سطح محلي، هاي قانوني  نظاماغلبعدالت، 

  .شخصي و قراردادي بين اشخاص نيز وجود دارند

. هاي قانوني در سطح كشوري بيشتر از بقيه است احتمال بروز فساد در نظام
تر   و شخصي معموالً به شكلي عميق،هاي قانوني در سطوح محلي، مذهبي نظام

 هاي ريشه در عدالت طبيعي دارند و به همين دليل گسترة پذيرش اين قبيل نظام
هاي قانوني در سطح كشوري،  در مقابل، نظام. تر است قانوني در نزد مردم وسيع

 كشورها تحميل هاي اشغالگر به هاي استعماري يا قدرت غالباً از سوي قدرت
 ،اند ها گر چه هرگز مقبوليت چنداني نزد عموم مردم نداشته اين قبيل نظام. اند شده

برداري از   فاسدي است كه مترصد بهرهها باب طبع افراد اما قدرت و قيمومت آن
  . قوانين به نفع خودشان هستند
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هاي قضايي حكومتي هستند اغلب  كساني كه در مناصب دولتي و دستگاه
پليس، . استفاده از قدرت دولتي در نظرشان هيچ اشكالي ندارد برداري و سوء بهره

 وضعيت ها در اكثر كشور.گيرند نيروهاي نظامي، و مقامات دولتي رشوه مي
 عمالً يا به عبارتي(رود  اي است كه تقريباً از آنان انتظار مي سياستمداران به گونه
رساني به حوزه انتخابيه  نفعتا از بودجه عمومي براي ) شود از آنان درخواست مي

 و گاه حتي براي انتفاع شخصي استفاده كنند، كه به واقع نوعي دزدي از خودشان
اما آن چه در زندگي شخصي و بين افراد عادي . ودش  محسوب ميكشوراموال 

  . محسوب گرددشود بايد در حوزه عمومي نيز ناپسند  ناپسند تلقي مي
در مواردي كه مسافرت و ارتباطات با سختي و مشكالت مواجه است و 

العاده برخوردارند، شايد تركيبي از  موضوعات محلي از اهميت و فوريت فوق
بايست اين  مياما هدف نهايي . پذير باشد  و محلي توجيههاي قانوني كشوري نظام

 داراي اقتدار و مقبوليت قوانين محلي، هاي عدالت به طور كلي نظام باشد كه
  . مندي قوانين كشوري، و عينيت حاكميت قانون باشند وضوح و اصول

 هاي انساني حق 

  هاي انساني حقتعريف 
گفته در باب عدالت   ن مالحظات پيشاز بط» حقوق بشر«هاي انساني يا  حقايده 

ها و   حق، مردم به واسطه انسان بودنشان مطابق با اين ايده.گردد پديدار مي
 روان و فعاليتهايي كه، مانند قوانين طبيعي،   حق؛بنياديني دارندهاي  آزادي

اما در اين جا صحبت فقط از . برند ممكن ساخته و به پيش ميطبيعي جامعه را 
مشخص تصديق شده باشد به طور  بودنشان 1»شمول جهان«ت كه هايي اس حق

 به ها، و در مورد همه افراد انساني ها و مكان  در همه زمانهايي كه  حقيعني(
يعني نتوان ( از وجود انسان باشند 2»جدايي ناپذير«و بخشي ) كنند صدق يكسان

   ).محروم كردها  آن يا كسي را از ،ها را به ديگري واگذار آن
                                                            

1. universal 

2. inalienable 
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انساني بناميم، كه شامل » هاي آزادي«هاي انساني را بهتر است  ين نوع از حقا
مالكيت شخصي بر جسم و نيروي آزادي تعيين تكليف و آزاديِ مالكيت بر اموال، 

جايي، و تعيين محل زندگي به انتخاب خويش، و   سفر، جابهكار خويش، آزادي
تأثير مستقيم اين . ست اآزادي برگزيدن مذهب و عمل به مناسك مذهبي خويش

  . ها محدود كردن دولت در چگونگي رفتار با مردم است آزادي

، و نيز 2»هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي« اغلب با 1»انسانيهاي  حق«متأسفانه، 
به شهروندان در طي فرايندي سياسي يعني حقوقي كه ( 3»هاي قانوني حق«با 

تعيين مدت معيني در سال به ل، به طور مثا. شوند  اشتباه گرفته مي)اعطا شده
براي كارگران و كارمندان، كه به واسطه مصوبات » مرخصي با حقوق«عنوان 

حق مسلم كاركنان و بخشي از و امروزه به غلط  (دولتي تبديل به قانون شده است
 ،شود هاي انساني محسوب نمي  در زمرة حق4)حقوق بشر آنان تصور شده است

 ،حق مرخصي با حقوق. هاي انساني را ندارد حق» يشمول جهان«ويژگي  چرا كه
 كارمندان و كارگران  بلكه فقط در مورد،هاي روي زمين نه در مورد همه انسان

يابد كه قادرند  صرفاً در كشورهاي ثروتمندي مصداق ميآن هم  كند كه صدق مي
اخت  را پردر رفتن به تعطيالت همراه با دستمزد و ساير مزاياهزينه تجمالتي نظي

از سرشت » جدايي ناپذير« بخشي ،هاي تجملي در ضمن اين قبيل حق. كنند
تواند در ازاي دريافت   چرا كه يك كارگر به سادگي مي،شوند انساني محسوب نمي

پول بيشتر از حق مرخصي با حقوق خود بگذرد بدون آن كه به آزادي انساني او 
                                                            

1. human rights 

2. social and cultural norms 

3. legal rights 

گذارني و گرفتن  يا حق رفتن به تعطيالت جهت استراحت و خوش(موضوع مرخصي با حقوق . 4
 اعالميه جهاني حقوق بشر ذكر شده و از آن 24 صراحت در ماده به) دستمزد در مدت تعطيالت

! هاي مسلم انساني قرار گرفته است در رديف يكي از حق) 1948 دسامبر 10يعني از تاريخ (تاريخ 
از » ناپذير جدايي«و بخشي » شمول جهان«هاي انساني  در حالي كه بنا به استدالل نويسنده، حق

اي سياستمدار  ي به مكان و تاريخ مشخص و مصوبات عدهسرشت انساني ما هستند و ربط
   . مترجم –ندارند
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 مربوط به برابري دستمزد زنان  به همين منوال، قوانين.اي وارد شود ين خدشهكمتر
 زيرا دعوي اصلي اين قوانين آزادي انساني ،هاي انساني ندارند و مردان ربطي به حق

  .كنندگان است همراه با زور و اجبار بر عليه استخدام بلكه تقاضا و ادعايي ،نيست

شمولي  هاي انساني نيستند، زيرا خاصيت جهان  نيز جزو حق1»هاي گروهي حق«
اي كه  مزاياي ويژه. كنند ها صدق نمي ها و مكان  و به يكسان در همه زمانندارند

به طور مثال براي شهروندان و مردم بومي اياالت متحده آمريكا در نظر گرفته 
 هستند كه فقط در مورد شهروندان 2»امتيازات قانوني« صرفاً يك تعداد ،شده

 .برند ها نمي اي از آن چ بهرههاي غيرآمريكايي هي انسانآمريكايي مصداق دارند و 
 بلكه بر عضويت افراد در برخي ، نه بر انسانيت انسان،چيزي كه تأكيد و تمركزش

  . تلقي شود تواند يك حق انساني هاي ويژه باشد نمي ها و مجموعه گروه

  ها   و مسئوليت،ها ها، حق آزادي
 بسيار حائز موضوعاتي نظير آزادي، حق، و مسئوليتبررسي دقيق و روشن ساختن 

هاي انساني با هنجارهاي  يكي فرض كردن يا اشتباه گرفتن حق. اهميت است
 اقتداري كاذب و نادرست براي هنجارهاي اجتماعي و ،نونياجتماعي و امتيازات قا

هاي انساني را از اساس تحليل برده  آورد و بنيان حق امتيازات قانوني به وجود مي
مثالً دستمزدهاي برابر، مرخصي با حقوق، يا (زها گر چه برخي چي. كند و نابود مي

ممكن ) هاي محروم نظير معلولين حتي امتيازات ويژه قائل شدن براي برخي گروه
است مطلوب و خواستني به نظر برسند، اما حقيقت آن است كه هر چيزي كه 

  .خواستني و مطلوب باشد الزاماً يك حق انساني نيست

ها مستلزم تحميل  ا هستند، زيرا برپاييِ اين حقهاي انساني ضامن آزادي م حق
به طور مثال، آزادي بيان، به جز تعهد يا .  نيستمطالبات اجباري بر ديگران

تكليف احترام به حق آزادي بيان، هيچ تعهد يا تكليف شاقي بر ديگران تحميل 
                                                            

1. Group rights 

2. legal privileges 
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يا  ندارد كه يك ستون روزنامه آزادي بيان، هيچ كس تعهديدر مورد . كند نمي
يك برنامه راديويي در اختيار شما قرار دهد تا به اين وسيله نظرات خود را آزادانه 

اي ندارد كه عمالً آزادي شما را   يا هيچ كس وظيفه؛به گوش ديگران برسانيد
  . براي اظهار نظراتتان تأمين كند يا حتي به اظهارات شما گوش بدهد

حق آموزش و پرورش « بشر خود در مقابل، سازمان ملل در اعالميه جهاني حقوق
اما آموزش رايگان يك . هاي انساني ذكر كرده است  را در رديف حق1»رايگان

 زيرا چنين حقي تلويحاً به معناي آن است كه ديگران مكلف ،حق انساني نيست
بر  هايي در بدون شك، ارائه آموزش هزينه. به پرداخت هزينه اين آموزش هستند

تالش، تهيه مواد و موضوعات درسي، دستمزد پول، ن، دارد و مستلزم صرف زما
مندي از   در يك جامعه حقيقتاً آزاد، هيچ كس براي بهره. استغيره و مدرس

قائل شدن به همان گونه كه اشاره شد نيست، زيرا » حق«آموزش رايگان داراي 
آموزش را بر چنين حقي به معناي اين است كه وظيفه تأمين منابع و هزينه اين 

رضايت تصميم و با ، بسياري از مردم ممكن است تهالب. ديگران تحميل كنيم
، اما جامعه آزاد هيچ كس مايل به مشاركت در پرداخت اين هزينه باشند خودشان

   .كند  نميبه انجام چنين كاري» وادار«را 

كنند بدون آن كه به  ها اظهار نظر مي  مردم در مورد حق،در بسياري مواقع
اي ديگران، به زور و اجبار الزم براي اجراي ها بر تعهدات ضمني ناشي از اين حق

 اي كنند يا حتي اشاره آورد هايي كه اين زور و اجبار به بار مي ها، و به زيان اين حق
  . داشته باشندي  اجباراتتعهدها و  زيان ايندرك روشني از وجود 

در جوامع آزاد، هيچ كس هيچ حقي براي برخورداري از مزاياي رفاهي دولتي 
بر تعهد و تكليف ديگران دارد  چنين حقي تلويحاً داللت  به زيرا قائل شدنندارد،
، در حالي كه تنها وظيفه و تكليف مردم اين  اين مزاياي رفاهيه تأمين و ارائبراي

 را ديگراننه اين كه هزينه مزاياي رفاهي (است كه به ديگران آسيبي نرسانند 
                                                            

1. The right to free education 
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ست كه مستمندان و معلولين در يك اما اين موضوع الزاماً به اين معنا ني). بپردازند
براي . اي با فرهنگ رفاهي است جامعهجامعه آزاد وضعشان بدتر از وضع آنان در 
اف گرفته شود، و اين هزينه هاي گز تأمين مزاياي رفاهي بايد از مردم ماليات

 مالياتي از طرفي افراد را از كسب و كار و اقدامات اقتصادي دلسرد تحميليِ
شود، و از طرف  ين امر به نوبه خود باعث فقيرتر شدن كل جامعه ميكند، كه ا مي

و  مزاياي رفاهي دولتي، فرهنگ وابستگي به ديگران را در جامعه ترويج هديگر ارائ
هاي بشردوستانه  مجموعههاي خيريه و  انجمندر ضمن، . كند ميتشويق 

ساالران و  ز ديواندر جوامع آزاد و ثروتمند، احتماالً به مراتب بهتر اغيردولتي 
   .كارگزاران دولتي قادر به حمايت از مستمندان جامعه هستند

   

  



  
 
 

7 
خودانگيخته   جامعه  

 

 نياز از دستور و نظارت نظمِ بي  
چنين . تواند بدون نياز به يك دولت بزرگ به فعاليت خود ادامه دهد جامعه آزاد مي

هايي  آور به نظر برسد، اما زندگي مشحون از نمونه ادعايي ممكن است تعجب
. دانيل بي«تصاددان آمريكايي  كه اقهمان طور. كنند است كه اين ادعا را تأييد مي

 در مقاله معروف خود اشاره كرده است، شما براي درك اين موضوع 1»كلين
  در داخل محدودة آن بزرگ را در نظر بگيريد كه2»پيست اسكيت«توانيد يك  مي

هاي خود اسكيت   به كفشها، صدها نفر، از كودكان خردسال گرفته تا پدر بزرگ
 اسكيت هاي فنيِ ي و حتي بدون كسب مهارت زانوبند ايمناند و بدون كاله يا بسته

چرخند و تفريح  هاي متفاوت به دور پيست اسكيت مي سواري، همگي با سرعت
اي به  شايد تصور كنيد كه در چنين وضعيتي كه اين همه آدم غيرحرفه. كنند مي

ق ، هر لحظه ممكن است اتفادر حركتند تعادل  بدوناند و كفش خود اسكيت بسته
اما واقعيت اين است كه . م شوندوها مصد بدي رخ دهد و تعداد زيادي از آن

 قوانين بدون آن كه نيازي به عالئم راهنما و چراغ قرمز و، سواران اسكيت
توانند خودشان را در مسير پيست  محدويت سرعت داشته باشند، به سادگي مي

                                                            
1. Daniel B. Klein 

2. roller-skating rink 
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افرادي كه در اين  1.هدايت كنند و مراقب باشند كه با يكديگر برخورد نكنند
ريز  سواري و تفريح هستند نيازي ندارند كه يك برنامه پيست مشغول اسكيت

ها بگويد چگونه اسكيت كنند و كجا تندتر يا  دولتي يا يك مجموعه انتظامي به آن
 به ، مراقبت شخصيهمه اين افراد با رعايت اصول اوليه. كنندتر حركت  آهسته
توانند از نفع متقابلِ   مي،ت مشترك نسبت به ديگراناحترام و مراقب اندكي عالوة

  . سواري لذت ببرند و از تصادم با يكديگر احتراز كنند تفريح اسكيت

اي  انگيزتر، زبان انساني است كه از ساختار بسيار پيچيده از اين موضوع شگفت
انه  در حالي كه هيچ مقام دولتي آگاه، عظيمي براي ما داردمنافعبرخوردار بوده و 

پذير  امكانگرامر يا قواعد دستوري، كه كاركرد زبان را . آن را طراحي نكرده است
رگشت فها به شكلي كامالً طبيعي همراه گونة انسان  ، در طي قرنساخته است

 و همديگر را درك نيم با هم ارتباط برقرار كتا بتوانيم و به ما امكان داده يافته
يده هستند و براي ما دشوار است كه قواعد دستور زبان بسيار ظريف و پيچ. كنيم

ها را با ذكر جزئيات بنويسم، اما به سادگي قادريم از اين قواعد  بخواهيم همه آن
هيچ كميسيون دولتي در جهان وجود ندارد كه . پيروي كرده و با هم صحبت كنيم

به اين قواعد . خلق كند و اثربخشي ،قواعدي به اين ظرافت، پيچيدگي ندبتوا
 در طي هزاران سال همراه با گونة انسان اي،  آگاهانهسادگي و بدون هيچ تالش

  . اند  و فرگشت يافته كردهرشد 

ما با . كنند اي شبيه زبان كار مي هاي جامعه انساني به شيوه بسياري از بخش
ايم و تبديل به بخشي از  ها بزرگ شده پيروي از تعداد اندكي قواعد اوليه كه با آن

اند، بي آن كه نيازي به مقامات دولتي داشته باشيم تا به ما بگويند  تمان شدهطبيع
بيني عمل  مند، و قابل پيش منظم، قاعدهاي  چگونه رفتار كنيم، خودمان به شيوه

هاي   نظامقادرندها   ساده است كه انسان قواعدهمينبا پيروي از . كنيم مي
اي كه به ما امكان   مثال، قواعد سادهبه طور. كنندبسيار سودمندي ايجاد اجتماعيِ 

                                                            
  با مشخصات ذيل» كلين« به اصل مقاله انگليسي دكتر جوع كنيدبراي اطالع بيشتر ر. 1

Daniel B. Klein, ‘Rinkonometrics: A window on spontaneous order’, Online Liberary of 
Liberty (Articles), 2006. 
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المللي  آميز با هم تجارت كنيم، به تدريج نظام بين اي مسالمت اند تا به شيوه داده
توانند به  اند كه به واسطه آن تمام مردم جهان مي اقتصاد بازار را به وجود آورده

  .همكاري و تجارت با هم بپردازند

  مند  جوامع قاعده
ك جامعه آزاد، در مقايسه با جوامعي كه همه چيز تحت كنترل فرديِ ي-قواعد بين

، به جاي افراد آزاد. دهند تري مي به مردم آزاديِ عمل بسيار فراخ دولت قرار دارد،
به طور ها را  آن كه محدود به موارد اندكي باشند كه مقامات كشور انجام آن

شمار كارهايي  بياز  به هر يك اين امكان را دارند تا اند، مشخص مجاز دانسته
توانند از   و اين يعني جوامع آزاد مي؛اند مشخص نهي نشدهبه طور بپردازند كه 

پذيري بسيار بيشتري برخوردار باشند و با سرعت و سهولت  سازواري و انعطاف
 اقدام به عمل واكنش نشان دهند، نه اين كه برايهاي متغيير  بيشتري به وضعيت

  . امات بمانند واكنش منتظر دستور مقيا

 نظام در يك اقتصاد مبتني بر قواعد مربوط به مالكيت مثالً(فردي -اين قواعد بين
 بر اثر مرور زمان و طي  هستند كهاي  حكمت و خرمندي ديرينه تجسم،)بازار
 تدريج بر ما آشكار  حكمتي كه به؛ها مكشوف شده است هاي متمادي بر انسان سال

اند و نتيجه خوب در بر دارند و   يك شايسته ها كدام وشساخته كه از بين رفتارها و ر
قواعد مبتني بر اين حكمت ديرينه همراه . شوند  مؤثر واقع نمياند و كدام يك بيهوده

كنند، و  ار ميگهاي جديد ساز  وضعيت بايابند و خودشان را با تغيير شرايط تحول مي
هاي   در طي سال مردمكههايي هستند  شمار درس دهندة بي به اين ترتيب بازتاب

و تعامالت انساني آموخته و تجربه پاياني از آزمون و خطاها   در روند بي،متمادي
 :شوند  عمدتاً سه دسته از هنجارها و قوانين را شامل مياين قواعد .اند كرده

، )شوند  مربوط مي رفتار با ديگران معامله و چگونگيكه به( »هنجارهاي رفتاري«
مكتوب بروز در شكل قانون  قانون طبيعي را كه سعي دارند( »نيهنجارهاي قانو«

به كه از دير باز يعني قوانين مشترك و معروف عام، (» كامن ال«، و قوانين )دهند
  . )اند ها عادي به وجود آمده هاي مختلف به دادگاه شمار پرونده واسطه ارجاع بي
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 و ،سازواري، خالقيتاز اي نه تنها  تهخودانگيخمند و  چنين جامعه قاعده
تر از  تواند به مراتب پيچيده  بلكه مي،پذيري بيشتري برخوردار است انعطاف

 مانند ، درستتواند اي مي چنين جامعه. شوند جوامعي باشد كه از مركز هدايت مي
هيچ از يك ما حتي قادر به توصيف تمام قواعد زبان، به قدري پيچيده باشد كه 

. ش ادامه دهدفعاليتبه ل به شايستگي و با دقت بسيار اما در عين حاآن نباشد، 
به شكلي اي از مقامات دولتي باشد  اي كه مبتني بر دستورات عده جامعه
 و هم در ماهيت، محدود به آن چيزي است كه وسعتناپذير، هم به لحاظ  اجتناب

به مند و آزادي كه قواعدش   قاعده جامعه در مقابل، .گذرد در ذهن آن مقامات مي
شمار تعامالت انساني در طي هزاران سال متمادي شكل  تدريج و در نتيجة بي

اي كه از مركز  جامعه. تر است تر و بسيار وسيع اند، برخوردار از حكمتي عميق گرفته
شود متكي به حكمت و دانايي تعداد اندكي از مقامات است، اما  هدايت مي

شمار افراد را در  مت و دانايي بيشود حك اي كه بر اساس قواعد هدايت مي جامعه
  . خود جاي داده است

كنند كه خودشان قادرند جامعه و اقتصاد را  مقامات دولتي اغلب به اشتباه تصور مي
كنند كه اين كار را   از پيش طراحي كنند و گمان مي مركزيريزي با برنامه

ماعي و اقتصادي تعامالت اجتقواعد هر روزة تر از  خيلي بهتر و عاقالنهتوانند  مي
اما مقامات دولتي با طرد و تحريف حكمت مستتر در اين نظام . انجام دهند

  . كنند تر و اوضاع را بدتر مي پيچيدة مبتني بر قواعد، هميشه كارها را خراب

  دانش پراكنده و قدرت
اي  ته هرگز در يك مركز يا نزد عدهخودانگيخمند و  حكمت ذاتي جامعة قاعده

ها انساني است كه هر روز به دنبال كار  اين حكمت نزد ميليون. دخاص وجود ندار
از آن جا كه قدرت و دانش در يك جامعه آزاد در سطح . و زندگي خود هستند

در زندگي به سنجش توانند  مي، افراد آن جامعه هر يك جامعه پراكنده شده است
توانند  ها مي آن.  كوچك بپردازندهايي  در مقياسشخصيهاي  ها و آزمون تجربه

مثالً تمام دارايي خود را در توليد يك محصول جديد و ناشناخته (ريسك كنند 
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 ريسكي كه ديگران را تهديد ؛و بخت خود را بيĤزمايند) گذاري كنند سرمايه
آن ريسك و اما اگر . كند و تهديدش صرفاً متوجه خودشان است نمي

توانند شيوة  يگران مي، دآميز باشد و به ثمر برسد  موفقيتگذاري سرمايه
 اين موضوع به ترويج .مند شوند پذيري او را اتخاذ كنند و از منافع آن بهره ريسك
، و شانس خواهد انجاميد  و تطبيق با شرايط متغيير در جامعه آموزي  تجربهفرهنگ

جامعه آزاد و خودانگيخته را براي موفقيت در دنياي سراسر تغيير و تحول كنوني 
شوند،  در جوامعي كه از مركز هدايت ميدر مقابل، . تر خواهد كردبه مراتب بيش

به نيابت از و به واقع گيرند  مقامات دولتي رأساً براي همه افراد جامعه تصميم مي
شود كه  اين امر باعث مي. كنند طرف مردم، با زندگي و دارايي مردم ريسك مي

ند، در اقدامات خود مقامات از ترس اين كه مبادا مرتكب اشتباهات عظيم شو
در جوامع  در نتيجه،.  و آزاد عمل كننديتر از افراد شخص كارانه بسيار محافظه

  .پذيرد ي صورت ميكمترناآزاد، تطبيق با شرايط متغيير با سرعت و موفقيت 

چنين . نقص باشد تواند كامل و بي البته جامعه و اقتصاد خودانگيخته هرگز نمي
در هر حال  ، امانيست 1»انسانيطراحي «صل جامعه و اقتصادي گر چه حا

نقص  توانند كامل و بي ها هرگز نمي ، و انساناست 2»كنش انساني«محصول 
بيني كنيم، و به ناچار در  پيشتوانيم آينده را  به طور مثال، ما هرگز نمي. باشند

ها و اطالعاتي  در ضمن، داده. شويم تالش براي تطبيق با آينده دچار اشتباه مي
 ناتمام، جزئي، و ناپذير ، به شكلي اجتنابدر ذهن خود داريمه هر يك از ما ك

اما در دنياي تعامالت آزاد انساني، همين اطالعات جزئي و . اند موضعي و محلي
راند كه از هوشمندي و سازواري   جامعه و اقتصادي را به پيش مي،موضعي
  .انگيزي برخوردار است شگفت

خود با ديگران  براي تطبيق ناچار به يافتن بهترين راهدر يك جامعه آزاد، مردم 
هاي بقيه  سعي دارند خودشان را با كنشمدام  ديگراني كه به نوبه خود ؛هستند

                                                            
1. human design 

2. human action 
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شبيه وضعيت يك ايستگاه قطار در اين وضعيت تقريباً . تطبيق دهندمردم 
ترين ساعت روز و در اوج تردد مسافران است كه هر كس سعي دارد  شلوغ

هاي متعدد ايستگاه رسانده و خارج شود، يا از  ا به يكي از خروجيخودش ر
هاي متعدد ايستگاه وارد شده و خودش را به قطار مورد نظرش  يكي از ورودي

توجهش به مسير خودش است   نگاه ودر چنين وضعيتي، هر مسافري. برساند
 هر از يك. و احتماالً هيچ كدام از مسيرها مستقيم و سر راست نيستند

 ؛الي جمعيت رد شود همسافران ناچار است بدون برخورد با ديگران از الب
جمعيتي كه هر كدام به نوبه خود سعي دارند بدون برخورد با ديگران از 

عبور خود را تغيير  الي انبوه مسافران رد شوند و در هر لحظه بايد مسير هالب
اند برخورد  قرار گرفتهها  دهند تا با ديگراني كه ناگهان و ناخواسته مقابل آن

نظمي و هرج و مرج باشد،   شايد اين صحنه شبيه يك بي،در نگاه اول. نكنند
دعوا و درگيري به مقاصد اما واقعيت اين است كه همه اين مسافران بدون 

اي از مقامات دولتي به اين صدها و هزاران  اگر قرار بود عده. رسند خود مي
طار بگويند كه در هر لحظه از ترددشان مسافر در حال تردد در ايستگاه ق

ها و حتي روزها به طول  در چه زماني و كجا حركت كنند، شايد ساعت دقيقاً
مشكل تردد مسافران در . انجاميد كه مسافران به مقصدشان برسند مي

تر از آن است كه كسي  مسيرهاي مختلف در ايستگاه قطار به مراتب پيچيده
اما جامعه آزاد اين . ه حل و فصل آن بپردازدبخواهد از يك دفتر مركزي ب

  . كند مشكل را به سادگي و در همان لحظه وقوع حل مي

 تحمل 

  معناي تحمل
 افراد ناچار هستند كه تك تكتر اشاره شد، در يك جامعه آزاد   پيش كههمان طور

بنابراين، اهميت دارد كه ما نسبت به  .هاي ديگران وفق دهند خودشان را با كنش
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 از ؛كنيمنشان دهيم، يا به عبارتي، ديگران را تحمل  1»تحمل«يگران از خود د
شان مخالف  هاي زندگي ها، رفتارها، و شيوه جمله ديگراني كه ممكن است با كنش

  .  بدانيم و هولناكدهنده  تكاناها ر باشيم يا حتي آن

يم صرفاً به در يك جامعه آزاد ما اجازه نداريم شخصي را از انجام عملي باز بدار
ما تنها در صورتي حق مداخله و . آيد اين دليل كه از او يا رفتارش خوشمان نمي

رساني به ديگران شود يا  جلوگيري داريم كه اعمال آن شخص موجب آسيب
جان  «،فيلسوف معروف انگليسي قرن نوزدهم. احتمال ايجاد آسيب داشته باشد

 فقط  در اين جامنظور از آسيب  در اين مورد تصريح دارد كه،2»استوارت ميل
 از ، ديگرموضوعات» آسيب« اگر قرار باشد معناي كلمه . است3»آسيب جسماني«

 شود، آور را شامل دهنده يا خجالت خشم عاطفي و اخالقي و موضاعات تكانجمله 
هيچ در نهايت بايست ممنوع اعالم شوند و  در آن صورت تقريباً تمام كردارها مي

اگر خشم اخالقي در هر صورت، . در جهان باقي نخواهد ماندنوعي از آزادي 
مبناي ممنوعيت كردارها قرار بگيرد، خشم اخالقي كساني كه خواستار ممنوعيت 
يك كردار خاص هستند با خشم اخالقي كساني كه ممنوعيت كردارشان را منافي 

تعداد در اين حالت، هر اندازه هم . شد خواهد مساويدانند  آزادي عمل خود مي
، باز هم هيچ راه حل ها زياد باشد طرفين اين اختالف و شدت خشم عاطفي آن

 براي قضاوت بين اين دو گروه وجود نخواهد داشت، و از آن جا  و مشخصيعيني
زور حل و فصل خشونت و دهد كه اختالفات با توسل به  كه جامعه آزاد اجازه نمي

                                                            
1 .toleration :از )  استيونانييك واژه در اصل كه (واژه اين  مروزه در زبان فارسي برايا

» تحمل«اما به نظر ما، . كنند استفاده مي» تساهل«، يا »رواداري«، »مدارا«ي نظير هاي معادل
در زبان فارسي مشخصاً » تحمل«واژه . است tolerationترين معادل براي  گوياترين و مناسب

كند كه تحمل كردن كار دشواري است و گاهي  دارد و مخاطب فوراً درك مي» سختي«داللت بر 
فرق » مدارا«و » تساهل«، »رواداري«طلبد و از اين نظر با كلماتي نظير  العاده مي توان فوقاوقات 
بايست ميزاني از رنج و سختي را بر  ديگران به هر حال مي» تحمل«فرد متحمل در موقع . دارد

ا ي» جان الك«خود هموار كند، و اين دقيقاً همان معنايي است كه فيلسوفان آزادي فردي نظير 
  .مترجم  –اند  منظور داشتهtolerationاز كلمه » جان استوارت ميل«

2. John Stuart Mill (1806-1873) 

3. physical harm 
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هاي زندگي  رفتارها، و شيوهشوند، هر يك از طرفين مجبور است كه نظرات، 
  .كند» تحمل«طرف مقابل را 

  فرزندشانوالديني كه. يكسان دانست 1»اعتنايي اخالقي بي«توان با  تحمل را نمي
دارند، با او مطابق با اصول تحمل رفتار  هاي ناپسند باز نميرفتاراز عمل به  را

اي رفتار  اد بالغ به شيوهاگر افر. ورزند قصور مياو  بلكه در تربيت اخالقي ،كنند نمي
ها را به  ، ما حق داريم زشتي عمل آنباشددهنده و ناپسند  كنند كه از نظر ما تكان
تشويق كنيم،  منش و كردارشان تغيير يااصالح ها را به  ايشان گوشزد كرده و آن

  . ها را به زور وادار به تغيير رفتار كنيم اما حق نداريم آن

 مطابق با ايدة . فرض كردنبايد يكي نيز 2»اخالقيگرايي  نسبي«تحمل را با 
 ،درباره اخالق با هم اختالف نظر دارنداز آن جا كه افراد گرايي اخالقي،  نسبي
روش عيني و  هيچ از اعتبار برخوردارند وهاي اخالقي به يكسان   همه نظامپس

يك   اما تحملِ.هاي متفاوت اخالقي وجود ندارد مشخصي براي قضاوت بين نظام
هر يك از ما كامالً محق .  نيست نظريهي به معناي معتبر دانستن آننظريه اخالق

است كه قوانين اخالقي و مذهبي خودش را بهتر و برتر از قوانين اخالقي و 
مذهبي ديگران بداند، اما هيچ كس حق ندارد عقايد خودش را به زور به ديگران 

  .تحميل كند

  تحمل، انتخاب، و عدم تجانس
هاي مختلف به شكلي فزاينده  جمعيتدر شرايطي كه فزايش جمعيت جهان، و با ا

امروزه . باشدخيلي دشوارتر از گذشته شوند، شايد تحمل ديگران  نامتجانس مي
تر  مردمان بسياري از كشورهاي دنيا نسبت به چند دهه پيش به مراتب متنوع

 موانع مهاجرت، و المللي، كاسته شدن از هاي بين سهولت در مسافرت. اند شده
  . شوند  اين تنوع و تكثر محسوب ميشدة امروز، تنها تعدادي از داليل اقتصاد جهاني

                                                            
1. moral indifference 

2. moral relativism 
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كنند كه در چنين شرايطي، دادن آزادي و حق انتخاب  برخي از افراد استدالل مي
هاي مختلف  جدايي و تفكيك بيش از پيش گروهبروز بيشتر به مردم باعث 

 يا مذهبي خواهد شد، و اين تفكيك و جدايي به نژادي، فرهنگي، ملي، زباني،
به طور . كنند  بنيان تحمل را تضعيف ميهايي خواهد انجاميد كه  تنشافزايش

تمايل داشته باشند كه مثال، طبق استدالل اين افراد، والدين ممكن است 
 تحصيل كنند و بزرگ شوند، و اگر به خودنژادهاي  در جمعي از همشان فرزندان

شان را انتخاب  ادي عمل بدهيم تا به تصميم خودشان مدرسه فرزندانآزها  آن
 والدين مجبور از موقعي است كهكنند، احتمال دامن زدن به تفكيك نژادي بيشتر 

  . اي بفرستند كه دولت تعيين كرده است  فرزندان خود را به مدرسههستند

س بر عهده نام مدار وقتي تعيين محل و شرايط ثبتواقعيت اين است كه اما 
 مدارس آميختگيِ نژادي و مذهبي درهم، برخالف ادعاي فوق، از دولت باشد

و احتمال بروز تفكيك نژادي و مذهبي و غيره در مدارس (كاسته خواهد شد 
  ترين مدرسه نزديكها را در   بچهناچارند، طبق قانون،زيرا والدين ) گردد  ميبيشتر

نژاد معموالً  هاي هم ه اين كه جمعيتنظر ب. نام كنند ثبتشان  محل زندگيبه 
قسمت عمده طبعاً عادت دارند در يك محله و در همسايگي يكديگر زندگي كنند، 

از يك گروه نژادي و مذهبي خاص تشكيل شده و  همحلآن آموزان مدرسة  دانش
دهندة فقدان تنوع و تكثر در آن  آموزان به روشني بازتاب تركيب جمعيتي دانش

اما اگر انتخاب مدارس به تمامي در اختيار والدين باشد، ممكن . ودمدرسه خواهد ب
نام كنند، يا مدارسي را  هاي ديگر ثبت است فرزندان خود را در مدارسي در محله

 معيارهايي نظير سطح ها و آموزان به ويژگي در گزينش دانشانتخاب كنند كه 
توجه دارند و براي اين ن آموزا شناختي دانش هاي موسيقايي و زبان علمي و توانايي

  . معيارها ارزش بيشتري قائل هستند تا معيارهاي نژادي

در ضمن بايد توجه داشت كه تفكيك نژادي يك امر كامالً طبيعي محسوب 
دهند كه دوستان و همكاران خود را از  مردم به طور طبيعي ترجيح مي. شود مي

البته . كنند ري حس ميها سنخيت بيشت هايي انتخاب كنند كه با آن بين گروه
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سنخ تفاوتي اساسي دارد با تحمل نكردن  هاي هم تمايل به دوستي با افراد گروه
در  هاي قومي و نژادي  شديدترين و بدترين تنش.سنخ هاي ناهم  و گروهاجتماعات

ها محروم  ها و امتيازات ديگر گروه ها از حق دهند كه برخي از گروه جايي رخ مي
  . ت ديگر، در جايي كه اصول اوليه جامعه آزاد نقض شده باشند يا به عبار؛باشند

  تحمل و تهديد بنيادگرا
ترين تهديد براي تحمل كردن  بنيادگرايي اخالقي، ايدئولوژيك، و مذهبي بزرگ

هاي شديد مذهبي دارند  بسياري از افرادي كه ديدگاه. شود ديگران محسوب مي
ط نزديك پيش از ازدواج، را ممكن است برخي از موضوعات، از جمله رواب

همچنين، ممكن است . دهنده، و غيراخالقي بدانند شرمانه، تكان بيانگيز،  نفرت
تصويرپردازي از خداوند، انكار كتاب مقدس، نپذيرفتن اين افراد موضوعاتي نظير 

ض قوانين و تعاليم مذهبي، و يا گرويدن به مذاهب ديگر را در رديف پليدي مح
از نظر اين افراد، همين احساسات دليل كافي براي غيرقانوني دانستن . قلمداد كنند

  . شود ها محسوب مي اين موضوعات و مجازات آن

و هر اما هر اندازه كه اعمال يك فرد در ديگران نفرت و هول و تشنج ايجاد كند، 
، هيچ قدر هم اين اعمال بر اساس مباني مذهبي پليد و ناشايست قضاوت شوند

، مگر 1 نخواهد داشت راكس در يك جامعه آزاد قدرت منع و مجازات اين اعمال
 و يا تهديد به آسيب كردهآن كه اين اعمال آسيب جسماني به ديگران وارد 

 و مجازات نكردن اين اعمال مانعي براي انتقاد ممنوعاما . دن كن ديگرانجسماني
ها از اجتماعات مذهبي نخواهد بود، به  و يا طرد آنها  شديد يا استدالل بر عليه آن

رساني به  شرطي كه اين انتقادها و طردها تبديل به ايجاد رعب و وحشت يا آسيب
ها از اجتماعات مذهبي، به  حق انتقاد شديد از اين افراد و طرد آن. كسي نشود

                                                            
اي كه قوانين مدني و جزايي  بايد توجه داشت كه طبعاً موارد مورد اشاره نويسنده در جامعه. 1

به طور كلي خطاب . وانين شرع تدوين شده باشند جرم محسوب خواهد شدكشور بر اساس ق
 بلكه بر ،نويسنده بيشتر متوجه كشورهاي سكوالر است كه قوانين كشوري نه بر مبناي شرع

   . مترجم –اند اساس عرف تدوين شده
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هيچ كس، از جمله دولت، اجازه .  نيستشانمعناي صدور مجوز براي آزار و اذيت
ها هستند،  هايي را كه مرتكب اين اعمال يا قائل به اين ديدگاه  افراد يا گروهردندا

  .زنداني، شكنجه، مثله، تبعيد يا اعدام كند محدود، سانسور، دستگير،

كنند و پذيراي آن   دنيا دعوت به تحمل ديگران مياديانمتون مقدس بسياري از 
ي رسيدن به اهداف  مقامات رسمي برا، هر چند كه در برخي موارد؛هستند

هاي خارجي كه  قدرت. اند تفسير كردهاي متفاوت  خودشان متون مقدس را به گونه
اند، اغلب مذهب مردمان آن سرزمين را نيز به تصرف  سرزميني را اشغال كرده

خود در آورده و تعاليم و قوانين قضايي و اخالقي آن را به منظور توجيه 
برخي از . اند  خودشان تحريف كردهگري و در خدمت نظام اجرايي اشغال
 چرا كه ،اند خواه حتي سعي در سركوب مذهب در كليتش داشته تمامتهاي  دولت

اما در يك جامعه آزاد . اند ديده ميمذهب را رقيبي براي ايدئولوژي و قدرت خود 
ها مذهبي باشد يا ايدئولوژيك، چون  تفاوتي ندارد كه ماهيت اين قبيل بنيادگرايي

تواند اختيار و مجوزي  باز هم نميصورت بنيادگرايي، از هر نوعي كه باشد، در هر 
از براي زورگويي به كساني باشد كه كردار، اخالق، مذهب، و ايدئولوژي متفاوتي 

  .بقيه دارند

  نزاكت سياسي
نزاكت .  است1»نزاكت سياسي«كند  تري كه تحمل را تهديد مي خطر ظريف

 شود تا  سياسي و اجتماعي وارد ميهاي افراد فشاردهد كه بر سياسي زماني رخ مي
                                                            

1. political correctness : بنابراين در زبان  فارسي ترجمه نشده و- انگليسيهاي نامه اين اصطالح در لغت 
البته اخيراً در برخي متون اين تركيب را در . اي براي آن وجود ندارد شده فارسي معادل مرسوم و پذيرفته

اند كه از نظر ما به هيچ طريقي داللت بر معناي اصلي اين عبارت  ترجمه كرده» تصحيح سياسي«فارسي به 
كند، و گويا صرفاً به اين دليل از آن  فارسي زبان متبادر ميندارد و به كلي معناي متفاوتي را به ذهن خواننده 

از نظر ما با توجه به گسترة معنايي اين .  وفادار بمانندcorrectnessاند كه به معناي عادي كلمه  استفاده كرده
تري محسوب  معادل مناسب» نزاكت سياسي«تركيب در زبان و فرهنگ سياسي و اجتماعي انگليسي 

   . مترجم–رود مي كار به آميز كنايه حالتي با جا اين در »نزاكت «كلمه كه است واضح البته. شود مي
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به . ها و عقايد برخي از نخبگان حاكم شوند ديدگاه به اين وسيله وادار به پذيرش
هاي مرسوم و غالب در يك جامعه موافقت  طور كلي، كساني كه با ديدگاه

دف ، با اين هگيرند  و ديوانه مورد تمسخر قرار ميپليد اشخاص عنوان  بهندارند،
آميز جلوه داده و  هاي آنان نيز چونان عقايدي پليد و جنون عقايد و ديدگاهكه 

ها به جاي  آورد تا آن عقايد و ديدگاه اي فراهم مي اين بدنامي زمينه. شوندبدنام 
آن كه مورد بحث و بررسي قرار بگيرند، با خاطري آسوده به كناري گذاشته 

در ضمن، اين موضوع . حذف شوندشده و از صحنه مباحث سياسي و اجتماعي 
هاي نخبگان حاكم استوارتر از آن چه واقعاً هستند به  شود كه ديدگاه باعث مي
  . نظر برسند

كه  است  متكيمحسوسي از زور و اجبارغيرفرايند نزاكت سياسي به نوع ظريف و 
دگي زنشوند تا   ميآبرو بدنام و بي، هاي متفاوتي دارند در طي آن افرادي كه ديدگاه

 و كسي براي نظراتشان ارزشي قائل و پيشرفت در جامعه برايشان دشوار گردد
به طور مثال، اساتيد و دانشمنداني كه منكر شواهد ساختگي تغييرات جوي . نشود

) اساس مربوط به گرم شدن كره زمين و هياهوي بي(هاي بشر  حاصل از فعاليت
گرفتن ترفيع علمي با هستند ممكن است براي يافتن شغل در دانشگاه يا 

كنندگان مجبور   البته در يك جامعه آزاد، استخدام.مشكالت زيادي مواجه شوند
مطبوعات و . نيستند كساني را كه با ايشان اختالف نظر دارند استخدام كنند

هاي جنجالي و خارق عادت  هاي تصويري نيز موظف به پخش نظريه رسانه
ها كامالً در انحصار  زشي يا مطبوعات و رسانهاما در جايي كه نهادهاي آمو. نيستند

 براي ها اين قبيل محروميتايجاد دولت هستند يا تقريباً حالت انحصاري دارند، 
  .هايي كه در اقليت قرار دارند تفاوتي با زور و اجبار واقعي ندارد ديدگاه

  ي حقيقتوجو جستتحمل و 
ت مذهبي و ايدئولوژيك در يك جامعه آزاد، مقوله تحمل از مرز تحمل اختالفا

به طور مثال، تحمل شامل آزادي بيان در گفتار، نوشتار، . رود بسيار فراتر مي
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شود كه به نوبه خود داللت بر  پخش از راديو و تلويزيون يا هر رسانه ديگر نيز مي
   .عدم وجود سانسور دارد

قاً عميبرخي از افراد ممكن است دنياي به كلي عاري از سانسور را دنيايي 
 كلمات، به شدت شوكه شوند از ممكن استعده زيادي . كننده بپندارند نگران

  امكانسانسوري در چنين دنياي آزاد و بياحتماالً ي كه مباحثها، و  انديشهتصاوير، 
اما در يك جامعه آزاد، ما هيچ حقي نداريم كه جلوي . يابند پخش ميطرح و 

مردم شويم، حتي اگر تقريباً هاي  ظر و ديدگاهابراز نمانع از بگيريم و را آزادي بيان 
آميز بدانيم، و يا  ها را توهين همه ما به اتفاق مخالف نظرات ابراز شده باشيم، آن

  . اخالقي هستندغيرمعتقد باشيم كه 

 كه مطلب بيان شده موقعيدر  ها براي آزادي بيان البته ايجاد برخي محدوديت
الن سينما  در سوقتي كه مانند  ؛پذير است ه، توجيموجد خطري براي ديگران باشد

اين گونه در مسئوليتي كه مردم را  بي  فردبه طور مشروعما  "!آتش"د نفرياد بكش
 از كودكان  مااي مشابه، به شيوه. كنيم دهد تنبيه ميخطر آسيب جسماني قرار 

د كشانن ها را به فساد مي خود در برابر كلمات و تصاويري كه به اعتقادمان آن
همچنين ممكن است اجازه ندهيم روي بيلبوردهاي تبليغاتي  .كنيم محافظت مي

ي نصب كنند كه به صراحت مواد مخدر را هاي  مدرسه فرزندمان آگهياطرافدر 
از جمله موارد مهمي است رساني و آگاهي دادن به مردم نيز  اطالع .كنند تبليغ مي

مانند ملزم كردن مثالً  ؛كند ر ميپذي كه ايجاد محدوديت بر آزادي بيان را توجيه
   .ها بر اساس سن بينندگان بندي فيلم هاي توليد فيلم براي طبقه كمپاني

يعني با ممنوعيت مطلق پخش برخي كلمات، (ولي موارد فوق با سانسور مستقيم 
توانند در  اين قبيل سانسورها نمي.  بسيار تفاوت دارند)ها تصاوير، مباحث، و انديشه

 زيرا جامعه آزاد بر مبناي انتخاب و فضاي باز ،ندآزاد وجود داشته باشيك جامعه 
اي عاقالنه دست به انتخاب بزنند و  وقتي قرار است مردم به شيوه. بنا شده است

ها را بهبود ببخشد، بايد به  زمايند كه ممكن است آينده آناهاي جديدي را بي ايده
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سانسور در را به روي . ها قرار دارد ن آ در دسترسهايي  روشني بدانند كه چه گزينه
  .كند بندد و ما را از پيشرفت محروم مي ها مي ها و انتخاب اين گزينه

دو  اختيار دولتي حقيقت و. توانيم به سانسورچيان اعتماد كنيم  ما نمي،به عالوه
كساني كه در منصب قدرت قرار دارند ممكن است براي . چيز متفاوت هستند
 مثالً به  ورا داشته باشندها داليل خاص خودشان  ي انديشهممنوعيت پخش برخ
 اما حتي اگر مسئولين سانسور ، از پخش چيزي جلوگيري كنند،دليل صيانت نفس

از صميم قلب در فكر منافع و مصلحت عموم مردم باشند، باز هم مصون از خطا 
 يست وامتياز انحصاري خردمندي و حكمت دربست در اختيار مسئولين ن. نيستند

اي ندارند كه تشخيص دهند چه چيزي حقيقت است و چه  هيچ دانش ويژهها  آن
فقط بحث و بررسي و استدالل و تجربه است كه چيستي . چيزي حقيقت نيست
در ضمن، مسئولين سانسور ممكن است به سادگي و به . كند حقيقت را تعيين مي

ها هرگز  آن. ركوب كنندحقيقت را س) مثالً با يك خطاي ساده در قضاوت(اشتباه 
ها  به آندانند و  خطا ميكه را هايي  انديشه  چه بساتوانند مطمئن باشند كه نمي

ها  انديشه برخي  شايد.در آينده به اثبات برسدشان  درستي ،دهند مجال بروز نمي
 اما در عين حال ممكن است ميزان اندكي از حقيقت ،به ميزان زيادي غلط باشند

زحمت و دقت و با  مباحثه و استدالل از طريق هفته باشد كه فقطها ن نيز در آن
نيز ممكن است ها  انديشه برخي حقيقت. ره از حقيقت را بيرون كشيدتوان آن ذ مي

  . با گذشت زمان آشكار گردد

 و سودمند را به شايستههاي   مبادا انديشهبراي حصول اطمينان از اين كهبنابراين، 
ها مجال پخش و بروز  درست اين است كه به همه انديشهراه اشتباه خفه كنيم، 

اي از  هاي هر انديشه ها و شايستگي بدهيم و دلگرم و مطمئن باشيم كه كاستي
اتخاذ اين روش به اين معنا است كه . طريق بحث و بررسي آشكار خواهد شد
 قطعي و مسلم تلقي  راها آننادرستي حتي در موضوعاتي كه اكثريت مردم 

به ديگران اجازه بدهيم دعوي خود را طرح كرده و براي اثباتش به  د،كنن مي
هاي فكري فقط بر نيرومندي حقيقت  اين مباحثات و زورآزمايي. استدالل بپردازند
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درست به همين دليل بود كه . سازند تر مي افزايند و گوهر آن را درخشنده مي
ر قرن، از سال به مدت چهامطابق با يك سنت فكري، كليساي كاتوليك رم 

وكيل مدافع « را با عنوان فرد باهوش و دانشمندي ،1983 تا سال 1587
 2»قديسي«مقام كرد تا بر عليه افرادي كه نامزد احراز   منصوب مي1»شيطان
به طرح دعوي و ) مقام در كليساترين  ترين و مقدس عالييعني بر عليه (بودند 

در  اعتقاداتمان را  كهاست) بسا الزمو چه (بنابراين، سودمند . استدالل بپردازد
اگر ما واقعاً بر اين باوريم كه ديگران در . معرض پرسشگري قرار دهيم

ها را به چالش كشيده  بايد آن ديدگاه هاي خود دچار سستي و خطا هستند، ديدگاه
  .ها را خاموش كنيم و با استدالل رد كنيم، نه اينكه آن

هايي است كه   انسان ازهاي متعدد باشته از نمونهاناز زمان سقراط تا كنون، تاريخ 
 ها اين مجازات از وحشت. اند شدهآويخته مجازات به دار هاي خود   ديدگاهخاطربه 

 باز داشته و به خاموشي كشانده است، هر چند كه  مردم را از ابراز انديشهغالباً 
نيكالس «.  است به اثبات رسيدهآنانهاي  بعدها در بسياري موارد، درستي انديشه

از ترس برانگيختن خشم كليساي كاتوليك رم، نظريه انقالبي خود در  3»كوپرنيك
ها پنهان كرده بود و تا مدت اندكي  باب گردش سيارات به دور خورشيد را سال

دانشمند شهير  4.كرد خودداري مي از انتشار آن 1543پيش از مرگش در سال 
 به دليل ابراز عقيده در باب گردش ، بودكوپرنيكاز پيروان ، كه 5»گاليله«ايتاليالي 

سياره زمين به دور خورشيد، توسط دستگاه تفتيش عقايد كليسا محاكمه و 
  .اش زنداني بود بازجويي شد و پس از محاكمه تا پايان عمر در خانه

                                                            
1. devil’s advocate 

2. sainthood 

3. Nicolaus Copernicus (1473-1543) 

كه » در باب گردش كرات سماوي«معروف است كه كوپرنيك اولين نسخه چاپي رساله معروف . 4
 زيرا دوستان او تنها چند روز ، هرگز به چشم خود نديد را ش وقف نگارش آن شده بودهمه عمر

پيش از مرگش، در حالي كه نابينا و فلج شده بود، اين رساله را به دستش دادند و او فقط 
  . مترجم–توانست آن را لمس كند مي

5. Galileo Galilei (1564-1642) 
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به اين شيوه فقط باعث سركوب حقيقت و مباحثه و ايجاد رعب و وحشت 
گذارانِ مجازات شده   به بدعتفقط قبيل فشارها آسيب اين. شود پيشرفت مي
  .دنرسان ها به كل جامعه آسيب مي گري اين سركوب. شود محدود نمي

هاي غالب و رايج زمانه را دربست بپذيريم و اجازه ندهيم كسي به  اگر ما انديشه
مان تكيه بر بنياني لرزان و يها انديشهها بپردازد،  بحث و استدالل درباره آن

هايي كه  انديشه. و هر لحظه ممكن است فرو بريزندئن خواهند داشت نامطم
 به جاي آن كه حقايقي معنادار و ،ناآزموده و نقدناشده مورد پذيرش قرار بگيرند

 .شوند ميمبدل  كننده استوار باشند، به تدريج به اظهاراتي مبتذل و كسل
نهايت از موانع عبور ر د چرا كه ،توان تا ابد خاموش كرد را نميهاي تازه  انديشه

 مسدود  در آناي كه راه كه نقد و مباحثه شوند، اما در جامعه كرده و مطرح مي
 احتماالً همراه با خشونت و از هم گسيختگيِ ها شده باشد، طرح و بروز اين انديشه

  . امور خواهد بود

فت هايي بزنند كه ما از اساس با آن مخال  است كه مردم حرفكننده البته نگران
يا كارهايي پنداريم،   كه عميقاً اشتباه ميبپردازندهايي  انديشهيا به ابراز داريم، 

 و البته آزاردهنده است كه ؛دهنده هستند انجام دهند كه از نظر ما هولناك و تكان
ها  اما تحمل اين ناراحتي. ديگران باورهاي اخالقي و مذهبي ما را به سخره بگيرند

 باورمان به اين اصل كه اگر به نشانگره آزادي داريم، و  تعهدي است كه بنشانگر
ها بپرهيزيم،  هاي مختلف مجال بحث و بررسي بدهيم و از سركوب آن انديشه

   .كنيم تر كشف مي پيشرفت بيشتري خواهيم داشت و حقايق تازه را سريع

  ها  ممنوعيت
ز وجودشان به احتمال زياد اگر بسياري از چيزهايي را كه در زندگي روزمره ا

متأسفانه اين اتفاق .  ممنوع كنند به شدت خشمگين خواهيم شدايم مند شده بهره
   1.اند افتاده و قبالً بسياري از آن چيزها ممنوع شده

                                                            
   :»جان مدوكرافت«نوشته » ها ممنوعيت« به كتاب جوع كنيد درباره اين موضوع ربيشتربراي مطالعه . 1

John Meadowcroft (ed.), Prohibitions, Institute of Economic Affairs, London, 2008.  
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، ما »رساني عدم آسيب« كه در فصول قبل اشاره شد، بنا به قاعده همان طور
اين اعمال به  مگر آن كه ،هيچ حقي براي جلوگيري از اعمال ديگران نداريم

اما . دندر معرض خطر آسيب قرار دهها را  آند يا نديگران آسيب برسان
رسانند ممنوع  بسياري از اعمال به اين بهانه كه به فاعل عمل آسيب مي

ممانعت از استفاده از مواد مخدر يا كشيدن سيگار و بسياري چيزهاي . اند شده
 اين  اين جا است كهمشكل. ديگر با همين استدالل صورت پذيرفته است

 در مقابل شخصكه ناظر به محافظت از  (ها و توجيهات استداللقبيل 
دارند كه  ما را مجاز مي) بزند خودش ممكن است به  اوهايي است كه آسيب

شود  به طور مثال، به سادگي مي. تقريباً هر نوع فعاليتي را ممنوع كنيم
 غذاهاي وي شكر، يا خوردنهاي حا استدالل كرد كه مردم با نوشيدن نوشابه

ها و  هاي خطرناك، يا گرويدن به برخي مسلك چرب، يا پرداختن به ورزش
مذاهب، يا حتي با انتقاد از مقامات كشور ممكن است به خودشان آسيب 

با توجه به تعداد پرشمار . رسانده يا خود را در معرض خطر آسيب قرار دهند
 جاي دنيا دقيقاً دارند در باره همين هايي كه هم اكنون در همه افراد و گروه

  ا فراموش شدن اصول اوليه آزاديكنند، بعيد نيست كه ب موضوعات بحث مي
 آزادي هم به بهانه خطرناك بودن براي هاي فردي، به زودي خود يتو مسئول

  . افراد سركوب و ممنوع گردد

. اه دارندباري به همر ها اغلب در عمل نيز نتايج زيان به عالوه، ممنوعيت
آن كاال يا فعاليت به  تقاضا براي شود كه ممنوعيت هر كاال يا فعاليتي باعث مي

 اين امر به نوبه خود كار نظارت و  كه، جامعه رانده شودهاي زيرين و پنهان اليه
، و در همان حال، تبهكاران و افراد خطرناك كند ها را دشوارتر مي كنترل بر آن

 به طور مثال، .بپردازندشده  دارك كاالي ممنوعمكن است به تهيه و ت منيز
اياالت متحده تا همين امروز از اثرات حضور مافياي قدرتمند و جنايتكاري رنج 

 توليد و ممنوعيت هاي سالطي  حدود يك قرن پيش، برد كه قدرت آن مي
  . به شدت رشد كرد)1933 تا 1920از  ( الكل در آمريكاعرضة
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كنند و باعث  ست از نتيجة رفتارها را دشوارتر ميها همچنين درك در ممنوعيت
آثار و عواقب كارهايشان چه شوند كه مردم نتوانند به درستي بفهمند كه  مي

ها، بسياري از مردم همچنان  رغم تمام ممنوعيت به طور مثال، علي. خواهد بود
 به دست آوردن ،قانوني باشدغيراي  اما وقتي ماده. كنند مخدر مصرف مي مواد

به . شود اطالعات سودمند و درست درباره خطرات و اثرات آن ماده دشوارتر مي
توانند از چگونگي كيفيت موادي  كنندگان نمي عالوه، در شرايط ممنوعيت، مصرف

همچنين، دريافت . خرند مطلع باشند، يا كيفيت آن را بررسي كنند كه مي
 زيرا اين ،شود ارتر ميدشوي نيز براي معتادان هاي اجتماعي و خدمات پزشك كمك

ها در واقع به مجرميت خودشان اعتراف  ها و بيمارستان افراد با مراجعه به سازمان
ها  از همه بدتر اين كه غيرقانوني بودن مواد مخدر اجازه استفاده از محيط. اند كرده

دهد و به همين دليل، ممكن است  كنندگان نمي و تجهيزات سالم را به مصرف
 از ،ها هاي آلوده در معرض خطر انواع بيماري طه استفاده از سرنگافراد به واس

شود گفت كه بخش   بنابراين، به عبارتي مي. قرار بگيرند،جمله بيماري ايدز
مواد مخدر به غيرقانوني بودن اين مواد هاي وارده به معتادان  اي از آسيب عمده

   1.شوند مربوط مي

 در رديف مجرمين قرار  رادق و درستكارافراد صاجهت  ها بي اين قبيل ممنوعيت
همراه دوستان خود به قصد تفريح و به  كه ممكن است  افرادي عادي؛دنده مي

 آزار و اذيت رساني به ديگران يا بدون ايجاد هر گونه آسيبترين  كوچكبدون 
 وقتي مردم عادي به اين سادگي و به .اند شده در منزل دور هم جمع ،براي مردم

 در رديف مجرمين قرار سطه عملي كه اصوالً نبايد جرم محسوب شود،وا
يابند و ممكن  مسخره ميشكني را موضوعي  قانون و قانوندر نهايت ، گيرند مي

  . زننده كنند تر و بالقوه آسيب ي جديجرائماست جسور شوند و اقدام به ارتكاب 
                                                            

با مشخصات ذيل مورد اشاره قرار » داري و آزادي سرمايه«اين موضوع به تفصيل در كتاب . 1
  :گرفته است

Milton Friedman and Rose Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago University 
Press, Chicago, II, 1962. 
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آيا بايد از افراد محافظت كنيم تا به خودشان صدمه : پرسش
   نزنند؟

پذيريد كه ديگران شما را در مقابل  آيا شما ميدر واقع بايد ديد . خير
كنيد خودتان بايد درباره  خودتان محافظت كنند يا اين كه فكر مي

تان تصميم بگيريد؟ اين كه اجازه  موضوعات شخصي و نحوة زندگي
بدهيم دولت براي ما تصميم بگيرد و خوب و بد زندگي را براي ما تعيين 

گيري در امور  ت، چون ما براي تصميمكند يك كار بيهوده و غيرمؤثر اس
مان و قضاوت در مورد اقدامات شخصي خود در جايگاهي به  زندگي

تر قرار داريم تا يك مقام دولتي كه خيلي دورتر از  مراتب بهتر و شايسته
ما در محل كارش نشسته و شناخت درستي از وضعيت و زندگي ما 

ها  دولت: طرناك هم هستبه عالوه، سپردن اين اجازه به دولت خ. ندارد
كنند كه اكثر مردم در مورد  معموالً در ابتداي كار چيزهايي را ممنوع مي

بار بودنشان موافقت دارند، اما وقتي اصول اوليه آزادي و مسئوليت  زيان
كنيم، بعد از مدتي همه چيز را  ها واگذار مي فردي را به كلي به آن

  .كنند ممنوع مي
هاي گاز دار و حاوي شكر، يا مصرف  ردن نوشيدني آيا بايد ما را از خو

تنباكو، يا خوردن غذاهاي چرب و چيزهاي ديگر باز بدارند؟ آيا بايد ما را 
هاي  به زور قانون مجبور كنند كه هر روز صبح ورزش كنيم، به ورزش

نوردي نپردازيم، و يا در فالن مراسم مذهبي شركت  خطرناك مانند صخره
يا انتقاد به مقامات دولتي » خطرناك«هاي   خواندن كتابنكنيم؟ آيا بايد از

اگر . ها منفي است منع شويم؟ در يك جامعه آزاد، پاسخ تمام اين پرسش
شوند،  كنند و باعث رنجش ما مي ديگران به اصول اخالقي ما توهين مي
ها بگوييم  زنند، ما حق داريم به آن يا اگر دست به كارهاي خطرناك مي

اما مادامي كه آسيبي به كسي .  كارهايشان درست نيستها يا كه حرف
   .ها را بگيريم اند، حق نداريم به زور جلوي آن نرسانده
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به . شوند  مؤثر واقع نميتقريباً هيچ وقت و در هيچ مورديها  از طرفي، ممنوعيت
طور مثال، ممنوعيت سيزده ساله توليد و عرضه الكل در اياالت متحده آمريكا 

 جايي كه نظارت بر آن به ؛صرفاً باعث شد توليد و مصرف الكل در خفا انجام شود
و  واد مخدرمبارزه با مگيرانه  قوانين سخت. پذير نيست هيچ روي امكان

 نتوانسته راي قاچاقچيان و فروشندگان اين مواد نيزهاي بسيار سنگين ب مجازات
شود ارزشي بالغ بر  جلوي تجارت مواد مخدر را بگيرد، تجارتي كه تخمين زده مي

  . صدها ميليارد دالر دارد

 تالشي بيهوده و نوعي اسراف كني عادات و رفتارهاي مرسوم تالش براي ريشه
 را  ميزان اثرگذارينيتركم اين كه  حتي براي در ضمن، چنين تالشي،.است

 و اين ؛اجرا استمستلزم به كار گيري دستگاه عظيمي از نظارت و ، داشته باشد
شود  اين تالش بيهوده باعث مي. شود خود تهديدي براي آزادي محسوب مي

 صرف هاي پليس و دستگاه قضايي منابع مالي و انساني نيروياي از  بخش عمده
 واقعاً جرائم از تحقيق و بررسي در  قانوناهميت شود و مجريان موضوعات بي

اين تالش بيهوده همچنين انواع .  و مجازات مجرمين حقيقي باز بمانندخطرناك
 زيرا ،آورد ها فراهم مي ها را براي بروز فساد در بين نيروهاي پليس و دادگاه فرصت

كم  رغم  مواجه هستند كه علي عاديها با افراد اين نيروها در اجراي ممنوعيت
ممكن ) مخدرالً مصرف مواد مث (كارشان خطرناك نبودن اهميت بودن جرمشان و 

است با مجازات سنگيني روبرو شوند، و به همين دليل حاضرند براي حفظ آبرو و 
  .هاي كالن بدهند خالصي از مجازات، رشوه

  رفتار عمومي و خصوصي
نحوة رفتار افراد با  يعني بر ؛است» عمومي«قواعد يك جامعه آزاد حاكم بر رفتار 

يعني آن بخشي كه فقط به خود فرد مربوط (» خصوصي«اما رفتار . ديگران
رفتار . ماند و جامعه آزاد كاري به آن ندارد  در حوزة خصوصي باقي مي)شود مي

 قانوني يابد و تبديل به يك موضوع  ميخصوصي فرد فقط زماني موضوعيت
  .جاد آسيب كرده باشدبه ديگران آسيب رسانده يا اي كهشود  مي
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اما در يك جامعه آزاد الزم است دقت و مواظبت بسيار شود كه آسيب عيني يا 
اي نشود  خطر ايجاد آسيب اصالتاً وجود داشته و واقعي باشد تا به هر بهانه

به طور مثال، آيا بايد به مردم اجازه داد كه سم . افراد را مورد تعقيب قرار داد
 ها يا زهرها مصارف متعددي دارند كه ه اين كه سميا زهر بفروشند؟ نظر ب

ها  توليد و عرضه آنشوند، ممنوع كردن  ها نمي رساني به انسان شامل آسيب
البته شايد ثبت اسم و . آورد تا آزاد گذاشتن آن بار ميه خسارت بيشتري ب

مشخصات فروشندگان و خريداران اين كاال توجيه قابل دفاعي داشته باشد تا 
نند كه در زند بدا  كه احياناً قصد مسموم كردن ديگران به سرشان ميافرادي

اما هيچ نظارتي فراتر از  جرمشان كشف خواهد شد، صورت اقدام به اين عمل
  1.اين پذيرفتني نيست

بايست  ها مي كده ها و عشرت بر عليه بدمستي در انظار عمومي يا قمارخانهآيا 
حضور در اين  اين اعمال يا  كهله، در صورتيقانون و مقرراتي وجود داشته باشد؟ ب

باعث ايجاد درگيري و خشونت شوند بايد مقرراتي براي جلوگيري از ها  مكان
ها وجود داشته باشد، و به همين دليل هم بسياري از كشورها با صدور  آن

البته در اكثر مواقع، تأثير بد . ها نظارت دارند مجوزهاي مختلف بر اين قبيل فعاليت
شايد خيلي از مردم از . ها است ن كارها بيشتر متوجه افراد دخيل در اين فعاليتاي

هايي نيز نفرت داشته باشند، اما اگر ما اجازه دهيم كه  فكر چنين فعاليت
رساني مستقيم به ديگران  هاي مختلف را بر مبنايي به جز مبناي آسيب فعاليت

ها بسيار  انسان احساسات ر شدندا  به اين كه دامنة جريحهبا توجهممنوع كنند، 
                                                            

هاي فردي در جامعه،  مطلب مزبور و بسياري ديگر از موضوعات مشابه مربوط به حدود آزادي. 1
شناس نامدار انگليسي قرن نوزدهم،  نوشته فيلسوف و جامعه» در باب آزادي«به دقت در رساله 

رساله مزبور نخستين بار در سال . ه و بررسي قرار گرفته استمورد اشار» جان استوارت ميل«
اي از آن همراه با ديگر مقاالت او با مشخصات ذيل   در انگلستان منتشر گرديد و نسخه1859

  :توسط انتشارات دانشگاه آكسفور به چاپ رسيده است
John Stuart Mill, On Liberty and other Essays, Oxfor University Press, Oxford, 2008. 
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وسيع است، تقريباً هيچ فعاليتي از تيررس اين دامنه در امان نخواهد ماند و 
   1.بسياري از كسب و كارها تعطيل خواهند شد

مثالً روز شنبه كه براي ( مقدس اد تا در روزهايآيا بايد به مردم اجازه د
چند همسر داشته باشند؟ در به كار و تجارت بپردازند؟ يا ) يهوديان مقدس است

جواب بايد گفت كه اين موضوع به خود افراد مربوط است و ربطي به ما يا 
دليل وجودي . دنرسان دولت ندارد، چون اين قبيل كارها آسيبي به كسي نمي
 نه تحميل اخالقيات ،قوانين در يك جامعه آزاد حفظ و گسترش آزادي است

   2 .اي ديگر اي از مردم بر عده عده
                                                            

الزم به توضيح است كه در بسياري از كشورهاي اسالمي از جمله كشور خودمان تعدادي از . 1
كه جزو قوانين مدني و كشوري (هاي مورد اشاره نويسنده به حكم قوانين شرعي  فعاليت
ت لذا بايد توجه داشت كه نويسنده در اين موارد بيشتر نظر به وضعي. اند ممنوع شده) هستند

 ها هايي كه قوانين اساسي و مدني آن  يعني نظام؛كشور خودش و ديگر كشورهاي غربي دارد
هاي  اند و قوانين شرعي در دستگاه اصوالً بر مبناي موضوعات و قوانين عرفي تدوين شده

 .مترجم  –حكومتي موضوعيتي ندارند

در پاراگرافي از فصل قسمت نخست جمله فوق يادآور ابتداي يكي از فرازهاي بيادماندني . 2
 و ،است» جان الك«نوشته فيلسوف انگليسي قرن هفدهم، » رسالة دوم حكومت«ششم از 

مناسبت نيست كه به جهت ربط مستقيم با بسياري از مطالب اين كتاب، ترجمه قسمتي از  بي
» جان الك«ترجمه زبان فاخر و پيچيده . پاراگراف مزبور در ادامه همين پانويس آورده شود

اما يكي از داليل ارائه .  هم دشوار بوده استاهاي خاص خودش را دارد و طبعاً براي م دشواري
 سال از انتشار 326ترجمه اين پاراگراف توجه به اين مطلب است كه چگونه بعد از گذشت 

به . همچنان از نفوذ و موضوعيت برخوردارند» جان الك«هاي   انديشه،»رساله دوم حكومت«
 چرا ،ترين فيلسوف تاريخ فلسفه غرب بوده است موفق» جان الك« بر اين باورند كه اي واقع عده

كه با گذشت زمان و پيشرفت علوم و فلسفه، » هگل«يا » كانت«كه بر خالف فيلسوفاني نظير 
گويانه  شان آشكار گرديده و حالتي هذيان گريزي بسياري از مباني اصلي فلسفه تناقض و واقعيت

انداز  اي غلط به دفاعيه» مارتين هايدگر«هاي افرادي نظير  هايتاً با رسوخ در انديشهو ن(پيدا كرده 
دوستي  شود خواند و انسان را هنوز هم مي» جان الك «،)اند در توجيه ظلم و جنايت تبديل شده

هاي او همچنان از قوت و اعتبار  ها و نوشته اكثر انديشه. اش را ستايش كرد و هوشمندي صميمي
آورند براي همه كساني كه خواستار  دارند، و مبناي فكري محكم و روشني فراهم ميبرخور

هاي فردي انسان در پناه قانون و حاكميت  بهروزي واقعي جوامع بشري هستند و براي آزادي
    .....:ترجمه پاراگراف مزبور به اين شرح است. دشون ل ميئقانون حقيقتاً ارزش و احترام قا
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در يك جامعه آزاد مردم مجازند كه قواعد خاص خودشان را در مورد اموال و 
عدم «ها ناقض قاعده   به شرطي كه قواعد آن،هايشان اعمال كنند دارايي
نظير پاساژها (ي عمومي هادر بسياري از كشورها، برخي فضا. نباشد» رساني آسيب

اسي باشند در مالكيت به جاي آن كه در كنترل مقامات سي) و مراكز بزرگ خريد
 در 1»بلو واتر«، مركز خريد 2005به طور مثال، در سال . شخصي افراد قرار دارند
، برخي از كارها، از جمله )كه يك ملك شخصي است(جنوب غربي انگلستان 

 فحش ،)دار هاي كاله  نمثالً كاپش(هايي كه سر و صورت را بپوشاند  پوشيدن لباس
هاي تبليغاتي، و سيگار كشيدن را   ركيك، پخش جزوهدادن يا استفاده از كلمات

 شهرك يا به طور مثال، در. در داخل محوطه مركز خريد ممنوع اعالم كرد
 3»ريجرج كَدبِِ«شهركي صنعتي كه (در مناطق مركزي انگلستان  2»ويل بورن«

گذاشت و   بنياندر قرن نوزدهم آن را  4»كَدبِري«صاحب كارخانه معروف شكالت 
شود كه   زمان تا كنون تحت نظر يك مجموعه شركتي خصوصي اداره مياز آن

 مشروبات الكلي علنيفروش   )اند وفادار مانده» جرج كَدبِري«به اصول اعتقادي 
» ويل بورن« صنعتي كو شهر» بلو واتر«از آن جايي كه مركز خريد . ممنوع است

قوق مالكيت خود ها كامالً مطابق با ح هر دو ملك خصوصي هستند، صاحبان آن
                                                            

 .... "...است؛  داشت و توسيعِ آزادي  بلكه نگاه، نه برچيدن آزادي يا لگام زدن بر آن،ت قانونغاي 
هاي مربوط به موجودات مستعد قوانين، آن جا كه قانون نباشد، آزادي نيز  زيرا در همة وضعيت

نخواهد بود؛ چرا كه آزادي به معناي آزاد بودن از محدوديت و خشونت اعمال شده از سوي ديگران 
اما آزادي، برخالف پنداشت رايج، : ناپذير است  كه چنين امري، آن جا كه قانون نباشد، امكان،است

زيرا چه كسي آزاد خواهد بود وقتي ميل و (چه ميل او باشد نيست  آزادي هر كس در انجام هر آن
ه  بلكه آزادي به معناي آن است ك؛)هوس هر فرد ديگري امكان چيرگي يافتن بر او داشته باشد؟

ها و همة مالكيت خويش را، آزادانه به هر شيوه كه  ها و دارايي  بتواند شخص خويش را، كنش انسان
برد، تعيين نمايد و سامان دهد، و تحت آن  مايل باشد، در چارچوب آن قوانيني كه تحت آن بسر مي

را دنبال  بلكه آزادانه خواست و ارادة خودش ،قوانين در معرض خواست خودسرانة ديگران نباشد
   .مترجم  –)از فصل ششم از رساله دوم حكومت( جان الك –".كند

1. Bluewater  

2. Bournville  

3. George Cadbury (1839 – 1922) 

4. Cadbury Chocolate factory 
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حتي   وضع شده در اين دو منطقه خصوصيقوانينرغم اين كه  و علياند  عمل كرده
   .تواند معترض آنان شود دارند، باز هم كسي نمي تفاوتبا قوانين كشوري انگلستان 

 مشكل ديگرخواهي 

مردمش بنا » نفع شخصي«تصور اين كه جوامع و اقتصادهاي آزاد بر مبناي 
دادند در  اين افراد ترجيح مي.  استكننده افراد ناراحت بسياري از اند براي شده

 1»ديگر خواهي«دنيايي زندگي كنند كه به جاي نفع شخصي، همه چيز بر مبناي 
 صرفاً ،خواهانه هاي خويشتن مردم بدون انگيزه دنيايي كه در آن ؛رفت به پيش مي

يي بيش از آن كه به حل اما چنين دنيا. در فكر منافع و خوشبختي ديگران بودند
   2. به انبوهي از مشكالت دامن خواهد زد،مشكالت كمك كند

  براي كمك به ديگران هيچ راهنماي مشخصي وجود ندارد
توانيم بفهميم و  جهت ورود به اين بحث ابتدا بايد پرسيد اصوالً ما چگونه مي

ذهن  ما هيچ دسترسي مستقيمي به چيست؟» منافع ديگران«تشخيص بدهيم كه 
 را كه به نفع ايشان آن چهكرديم  هاي ديگران نداريم، و اگر سعي مي و ارزش

هر كس كه تا كنون . شديم است انجام دهيم قطعاً مرتكب اشتباهات بزرگي مي
داند كه حتي  استفاده دريافت كرده به خوبي مي يك هديه تولد كامالً نامربوط و بي

توانند در قضاوت خود درباره سليقه  دازه ميافراد خانواده و دوستان آدم هم تا چه ان
رسد كه بتواند مبناي مناسب و  فرهنگ بذل و بخشش به نظر نمي. او اشتباه كنند

  .  كل يك جامعه بزرگ باشدةمؤثري براي ادار
                                                            

1. altruism 

» پارادوكس اخالق«به مقاله جوع كنيد براي آگاهي بيشتر و توضيحات مفصل در اين زمينه ر. 2
   :»داري اخالق سرمايه«در كتاب » مائو يوشي«ه اقتصاددان چيني نوشت

Tom G. Palmer, The Morality of Capitalism, Students of Liberty, Arlington, VA, 2011  
ترجمه كتاب مزبور در ايران چاپ و منتشر شده است و مشخصات انگليسي و فارسي آن به (

برديا : پالمر، ترجمه. تام جي:  مؤلف و گردآورندهداري، اخالق سرمايه: باشد شرح ذيل مي
  . مترجم– )1391گرشاسبي، انتشارات سارگل، تهران، 
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 سخت است كه بخواهيم يك ،كند در ضمن، وقتي كسي به ما چيزي عطا مي
سپاس و قدرداني  را با هديهمعموالً ما . حالت انتقادي نسبت به آن داشته باشيم

بنابراين، در .  حتي اگر از آن هديه متنفر باشيم؛كنيم  از ديگران قبول ميمشهود
توانند دقيقاً بدانند و بفهمند كه ديگران واقعاً  يك جامعة ديگرخواه مردم هرگز نمي

ناي اين وضعيت تفاوت اساسي دارد با جامعه و اقتصادي كه بر مب. خواهند چه مي
ان اجناس مورد نياز خود  اقتصادي كه در آن اگر مشتري؛نفع شخصي بنا شده است

درنگ   نزد فروشنده نيابند، بي نظر دارندي كه مد مشخصاتبا همانرا دقيقاً 
 اگر رضايتشان تأمين كنند كه كنند و حتي تهديد مي نارضايتي خود را ابراز مي

شود تمام  نفع شخصي باعث مي.  خريد خواهند كردي ديگرفروشنده از نشود
حواس فروشندگان متوجه خواست مشتري باشد تا كاالي مورد نظر او را، دقيقاً با 

و عرضه ين قيمت ممكن تهيه كمتربا همان مشخصاتي كه مد نظر او است، 
  .دانند أمين منافع شخصي خودشان ميچون اين كار را در جهت تكنند، 

  كند ديگرخواهي تضاد توليد مي
صرفاً با انگيزة تالش عامدانه براي كمك به ديگران بازار   معامالتهمهاگر 

گرفت، تنش و درگيري بين خريداران و فروشندگان به همان اندازه  صورت مي
در جامعه . بود كه در دنياي مبتني بر نفع شخصي كنوني شاهد هستيم مي

شان اين بود  چون هدفشدند تر مي هاي گران خريداران خواستار قيمتديگرخواه، 
رساندند تا  ها را به حد صفر مي فروشندگان نيز قيمت. كه به فروشنده نفع برسانند

اين وضعيت فرضي درست معكوس . منافع خريداران به حداكثر ممكن برسد
  .افتد چيزي است كه در دنياي امروز اتفاق مي

فع درست است كه در اقتصاد بازار آزاد بين مردمي كه هر يك به دنبال منا
  توانند اختالفات اما مردم ميوجود دارد،  تضاد و اختالف شخصي خودشان هستند

رساني به  اگر تنها انگيزة مردم نفع. زني حل كنند  را از طريق مذاكره و چانهخود
 هر آدم ماند، چون  باقي نمي بود، هيچ راهي براي حل اختالفات ديگران مي
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در چنين . ند مقابلش عمل ككه به نفع طرفداشت  ميديگرخواهي اصرار 
، حصول وضعيتي، چون هيچ يك از طرفين تمايلي به نفع بردن در معامله ندارد

كه عامل مهمي (نيز » ضرورت نياز شخصي«و ، شود ها دشوار مي توافق بين آن
هاي فرضي فاقد آن   و اين آدمهاي معمولي است براي حصول توافق بين آدم

   1. رسيدن به توافق كمك كندها در تواند به آن  نمي)هستند

  منفعتنفع شخصي و محاسبه هزينه و 
، روي  توليدكنندگان، و همچنين مشتريانشود همه حواس  باعث مينفع شخصي

 از اي  معاملههر كار يا منافعاين كه مطمئن شوند : يك موضوع متمركز شود
 فكر منافع كه در )مثالً يك دباغ (يتعميركاريا  كاسب. بيشتر استهاي آن  هزينه
 ، با اين عمل خودانجام دهددستمزد  داشت چشم بدونكارهايش را   ونباشدخود 

 پيامي مبني بر ؛كرده استكننده براي همه افراد ارسال   يك پيام گمراهبه واقع
به همين   راپياماين مشتريان، كه . و مهارت او صفر استوقت اين كه هزينة 
 درپي به مغازه با انبوهي از تقاضاهاي پيد خيلي زو اند، اش گرفته معناي لغوي

مجاني كار  كه از پيش به همه پيام داده كه  مهرباندباغ .آورند  هجوم ميدباغي او
 به ناچار بايد سفارشات )دهد كه قطعاً مي ( حتي اگر ضرر هم بدهدكند، مي

ي ها صفبا  ، مهربان و ديگرخواهتعميركار به اين ترتيب، .مشتريان را قبول كند
                                                            

كه نويسنده در (» مائو يوشي«نوشته دانشمند و اقتصادان چيني » پارادكس اخالق«مقاله . 1
 ادبي و با هاي تاريخي و نظير و ذكر مثال ، با تحليلي كم)ابتداي اين بحث به آن ارجاع داده است

كند كه در جامعه ديگرخواه به لحاظ منطقي  هاي فكري، به روشني ثابت مي استناد به آزمايش
رغم عجيب بودن  به عبارتي، علي. هيچ راهي براي حصول هيچ گونه توافقي مطلقاً وجود ندارد

پوشي از نفع شخصي، صلح و دوستي و محبت را ناممكن  اين موضوع، ديگرخواهي و چشم
مطابق با تحليل و . اي جز جنگ و خونريزي و تباهي در بر ندارد د و در نهايت هيچ نتيجهكن مي

ها حقيقتاً دست از منافع شخصي بردارند و همه  ، اگر به فرض محال آدم»مائو يوشي«استدالل 
 ابتدا باها  ة آنزمان فقط در فكر منافع ديگران باشند، تعامالت روزمر ها به معناي واقعي و هم آن

گيرد، و نهايتاً به تلخي و  شود، رفته رفته حالتي مضحك به خود مي تعارف و ادب آغاز مي
 . مترجم–گرايد خشونت مي
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 خود را  كهنه و بنجلكه وسايل چرميشود  ميپاياني از مشتريان مشتاق مواجه  بي
   1.اند  نزد او آوردهبراي تعمير

، اگر تعميركاري با صف يمبتني بر نفع شخصبازار و  و اقتصاد  بر عكس، در جامعه
گويد كه   به آنان ميدرنگ  مواجه شود، بيتوقعي  پرمشترياناز چنين طوالني 

بااليي براي ترميم آن  چنان قيمت احتماالً شان ارزش تعمير كردن ندارد، ياوسايل
بازار يك  2.كند كه مشتريان بروند و مزاحم كسب و كار او نشوند وسايل اعالم مي

كند و تالش و سرمايه را روي  مكانيسم پيچيده است كه تقاضاها را مديريت مي
كنند و ارزش صرف وقت و تالش و  منفعتي ايجاد كند كه هايي متمركز مي فعاليت

  .سرمايه را داشته باشند
                                                            

واضح است كه در اين مثال فقط تعميركار روحيه ديگرخواهي دارد و مشتريان به فكر منافع . 1
پذير نيست و خيلي  قطعا ادامه اين روند براي تعميركار مهربان امكان. شخصي خودشان هستند
باشند و بقيه » ديگرخواه«به عبارتي، اگر فقط يك گروه از مردم . شود زود از هستي ساقط مي

اما احتماالً طرفداران . ها اين طور نباشند، بدون ترديد در حق گروه اول اجحاف خواهد شد گروه
جامعه آرماني هستند  بلكه به دنبال ايجاد يك ،پسندند اي را نمي ايدة ديگرخواهي چنين جامعه

البته مشخص نيست كه اگر به فرض محال . باشند» ديگرخواه«كه در آن همه افراد بدون استثنا 
ها فقط به منافع مشتريان فكر كند و همه  آن جامعه آرماني تحقق پيدا كند و مثالً همه دباغ

 چه صورتي انجام ها فكر كنند، خدمات پوست و چرم دقيقاً به مشتريان هم فقط به منافع دباغ
حال . يا شايد هم به احتمال زياد هيچ كار و فعاليتي در زمينه دباغي صورت نگيرد. خواهد شد

ها تعميم بدهيم، با شرايط بسيار عجيب و بغرنجي  اگر اين وضعيت را به همه چيز و همه فعاليت
متأسفانه . شود يشويم، شرايطي كه در آن اصوالً امكان اقدام به عمل از همه سلب م مواجه مي

آيد كه طرفداران اين  شعارهاي آرماني اكثراً در حد حرف و شعار قشنگ هستند و كمتر پيش مي
  . مترجم–ها به پيامدهاي عملي شعارهاي خود فكر كنند آرمان

» شود نسيه داده نمي«يا » لطفاً تقاضاي نسيه نفرماييد«يا » نسيه ممنوع«جمالت و عباراتي نظير . 2
و معموالً با (هاي تهران روي ديوار داخل مغازه و درست باالي صندوق دخل  م در اكثر بقاليكه از قدي

دهنده   بلكه نشان،ها نبود شد، حاكي ازخساست يا نامهرباني بقال نوشته مي) دست خط بچگانه
. شود يك مغازه را اداره كرد ها به اين موضوع ساده بود كه فقط با انگيزه نفع شخصي مي آگاهي آن

و نسيه (و دلسوزي بيش از اندازه براي ديگران » ديگرخواهي«كسبه به تجربه ديده بودند كه 
 ما وجود مغازه بقالي و نانوايي در ،به واقع. بدون ترديد به تعطيلي مغازه خواهد انجاميد) فروشي
صنايع و به عبارتي، ما وجود بازارها و . داران هستيم جويي شخصي مغازه مان را مديون نفع محله

   . مترجم–جويي شخصي افراد هستيم شهرها و تمدن بشري را مديون نفع
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  1          ي 

                                                            
 چه گر دارد، تفاوت مستأجر و موجر مربوط كلي مقررات با) rent control (»اجاره كنترل «كه است ذكر به الزم. 1

 نرخ تعيين يعني رد،دا نظر مد نويسنده كه معنايي به (اجاره كنترل موضوع. باشد مقررات اين از بخشي تواند مي
 براي بنابراين و درنيامده، قانون صورت به ايران كشور در) دولت توسط مسكوني هاي آپارتمان و ها خانه اجاره
 در نيويورك شهر به مربوط اجاره كنترل هاي نمونه رسواترين از يكي. نيست شده شناخته چندان ما مردم
  . مترجم-شود مي اجرا كنون تا دوم جهاني جنگ زمان از اش، فعلي شكل در آن، مقررات كه است آمريكا

ها را كنترل كند تا اقشارآيا بهتر نيست كه دولت قيمت:پرسش
   درآمد هم قدرت خريد داشته باشند؟ كم
كنند و به ما خبر  ميوقفه ما را راهنمايي ها در حكم عالئمي هستند كه بي قيمت. خير
اين. دهند كه در چه جاهايي مازاد منابع داريم و كجا با كمبود منابع مواجه هستيم مي

دهند كه فالن كاال را بيشتر يا كمتر توليد كنند، و به عالئم به توليدكنندگان اطالع مي
ل كااليدهند كه فالن كاال را كمتر يا بيشتر بخرند يا به دنبا كنندگان پيام مي مصرف

هاي ارسالي اين عالئم راهنما را دستكاري يا ها پيام كنترل قيمت. جايگزين باشند
هاي پيام) مثالً گوشت يا مرغ(در نتيجه، مردم در مورد يك منبع . كنند سركوب مي

هاي نادرست، تقاضايشان براي خريد آن كنند و بر اساس اين پيام غيرواقعي دريافت مي
گيرد و به ايجاد كمبود به اين ترتيب، تقاضا از عرضه پيشي مي. شود منبع بيشتر مي

ادامه اين روند معموالً به سيستم). كند يا كمبود اوليه را شديدتر مي(شود  منجر مي
ها هم شود كه كارايي آن حتي از كنترل قيمت بندي كاالي كمياب منتهي مي سهميه

  .كند كمتر است و اوضاع را بدتر مي
 است كه به منظور تهيه1»كنترل اجاره«هاي  هاي كنترل قيمت، سياست يكي از نمونه
ها در عمل وضعيت اين سياست. شوند قيمت طراحي و اجرا مي اي ارزان  مسكن اجاره
كنند، زيرا مالكين احساس اي را بدتر كرده و كمبود آن را شديدتر مي مسكن اجاره

است كه دولت تعيين كرده و بهاي  كنند كه ارزش ملكشان بيشتر از نرخ اجاره مي
اي از مردم از پس اين كه عده. كنند همين دليل آپارتمان خود را از بازار اجاره خارج مي

شود كه ما دخالت دولت در آيند، دليل نمي بر نمي) مثالً مسكن(هزينه مايحتاج اساسي
اين است كه بهبهترين راه حل . مكانيسم بازار را الزاماً بهترين راه حل ممكن بدانيم

هاي خصوصي يا با ها پول بدهيم؛ البته نه از جيب بقيه مردم، بلكه از طريق خيريه آن
توانند مانند بقيه در آن صورت آن عده نيز مي. ها گرفتن حداقل ماليات ممكن از آن

مردم با مراجعه به بازارها، كاالهاي مورد نياز خود را تهيه كنند؛ بازارهاي رقابتي و
دي كه بهتر از هر اداره دولتي و به مؤثرترين وجه ممكن، روازنه نيازهايكارام

 .كنندميلياردها انسان را تأمين مي
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در دنيايي كه بر مبناي ديگرخواهي بنا شده، مردم احتماالً براي انجام بسياري از 
. سازي، سراسيمه به كمك همسايگان خود خواهند شتافت كارها، مثالً براي خانه

صرفه بودنِ كار، شايد بهتر باشد كه  به  اما به لحاظ فني و عملي، و براي مقرون
شان، به جاي كمك گرفتن از دوستان و همسايگان  افراد براي ساختن خانه

اي استخدام  تجربه و فاقد مهارت، به بازار مراجعه كرده و معمار و بناي حرفه بي
اما اين ضرر . تجربه و نابلد خود به معناي ضرر است استفاده از افراد بي. كنند

 برابر بيشتر خواهد شد وقتي در نظر بگيريم كه آن همسايگان نابلد، به دليل چندين
سازي، از صرف وقت و مهارت خود در كارهاي مفيد و مؤثر  مشغوليت در ساختمان

 و ها كند تا وقت و مهارت خود را در حرفه بازار مردم را تشويق مي. اند باز مانده
  .شوند رزش را براي مهارت آنان قائل ميي به كار بگيرند كه بيشترين اهاي فعاليت

  اخالق بازار 
ي نفع شخصي بنا شده است داللت بر اين حقيقت كه اقتصاد بازار آزاد بر مبنا

در محيط باراز مردم فقط از طريق همكاري با . كند اخالقي بودن آن نميغير
شود و در زندگي  هاي آنان است كه وضعشان بهتر مي ديگران و تأمين خواسته

چه لزومي دارد كه . كند بازار رفتار ضد اجتماعي را تنبيه مي. كنند پيشرفت مي
ستيز معامله كنند وقتي اين همه  ادب و انسان مردم بخواهند با يك شخص بي

مند به همكاري و  اخالق و مؤدب در دنيا وجود دارند كه عالقه آدم خوش
   معامله هستند؟

كرده و بازار را تضمين  و داوطلبانه رد روان وجود دارند كه كاركبه عالوه، قواعدي
توان صرفاً به   موارد نميتك تكاما براي . كنند استفاده از زور و اجبار را منتفي مي

  متكي هستند و اطمينانبازارها در نهايت به اعتماد. وجود قواعد رسمي اكتفا كرد
. دهند  پاداش مياند و به افرادي كه به قابل اعتماد و اطمينان بودن شهرت يافته

شان نفع شخصي است، اخالق منافع  رغم اين كه نيروي محركه بازارها علي
  .كنند  تشويق و ترويج ميمتقابل را
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  مسئوليت اجتماعي شركتي
تر عمل كنند و به  اخالقيها   كسبه و شركت كهخواستار آنندعده زيادي از افراد 

 1» اجتماعي شركتيمسئوليت«ترويج چيزي بپردازند كه اصطالحاً به آن 
 ضمن انتشار ، هر سالهالمللي هاي بزرگ بين  امروزه بسياري از شركت.گويند مي

اند كه  دهند كه چه كارهايي انجام داده گزارشات مفصل براي مردم توضيح مي
  . باشند» شهروندان خوبي«

توانند مسئول يا غيرمسئول و اخالقي يا  مي» افراد«اما حقيقت اين است كه فقط 
يك كشور يا . اي براي خودشان ندارند اخالق جداگانه» ها گروه«. يراخالقي باشندغ

اخالقي غيراخالقي يا تواند  نميبه خودي خود شهر، يك نژاد، قبيله، كلوپ، يا شركت 
يك شركت يا قبيله، يا شهروندان يك كشور يا شهر » اعضاي« بلكه فقط ،باشد
بدون ترديد، همه ما دوست داريم كه مديران . اخالقي باشندغيرتوانند اخالقي يا  مي

اما اخالق . هاي متبوع خود يك فرهنگ اخالقي به وجود بياورند ها در سازمان شركت
  . نه گروه،دهد عمل را فرد انجام مييابند، و  بازتاب ميل و مسئوليت در اعما

آغاز شده در واقع سعي » مسئوليت اجتماعي شركتي«حركت جديدي كه به نام 
هاي خصوصي  شركترفاهي دولتي را به هاي مدني و   هزينه برنامهرفته رفتهد دار

حمايت كنند با تأمين منابع مالي مدارس محلي و  ها سعي مي شركت. انتقال دهد
هاي خوب و بامسئوليتي  هاي اجتماعي و غيره نشان بدهند كه چه شركت گروهاز 

 تا حدودي با منطق كسب و ممكن استها   اين قبيل فعاليت انجامالبته. هستند
در ها  ، زيرا به هر حال شركتها باشد به نفع شركتكار جور در بيايد و از جهاتي 

و ايجاد روابط حسنه با كنند،   نيرو جذب مي محليهمين مدارسميان آينده از 
اما تصميم در مورد اين قبيل . تر خواهد كرد ها روند جذب نيرو را آسان آن

اي است كه بايد توسط  كامالً شركتي و حرفه  يك تصميمهاي اجتماعي فعاليت
 نه اين كه ، و ميل خودشان صورت بگيردارادهمديران و سهامداران شركت و به 

  .ها تحميل شود به نام اخالق و با زور افكار عمومي بر آن
                                                            

1. corporate social responsibility  
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ار و فشخواري  و رانتها رقابت واقعي وجود داشته باشد  در شرايطي كه بين شركت
جهت   باد آورده و كالن ديگر هيچ شركتي پولذينفع در كار نباشد، هاي  گروه

 كه در خدمت منافع كاري شركت نباشد نخواهد هاي محلي  پروژهحمايت از
ها دارد معنايش آن است  وقتي شركتي پول براي خرج در اين قبيل پروژه. داشت

ك معنايش اين مثالً ي(كه در روند طبيعي بازار اختالل و انحراف ايجاد شده است 
 آن شركت ولخرج در مقابل فشاراست كه احتماالً برخي مقررات خاص دولتي از 

اين قبيل در يك بازار حقيقتاً رقابتي، . )كند ها محافظت مي رقابت با ديگر شركت
هايي  مسابقه كسب و كار را به شركت قطعاً نورچشمي، شده و  حمايتهاي شركت

هاي محلي  ولخرجي براي پروژهخودنمايي با خواهند باخت كه بساط چاپلوسي و 
  . اند جويي بهره برده اند و از سود حاصله از اين صرفه را جمع كرده

كه بر ) و اصوالً وقتش را ندارند(ها چندان بلد نيستند  در ضمن، كسبه و شركت
اند نظارت كنند و مطمئن شوند كه آيا  هاي محلي كرده كه وقف پروژههايي  پول

ها بهتر است به  كسبه و شركت. شود يا خير اي خرج مي  به نحو شايستهها اين پول
 :شان متمركز كنند اين نصحيت گوش كنند و همه حواس خود را بر كار اصلي

ها  و نه دولت(كسب سود از طريق توليد و ارائه كاالها و خدماتي كه مردم عادي 
ين كار به نوبه خود ثروت ا. ها هستند واقعاً خواهان آن) هاي فشار اجتماعي و گروه

 ثروتي كه كارهاي خيريه و بشردوستانه واقعي و ؛كند عظيمي در جامعه ايجاد مي
   .كند صرفه مي  پذير و مقرون به خصوصي را امكان
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8 
سازي  جهاني و سازي  خصوصي  

 

 تكنولوژي و مهاجرت 

  دنيايي در حال باز شدن
خيلي  و اخبار مربوط به ساكنين اين سياره كه يك زماني به نظر موضوعات

اكنون در همين نزديكي و در دسترس ما رسيدند  دور و دست نيافتني مي
اند كه  طات باعث شده انواع ارتبا و،ترنتتلويزيون، راديو، اين. هستند
، و كشورهاي هاي سياسي هاي زندگي، نژادها، اقوام، نظام ها، شيوه فرهنگ

هوايي و حمل و نقل سريع زميني هاي  مسافرت. تر شوند ديگر به ما نزديك
كنند و از  بيشتري ديدناز جاهاي  اند تا مردم بتوانند امكاني فراهم آورده

  . ها آشنا شوند نزديك با آن

.  دشوارتر كرده استتشانها را در پنهان كردن اشتباها ضوع كار دولتاين مو
خبر نگه داشتن  مسخره است كه دولتي بخواهد به اميد بيفايده و  امروزه ديگر بي

 بكشد و همه چيز را عالي جلوه  به دور خود حصارهاي دولت، شهروندان از كاستي
هاي اجتماعي و  طريق رسانهاكنون به يمن تماس روزانه با بقيه دنيا از . بدهد

كننده در ديگر  هاي خيره از پيش از فرصت اي، مردم احتماالً هاي ماهواره تلويزيون
  . جاهاي دنيا با خبر هستند
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 به روي دنيا دست مرزهاي خوددر نتيجه، بسياري از كشورها از تالش براي بستن 
در طي چند . اند ن گشودهان و ديگر بازديدكنندگاجهانگرد روي  را بهها، و در برداشته

رمه نسبت به گذشته با دهه اخير، كشورهاي بزرگي نظير روسيه، چين، ويتنام، و ب
امروزه، يك پنجم جمعيت كشوري نظير . اند پيوستهالمللي  جامعه بيننگاه بازتري به 

  . اند  يا زندگي كرده افغانستان حداقل براي مدتي در خارج از آن كشور بوده

  ها  تبادل انديشه
 پردازند؛ گذار در دنياهاي تازه ميها نيستند كه به گشت و  البته اين فقط آدم

  ديداربهان جهانگرد. كنند ها به اقصي نقاط جهان سفر مي ها نيز همراه آدم انديشه
 متفاوتبسيار  هاي سرزمينهايي از  داستان با خود وروند  ميكشورهاي مختلف 

ردمانش آزادي عمل كردن و انديشيدن و بيان هايي كه م  سرزمين؛برند ميهمراه 
روند و با شگفتي  ان به خارج ميجهانگردمردم محلي و ميزبانان . كردن دارند
اگر مردم به اينترنت و . كنند  ميههاي مسافران را از نزديك مشاهد درستي گفته

هاي  اي دسترسي داشته باشند، براي اطالع از درستي گفته هاي ماهواره تلويزيون
هايشان را به چشم   ندارند، زيرا حقيقت شنيده نيزمسافران نيازي به خارج رفتن

  . كنند روي صفحه تلويزيون و كامپيوتر خود تماشا مي

المللي  وقتي كشوري درها را به روي تجارت بين. تجارت نيز همين تأثير را دارد
جارت و متفاوت به ت هاي فرهنگ با دم كشورهاييگشايد، شهروندانش با مر مي

  . شوند ها آگاه مي هاي زندگي آن  از شيوهرفته رفتهپردازند و  دوستي مي

بيش از پيش درها به روي ها را براي باز كردن  ضوع فشار وارده بر دولتاين مو
مردمي كه در ديدار از كشورهاي ديگر آزادي را از  .دهد افزايش ميجامعه جهاني 

ابند كه آزادي چه نيروي عظيمي براي ي  در مي،اند نزديك ديده و تجربه كرده
آورد، و بخشي از آن پيشرفت و  پيشرفت و گسترش بهروزي اقتصادي به وجود مي

تكنولوژي، تجارت، مهاجرت، . خواهند بهروزي را براي كشور خودشان مي
  .شوند ي، و بازارهاي جهاني همگي سفيران جامعه آزاد محسوب ميجهانگرد
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 پروراندن يك جامعه آزاد 

  داري دستوري و از باال به پايين  رد سرمايه
. اي نيست ايجاد يك جامعه آزاد در جايي كه آزادي از قبل وجود نداشته كار ساده

المللي اغلب به دنبال تغييرات  رساني بين هاي كمك هاي جديد و سازمان دولت
ساالري و يا  ، نظير تعويض كل نظام اداري و ديوانگير سريع و چشم

  .ي صنايع بزرگ دولتي هستندساز خصوصي

در شرايطي كه فرهنگ استفاده . آورد بار ميه اين رهيافت در اكثر مواقع فاجعه ب
از قدرت دولتي براي منافع شخصي هنوز به قوت خود باقي مانده و درك 

 بازار و رقابت وجود ندارد، بسياري از اقدامات مربوط به سازوكاردرستي نيز از 
صرفاً )  روي داد1980 در مكزيك در اواخر دهه  چهآننظير (سازي  خصوصي

 در .شود ها مي نورچشميرفقا و اي از  منجر به انتقال انحصارات دولتي به عده
 كه 2»ساالري دولتي رفيق«با  1»ساالر داري رفيق سرمايه«نظر مردم، اين نوع 

 در ضمن، از آن جايي كه اصالح نظام. قبالً وجود داشته هيچ تفاوتي ندارد
ها سال به طول بيانجامد، احتمال دارد حتي دستگاه  قضايي ممكن است ده

. ها به چالش نكشند ساالري نوظهور را تا مدت ها نيز اين رفيق عدالت و دادگاه
هاي جديد را، كه ظاهراً قرار است  انديشي ين، مردم اين به اصطالح چارهبنابرا

داري  سرمايهام نظاقدامات اقتصادي خصوصي محسوب شوند، به حساب 
از  ساالر  براي انتقاد يا تمسخر مشكالت ناشي از اين اقتصاد رفيقگذارند و مي

كنند كه قبالً در مورد مشكالت اقتصاد   استفاده ميآميزي همان لحن كنايه
به تدريج بسياري از مردم ممكن در چنين شرايطي، . بردند دولتي به كار مي

تندرو قادرند راهكار مؤثري ارائه هاي  هگروكه فقط به اين باور برسند است 
  .  باشدعموم مردمدهند كه واقعاً به نفع 

                                                            
1. crony capitalism 

2. state cronyism 
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   پيشرفت از پايين به باال:هاي بنيادين آزادي محرك
 زيرا ،داري دستوري و از باال به پايين محكوم به شكست است رهيافت سرمايه

ها،  هسعي دارد ظاهر نهادهاي اجتماعي را تغيير دهد بدون آن كه در ديدگا
كنند،  هاي بنياديني كه آن نهادها را به وجود آورده و حمايت مي ها، و مشوق كنش

  . تغييري ايجاد كند

از قواعد قانوني الگوي مشخصي «در متن يت و پيشرفت يك جامعه آزاد خالق
 زندگي و نحوة رفتار در كه  قواعدي؛كند و رشد ميبندد  نطفه مي »و اخالقي

تغيير پايدار در يك جامعه ناآزاد  .كنند  ميمعين را دممرهمكاري آزادانه بين 
 از  را با چنين الگوييآن جامعهما بتوانيم پذير است كه  تنها در صورتي امكان

 ،آشنا كنيم و به مردم اجازه بدهيم تا در متن آن قواعد  انسانيقواعد كنشِ
 و  انرژيفقط در آن صورت است كه.  بپردازندآزادانه به اداره زندگي خودشان

مند را به  نظامبراي ايجاد يك تحول  الزم   مردم نيروي محركهبلندهمتيِ
  .وجود خواهد آورد

 كسب و كارهاي اندازي راهبه طور مثال، فرض كنيد كه ما شرايط ثبت شركت و 
 تر كنيم و محيطي فراهم كنيم كه بتوانند با اعتماد به جديد را براي مردم آسان

 آن را اداره كنند، حق محفوظ مالكيت داشته باشند، نفس صاحب كسبي شده و 
با اين كار، قواعد و .  و آزادانه به كسب و تجارت بپردازند،د ايجاد كنندسرمايه مولّ

ساخته و پذير   امكان رااقتصاديسريع آوريم كه رشد  به وجود ميهايي  مشوق
كارهاي مردم كسب و . مند خواهند شد اصالحات اجتماعي نظام برانگيزانندة

شان  گيرند، و وضع زندگي اندازند، نحوه كسب و تجارت را ياد مي كوچك راه مي
 بلكه ،فقط نفع مادي نيستشود   عايد مردم ميآن چهدر اين بين، . شود بهتر مي
نفس بيشتري   اي كه اعتماد به جامعه. كنند نفس بيشتري نيز كسب مي  اعتماد به

ضوعات نهادي نظير اصالح نظام تواند از پس مو داشته باشد بهتر مي
  .ساالري و صنايع دولتي بر بيايد ديوان
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بنابراين، براي ايجاد تغييرات اساسي و پايدار، ما نبايد از همان ابتداي كار سعي در 
ما بايد اصالح امور را .  عمومي در سطح كالن داشته باشيماصالح كل نهادهاي

، و با آزادسازي نيروي عظيم نهفته در در سطوح خُردتر آغاز كنيم، با ايجاد انگيزه
فتار نهادي جامعه مند را در سرتاسر با هايي كه تغيير و تحول نظام  مشوق؛ها مشوق

  .رانند ايجاد كرده و به پيش مي

 حقوق مالكيت در عمل 

  »پرو«حقوق مالكيت در كشور 
پرو هاي جالب در اين زمينه، اصالح نظام حقوق مالكيت در كشور  يكي از نمونه

هرناندو دو «است كه به ميزان زيادي به همت اقتصاددان معروف اهل پرو 
معترض بود كه » دو سوتو «. ميالدي صورت گرفت1990 در اوايل دهه 1»سوتو

، روند ثبت و تأسيس يك  در آن كشورساالري دولتي و فساد در نتيجه وجود ديوان
زمان مالكيت ملك هم به در آن . انجامد ميشركت جديد تقريباً يك سال به طول 

ها نفر از مردم قانوناً مالك مزارع، كسب   ميليون،در نتيجه. همان اندازه دشوار بود
اين موضوع گرفتن وام و اعتبار بانكي .  و منازل خود نبودند،و كارهاي كوچك

مالكين هم براي . جهت گسترش كسب و كار را براي مردم دشوار كرده بود
توانستند براي  د با مشكالت زيادي مواجه بودند و نميوفروش منزل يا مغازه خ

  . ها مراجعه كنند حل و فصل اختالفات ملكي و كسبي خود به دادگاه

 يك اقتصاد در محدوده : در كشور پرو عمالً دو اقتصاد وجود داشت،در حقيقت
مند از مواهب مشروعيت و حمايت قانوني، و يك اقتصاد ديگر شامل  قانون و بهره

 چرا كه منازل و ، گرفتار شده بودند و محروميتها كارآفرين كه در فقر ونميلي
در نتيجه، دولت ! كسب و كارهاي ايشان به لحاظ قانوني وجود خارجي نداشت

هاي خارج از   زيرا قادر نبود درآمد شركت،داد درآمدهاي كالني را از دست مي
 از  در ضمن، محروميت.ها ماليات بگيرد حوزه قانون را محاسبه كرده و از آن

                                                            
1. Hernando de Soto 
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هاي حزب كمونيست  تبهكاران و چريكحمايت قانوني باعث شده بود كه مافياي 
  .كنندكشي   به سادگي از اين كارآفرينان بهره1»راه درخشان«

اين بود كردند و به تصويب رسيد و ديگر اقتصاددانان پيشنهاد » دو سوتو«راه حلي كه 
ساالري مربوط به ثبت  ديوان مقرراتكه دولت ضمن از بين بردن قسمت عمده 

اندازي كسب  ها براي راه هايي را كه اخذ آن هاي جديد، بساط مجوزها و پروانه شركت
اي نيز در  زمان اصالحات گسترده  به عالوه، هم.و كار الزامي بودند به كلي برچيند

 از ها بيش از يك ميليون نفر زمينه قوانين مالكيت صورت پذيرفت كه به موجب آن
براي اولين سند مالكيت زمين و ملك دريافت كردند، اسنادي » پرويي«هاي  خانواده

در نتيجه، كارامدي كسب و . ندشد كه اين بار توسط دولت به رسميت شناخته مي
 زيرا اكنون مالكين قادر بودند با دريافت وام، ند،كارهاي كوچك به سرعت رشد كرد

كسب . ادرت به خريد و فروش ملك كنندمبكسب و كار خود را گسترش دهند يا 
انداز منجر به بهبود وضعيت مسكن و ارتقاي استانداردهاي  سرمايه و افزايش پس

  . ها پول بيشتري خرج تحصيل فرزندان خود كردند زندگي شد و خانواده

كردند كه  برخي استدالل مي. البته اصالحات صورت گرفته منتقديني نيز داشت
 زيرا بر اساس اين اصالحات افرادي كه ،منصفانه استغيراصالحات ارضي جديد 

از پيش و بدون داشتن سند در ملكي سكونت داشتند، اكنون مالك رسمي آن 
شد كه نشود به  شدند و سند محضري داشتند، و اين باعث مي ملك شناخته مي

دقيقاً چه امالكي را به شكل چه كساني در گذشته درستي مشخص كرد كه 
اي ديگر مدعي بودند كه اصالحات ارضي  عده .اند  تملك داشتهغيررسمي در

جمعي در زمين يا   بيشتر به نفع كساني تمام شده است كه به صورت دسته
نسبت به  به پشتوانه تعداد كمي خود،اي بيتوته كرده بودند و از اين نظر،  منطقه
برخي . تهاي كم تعدادتر، هر يك مساحت زمين بيشتري نصيبشان شده اس گروه

هاي  ديگر نيز معترض بودند كه اصالحات ارضي به اشغال قسمت زيادي از زمين
ها بوده  ملي و مشاعي انجاميده كه زندگي كشاورزان وابسته به كشت و زرع در آن

                                                            
1. Shining Path 
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، ترتيبات قديمي كشت و كار در  كه اين اصالحاتداي نيز معتقد بودن عده. است
 برخوردار بوده، از سمي بودن از كارايي خوبيرغم غيرر هاي اربابي را، كه علي زمين

كردند كه اصالحات ارضي را نبايد  گروه ديگري نيز استدالل مي. بين خواهد برد
ترين مانع در راه توسعه اقتصادي،   و اين كه بزرگ،حالل تمام مشكالت دانست

ها  هايي هستند كه فرهنگ غالب در جامعه بر مردم تحميل كرده و آن محدوديت
  .  باز داشته استيشانآرزوهاها و  بلندپروازياز تحقق را 

گرفته، آن هم در جايي  به هر حال، برقراري نظام بازار با كاركردي شايسته و شكل
سوپ «گويد  المثلي هست كه مي ضرب. اي نيست كه قبالً وجود نداشته، كار ساده

ار بتوان ماهي درست كردن از يك آكواريوم ساده است، ولي با سوپ ماهي دشو
اند كه  با اين وجود، كشورهاي ديگر در صدد بر آمده. 1»آكواريوم درست كرد

دو «خود پياده كنند و را عيناً در نظام اقتصادي » پرو«صورت گرفته در اصالحات 
  . ها در آمريكاي التين و در آفريقا مشاوره داده است شخصاً به بسياري از آن» سوتو

   گر حمايتاصالحات 
 نظام حقوق مالكيت با كاركردي شايسته از اهميت بسزايي  يكودگر چه وج

گر  ، به اصالحات حمايت اقتصاديبدون ترديد براي بهبود اوضاعبرخوردار است، اما 
 با 2» و اعتبار خُرديبازار اعتبار«به طور مثال، جامعه به يك . ديگري نيز نياز است

گيرانه و دستگاه  خت بازاري كه مقررات س؛كاركرد شايسته نيازمند است
هاي جالب اعتبار  يكي از نمونه( .توانند آن را خفه كنند ساالري به سادگي مي ديوان
كسب و كارها در مناطق محروم به كه   در بنگالدش است3»بانك گرامين«خُرد، 
ها زنان فقير  هايي كه به واسطه آن  از جمله وام؛كند هاي كوچك پرداخت مي وام

ها و  كسب و كاري راه بياندازند و دريافتتوانند  د ملكي ندارند ميكارآفرين كه از خو
  .)هاي خود را از طريق يك برنامه تلفني روي تلفن موبايل انجام دهند پرداخت

                                                            
1. It is easy to make fish soup out of an aquarium, but not easy to make an aquarium out 
of fish soup 

2. credit and microcredit market  3. Grameen Bank 
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 نظام قانوني مؤثر و قابل « براي پيشرفت نيازمند يكاقتصاد جامعههمچنين 
خود را به سرعت ري كاگرمي آن اختالفات   است تا مردم بتوانند به پشت»اعتماد

ها فكر  ها و سال گذاران ماه الزم نيست كه ما منتظر بنشينيم تا قانون. حل كنند
قوانين . به تصويب برسانند  اصالحات را در نظام قانوني كشوركنند و برخي

هاي  ، كه در طول زمان از تعداد زيادي پرونده)»كامن ال«(مشترك و معروف عام 
در ضمن در بعضي جاها ممكن است . تر هستند يار سريعاند، بس فردي شكل گرفته

اي از قوانين با سابقه  نظامي از قوانين محلي وجود داشته باشد كه از مجموعه
اند و با احساس طبيعي عدالت نزد مردم آن منطقه  قضايي طوالني تشكيل شده

 به ، و پيش از تمام اين تمهيدات، ما در هر صورت اما. همخواني بيشتري دارند
 ؛ نياز داريم»اي از توافقات و قواعد اوليه درباره نحوة انجام كسب و كار مجموعه«

تعهدات پرداخت، حقوق مربوط به  ساختارهاي مالكيت، بر ناظر از جمله قواعد
  . سهام، و ترتيبات مربوط به ورشكستگي

 مقرراتي كه با ؛است» كاستن از مقررات«اصالحات اقتصادي همچنين مستلزم 
هاي تازه  هاي جديد به بازار، به واقع مانع از ورود ايده نعت از ورود افراد و شركتمما

، كه تا پيش از »نپال« كشوري نظير دربه طور مثال، . شوند به بدنه اقتصاد كشور مي
هاي   دولت فروش سيستم درها را كامالً به روي دنياي خارج بسته بود،1950دهه 

بهانه اين ممنوعيت نيز اين بود . ممنوع كرده بودتلفن به بخش خصوصي را به كلي 
هاي خصوصي باشد به  كه مردم از تصور اين كه ادارة امور مخابرات به دست شركت

 دولت نپال باالخره با صدور مجوزهاي جديد براي بخش اما. افتند وحشت مي
ان وارد اين تازه. هاي جديد وارد بازار مخابرات شدند خصوصي موافقت كرد و شركت
هاي مخابراتي  اند كه امروزه كشور نپال از سيستم به قدري موفق عمل كرده

   .انگيزد است كه رشك ديگر كشورها را بر مياي برخوردار  العاده پيشرفته فوق

واردان، ايجاد  هاي رشد كسب و كارهاي كوچك، موفقيت تازه  نمونهقدر كههر 
 مشتريان بيشتر باشد، احتمال مشاغل، پيشرفت فزاينده اقتصادي، و بهبود خدمات

د درآمد و ثروت را بهتر بيشتري دارد كه مردم پتانسيل عظيم آزادي براي ايجا
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 و هر قدر كه حمايت از اين نوع پيشرفت بنيادي و تدريجيِ مبتني بر درك كنند،
اي خواهند  هاي تندروانه ي از مردم آرزومند بديلكمترنظام بازار بيشتر شود، تعداد 

  .شوند نهايتاً به زورگويي و اجبار ختم ميبود كه 

  اصالحات كشاورزي
، اصالحات كشاورزي در روسيهيك نمونه روشن از قدرت حقوق مالكيت در عمل، 

كمونيست اين كشورها كشاورزي را بر مبناي هاي  دولت. ويتنام، و چين است
شتراكي واحدهاي ا(» ها كمون«. مالكيت اشتراكي زمين و مزارع بنا نهاده بودند

برداري از زمين و كار بر روي  كنترل حقوق مالكيت و بهره) »كلخوز«معروف به 
گرايانه بر مردم تحميل كرده  زمين را در دست داشته و يك نظام توزيعي مساوات

ساالري  ها بسيار وسيع بودند، ديوان كمون. آميز بود  اما نتيجه حاصله فاجعه.بودند
در ضمن، از آن . ها بسيار مشكل بود اره كرد آناد و ،اي داشتند بسيار گسترده

جايي كه افراد مجبور بودند ثمره كار و تالش خود را با عده زيادي سهيم شوند، 
  .توليد نداشتندافزايش كوشي و  اي چنداني براي سخت انگيزه

اشتراكي نداشت، از اصل مالكيت پوشي  ور چين گر چه تمايلي به چشمكش
. روسي دست كشيد آميز كشاورزي از اين مدل فاجعه 1970در اواخر دهه سرانجام 

اي بر روي زمين تعيين شده براي  كه در آن هر خانواده» يت خانوادهنظام مسئول«
پيوند منطقي بين «اين موضوع . ، جايگزين مدل قبلي شدكرد خودش كار مي
در . رددوباره احيا ك) ها سال پيش از بين رفته بود كه از ده(را » تالش و پاداش

هاي  بازده مزارع كشاورزي در سال. نتيجه، كشاورزي چين به يكباره شكوفا شد
در حبوبات، % 5ميزان اين رشد ساالنه .  به سرعت رشد كرد1980آغازين دهه 

   1.هاي روغني بود در دانه %14در پنبه، و % 8
                                                            

  :براي اطالعات بيشتر رجوع شود به. 1
Wolfgang Kasper, ‘The Sichuam experiment’, Australian Journal of Chines Affairs, 7, 
February, 1981, pp. 163-72. 
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يراد سيستم قوانين در چين همچنان ا.  دوام نياوردچنداناما اين پيشرفت اوليه 
هايي كه براي  هاي كيفي زمين  مقامات اين كشور با اميد برابرسازي تفاوت.داشت

مردم تعيين كرده بودند، به هر خانواده به جاي يك زمين بزرگ، چندين قطعه 
با پراكنده شدن نيروي كار هر خانواده در پنج يا شش . زمين كوچك داده بودند

، عمالً راهي براي اجراي )اطق متفاوتهاي متفاوت و در من با كيفيت(قطعه زمين 
شمار  بي. ماند هاي بهتر كشاورزي و استفاده بهينه از زمين باقي نمي شيوه
جهت تردد كشاورزان ايجاد شده بود ها  ايي كه در وسط اين قطعه زمينه باريكه

در ضمن، نظام توزيع . مساحت قابل توجهي از زمين زراعي را هدر داده بود
آورد  ها را به حساب نمي وري خانواده اي بود كه تفاوت در بهره  گونهبهها نيز  زمين

كند؛ به  و به واقع فرقي نداشت كه كدام خانواده تالش و توليد بيشتري مي(
  1).گرفت كوش به يك اندازه زمين تعلق مي هاي تنبل و سخت خانواده

 همان حال  بهمالكيت زمينتصميم بر اين شد كه وجوه فني قوانين پس از مدتي، 
 كه بر كند اما دولت طرح سيستم حقوق استفاده از زمين را معرفي ،باقي بماند

مبناي آن حقوقي شامل حق كار بر روي زمين و حق برداشت محصول و حق 
و در ضمن شد  ميها اعطا  كسب درآمد از محصول براي مدت طوالني به خانواده

  . دش ميها داده  اجازه انتقال اين حقوق نيز به آن

 بازار آزاد و حقوق صحيح مالكيت، اين سيستم باز هم اشكال از نظر اصولاما 
اختيار ها و خريد محصوالت كشاورزي توسط دولت،   تعيين قيمت سياست. داشت
ها  كرد و به آن گيري در مورد محصول و فروش آن را از كشاورزان سلب مي تصميم

 صالحديد خودشان ان به تمامي و بهداد كه از ثمره تالش و نيروي كارش اجازه نمي
اقتصاد و كشاورزي چين همچنان از فقدان يك بازار واقعي زمين . مند شوند بهره

                                                            
انگيز است كه يك عده  اندازه غم اين موضوع حقيقتاً قابل درك نيست و در بسياري مواقع بي. 1

آورند و به خود اجازه  يسياستمدار با چه جرأتي خودشان را داناتر از همه مردم به حساب م
بارترين مقررات را به  ترين و زيان دهند براي صدها ميليون انسان تصميم بگيرند و مضحك مي

   .مترجم  –نام برقراري عدالت به تصويب برسانند
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هاي تكه تكه شدة كشاورزي در هم  شمار زمين برد، و فقط تعداد كمي از بي رنج مي
پس از اجراي سيستم حقوق استفاده از زمين، به با وجود اين، . ادغام شده بودند

  . ي براي معامله و خريد و فروش اين حقوق شكل گرفت بازارتدريج

، 2» ژو گوي« در شمال ايالت كوهستاني 1»ميتان«به طور مثال، در منطقه 
روستاييان و مقامات محلي به توافق رسيدند كه حق تصدي و استفاده از زمين 

 برايبتوانند الاقل امكاني ها  براي يك مدت بيست ساله تعيين شود تا خانواده
بتوانند ها اجازه داده شد تا   به خانواده،همچنين. داشته باشند ريزي بلندمدت برنامه

گري زمين را به ديگران واگذار كرده يا معامله كنند و نيز بتوانند بين  حقوق تصدي
در . هايشان را در هم ادغام كنند خودشان تصميم بگيرند تا در صورت تمايل، زمين

كيفيت زمين نيز بهتر . طح زمين زير كشت افزايش يافتسنتيجه اين توافقات، 
دانستند كه الاقل به مدت بيست سال زمين در اختيار  ها مي  چون خانواده،شد

در . كردند خودشان قرار دارد و به همين دليل بيشتر از گذشته به آن رسيدگي مي
، 1995 در سال.  استفاده از تجهيزات مدرن كشاورزي هم باب شدرفته رفتهضمن، 

تشويق كرد، و كم كم » ميتان«دولت چين بقيه روستاييان را به پيروي از مدل 
  .چيزي شبيه نظام حقوق مالكيت زمين در سرتاسر چين گسترش يافت

  حقوق استفاده از آب
 در تخصيص تواند حقوق مالكيت مينظام آب يكي ديگر از منابع كمياب است كه 

در منطقه خشك . هاي دولتي عمل كند ريزي هبرنام به مراتب بهتر از آن به مردم
عادي محسوب غرب اياالت متحده آمريكا، تهديد خشكسالي زماني يك موضوع 

 بلكه سيستم شديداً مقرراتي دولت ، نه كمبود آب، دائميدليل اين تهديد. شد مي
به طور مثال، هر كس زودتر از ديگران از نهر يا جويباري . در تخصيص آب بود

 اما براي برقراري ،آمدند حق تقدم داشت فت بر ديگراني كه بعد از او ميگر آب مي
نفر اول حتي اگر نياز اندكي به آب داشت، ناچار بود تا مدت معيني اين حق تقدم، 

                                                            
1. Meitan  

2. Guizhou  
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به » آريزونا«و » مونتانا«، اياالتي مانند 1990در اوايل دهه . به آبگيري ادامه دهد
گر . ستفاده از آب را بين خودشان معامله كنندتدريج به مردم اجازه دادند تا حقوق ا

گير همچنان بازار  چه تا همين امروز در آمريكا تعداد زيادي از مقررات دست و پا
اند، اما اصالحات صورت گرفته فوق امكاني فراهم   خود گرفتهآب را در چنگال

دي  اين منبع كمياب در موارهايي از صنايع و كشاورزي، آورد تا الاقل در بخش
از آن جايي كه حقوق . ها را دارند به مصرف برسد استفاده ارزشمندترين كه

كنندگان  اند، استفاده برداري از منابع آبي امكان خريد و فروش پيدا كرده بهره
هاي  ي نياز دارند، يا به داليلي امكان استفاده از آبكمتركه آب (اي  حاشيه

خراج منابع آب شيرين خود را به كساني توانند حقوق است اكنون مي) بازيافتي دارند
مزاياي اين سيستم به حدي زياد . واگذار كنند كه نياز مبرم به آب شيرين دارند

است كه امروزه بازار حقوق آب در سرتاسر غرب اياالت متحده آمريكا گسترش 
  . يافته است

  سازي   خصوصيسازوكار
كننده هيچ  ه به مصرفصنايع تحت كنترل دولت اغلب صنايع انحصاري هستند ك

توانند براي كاالهاي   ميصنايع انحصاري دولتيبنابراين، . دهند حق انتخابي نمي
 .كنند هاي باال طلب كنند و اغلب نيز اين كار را مي كيفيت قيمت بنجل و بي

به مديريت اين صنايع گر چه در ظاهر مستقيماً با مقامات دولتي نيست، اما 
  عمالً درها اند، كنترل و مديريت آن ه به دولت وابستهني كا كارگزارواسطة وجود

   .قرار داردهاي آنان  دست طبقه حاكم و دوستان و نورچشمي

و ترويج فرهنگ مالكيت هاي دولتي بايد همراه با معرفي  سازي شركت خصوصي
ساالري و  در بدنة انحصارات ديوان) و اثرات پوياي آن(خصوصي و رقابت 
ها به مردم  بازگرداندن سرمايه اين شركت. فافيت تجاري باشدجايگزيني فساد با ش

اما نائل شدن به اين اهداف نيازمند . واقع شودتواند در اين زمينه مؤثر  نيز مي
  .هاي صحيح است بينش، پايمردي، و مراقبت و دقت در تدوين سياست
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سازي  خصوصي. سازي وجود ندارد  واحدي براي خصوصيسازوكارهيچ 
هر . هم يك موضوع سياسي است و هم يك مسئله اقتصاديدولتي هاي  شركت

 و به همين ،هايي دارد كه با ديگر صنايع متفاوت است صنعتي براي خود ويژگي
هاي  انواع و اندازهصنايع . طلبد ميآن نيز رهيافت متفاوتي سازي  خصوصي ،دليل

رند كه منافعشان هاي ذينفع متفاوتي وجود دا متفاوتي دارند، و در هر مورد، گروه
بنابراين، و به . شوند افتد و مانع از اصالحات مي با ايجاد اصالحات به خطر مي

سازي صنايعي نظير آب يا برق،  عنوان نمونه، رهيافت اتخاذ شده براي خصوصي
سازي يك شركت  بايست بسيار متفاوت باشد با رهيافتي كه براي خصوصي مي

ي از مردم از كمتر زيرا در مورد دوم تعداد بسيار بريم، صنعتي توليد كاال به كار مي
  . پذيرند هاي اعمال شده تأثير مي نتايج سياست

ها به يك اُپراتور تجاري  تر، شايد فروش آن هاي دولتي كوچك در مورد شركت
هاي   با خود سرمايه و ايدهبتواندتر باشد، به ويژه اُپراتوري كه  تر و عملي منطقي

تواند  هاي خارجي مي هاي دولتي به كمپاني  فروش شركتالبته. تازه بياورد
  . برانگيز باشد جنجالي و بحث

 مالكيت شتواند گستر  ميهاي بزرگ دولتي، يكي از راهكارهاي مفيد در مورد شركت
البته، اين كار مستلزم . اموال شركت در سطح جامعه از طريق فروش سهام باشد

 زيرا ممكن است در كشور فقط يك بازار ،رساني در سطح وسيع است آموزش و آگاهي
سهام كوچك و ابتدايي وجود داشته باشد و اكثر مردم ندانند كه چه سهامي در حال 

 به طور مثال، .شود اصوالً خريد سهام به چه نحوي انجام مياين كه فروش است يا 
پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي سابق، دولت جديد روسيه اقدام به توزيع 

هدف از اين اقدام اين بود كه همه مردم به طور . كرد» سازي هاي خصوصي هبرگ«
اما بسياري از مردم به دليل عدم . هاي دولتي سهم داشته باشند مساوي در شركت

هاي دولتي دوباره  شركتهاي خود را مفت فروختند، و در نهايت كنترل  آگاهي، برگه
  .ولتي افتاد نوظهور و رفقاي مقامات د1»اليگارشي«به دست 

                                                            
1. oligarchs 
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  معرفي اصول بازار
سازي و بخش مهمي از روند آن محسوب  شكستن انحصارات الزمه اصلي خصوصي

هاي دولتي را به بخش خصوصي  اگر شركتكنند كه  ها اغلب تصور مي دولت. شود مي
 ،ها را مانند سابق حفظ كنند بفروشند اما امتيازات انحصاري دولت در آن شركت

حقيقت اين است كه بر جاي ماندنِ آن . شود تري نصيب دولت مياحتماالً درآمد بيش
در  آن چه. امتيازات انحصاري همچنان به ضرر جامعه و عموم مردم خواهد بود

هاي  اين است كه شركتشود  درازمدت هم به نفع دولت و هم به نفع مردم تمام مي
صي رقيب تر تقسيم شده و به چندين شركت خصو هاي كوچك بزرگ دولتي به بخش

تر خصوصي، نسبت به شركت عظيم و  هاي جديد و كوچك شركت. فروخته شوند
  . ندرانحصاري سابق، از چاالكي، پويايي، و خالقيتي به مراتب بيشتر بر خوردا

 در سال 1»گواتماال«سازي سيستم مخابرات كشور  به عنوان نمونه، خصوصي
. سازي است يند خصوصيدر فرا» رقابت« اهميت عنصر نشانگر، به روشني 1996

پيش از آغاز «نكته حائز اهميت در اين مورد خاص اين است كه كشور گواتماال 
. هاي تلفن باز كرده بود ، فضا را براي رقابت در بازار سيستم»سازي روند خصوصي

به هاي مخابراتي نيز از قبل خصوصي شده بودند كه عمالً  در ضمن، فركانس
 منجر شده بود، و الكترومغناطيسيت در طيف مالكبرخي حقوق مشخص ايجاد 
مند شده، از  توانستند از اين حقوق بهره هاي مخابراتي جديد به سادگي مي شركت

نتيجه اين حركت، گسترش عظيم رقابت . ها را بفروشند ها استفاده كنند، يا آن آن
كنندگان و سطح پوشش  بود كه به همراه خود حق انتخاب بيشتر براي مصرف

نرخ مكالمات تلفني و ديگر خدمات . تر براي كشور به ارمغان آورد راتي وسيعمخاب
 از يك كمتر در ترين سطح در كل قاره آمريكاي التين رسيد و مخابراتي به پايين

  2.  افزايش يافتدرصد صدها  به شبكههاي موبايل تلفن  كاربراناتصالنرخ  دهه،
                                                            

1. Guatemala 

  :براي اطالعات بيشتر به منبع زير مراجعه كنيد. 2
Wayne A. Leighton, ‘Geeting privatization right: a case study’, Institute of Economic 
Affairs blog, London, 2013. 
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  انجام صحيح امور
ها و تبيين  صحيح سياستدرست و دوين براي كمك به اصالحات جهت ت

المللي  وفور در عرصه بين  سازي، تجربه و تخصص به هاي خصوصيسازوكار
  . موجود است

بايست كامالً علني باشد و  سازي مي نكته اساسي در اين است كه روند خصوصي
اين كه عموم مردم بتوانند در اين روند شركت داشته باشند، زيرا در غير اين 

ها  به طور مثال، برخي دولت. اصالحات از جانب مردم پذيرفته نخواهد شدصورت، 
بانكداري را صنايع اساسي نظير آب و گذاران خارجي،  در آفريقا با دعوت از سرمايه

اند و به  مردم بومي خودشان بسته نگه داشتهاند، اما فضا را براي  خصوصي كرده
چنين اقداماتي . دهند ي جديد را نميها فرصتمندي از  بهرهها اجازه مالكيت و  آن

 يعني است و هم با يكي از اصول اساسي جامعه آزاد، ابلهانههم به لحاظ سياسي 
  . اصل برابري در رفتار، منافات دارد

هاي خصوصي شدة دولتي به جاي گسترش در  به عالوه، اگر مالكيت شركت
محدود گردد، اي خاص  عدهعرض و  يك محدودة كمتمام سطوح جامعه فقط به 

دست صنايع خصوصي شده دوباره به كنترل اين خطر وجود دارد كه 
، ذهن مردم را درباره اين موضوع. بيافتدها و رفقاي مقامات دولتي  نورچشمي

 و اقدامات آتي در زمينه كند سازي و ادامه اين روند مسموم مي ايده خصوصي
لتي را با موانع جدي هاي دو معرفي و اجراي اصول بازار آزاد در ديگر بخش

بايست مطمئن شوند كه اصالحات و ساختارهاي جديد  مردم مي. سازد مواجه مي
 نه در خدمت طبقه قدرتمند و ،كنندگان و مشتريان خواهد بود در خدمت مصرف

راهكارهاي شايسته و مؤثري كه جلب اعتماد مردم را تضمين يكي از . فاسد
 در اقتصاد ،ر چه زودتر و هر چه بيشتر ه،رقابت آزاد راكه كند اين است  مي

   .كشور معرفي و ترويج كنيم
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 خدمات انساني بدون دولت 

به ويژه خدمات اين است كه ارائه برخي خدمات، هاي مرسوم  فرض يكي از پيش
  . آيد  فقط از عهده دولت بر مي حوزه درمان، آموزش و امور رفاهي،در» انساني«

تر از آن هستند كه به بازار و   ضرروي مهمخدماتكنند كه اين  اي اظهار مي دهع
تر از آن  اما به واقع بايد گفت كه اين خدمات مهم. بخش خصوصي محول شوند

دهندگان اين خدمات از  وقتي منابع مالي ارائه. هستند كه به دولت محول شوند
ها لزومي   آنمديران و كاركنانشود،  راه ماليات و از بودجه عمومي تأمين مي

 درست برخالف ؛راضي نگه دارندبينند كه بخواهند مشتريان را  نمي
دهندگان اين خدمات در بخش خصوصي كه مدام در حال رقابت هستند و  ارائه

اي نخواهند داشت كه به كارشان   درآمد و بودجة ساالنهبدون رضايت مشتري
دولتي، درماني و آموزشي و رفاهي خدمات هاي عظيم  دستگاهبراي . ادامه دهند

. است   بلكه افزايش بودجه،ايجاد درآمد بيشتر، نه جلب رضايت مشتريتنها راه 
با  به رايزني كه يا بيشتر نيز اين است و تنها راه براي گرفتن بودجة

 شانهاي سياستمداران بپردازند يا تهديد كنند كه در صورت اجابت نشدن خواسته
 حواس و تمركز .خواهند كرد خدمات مربوطه را مختلدست به اعتصاب زده و 

  . نه مردم،ها متوجه دولت است اين دستگاه

با رقابت بيشتري مواجه  هاي دولتي، هاي خصوصي، در مقايسه با شركت شركت
. شود در اكثر كشورها، رقابت با بخش دولتي عمالً غيرقانوني محسوب مي. هستند

 كنند ر خود احساس نمي نيازي به نوآوري ددهندگان خدمات دولتي بنابراين، ارائه
ها براي   آن زيرا مشتريان، ندارندروزرساني خدماتشان به اي براي انگيزهو حتي 

  .  ديگري ندارند كه به آن مراجعه كنند جاييدريافت خدمات خود

خدمات عمومي انحصاري به كنترل و اداره  مند كه عالقهها هر اندازه هم  اما دولت
. كنند هايي براي شكستن انحصارات دولتي پيدا مي ، باز هم مردم هميشه راهباشند

  با كيفيت بهتريرسمي كه اين قبيل خدمات راغيردولتي و غيرهستند مؤسسات 
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ها و مؤسسات بسيار زيادند و در  هاي اين قبيل شركت نمونه. به مردم ارائه كنند
  . دارندفعاليتهمه جاي دنيا 

  آموزش و پرورش بدون دولت
كه مدارس كنند  بسياري از مردم تصور مي . را در نظر بگيريدحال آموزش و پرورش

هاي دو ساله يكي  اما مطالعات و پژوهش. خصوصي صرفاً مختص ثروتمندان است
 در كشورهاي ،1»جيمز تولي«از كارشناسان معروف امور آموزشي، پروفسور 

مطابق با  .رساندهندوستان، كنيا، غنا، و نيجريه درست عكس اين مطلب را به اثبات 
در مدارس آموزان   در فقيرترين مناطق اين كشورها، اكثر دانشها، اين پژوهش

، و 3»آكرا«، 2»آبادحيدر«هاي  در فقيرترين بخش. كردند دولتي تحصيل ميغير
 دولتي ، از يك سوم مدارسكمتر يا در مواردي حتي ،، فقط يك سوم4»الگوس«

آموزان به مدارس   دانش از از دو سوم در برخي موارد حتي بيشترو ،بودند و دو سوم
رسمي بوده و حتي توسط دولت غيرها   كه بسياري از آن؛ مدارسيرفتند خصوصي مي

 توسط مالكين خصوصي دولتيغيراكثر اين مدارس . شدند به رسميت شناخته نمي
هاي خصوصي كمك دريافت  ها از خيريه  و تعداد اندكي از آنندشد اداره مي

كردند  بودجه دولتي دريافت نمينوع ها هيچ   هيچ كدام آن،ر صورت در ه؛كردند مي
آموزان، كه در اغلب موارد بسيار پايين  و شهريه پرداخت شده از طرف والدين دانش

  5.ه استشد ها محسوب مي بوده، تنها منبع درآمد آن

آموزان در  متوجه شده بود كه ميزان موفقيت دانش» تولي«با اين وجود، پروفسور 
در . شتر بوده استگيري از مدارس دولتي بي ين مدارس خصوصي به طرز چشما

آموزان مدارس خصوصي   دانش، ميانگين نمرات درس رياضي»حيدرآباد«شهر 
                                                            

1. James Tooley 
2 .Hyderabad:  در جنوب هندوستان» تلنگان«مركز ايالت  
3 .Accra: پايتخت كشور غنا  

4 .Lagos:  جمعيت كشور نيجريهدومين شهر پر 

  :براي اطالعات بيشتر به منبع زير مراجعه كنيد. 5
James Tooley, The Beautiful Tree: A Personal Journey into How the World’s Poorest 
People Are Educating Themsevels, Cato Institute, Washington, DC, 2009.  
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 و تازه بايد در نظر گرفت كه حقوق ؛يك پنجم باالتر از مدارس دولتي بوده
معلمان مدارس بخش خصوصي بين نصف تا يك چهارم حقوق معلمان در 

ها نيز در مدارس خصوصي به  استاندارد بقيهسطح. ه استدارس دولتي بودم
» تولي«تحقيقات پروفسور . همين شكل باالتر از مدارس دولتي بوده است

زدند يا  داد كه معلمان در مدارس دولتي سر كالس چرت مي همچنين نشان مي
ر مدارس وضعيت غيبت از كالسِ معلمان نيز د. خوابيدند حتي پشت ميز خود مي

ها، آب آشاميدني،  ها، زمين بازي، ميز و صندلي كيفيت تخته سياه. دولتي بدتر بود
فقط نيمي از مدارس دولتي . (است ها هم در مدارس خصوصي بهتر بوده و توالت
از مدارس خصوصي % 96 بيش از حالي كه در ،شويي و توالت داشتند دست
 تعداد  خصوصي، نسبتهمچنين در مدارس). شويي و توالت داشتند دست
  . نصف مدارس دولتي بودآموزان به معلمان هم تقريباً  دانش

ها از اهميت عظيم آموزش و پرورش خصوصي  رسد كه دولت متأسفانه به نظر مي
به طور مثال، آمار رسمي دولت چين در ايالت . در مناطق محروم آگاهي ندارند

دهد، در حالي  را نشان مي مدرسه خصوصي 44 فقط تعداد 1»انژووگ«كوهستاني 
 مدرسه خصوصي در اين منطقه 696تعداد » تولي«كه طبق تحقيقات پروفسور 

 رآموز در دو  دانش61,000 مدرسه تعداد 593 كه از آن ميان داشتندوجود 
اكثريت بسيار زيادي از اين .  بودند ترين روستاها را تحت پوشش قرار داده افتاده

 ميانگين رغم آن كه علي، و ندشد ييان اداره ميمدارس توسط والدين و روستا
، مدارس  استبوده دالر 150ساالنه چيزي در حدود فقط  ايالت درآمد مردم اين

حتي در شهر . شان بيشتر شده بوددخصوصي در اين ايالت رشد كرده و تعدا
ترين   نفر بزرگ750,000با جمعيتي نزديك به  كه ، در كشور كنيا2»كيبرا«

) 3»آفريقاي سياه«معروف به (در كل مناطق جنوبي صحراي آفريقا نشين  زاغه
 تعداد  مدرسه خصوصي يافته بود كه76» تولي« پروفسور ،شود ميمحسوب 

  .دادند آموز را تحت پوشش قرار مي  دانش12,000
                                                            

1. Gansu    3. sub-Saharan Africa 

2. Kibera 
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 برخي از فقيرترين مناطق دنيا نيز ابتكار خصوصي قادر  دركامالً واضح است كه حتي
در ضمن، .  استآموزش دولتيخدمات آموزشي با استانداردي باالتر از به ارائه خدمات 

ترين و فقيرترين اقشار نيز  روم به قدري پايين است كه حتي محهزينه اين خدمات نيز
  . گويا در آموزش و پرورش اصالً نيازي به دولت نيست1.توان پرداخت آن را دارند

د دنيا، كه عمدتاً نظام مدارس بنابراين، جاي تعجبي ندارد كه كشورهاي ثروتمن
اند كه الاقل بخشي از اين نوع  اي دارند، اكنون مشتاق شده دولتيِ بسيار گسترده

رقابت را در نظام آموزشي خود به كار بگيرند و به والدين حق انتخاب بيشتري 
 كرد  و اجرا جديدي را در سطح كشور معرفيطرح 1991سوئد در سال . بدهند

هاي اصلي مدارس دولتي ادامه  مچنان به پرداخت هزينهكه در آن دولت ه
توانستند  هاي انتفاعي نيز مي انتفاعي و گروهغير اما بخش خصوصي ،داد مي

آموزي كه  مدارس خصوصي خودشان را تأسيس كنند و بر مبناي تعداد دانش
كارايي اين طرح به . ، از بودجه آموزشي دولتي برخوردار باشنداند كردهجذب 

                                                            
يكي از داليل اصلي گران بودن شهريه مدارس خصوصي در بسياري از كشورهاي ثروتمند . 1

در بسياري از . دنيا، انحصار شديد دولتي در بازار آموزش و فقدان رقابت در اين بازار است
صرفه نيست و به همين دليل سرمايه  به كشورهاي اروپايي، تأسيس مدرسه خصوصي مقرون

آموزش يك كاال است، . دهند گذاري در مدارس خصوصي نشان نمي ن رغبتي به سرمايهگذارا 
به «چون دولت آن را (كااليي كه امروزه اكثريت مطلق مشتريانش در انحصار دولت هستند 

مجاني كرده و چون مشتري كاالي مفت را حتي اگر بد باشد به كاالي پولي ترجيح » ظاهر
در چنين شرايطي ). كنند ريافت اين كاال به مغازه دولت مراجعه ميدهد، همه مشتريان براي د مي

ها به سمت بازاري هدايت شوند كه فقط تعداد اندكي مشتري دارد؟ با  چه لزومي دارد كه سرمايه
در نتيجه، . ها مشتري دائمي خواهد داشت شكستن انحصار دولتي، بازار آموزش ميليون

آورند و براي جلب مشتري  به سمت اين بازار بزرگ هجوم ميها  ها، نيروي كار، و مهارت سرمايه
كنند كاالي با كيفيت خود را  افزايند و سعي مي بيشتر و افزايش درآمد، بر كيفيت كاالي خود مي

در اين رقابت آزاد، كيفيت آموزش به حداكثر رسيده و . با كمترين قيمت ممكن عرضه كنند
اي استدالل كنند كه اگر  ممكن است عده. شود فعلي ميتر از وضعيت  قيمت آن به مراتب پايين

بازار آموزش از انحصار دولت خارج شود، به هر حال هر اندازه كه قيمت خدمات آموزشي 
اما . خصوصي پايين بيايد هرگز مجاني نخواهد شد و نتيجه بگيرند كه انحصار دولتي بهتر است

در باطن، هزينه اين . مجاني است» هردر ظا«حقيقت اين است كه هزينه آموزش دولتي فقط 
اي كه از طريق اخذ  آور باال است، هزينه كيفيت دولتي به شكلي باورنكردني و سرسام كاالي بي
   .مترجم  – بر كل جامعه تحميل شده است ماليات
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هاي معلمين، كه در آغاز  زياد بوده است كه حتي منتقديني نظير اتحاديهقدري 
نوآوري و كيفيت اين . اند  اكنون به حمايت از آن پرداخته،مخالف طرح بودند

طرح باعث شده است كه بيش از هزار مدرسه جديد، به ويژه در فقيرترين 
اكنون كشورهاي ديگر در حال معرفي و اجراي . د تاسيس شون،مناطق سوئد

  .  سوئدي هستندي مشابه اين مدلمدل

  درمان و پزشكي بدون دولت
درمان و پزشكي يكي از خدمات مهمي است كه دولت در بسياري از كشورها بر 

 محافظتي ؛كنند ها از اين بخش در مقابل رقبا محافظت مي دولت. آن تسلط دارد
  پرداخت شده ازسوبسيدهايو انواع مقررات، تيازات قانوني، كه اغلب از طريق ام

در اين مورد نيز، مانند بخش آموزش، . پذيرد صورت مي دهندگان جيب ماليات
دهندگان خدمات درماني دولتي،  شود كه تمام توجه ارائه انحصار دولتي باعث مي

شتر و به جاي ارائه خدمات شايسته به بيماران، معطوف به گرفتن بودجه بي
  .شودتر از دولت  امتيازات بزرگ

اش، كه در ظاهر  اياالت متحده آمريكا اغلب به دليل هزينه گزاف نظام درماني
شك نيست كه هزينه . گيرد قرار است مبتني بر بازار آزاد باشد، مورد انتقاد قرار مي

نه درمان و پزشكي دولتي در آمريكا بسيار باال است، اما نظام درماني اين كشور 
 هيچ كشوري ،»لوكزامبورگ«و » نروژ«بر بازار آزاد نيست، بلكه بعد از تنها مبتني 

اش تا اين حد گرفتار مقررات دست  در جهان وجود ندارد كه نظام درمان و پزشكي
هاي درماني   آمريكا بعد از اين دو كشور باالترين سرانه هزينه.و پا گير دولتي باشد

يات و قوانين تنظيمي در آمريكا، ارائه بيمه درماني را به  مال.دولتي در جهان را دارد
شود مردم در حد فاصل بين دو شغل،   امري كه باعث مي؛اند محل كار گره زده

اغلين را  عمالً شپزشكان در عين حال،.  نباشند شدن نداشتهبيمهامكاني براي 
نياز ندارند، زيرا ها  كه واقعاً به آنكنند  هايي مي  و درمانها تشويق به گرفتن آزمايش
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مقررات . ها را كارفرما بايد پرداخت كند  پزشكي و درمانهاي هزينه آزمايش
ها   بيمه درماني آنادكنند كه چه مواردي بايد در قرارد همچنين به مردم ديكته مي

به طور مثال، (هاي درماني به چه نحوي بايد فروخته شوند  د و بيمهنلحاظ شو
ت خودشان هستند و اجازه ندارند فروش بيمه در ايالارائه و گران محدود به  بيمه

 ، و اين موضوع امكاني ديگر را بيمه كنندها ايالتشهروندان آمريكايي در 
 به عالوه، تأسيس مطب فقط از ).كند را از آنان سلب مي» جويي به مقياس صرفه«

ه نيز عمدتاً پذير است و مقررات حاكم بر اخذ پروان طريق اخذ پروانة مطب امكان
را دشوار كند تا تأسيس مطب  طراحي شده كه اي توسط خود پزشكان و به شيوه

 تمام .اي خود، دستمزدهاي كالن طلب كنند با حفظ انحصار حرفهپزشكان بتوانند 
  .برند باال ميآمريكا هاي درماني  هزينه بيمه) و انبوهي از مقررات ديگر(ات اين مقرر

سرانه  ) كوچكي كه به واقع ثروتمندتر از آمريكا استكشور(در مقابل، سنگاپور 
هاي سنگاپوري براي  خانواده. اش يك ششم آمريكا است هاي درماني دولتي هزينه

فقط بايد يك پنجم درآمدشان را  خدمات درماني، بيمه بازنشستگي، و مسكن
گر چه در مواقع اضطراري و براي نيازهاي درماني فوري و (انداز كنند  پس
). كند هاي مربوطه را پرداخت مي بار، دولت از يك صندوق ويژه هزينه بتمصي

هاي درماني  مسئله اين جا است كه مردم سنگاپور پول خودشان را در حساب
 ايشان به دريافت خدمات توقعو اين موضوع كنند  انداز مي شخصي خودشان پس

ز براي ارائه خدمات ها و پزشكان ني كند و درمانگاه عالي و ارزشمند را بيشتر مي
  .كنند عالي به مشتريان با هم رقابت مي

يس، برنامه بيمه درماني دولتي اصالً وجود ندارد و مردم به انتخاب يدر سو
پرداخت يك ، و دولت جز خرند گران شخصي مي خودشان بيمه درماني را از بيمه

ندگان خدمات ده  تازه آن سوبسيد نه به ارائه؛ محدود، وظيفه ديگري نداردسوبسيد
شود كه توان پرداخت هزينه   بلكه مستقيماً به بيماراني پرداخت مي،درماني
بنابراين، در اين مورد نيز، برخالف مردم آمريكا، . هاي معمولي را ندارند درمان
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اي دريافت كنند كه  يس توقع دارند كه خدمات درماني شايستهيشهروندان سو
بسياري از اروپاييان . اند را داشته باشد ارزش پولي كه بابت آن پرداخت كرده

 كه عمدتاً مبتني بر نظام بازار آزاد است، بهترين ،يس رايسيستم درماني سو
  .دانند سيستم درماني جهان مي

   دولتنخدمات رفاهي بدو
اما . بهترين سيستم رفاهي براي يك فرد فقير اين است كه شغل داشته باشد

بيمه «در اكثر كشورهاي اروپايي، . كنند ابود ميهاي رفاهي دولتي مشاغل را ن طرح
 سياستي كه هزينه ؛شود از طريق اخذ ماليات از شاغلين تأمين مي» اجتماعي
 و در نتيجه تمايل آنان به استخدام كارمندان جديد را ،كنندگان را باال برده استخدام

كنندگان  دريافتهر روز تعداد بيشتري از مردم به جمع يعني آن كه اين . كند  ميكمتر
شوند، و در نتيجه افراد شاغل براي تأمين هزينه  كاري اضافه مي حقوق و مزاياي بي

گردد از تعداد   امري كه باعث مي؛اين مزايا بايد ماليات بيشتري پرداخت كنند
 اين موضوع شبيه دور باطل و چاه ويلي است .هاي جديد باز هم كاسته شود استخدام

  1.افزايد كشد و مدام بر وخامت اوضاع مي د فرو ميكه همه چيز را در خو
                                                            

 پس چرا وضع مردم اروپا ،اي ممكن استدالل كنند كه اگر اوضاع واقعاً رو به وخامت است عده. 1
اي كه در اين استدالل مورد غفلت قرار  نكته. يكا به مراتب بهتر از كشورهاي فقير استو آمر

گرفته اين است كه در اروپا و آمريكا به هر حال از اوايل قرن نوزدهم تا امروز كسب و كار و 
شده است و همين آزادي چنان ثروت  تجارت تا حدود زيادي بر مبناي اصول بازار آزاد انجام مي

به . پذير است هاي رفاهي دولتي هنوز هم امكان ي توليد كرده كه پرداخت اين قبيل هزينهانبوه
هاي  هاي رفاهي از طريق اخذ ماليات از شركت طور مثال، در كشور بريتانيا قسمت اعظم هزينه

تأمين ) هاي فعال در امور فاينانس و بانكداري در شهر لندن به ويژه شركت(خصوصي موفق 
هاي جدي   يكي از نگراني،در حال حاضر. هاي پرداختي عموم شهروندان ه از ماليات و ن،شود مي

رود كه بسياري از  ها بيم آن مي برخي از اقتصاددانان اين است كه با افزايش فشار بر اين شركت
هاي موفق دفاتر مركزي خود در لندن را تعطيل كنند و به مناطق آزادتري نظير سنگاپور  شركت
ها نفر از مواجب بگيران  هاي رفاهي ميليون در آن صورت معلوم نيست هزينه كه ؛بروند

خواهد پرداخت كند، چون قطعاً نه شهروندان عادي و نه سياستمداران  بريتانيايي را چه كسي مي
آور رفاهي و  هاي سرسام پولي در بساط ندارند كه بخواهند هزينه) گرا گرا و راست اعم از چپ(

   . مترجم–پرداخت كنند) شود  ساالنه بالغ بر هفتصد ميليارد پوند ميكه(جاري كشور را 



  سازي جهاني و سازي خصوصي

223  

هاي پايين محسوب  سوئد تا نيمه قرن بيستم كشوري آزاد و پيشرفته با ماليات
به بعد براي تأمين يك طرح جامع  1970اما دولت اين كشور از سال . شد مي

به . (هاي سنگين را در پيش گرفت رفاهي، به مدت دو دهه سياست اخذ ماليات
، يكي از نويسندگان سوئدي اعتراض كرده بود كه نرخ ماليات 1976، در سال واقع

ترين  هاي گزاف يكي از عمده اين ماليات!). رسيده است% 102بر در آمد او به مرز 
اي بود كه اشتياق به كار و اقدامات اقتصادي را در مردم از بين  عوامل بازدارنده

دهه رشد پايين اقتصادي كرد، تا اين برده و كشور سوئد را محكوم به تحمل دو 
هاي مالياتي را به دوران   سياست1990كه سر انجام دولت وقت در اوايل دهه 

  .  باز گرداند1970پيش از سال 

كشورهاي آزاد گرايش به كار و توليد بيشتري دارند و در نتيجه ثروتمندتر از بقيه 
صرف پول براي  بهگرايش بيشتري هستند، و در كشورهاي ثروتمندتر مردم 

 طبيعي و سازوكاراين .  دارندكمك به نيازمندانهاي خيريه و  حمايت از انجمن
نه فقط به اين ؛  است، مبتني بر ماليات سيستم رفاهي ازتر داوطلبانه بسيار اخالقي

كنند و بر   پول ماليات را به نفع خود و دوستانشان خرج ميها دليل كه دولت
كنند، بلكه هم به اين دليل كه   گزاف تحميل ميهاي مخالفان خود ماليات

به سليقه هايي كه  گيرند و با برنامه ماليات مي پول مردم را از طريقها  دولت
بشردوستي و خيريه اصيل و . كنند اند صرف امور رفاهي مي خودشان طراحي كرده

به فرد ها با ميل و رغبت از فردي  واقعي ماهيتي داوطلبانه دارد كه در طي آن پول
سيستم رفاهي دولتي از طريق ماليات تأمين كه د، در حالي نياب ديگر انتقال مي

  .شود و ماليات ماهيتي اجباري دارد مي

ها فرهنگ  هاي رفاهي دولتي اين است كه اين طرح يكي ديگر از مشكالت طرح
هاي ارائه خدمات رفاهي دولتي كه بسيار عظيم  دستگاه. كنند وابستگي ايجاد مي

ناچارند كه بر اساس مقررات عمل ، شوند كارمندان دولتي اداره ميتوسط تند و هس
 نه بر اساس ارزيابي شخصي و انساني از نيازهاي افرادي كه از مزاياي ،كنند

شوند، در حالي كه در خيريه واقعي، كمك به نيازمندان بر  مند مي رفاهي بهره
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ساالري در  مقررات. شود اساس همين ارزيابي شخصي و انساني انجام مي
با  كنندگان خدمات رفاهي دولتي شود كه دريافت هاي دولتي باعث مي دستگاه

و حتي به تظاهر و دروغ متوسل شوند تا مشمول » بازي كنند«مقررات 
هاي فقير به عمد وضع  گاهي اوقات، خانواده. دريافت مزاياي رفاهي شوند

 يعني درست ؛تري شوند گكنند تا مشمول مزاياي بزر خودشان را بدتر مي
 در .هاي رفاهي قرار است به آن نائل شوند عكس آن هدفي كه طرح

هاي رفاهي دولتي در جهان، نظير بريتانيا،  ترين سيستم ترين و بزرگ قديمي
ها هستند،   اكنون شاهد سه نسل از وابستگي در خانواده كشورمقامات
هاي آنان نيز مثل خودشان  گها و مادربزر هايي كه والدين و پدربزرگ خانواده

 و براي گذران زندگي به اند كرده مزاياي رفاهي دريافت ميكاري و  حقوق بي
  .اند هاي دولتي وابسته بوده كمك

، جايگزين خيريه خصوصياي از  همراه با پشتوانهكمك به خويش، تشويق روحيه 
رفاهي دولتي آميزتر، و مؤثرتري براي سيستم  تر، محبت تر، برانگيزاننده مناسب
، از يك نظام رفاهي سر زنده و شكوفا 1940كشور بريتانيا، تا پيش از دهه . است
 برخوردار بود تا اين كه ي بر كمك متقابل بين افراد شاغل و طبقه كارگرو مبتن

سيستم رفاهي دولتي مستقر گرديد و آن نظام خودجوش و كارامد را به ناگهان 
ها و اجتماعاتي بود  اساس همكاري دوستانة گروهنظام قبلي بر . كلي از بين برد

كردند،  كه اعضاي آن هر هفته با پرداخت مبلغي در تأمين مالي گروه مشاركت مي
پرداخت كاري، بيمه درماني، و حتي  و در ازاي آن از مزايايي نظير كمك هزينه بي

ساس هاي خودجوش، به تدريج بر ا اين مجموعه. شدند مند مي  بهره تدفينمخارج
گرفتند تا بتوانند در مواقعي كه كارگران آن  هاي مختلف شكل مي مشاغل و حرفه

. حرفه به كمك نياز دارند، به شكل مؤثرتري جوابگوي نيازهاي آنان باشند
هاي فقيرتر، با ميل و رغبت به  ها خانواده بريتانيايي، به ويژه خانواده ميليون

 بدون اين، خدمات رفاهي براي عموم،بنابر. آمدند ها در مي عضويت اين مجموعه
  .يافتني و شدني است دستقطعاً نياز به دولت، 
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  احياي بخش بشردوستانه
، بسياري از مردم استدالل هاي پيشرفته رفاهي دولتي در كشورهاي داراي نظام

كنند كه مزاياي رفاهي اجتماعي و بازنشستگي دولتي كه از طريق ماليات  مي
هاي بشردوستانه و خيريه  سخاوتمندانه دارند و فعاليتشوند مبنايي  تأمين مي

البته شكي نيست . توانند جايگزين مناسبي براي آن باشند خصوصي احتماالً نمي
 و سخاوتمند باشند، و ي كنندها قادرند با پول مردم دست و دلباز كه دولت

 پيروزي دهندگان و سياستمداران هزار جور انگيزه دارند كه به منظور خوشايند رأي
 چون ،در انتخابات، به مردم انواع مزاياي سخاوتمندانه را براي امروز وعده دهند

 .اند هايي بايد بپردازند كه هنوز متولد نشده را نسل دانند كه هزينه اين مزايا مي
 رفاه مسائلاي است كه سياستمداران را در  ايي دليل شايستههمين موضوع به تنه

 و تر، هر چه مزاياي رفاهي دولتي زياد ضمندر. عي دخالت ندهيماجتما
تأمين ي براي كار كردن و كمترها انگيزه   خانواده از طرفي باشد،تر سخاوتمندانه

 براي پيدا يكمتر انگيزه افراد جوياي كار نيزمخارج خود دارند، و از طرف ديگر 
كاري و ديگر مزاياي  دهند با حقوق بي كردن شغل خواهند داشت و ترجيح مي

اي  دانند كه در صورت اشتغال، بخش عمده  به ويژه وقتي مي؛رفاهي زندگي كنند
. از درآمدشان را بايد بابت ماليات جهت تأمين همين مزاياي رفاهي بپردازند

اين سيستم بنابراين، هر قدر هم كه نيت طراحان سيستم رفاهي دولتي خير باشد، 
به زيستن را ها  برد و آن  از بين ميرا در مردمو اميد روحيه بلندپروازي در نهايت 

  . كند در وابستگي دائمي محكوم مي

كشورهايي كه آرزومند حركت در مسير ساختن يك جامعه سربلند و آزاد هستند 
هاي عظيم خدمات رفاهي دولتي و تقسيم  بايد كارشان را با خُرد كردن سيستم

اين . ح محلي آغاز كننددر سطتر  تر و اخالقي بسيار كوچكهايي  مجموعهها به  آن
 مقياس فردي كوچك كرده و براي هر يك از شود حتي تا حد بندي را مي تقسيم

ها كمك  تواند به خانواده اين موضوع مي. مردم نوعي حساب شخصي ايجاد كرد
هاي شخصي خود درك بهتري پيدا كنند، و متوجه  به مسئوليتنسبت كند تا 



هاي جامعه آزاد بنيان  

226  

 مردم معمولي مثل  يعني يك عده (معين و دهندگاني معلوم  مالياتبشوند كه
دولت  نه يك ،كنند دارند هزينه مزاياي رفاهي آنان را پرداخت مي) خودشان

اش از  كه از فرط بزرگي و پراكندگي، ماهيت شخصي» سيستم«سخاوتمند يا يك 
بين رفته و تبديل به يك موجود نامشخصي شده كه همه از او انتظار دريافت پول 

در ضمن، تقسيم سيستم سراسري خدمات رفاهي دولتي به . و كمك دارند
دهندگان خدمات در بخش  تا ارائهآورد  تر، امكاني فراهم مي هاي كوچك مجموعه

  .ها بپردازند خصوصي با كارامدي بيشتري به مديريت اين مجموعه

شيلي . است» شيلي«يك نمونه شاخص در اين زمينه، نظام بازنشستگي در كشور 
هاي   سيستم ناموفق و غيرمنصفانه بازنشستگي دولتي را به حساب1981در سال 

كارگران موظف بودند كه بخشي از درآمد خود را براي دوران . شخصي تقليل داد
انداز كنند، اما در عين حال اجازه داشتند به تصميم خودشان از  بازنشستگي پس

وق هاي خصوصي يكي را براي مديريت صند بين تعداد زيادي از شركت
، انداز ، ضمن تشويق مردم به پساين سيستم جديد. شان انتخاب كنند بازنشستگي

شخصي را در جامعه اشاعه داده و تبديل به الگويي شده پذيري  رهنگ مسئوليتف
  .اند هاي مختلف از آن سرمشق گرفته است كه تا كنون چندين كشور در قاره

 مسئوليت بيمه سنگاپور است كهانداز درماني در  هاي پس نمونه بارز بعدي، حساب
مردم را گذارد و  خدمات درماني را به ميزان قابل توجهي بر عهده خود افراد مي

شان را  ديگر نيازهاي زندگيهاي درمان و  كند كه خودشان هزينه تشويق مي
هاي قديمي دوستانه در بريتانيا الگوي ديگري در اين زمينه  مجموعه. تأمين كنند

هاي  با خُرد كردن سيستم رفاهي دولتي و تقسيم آن به حساب ناست كه احياي آ
  . پذير است شخصي افراد به سادگي امكان

هايي نظير   دولتي به روشها و خدمات حمايت هاي عظيم و ناكارامد وقتي دستگاه
 اشاره شد اصالح گردند، افراد انگيزه بيشتري براي كاريابي خواهند داشت آن چه

. شوند  متكي ميه خودولت، به همت و تالش خود و خانوادو به جاي اتكا به د
هاي   فعاليتهاي خيريه و به انجمنجامعه همچنان البته در چنين شرايطي طبعاً 
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هاي  بشردوستانه خصوصي نياز خواهد داشت، اما مديريت اين مجموعه
تر  هاي عريض و طويل دولتي، به مراتب آسان بشردوستانه، به نسبت دستگاه

ها و فراهم آوردن زمينه  كاستن از ماليات كه مشاهده شد، همان طور. بودخواهد 
 روحيه عزم وثروت و اي هستند كه به افراد  هاي شايسته ، راهآزاديبراي گسترش 
  و ارادههاي سنگين، انگيزه  مالياتودولت بزرگ . دهند ميسخاوتمندي 

  .كنند نابود ميسخاوتمندي در افراد را 

 تجارتسازي و  جهاني 

  سازي  مزاياي جهاني
شده   بسياري از كشورها نگران هستند كه گسترش روزافزون بازارهاي جهاني

 بسياري اما. ها تأثير بگذارد اقتصاد آنزندگي و بر به انحاي مختلف ممكن است 
 زيرا دستاوردهاي مثبت ،ها به غلط در مردم ايجاد شده است ن نگراني اياز

  . ر قابل توجه هستندسازي و تجارت بسيا جهاني

هاي بازار، ما امروزه قادريم با واسطه يا   قيمتسازوكارخوشبختانه، به يمن 
، غذايي پوشيم لباسي كه مي. مستقيماً با مردم سراسر دنيا معامله و تجارت كنيم

 همگي  ما،هاي خوريم، وسايل منازل و دفاتر كار، و تجهيزات كارخانه ه ميك
  . رشماري از كشورهاي دور از ما هستندمحصوالت توليدي تعداد پ

سازي فقط  جهاني. دارد دو سويه  كاركرد و تأثيريسازي بازارها جهانياما 
كند، بلكه  كشورهاي ثروتمند را قادر به خريد محصوالت از چهار گوشه جهان نمي

سازد  شدند، قادر مي مردم كشورهايي را كه قبالً بسيار دور و ناشناخته محسوب مي
 به ديگر كشورها و عرضه محصوالتشان در بازارهاي جهاني،  شدن وصلتا با

شاورز بومي چه به طور مثال، يك ك. وجهه و اعتبار خود را بهبود ببخشند
صرفه باشد؟ در گذشته، تنها منابع موجود براي   محصولي بايد بكارد كه برايش به

د كه البته هر كدام  كسبه محلي و ادارات دولتي بودن،كسب اطالعات در اين زمينه
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). دادند و بر اساس آن منافع به كشاورز اطالعات مي(منافع خودشان را داشتند 
هاي محلي، بسته به عوامل مختلفي نظير شرايط جوي، ممكن بود به شدت  قيمت

اما آن كشاورز . يافته نبودند نوسان داشته باشند، و بازارهاي محلي نيز چندان سازمان
  را از جيبش در آورده و با مراجعه به خودتواند تلفن موبايل يامروزه به سادگي م

هاي  انواع محصوالت، و حتي قيمتهاي بازار  هاي مختلف، ليست قيمت وبسايت
در عرض چند دقيقه شمار بازارها در سرتاسر جهان را  آينده آن محصوالت در بي

ند، قادرند امروزه كشاورزان در هر كجاي جهان كه باش.  كندمشاهده و بررسي
تر  بيني هايي كه نسبت به گذشته بسيار قابل پيش محصوالت خود را، با قيمت

  .يافته به فروش برسانند المللي منظم و سازمان هستند، در يك بازار بين

  گشودن فضاي تجارت در كشور نيوزلند
  مقررات دست و پا گير بازرگاني و تجارت،لغونيوزلند نمونه بارز كشوري است كه با 

اين كشور در اوايل . مسير خود را به سمت پيشرفت و شكوفايي اقتصادي تغيير داد
 به لحاظ شرايط اقتصادي در وضعيت افسرده و دشواري قرار داشت كه 1980دهه 

گرايي   سياست حمايت1984اما ناگهان در سال . ت تجاري بودعمدتاً ناشي از مقررا
 به روي  رابازارهاي خود كشور، المللي نتجارت بي با آزادسازي دولتي را ترك كرد و

شده به صنايع و كشاورزي داخلي به كلي  سوبسيدهاي پرداخت.  گشودرقابت جهاني
 به شدت مقرارتيِ نيروي كار، بازارهاي داخلي، از جمله بازارِ. از بين رفت

 كه قبالً اجباري بود، داوطلبانه ،هاي كارگري عضويت در اتحاديه. زدايي شد مقررات
 شد، ، كه مفاد آن قبالً مطابق مقررات دولتي تعيين ميشد و قراردادهاي استخدامي

  .  واگذار گرديد شخصي كارگران و كارفرمايانبه تصميم

هاي ذينفع،  اي و گروه  حرفه)گران البي(رايزنان هاي ترسناك  بيني پيش
هاي كارگري مبني بر اين كه  مجامع دانشگاهي، رهبران مذهبي، و اتحاديه

 تنگ و دم هاي كارگاهنه با ها به ايجاد يك اقتصاد ظالما زدايي تاين مقررا
 همگي غلط از آب در ،كرده از بوي عرق كارگران استثمار شده خواهد انجاميد
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 قرادادهاي مربوط بهاختالفات . رشد كرد ميانگين دستمزد كارگران. آمد
فر اعتصابات تقريباً به ص. شد استخدامي با سرعت بيشتري حل و فصل مي

 و شدت سقوط اين نرخ در بين ؛كاري به شدت سقوط كرد نرخ بي. رسيد
هاي فقير و محروم  ، مهاجران، و اقشار و گروه)بوميان نيوزلند(» ها مائوري«

 اين تحوالت، نيوزلند به يكي از ةدر نتيج. اين كشور به مراتب بيشتر بود
  . ترين كشورهاي جهان تبديل شد آزادترين و رقابتي

  رهنگيهويت ف
شدن بازارها ممكن است فرهنگ و هويت  اي از مردم نگرانند كه جهاني عده

برندهاي روز افزون كاالها و ، گسترش به ويژه. از آنان بدزددفردشان را  منحصر به
 كه زماني هر يك ، به اين نگراني دامن زده است كه كشورهاي مختلفآمريكايي

اند، و اين كه  شبيه هم شدهانگيز   اكنون به شكلي حزن،هويتي متمايز داشتند
هاي ديگر كشورها را مانند   و ديدگاهمحصوالت ،هاي غربي كاالها و ديدگاه

 ها به مخرج مشتركي فرومايه ين فرهنگتر د، و رفيعنكش باتالقي در خود فرو مي
  .شوند غرق ميدر آن تنزل يافته و از فرهنگ غربي 

.  و اجتماعي در حال تغيير و تحولندهاي اقتصادي البته ترديدي نيست كه فرهنگ
هاي  فروشگاهكاالهايي كه يك زماني مختص يك كشور خاص بودند اكنون در 

اما اين تغيير . شوند  يافت مي در همه جاي دنيا شهرهاي مختلفهاي اصلي خيابان
و فراواني به اين معنا نيست كه انتخاب و تمايز و تنوع در حال ناپديد شدن 

است كه مردم تمام كشورهاي دنيا اين تغيير به معناي آن  بر عكس،. هستند
به طور مثال، . هاي بسيار بيشتري براي انتخاب دارند نسبت به گذشته گزينه

مزه بودن  كه زماني همه جاي دنيا كشورشان را به بي بريتانيا،شهروندان 
ن را  خودشا مزه بيتكراري و  ديگر مجبور نيستند غذاهاي شناختند، غذاهايش مي
هاي كشورشان قادرند به  ها در تمام شهرها و خيابان امروزه بريتانيايي. تحمل كنند

هاي متنوعي پيدا كنند كه غذاهاي هندي،  ها و سوپرماركت سادگي رستوران
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شمار غذاهاي متنوع ديگر  ايراني، ويتنامي، آمريكاي التين، مغولي، لهستاني و بي
يز به همين صورت از حق انتخابي به مردم ديگر كشورها ن. دهند ميارائه 

اي معدود از افراد  عدههايي كه زماني فقط   انتخاب؛مراتب بيشتر برخوردارند
ها  شانس و ثروتمند كه توان مالي سفرهاي خارجي داشتند از آن خوش
ها در  بروز اين تحوالت به اين معنا نيست كه بعضي از فرهنگ .مند بودند بهره

هاي  فرهنگامروزه  بلكه درست برعكس، ،شي هستندحال نابودي يا فرامو
 بتوانند از گسترش هستند كه تمام مردم دنيا حال دراي  به گونهمختلف 

  .مند شوند ها بهره مواهب آن

خواهند از  اند و مي برخالف تصور كساني كه از بروز اين تغييرات نگران شده
ها هرگز ساكن و  هنگسازي محافظت كنند، فر ها در مقابل پديده جهاني فرهنگ

فرهنگ هر كشوري دائماً در حال تغيير است، و هر چه . نيستندنبوده و تغييرناپذير 
هاي فرهنگي تازه توليد  تر باشد، بيشتر ايده سرزنده تر و شاداب يك فرهنگ

ها، و  هاي زندگي، ذائقه هنر، موسيقي، ادبيات، شيوه. كند كند و بيشتر تغيير مي مي
 براي ساكنين آن ،در زمان حاضرترين كشورها  ترين و با طراوت مدهاي سرزنده

  . كشورها در يك قرن پيش كامالً ناآشنا به نظر خواهد رسيد

نفع ها  و آشنايي با آن هاي ديگر ها از قرار گرفتن در معرض فرهنگ فرهنگ
ي امكانها  يك از اين فرهنگ مردمان هر براي برند، زيرا اين آشنايي مي

 متناسبتا عناصري را كه با وضعيت زندگي و زمانه خود ورد آ فراهم مي
به  المللي تجارت بينبه واسطه ما . ها اقتباس كنند  از ديگر فرهنگيابند مي

شويم  مشاهده و درك آن دسته از عناصر فرهنگي كشورهاي ديگر نائل مي
ما ا. دانيم مفيد مي با عناصر فرهنگي خودمان  راها نكه اقتباس و سازواري آ

اين فرايند شناخت و سازواري و اقتباس و تغيير ربطي به امروز و دوران اخير 
سازي حرفي  ها پيش از آن كه كسي درباره جهاني اين فرايند از قرن. ندارد

   .بزند وجود داشته و در جريان بوده است
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در ضمن، قسمت عمده تغييراتي كه ما از آن متأسف هستيم، و افسوسي كه به 
خوريم، ربطي به  هاي رنگارنگ فرهنگ بومي خودمان مي ست رفتن جلوهخاطر از د

ناپذير   بلكه صرفاً از پيامدهاي اجتناب،خارجي ندارندهجوم و امپرياليسم فرهنگي 
 و ،هاي باستاني، آداب و رسوم قديمي جشن. هستند» مدرنيزاسيون«پديده 
ها  دگرگونياين  اما بروز د،شون كنند و ناپديد مي  تغيير ميرفته رفتههاي ملي  لباس

 بلكه ناشي از آن است كه نفسِ زندگي در اين جهان ،نيستسازي  ناشي از جهاني
هايي كه  ها و كارناوال جشنبه طور مثال، بسياري از . پيوسته در حال دگرگوني است

 كشاورزان از اهميتي  روستاييان ودادند كه براي زماني خبر از آغاز فصل معيني مي
چرا كه امروزه اكثر  ،اند اي تبديل شده وردار بود، اكنون به يك تفنن حاشيهويژه برخ

 در وجودمان  گذشتهبه شدتتوانند  ها نمي كنيم و اين جشن ما در شهرها زندگي مي
و  ؛حياتي و اقتصادي داشته باشند موضوعيت انداز شوند و مانند گذشته برايمان طنين

هاي گذشته وضع همه ما  روه نسبت به قرن زيرا ام،اين موضوع جاي تأسفي ندارد
   1.بهتر شده است

  پديدة نامطلوبي نيست و چه بسا كهها نيز احتماالً تغيير فرهنگبه شيوه مشابه، 
هاي كنوني به واقع از سوي  بسياري از فرهنگ. باشد شايسته تحوليك 
از  اي اند، و قسمت عمده هاي اشغالگر بر مردمان آن كشورها تحميل شده قدرت

.  هستندآور زيانعمالً  ،ين آزادي برخوردارندكمتركشورهايي كه از هاي  فرهنگ
 ما بايد خوشحال باشيم و از اين امر استقبال كنيم كه بهبود شرايط ،در حقيقت

مسافرت و گسترش فرهنگ كنجكاوي و پرسشگري كار را براي كشورهايي 
اي دارند كه در آن  دشوارتر كرده است كه سعي در ابقاي فرهنگ ناعادالنه

استفاده و تبعيض  ها به شكلي عادي و روزمره مورد سركوب و سوء برخي گروه
  . گيرند قرار مي

                                                            
نوشته نويسنده معروف » فرهنگ آزادي«براي آگاهي بيشتر در اين زمينه رجوع شود به مقاله . 1

به » داري اخالق سرمايه«در كتاب » ماريو بارگاس يوسا«كشور پرو و برنده جايزه نوبل ادبي، 
كه ترجمه آن توسط انتشارات سارگل در ايران منتشر » تام جي پالمر«تأليف و گردآوري دكتر 

   .مترجم –شده است
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اندازه بزرگي از آيا كشورهاي ثروتمند بر سهم بي: پرسش
ثروت آن چيزي است كه. خير اند؟ ثروت جهان چنگ نيانداخته

گذاري، دهي، سرمايه واسطه مهارت، اقدام اقتصادي، سازمانشما به 
بدون ترديد، كشورهاي. كنيد مي» ايجاد«و صرف وقت و تالش 

 اما به همان،رسانند ثروتمند ميزان زيادي از ثروت را به مصرف مي
و تازه اين ثروت را فقط براي؛ كنند مي» ايجاد«ميزان نيز ثروت 

 كشورها با كشف و توسعه كاالهاياين: كنند خودشان ايجاد نمي
ها، به ويژه  كه زندگي همه انساناي يهاي توليد حياتي و روش

بخشند، به زندگي فقيرترين اقشار مردم در اين سياره را بهبود مي
  . كنند واقع براي تمام مردم جهان ثروت ايجاد مي

هاي صورت گرفته در زمينه درمان و به طور مثال، پيشرفت
هاي هولناكي نظير سل و ماالريا كني بيماري  ريشهپزشكي، به

شمار هايي كه از ابتداي تاريخ، زندگي بي  بيماري؛كمك كرده است
آوري ژنتيك به افزايش فن. اند افراد را در اين جهان تباه كرده

گير توليد محصوالت حياتي نظير گندم و برنج و افزايش چشم
.فات كمك كرده استمقاومت اين محصوالت در مقابل انواع آ

ها را به مراتب بيشتر از مواد ساختماني جديد ايمني ساختمان
  .سازي را كاهش داده است گذشته كرده و هزينه ساختمان

 هيچ عرضه ثابتي از ثروت وجود ندارد كه كشورهاي،در اين جهان
قضيه. اي از آن را غارت كنند ثروتمند بخواهند سهم نامنصفانه

 به واقع:كنند چيزي است كه برخي ادعا ميدرست بر عكس آن 
هاي تازه براي دانش و مهارت كشورهاي ثروتمند دائماً فرصت

  .كنندديگران ايجاد مي
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 اهميت صلح 

بر الزمه ": اني گفته بودفيلسوف و اقتصاددان شهير اسكاتلندي، آدام اسميت، زم
يست  چيزي نگري تا اوج وفور و توانايي  وحشي فقر وكشيدن يك كشور از قعر

  .1".پذير ي تحملاندك، و اجراي عدالتهاي   صلح، مالياتجز

نياز اصلي براي شكوفايي يك اقتصاد آزاد  يك پيشصلح در داخل و خارج قطعاً 
هاي خارجي  نظاميان داخلي يا ارتش بدون ترديد مردم اگر بدانند كه شبه. است

امات اقتصادي و گذاري در اقد ممكن است ثروتشان را به يغما ببرند، به سرمايه
كشورهايي كه از طرفي، . د رغبتي نخواهند داشتايجاد و انباشت سرمايه مولّ
 و تجارت با يكديگر باشند، بسيار بعيد است كه به شهروندانشان سرگرم معامله

و فيلسوف فرانسوي قرن نوزدهم، به قول اقتصاددان . باشنددنبال درگيري با هم 
  .3"از مرزها عبور نكنند، سربازان عبور خواهند كرداگر كاالها ": 2»فردريك باستيا«

آورد تا  صلح امكاني فراهم مي.  فرهنگيمنافع اقتصادي دارد و هم منافعصلح هم 
هاي سازنده متمركز  هاي مخرب بر فعاليت تالش و منابع به جاي تمركز بر فعاليت

دي را همچنين، صلح شرايط الزم براي ايجاد سرمايه و شكوفايي اقتصا. شوند
دهد تا بتوانند با آسودگي بيشتري به ترسيم  سازد و به مردم امكان مي مهيا مي

صلح به مردم فرصت، ثروت، . شان بپردازند نقشه آينده براي زندگي خود و خانواد
صلح . هاي فرهنگي و آموزشي باشند گير فعاليت دهد تا پي نفس مي  و اعتماد به

آورد كه  ها را فراهم مي ، و انديشه، كاالهاافرادجايي آزادانه  همچنين، امكان جابه
  . خود به معناي گسترش درك متقابل، بهروزي اقتصادي، و نوآوري است

                                                            
1. Lecture in 1755, quoted in Duguld Stewart, Account of the Life and Writings of 
Adam Smith LLD, Section IV, 25.  
2. Frederic Bastiat (1801 – 1850) 

 اما به هر ،جمله معروف را فردريك باستيا شخصاً گفته باشدشواهدي در دست نيست كه اين . 3
براي اطالعات بيشتر . هاي اقتصادي و سياسي او است اي از مجموع ديدگاه حال اين جمله خالصه

كه ترجمه آن به همت ) 1850سال (» قانون«كتاب جوع كنيد به درباره اين فيلسوف فرانسوي ر
  . به چاپ رسيده است2001ل در لندن در سا» سسه امور اقتصاديؤم«
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اين بود كه ما براي ثروتمند شدن » آدام اسميت«هاي مهم  يكي ديگر از بينش
تر است كه براي ما به. خودمان نيازي به فقير كردن ديگر كشورها نداريم

 بنا به همين 1. فقير داشته باشيم تا همسايگانثروتمند  شتريانهمسايگان و م
ما و . ضعيف ديگران نداريمتاستدالل، ما براي قدرتمند شدن خود نيازي به 

   .شويم مند مي ديگران هر دو از منافع صلح بهره

 بايد از جان و ،در موقع لزوم. بايست براي صلح بجنگيم البته، گاهي اوقات مي
  منابع مورد نياز براي چنين دفاعي و مديريتهدايت. فاع شوداموال مردم د

 هايي كه بسيار  دولت زيرا،است» محدود«جود و دخالت يك دولت مستلزم و
، و چه بسا يابند گري تمايل مي طلبي و نظامي  معموالً به جنگشوند بزرگ مي

 آزادي و پيشرفت اقتصادي در كشور،براي سرپوش گذاشتن بر فقدان 
شوند كه امنيت  كنند و مدعي مي گري را به بهانه امنيت ملي توجيه مي نظامي

در جوامع آزاد، وفاداري .  و توان نظامي استعزم واحد،ملي نيازمند فداكاري، 
 از ديگران نيست، اما مردم در چنين جوامعي، بيش و كمترمردم به كشورشان 

ان، مشتريان، و به  به جامعه باز و آزاد، به خانواده، دوست،پيش از هر چيز
 خودكامه يا يك پرچم و دولتهاي داوطلبانه تعهد دارند تا به يك  مشاركت

  . گرايانه تعدادي روياهاي ملي

تحقق صلح، تأسيس نوعي پيشبرد و كنند كه تنها راه  اي از افراد تصور مي عده
براي المللي  گر چه وجود يك مجمع و محكمه بين. دولت فرامليِ جهاني است

تواند مفيد باشد، ولي ما   بالقوه مي مناقشاتسازي علني اختالفات و خنثيطرح 
. هاي ملي خودمان بهتر خواهد بود نبايد تصور كنيم كه يك دولت جهاني از دولت

وسيعي كه دارد، و به واسطه اين كه بسيار اتفاقاً دولت جهاني، با توجه به دامنه 
                                                            

كوشي كه در همسايگي او زندگي  طور كه يك مرد ثروتمند احتماالً براي مردم سخت همان". 1
كنند مشتري بهتري خواهد تا يك مرد فقير، وجود يك كشور ثروتمند در همسايگي ما نيز  مي

، دفتر 1776، »ت مللرساله ثرو«به نقل از . "براي كشور ما بهتر خواهد بود تا يك همسايه فقير
  . چهارم، فصل سوم، قسمت دوم



  سازي جهاني و سازي خصوصي

235  

دگي مردم دورتر قرار گرفته،  به مراتب از متن زنهاي ملي دولتنسبت به 
اندازه بيشتر از  استفاده از قدرت، بي تمايلش براي بسط اختيارات و سوء

به عالوه، با استقرار چنين دولتي، ديگر هيچ كس . هاي ملي است دولت
 بنابراين، بهترين راه براي پيشبرد صلح. تواند از ظلم او به جايي پناه ببرد نمي

ها   نه اين كه بر وسعت و اختيارات آن،حدودتر كنيمها را م اين است كه دولت
ها، به  براي تحقق صلح در جهان، بهتر است به جاي اتكا به دولت. بيافزاييم

ها براي  ، و به تمايل ذاتي آنآميز ها به همكاري مسالمت گرايش طبيعي انسان
   .بهبود وضعيت متقابلشان اتكا كنيم
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9 
كتاب  مباحث از اي  خالصه  

    
 طرح استدالل در دفاع از آزادي 

جوامعي كه با آغوش باز پذيراي آزادي . كند آزادي، بهروزي اقتصادي ايجاد مي
اند  اند خودشان را ثروتمند كنند، و جوامعي كه پذيراي آزادي نبوده اند توانسته شده

  .اند همچنان فقير مانده
 لحاظ غيرمادي نيز  و جامعه آزاد بهشود  به موضوعات مادي مربوط نمياما آزادي فقط
جامعه آزاد بر مبناي اعتماد متقابل و همكاري بين افراد . آزاد استغيربرتر از جوامع 

شهروندان جامعه آزاد در پيوندهاي عميق .  نه بر مبناي زور و اجبار،كند كار مي
- بينقواعد رفتار«ها  آن. هيم هستندفرهنگي، شخصي، و اخالقي نيز با يكديگر س

 زيرا پيروي از اين قواعد متضمن ،شوند  را با ميل خود و داوطلبانه پذيرا مي1»فردي 
در . دنها تحميل شده باش  نه اين كه اين قواعد بر آن،ها است نفع متقابل براي آن

خودشان شوندگان برخوردارند، و بر   حكومترضايتكنندگان از  حكومت جامعه آزاد،
  .استفاده از اختيارات باز دارد ها را از سوء نيز، مانند بقيه مردم، قواعدي حاكم است تا آن

كند،   او را از بند رها ميخالقيت و ابتكارقدرت و  انرژي و استعداد انساني جامعه آزاد
سازد تا به خلقِ ثروتي همت بگمارد كه از پيش موجود نبوده  و او را توانمند مي

                                                            
1. rules of interpersonal behaviour 
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ي كمتر برخالف طبقه قدرتمند در جوامعي كه از آزادي ،ردم در جامعه آزادم. است
اصوالً در جامعه آزاد، مردم . شوند كشي از ديگران ثروتمند نمي  با بهره،برخوردارند

تنها راه ثروتمند شدن در جامعه . توانند با فقير كردن ديگران به ثروت برسند نمي
اي،  در چنين جامعه. ان خواستارش هستندگر ديتهيه كاال يا خدماتي است كهآزاد 

  . توانند به ثروت برسند افراد فقط با تالش براي بهتر كردن زندگي ديگران مي

 دولت محدود 

اكثر مردم موافقت دارند كه ما براي تحقق اهداف مشخصي نظير اجراي عدالت يا 
تصميم ها   آنرهدرباتوانند  گيري درباره موضوعاتي كه افراد به تنهايي نمي تصميم

اما تقريباً همه مردم در اين باره اتفاق نظر دارند كه .  نياز داريمبگيرند، به دولت
دليل وجودي دولت در يك جامعه آزاد اين است . قدرت دولت بايد محدود باشد

وظيفه دولت برقراري و . كه مراقب باشد تا گزند و آسيبي به شهروندان نرسد
  و قوانينقواعداي از  چيزي نيست جز مجموعه اجراي عدالت است، و عدالت

   .سازند ميپذير  ها را امكان آميز بين انسان كه همكاري مسالمت طبيعي

يك جامعه آزاد محدود و مقيد به حاكميت قانون است و قوانين اين دولت 
 ،ولتيمه افراد جامعه، از جمله مقامات د ه و بي هيچ تبعيضي، به يكساندولت

 خود منافعرهبران سياسي در جامعه آزاد اجازه ندارند براي  .وندش را شامل مي
يا ديگران شهروندان را غارت كنند، دوستان و نزديكان را مورد لطف و عنايت 
 .قرار دهند، يا از اختيارات و قدرتشان بر عليه مخالفان خود استفاده كنند

 دليل محدود ها هر دو به اين اختيارات مقامات دولتي و مدت زمان تصدي آن
 فسادي كه در هر حال مالزم ؛اند تا احتمال بروز فساد را كاهش دهند شده

 انتخابات آزاد و علني، حق آزادي بيان، محدوديت دورة .قدرت است
فقط به نمايندگي، قواعد قانون اساسي، و ديگر نهادهاي دموكراتيك همگي 

 محدوديت بر قراريِيجاد و برا: اند يك منظور در جامعه آزاد به وجود آمده
   .اختيارات رهبران سياسي
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 برابري بيشتر 

برند اقشار محروم و فقير  كساني كه از پويايي اقتصاديِ جامعه آزاد بيشترين نفع را مي
 يجوامع آزاد، در مقايسه با جوامع ناآزاد، به لحاظ اقتصادي از برابر. جامعه هستند

كه تا ند مند  از تجمالتي بهره اقشار فقيرامع،آزادترين جو امروزه در .بيشتري برخوردارند
 تجمالتي كه در ؛گنجيد ياي كسي نميؤهمين چند سال پيش حتي در خيال و ر

  . مند هستند ها بهره اي از برگزيدگان و قدرتمندان حاكم از آن جوامع ناآزاد فقط عده

 اين بهجامعه آزاد .  بر مردم ندارد»برابري مادي«جامعه آزاد سعي در تحميل 
 واقف شده كه تالش براي برابرسازي ثروت و درآمد تالشي بيهوده است حقيقت

اقدام اقتصادي، و  ي،كوش سخت  ، و انگيزةآورد بار ميه اي معكوس ب كه نتيجه
تحميل برابري . كند ابود مي با اتكا به خويشتنن را در افراد نبهبود وضع زندگي

اي  سرمايه ؛سازد افزايش آن مأيوس مي مردم را از ايجاد سرمايه و حفظ و ،مادي
شود كه افراد به   و مانع از آن مي؛برد وري كل جامعه را باال مي كه توليد و بهره

  .خلق ثروت و ارزش جديدي كه از پيش موجود نبوده مبادرت ورزند

تر برخوردارند كه اغلب در  هايي به مراتب مهم در مقابل، جوامع آزاد از برابري
 هاي برابرييك سري  جامعه آزاد،. ها وجود ندارد هيچ نشاني از آنجوامع ناآزاد 

 به اين معنا كه »برابري اخالقي « از جمله،؛شناسد بنيادين را به رسميت مي
برابري در «داشت و محافظت است؛ يا  نيك و اليقِزندگي هر انساني واجد ارزش 

بايست صرفاً بر  مياي  و تأكيد بر اين امر كه قضاوت در هر پرونده» پيشگاه قانون
» برابري شهروندي و سياسي«مبناي شواهد و واقعيات مربوط به آن پرونده باشد؛ 

كه مقامات  ين استثنا و فارغ از اينكمتربه اين معنا كه يكايك شهروندان، بدون 
به  دانند يا از وجودشان در عذاب هستند، دولتي تا چه اندازه آنان را مزاحم مي

كه تبعيض در كار و » ها برابري در فرصت«ي برخوردارند؛ و يكسان از حق رأ
 فارغ ،مردمآورد تا همه  امكاني فراهم ميتابد و  تحصيل را به هيچ عنوان بر نمي

 و ديگر خصوصيات فردي بتوانند براي بهبود وضع زندگي ،قوميت از نژاد، مذهب،
   .خود و خانواده خود تالش كنند
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 اقتصاد آزاد 

دهد تا درست به همان شيوه كه در موضوعات  ه مردمش آزادي ميجامعه آزاد ب
 اقتصادي مسائلكنند، در  شخصي و اجتماعي به اراده و تصميم خودشان عمل مي

در جوامع آزاد مردم از طريق مبادله داوطلبانه . خودشان دست به انتخاب بزنندنيز 
  اين اگر غير از وبرند، در مبادله آزاد، طرفين هر دو نفع مي. كنند ارزش ايجاد مي

  .كردند بود هرگز اقدام به مبادله نمي مي

اي افراد فقط از راه همكاري با ديگران و تأمين كاالها و خدمات  در چنين جامعه
توانند  ها مي ها، و گرفتن كاال و خدمات مورد نياز خودشان از آن مورد نياز آن

داز كسب سود به ان چشم .پيشرفت كنند و به خوشبختي اقتصادي برسند
ي اين وجو جستكند تا مدام در  دهد و آنان را تشويق مي كارآفرينان انگيزه مي

 .ها بپردازند خواهند و سپس به تأمين آن خواسته باشند كه ديگران دقيقاً چه مي
هاي بازار در حكم عالئم راهنما هستند كه اطالعات مربوط به مازادها يا  قيمت

دهند كه چه چيزي  كنند و به مردم پيام مي ه ميكمبودهاي منابع را مخابر
 به اين . شودنگهداريبايست بيشتر  بايست بيشتر توليد شود و چه چيزي مي مي

 ترتيب، زمان، مهارت، تالش، سرمايه، و ديگر منابع به شكلي خودكار به سمت
 وجود ها  آنبراي فراوان  وشوند كه تقاضاي فوري  هدايت ميموارد و مصارفي

با . شوند ي دارند باز داشته ميكمتر رفتن به سمت مصارفي كه اهميت  و ازدارد
 طبيعي و دقيقي، ديگر نيازي ندارد كه دولت بخواهد به مردم سازوكاروجود چنين 

  . بگويد در امور اقتصادي چه بكنند يا نكنند

 قواعدي ؛ي از قواعد نياز دارديك اقتصاد آزاد براي فعاليت خود فقط به چارچوب
 و از پيش مورد پذيرش مردم قرار بودهكه ناظر به نحوة همكاري بين مردم 

توان به قواعد مربوط به مالكيت و انتقال مال، و  گرفته است، كه از آن جمله مي
توافقات صورت ها  آنط به قراردادها اشاره كرد كه در همچنين قواعد مربو

و مبادله كسب و كار، براي ساختن . شوند ه ميگرفته بين اشخاص محترم شمرد
 از اهميتي حياتي برخوردار است، خصوصيكاال، حفظ و احترام به نهاد مالكيت 
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اگر . هاي ديگر حرمت نهاده شود  الزم است كه به آزادي،اما در عين حال
كنترل همه اموال در اختيار دولت باشد، كنش سياسي و بحث آزاد در جامعه 

  1.گردد ناممكن مي

 قانون حاكميت و عدالت 

قواعد عدالت بخشي . نداي سياستمدار آن را ديكته كن عدالت چيزي نيست كه عده
 بخشي حياتي در وجود همه ما كه به ؛ناپذير از سرشت انسان هستند جدايي

  . كند آميز بين افراد كمك مي پيشبرد و ترويج همكاري مسالمت

مردم در جامعه آزاد به واسطه انسان بودنشان حق برخورداري از اين عدالت 
عدالت طبيعي ). ن حق را به آنان عطا كرده باشدنه اينكه كسي اي(طبيعي را دارند 

بايست روشن و معين باشند، در مورد همه افراد به  دارد كه قوانين مي مقرر مي
 طلب نكنند، عطف به ماسبق كسييكسان اعمال شوند، امر ناممكن و ناشدني از 

                                                            
كته ظريف و مهمي كه نويسنده به آن اشاره كرده است به روشني نافي نظرات و ادعاهاي ن. 1

 و انواع ديگر احزاب ،اساس احزاب به اصطالح دموكرات، ليبرال دموكرات، سوسيال دموكرات بي
گرايي است كه در حال حاضر در اياالت متحده و اكثر كشورهاي اروپايي قدرت و دولت را در  چپ

كنند كه گويا مدعيان رسمي آزادي و دموكراسي در جهان   و چنان وانمود ميدست دارند
نظير (هاي نويسندگان سطحي و تندخوي قرن نوزدهم  اكثر اين احزاب با تأسي از آموزه. هستند

گيرند و در بسياري  نهاد مالكيت خصوصي را به باد انتقاد مي) پير جوزف پرودن يا كارل ماركس
هاي خود خواستار رشد بيشتر بخش دولتي و افزايش مالكيت و كنترل  ستها و سيا از ديدگاه

اي از شعار آزادي و دموكراسي نيز   و در عين حال لحظه،دولت بر منابع و صنايع كشور هستند
متأسفانه كسب و حفظ قدرت سياسي به قدري اهميت يافته است كه اكثر اين . شوند غافل نمي

توان درك كرد كه   زيرا به سادگي مي،فريبي ندارند ي و عوامگوي احزاب هيچ ابايي از تناقض
ها  سياستمداراني كه مدت. آزاديِ واقعي ربط مستقيم و ماهوي دارد با نهاد مالكيت خصوصي

هاي امثال پرودن و ماركس  گويي ها و تناقض گري گراي كنوني شيفته پرخاش پيش از احزاب چپ
قلمداد كردند، ميراث قابل » دزدي«نهاد مالكيت خصوصي را عين شدند و به تأسي از ايشان 

امروزه اسناد و شواهد متعدد و مستندي از قرن گذشته وجود . دفاعي از خود بر جاي نگذاشتند
هاي مختلف اين ميراث ترسناك را در روسيه و چين يا كامبوج در مقابل ديدگان  دارند كه جلوه

حرمتي به نهاد مالكيت  شوند كه با بي  به ما يادآور ميكشند و زده ما به تصوير مي حيرت
شود و با لغو كامل مالكيت خصوصي، زورگويي و  خصوصي، بنيان آزادي و دموكراسي سست مي

   . مترجم–گردد جنايت به يك امر عادي و روزمره تبديل مي
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آيين صحيح دادرسي . پذير و متناسب با جرم باشند بيني ها پيش  و مجازاتنگردند،
د، و هيچ فردي ن منصفانه باش بايدها دادرسي رعايت گردد، ها بايد در تمام پرونده

با افرادي كه متهم به ارتكاب . بدون محاكمه براي مدتي طوالني در حبس نباشد
، گناه رفتار شود د بايد تا پيش از اثبات جرم در دادگاه مانند افراد بيجرم هستن

 با چندين بار افراد براي هر جرمي فقط يك بار بايد محاكمه شوند و نبايد آنان را
اين اصول را تقريباً همه .  جرم مورد آزار و اذيت قرار دادهمانمحاكمه براي 

  . قبول دارندمذهبشان،ها، فارغ از كشور و فرهنگ و نژاد و  انسان

 مستلزم وجود دستگاه  حاكميت قانوني و برپايياين عدالت طبيعضمانت اجرايي 
قضايي مستقلي است كه رهبران سياسي قادر نباشند آن را تحت تأثير و نفوذ خود 

اگر . اي مشابه مستقل باشد دستگاه انتظامي و پليس نيز بايد به شيوه. قرار دهند
فساد  الزم است كه وجود  مستقر گردد، و در جامعه پا بگيردبخواهيم نهال آزادي

  . نشودتحت هيچ شرايطي تحمل و رشوه در دستگاه قضايي و پليس 

 جامعه خودانگيخته 

هاي  شمار كنش اي از بي چنين جامعه. اي خودانگيخته است جامعه آزاد جامعه
دي طبيعي كه  قواع؛كنند گيرد كه از قواعد مشخصي پيروي مي افرادي شكل مي
دهند، و از سوي مقامات سياسي  ها را اشاعه مي آميز بين انسان همكاري مسالمت

  . شوند از باال به مردم ديكته يا تحميل نمي

در مورد همه چيز با هم توافق داشته مردم لزومي ندارد كه در يك جامعه آزاد 
به طور .  نفع ببرندباشند تا بتوانند با هم همكاري كنند و از اين همكاري متقابالً

كنند فقط كافي است بر  مثال، كساني كه كاال يا خدماتي را با يكديگر مبادله مي
  بين افراداما براي اين كه اين همكاري. سر قيمت با هم توافق داشته باشند

ها و اعمال  بيشترين ميزان از ثمربخشي را داشته باشد، الزم است كه مردم ديدگاه
جامعه آزاد فقط در صورتي به افراد يا به دولت . كنند» تحمل«و رفتار يكديگر را 

كه اين دخالت مانع از وارد آمدن آسيب دهد  ميرا اجازه دخالت در امور ديگران 
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ها   صرفاً با اين توجيه كه رفتار آن،محدود كردن آزادي افراد. باشد جدي و واقعي
شود، زيرا ما  خودمان تمام مي در نهايت به ضرر ،دانيم آميز مي را ناپسند يا توهين

 را به لحاظ اخالقي برتر از كنيم كه خود كساني هموار مي راه را براي با اين كار
هاي خودمان را نيز به همين بهانه از ما  دانند و به زودي تمام آزادي همه مي

  .گيرند مي

 هاي زندگي ديگران به نفع كل جامعه است، زيرا حقيقت ها و شيوه تحمل ديدگاه
ها   انديشهيقت در هماورديِنيست و در بسياري موارد، حقهميشه آشكار و دانسته 

توانيم اعتماد و اطمينان كامل داشته باشيم كه مسئولين  نميما . گردد آشكار مي
ها به اشتباه  چه بسا آن. شوند هاي نادرست مي سانسور فقط مانع از بروز انديشه

ند كه ممكن است در آينده مفيديت و خير هايي را بگير ها و شيوه جلوي انديشه
  . جامعه در بر داشته باشندبزرگي براي

 دنياي آزادي 

براي پنهان كردن اعمالشان از ديد هاي اقتدارگرا  با گذشت زمان كار دولت
 تعداد بيشتري از كشورها درها را به روي به تدريج. شود ن مدام دشوارتر ميجهانيا

هاي نو در همه جاي جهان گسترده  د، و انديشهگشاين  ميي و تجارتجهانگرد
در نتيجه، هر روز تعداد بيشتري از مردم دنيا با مزاياي اقتصادي و . شوند مي

ها را براي كشورهاي  شوند و اين مزايا و پيشرفت اجتماعي آزادي آشنا مي
   .كنند خودشان مطالبه مي

زادي وجود نداشته كار ايجاد اخالق و نهادهاي جامعه آزاد در جايي كه قبالً آ
به جاي تحميل ناگهاني و كلي اين نهادها، بهتر است كه . بسيار دشواري است

معرفي نهادهاي جامعه آزاد را ابتدا از سطوح خُرد آغاز كنيم و شرايطي ايجاد كنيم 
د داشته باشند و بتوانند آزادانه عمل كردن كه در آن مردم امكان و اجازه كنش آزا

 ها و  تمرينساختن جامعه آزاد در روندي تدريجي از همين. را تمرين كنند
بخش مهم و كليدي در اين روند، نهادينه كردن . گردد ميسر مي هاي آزاد كنش
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نفس و با اطمينان    تا به واسطه آن مردم بتوانند با اعتماد به،حقوق مالكيت است
توسعه كسب و كار و از اين كه اموالشان مصادره يا توقيف نخواهد شد، به ايجاد و 

  .تجارت بپردازند

 نه ،دنتحويل مردم دهاصالحات اقتصادي بايد آزادي اقتصادي اصيل و واقعي 
سازي  ها كه مدعي خصوصي بسياري از دولت. ساالر داري فاسد و رفيق سرمايه

 به دوستان و از دولتاند به واقع فقط مالكيت اين صنايع را  صنايع دولتي بوده
تغيير و تحول واقعي در جامعه  بخواهيم چنان چه .اند انتقال دادهاقوام خودشان 
سازي و اصالحات  بايست كل جمعيت كشور را در روند خصوصي ايجاد كنيم، مي

  . اقتصادي دخيل و سهيم كنيم

  دستالمللي چيزي از كشورها با گشودن درهاي خود به روي تجارت بين
 داخلي در برابر رقابت آزاد، صرفاً حمايت از صنايع. كنند دهند و ضرر نمي نمي

كنندگان  هاي باال و كيفيت پايين براي مشتريان و مصرف اي جز قيمت نتيجه
پيوستن به بازارهاي جهاني و بخشي از جامعه تجارت . داخلي در بر نخواهد داشت

هاي تازه به   جديد و فرصتيالمللي شدن، براي كارآفرينان بومي بازارها بين
 جهاني و گشودن شدن فضاي تجاري در يگسترش بازارها. آوردارمغان خواهد 

طي سه دهه اخير بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت جهان را از فقري مطلق و 
  . بار نجات داده است نكبت

  .د در تاريخ انساني استآزادي حقيقتاً يكي از نيروهاي مهربان و مولّ
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