
 

 
 2391 -دیواری نقاشی  –گو ریورا دیه

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 طرحی بر نقد اقتصاد سیاسی

 

 دریش انگلسیفر
 ی رسول قنبریترجمه

 به مریم



 

 
 

 اقتصاد سیاسیطرحی بر نقد  1

دایی با پی وجود آمد وگسترش تجارت به یعیطب یجهیعنوان نتبه یاسیاقتصاد س

مجاز، و علم  کلاهبرداری یافتهیتکامل نظامخود را به  ی، جایرعلمیغ هیاهوی آن

 .داد یکامل توانگر
بر وده و بمتقابل بازرگانان  آزادت و از حس یناش ،یعلم توانگر ای یاسیاقتصاد س نیا

لوحانه است. مردم هنوز ساده خوردهها یخودخواه نیمنفورتری ننگ اش لکهیشانیپ

از  تریرا ضرور یزیچدر تمام جهان  نیطلا و نقره، و بنابرا یعنیباور داشتند که ثروت 

با  های خسیسآدمها همچون دانستند. ملتینم« گرانبها»صادرات فلزات  تیممنوع

 یدندچسبمیدودستی را  شانهای قیمتیپول فیو هرکدام ک کردندبرخورد می گریکدی

فته کار گربه ی ممکنیشیوه. هر ندخود بود گانیمراقب همسا یاعتمادیو با حسادت و ب

ن بیرو شد،انجام می یها تجارت نقدکه با آن هاییملتاز چنگ  تا ]طلا و نقره[ شدمی

 ،جمع شده بود یگمرک یمرزها تمام آنچه که با رضایتمندی در داخل، و کشیده شود

 .شودحفظ 

 ،نی. بنابرارفتیم نیاز ب ،رفتیپذیتجارت انجام م قیاز طر مجدانهاصل  نیااگر 

 یهیها متوجه شدند سرما. آنابتدایی یمرحلهاین به فراتررفتن از کردند مردم شروع 

 مدام ،دشدر گر یهیسرما کهیرده است، درحالمُ یهیسرما، هادر صندوقشده حبس

 یمیشدند، مسکوکات قد ترهربانمبود که با یکدیگر . پس از آن در حال افزایش است

را با خود  باقی مسکوکاتفرستادند تا  هالد به دوردستجَخود را همچون پرندگان 

، ندارد یضرر چیه شخص الف یکالا یبالا برا متیکه پرداخت ق افتندیو در ،برگردانند

 فروخت. شخص ببالاتر به  متیهمان جنس را با ق بتواناگر  منتها

ا ت نیاز ا شیتجارت، پ یخصلت آزمندانهشد.  جادیا ینظام بازرگاناساس،  نیبر ا

 یهاهنامشدند، توافق کینزد گریکدیبه  یها اندکبود. ملت ماندهپنهان از نظرها  یحد

تا حد  ،شتریسود ب یبراوارد معامله شدند و  گریکدیمنعقد کردند، با  یو دوست یتجار

طمع و هم  هنوز قتی. اما در حقکردندبا مهر و محبت رفتار  گریامکان با همد

 ییهاجنگ ؛دادیبروز مها در جنگخود را  یوجود داشت و هرازگاه یمیقد یخودخواه

 نیها همچنجنگ نی. در اگرفتیم شکل یحسادت تجار علتبه گارکه در آن روز

قانون دست قدرتمند]تر[  یبر مبنا ،یدرست مانند دزد زیتجارت نمشخص شد که 
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در ر دیگ ،داشت همراهرا به  ایمزا نیشتریب یمعاهدات نیچن یوقتاست. گرفته  شکل

احساس ای یاخلاق تیمحذور چیه شان،ورزانهگرانه یا خشونتحیله لیمورد تحم

  .شدینم

همچنان  کهازآنجااست.  یتجار تراز یهینظر ،1سوداگریکل نظام  یِاساس ینکته

 یفقط معاملات دهد،یم لیطلا و نقره است که ثروت را تشک این وجود دارد کهباور این 

 نیز اا نانیاطم ی. برااورندیپول نقد به کشور ب تیکه در نها شونددانسته میسودآور 

 شیکه صادرات ب یهنگام بنا به اعتقاد رایج،. شودمی سهیموضوع، صادرات با واردات مقا

 نیو کشور از محل ا شودمیکشور  وارد یصورت نقدتفاوت به نی، اباشداز واردات 

اصل ح نانیبود که اطم نیهنر اقتصاددانان در ا ن،ی. بنابرادوشیتفاوت ثروتمندتر م

؛ داشته باشدنسبت به واردات  یمطلوب یموازنهصادرات  دیباهر سال  انیکنند در پا

اند! توهم مسخره جان خود را از دست داده نیخاطر ابههزاران انسان  که،طرفه آن

 خود را داشته است. دیعقا شیتفتدوران و  یبیصل یهاجنگ  زیتجارت ن

ور طهمان قاًی. اما دقانقلابی ایجاد کرد زیاقتصاد نعلم در قرن هجدهم، قرن انقلاب، 

ـ افتادند  ریگ تزیبودند و در آنت طرفهکیقرن  نیا یهاکه تمام انقلاب طور مانه درستـ

 در مقابل سلطنت یجمهور ،یانتزاع ییگراتیدر مقابل معنو یانتزاع سمیالیکه ماتر

انقلاب  ب،یترتنیهمبه ــ آمدند دیپد یدر مقابل حق اله یمطلقه، و قرارداد اجتماع

ماندند:  یقوت خود باقنرفت. مفروضات در همه جا بهفراتر  تزیاز آنت زین یاقتصاد

انسان توسط آن حمله نکرد و صرفاً  ریبه انسان و تحق تیحیبه اهانت مس سمیالیماتر

که در مقابل انسان قرار  یمطلق قتیعنوان حقرا به عتیطب ،یحیمس یخدا یجابه

 یدرباره را یاتیفرض نیچن یبررس یایؤرکس  چی، هاستیدر س مطرح ساخت. ،دارد

بردن الؤسریز به یلیکه تما دیرسینظر نمبه نداشت. اما در مورد اقتصادسر  دردولت 

از  یمین فقط دیاقتصاد جدعلم  ن،یباشد. بنابراوجود داشته  یخصوص تیاعتبار مالک

ود خ و مفروضات کرده انتیخبود اقتصاد موظف علم بود. را طی کرده  شرفتیپمسیر 

 را که در آن گرفتار شده یشود تا تناقضات توسلم یاکاریبه سفسطه و ر را رد کند و

است.  فتهقرن گر یروح انساناز بلکه  ،برسد که نه از مفروضاتش یاجهیبه نت وبپوشاند، 

                                                      
1. Mercantile System 
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دوستانه به خود گرفت. لطف خود را از انسان یتیاقتصاد شخصعلم  ،نیبنابرا

از  یامر بر انزجار جد نیا کنندگان اعطا کرد.پس گرفت و به مصرف دکنندگانیتول

 یوستد وندیپ یعنوان حلقهگذاشت و تجارت را به ریتأث ینظام سوداگر نیوحشت خون

 .و عظمت محض بودشکوه  بود آنچه هراعلام کرد. افراد  انیم زیها و نملت انیو اتحاد م

 یتدوسانسان نیا کردند و در مقابلِ  تقویتخود را  یزودمفروضات به ،اینوجودبا

 نیترانهیو وحش نیترخشن یعنیآمد؛  دیپد تیجمع 1یمالتوس یهینظر اکارانه،یر

 بایکه تمام آن عبارات ز دیاز ام ینظام عار کی ؛که تاکنون وجود داشته است یاهینظر

مفروضات موجب برآمدن  نیا را نابود ساخت. یجهان یِو شهروند دوستیانسان یدرباره

 یابه پ یرحمیبودن و بیرانسانیمدرن شد، که در غ یدارو برده یاو رشد نظام کارخانه

اب کتمبنای نظام تجارت آزاد که بر ــ . اقتصاد مدرن رسدیباستان نم ینظام بردگ

را از خود  اییاخلاقیو ب یناسازگار ،یاکاریهمان ر ــ بنا شد تیآدام اسم ثروت ملل

 در مقابل انسان آزاد قرار داد. یکه اکنون در هر سپهر دهدبروز می

 کیو  ،نبود؟ البته که بود شرفتیپ ینوع خودش تیاسم نظر مد نظام ایآ پس

ر راه سکه بر  یبا انحصاراتش و موانع یبود نظام سوداگر لازم بود. هم یضرور شرفتیپ

م آشکار شود. لاز یخصوص تیمالک یواقع یامدهایسرنگون شود تا پ دادقرار میتجارت 

تا  ،کنند ینینشعقب ودخ ینهیزمبه پس یو مل یاندک، محل ملاحظاتِ نیبود تمام ا

 تیمالک یهینظر یشود. برا لیتبد ریفراگ یانسان یمبارزه کیزمان ما به  یمبارزه

 تیرا ترک کند و شخص ینیتماماً ع پژوهشِ یِکاملاً تجرب ریلازم بود تا مس یخصوص

موضوع  نیو بنابرا بگیردبر عهده  زیرا ن شیامدهایپ تیدست آورد که مسئولبه یتریعلم

 یاخلاقیانکار ب یبود که با تلاش برا یضرور .دیمنتقل نما یانسان ریسپهر فراگ بهرا 

ین ا(، یتلاش نیچن یضرور یجهی)نت یاکاریو افزودن ر یمیاقتصاد قد علم موجود در

. ما با بود نهفته امر نیاذات در  هانی. تمام ارساندبسطح خود  نیرا به بالاتر اخلاقیبی

 بهو انجام تجارت آزاد است که ما را قادر  هیکه فقط توج میقبول دار لیکمال م

                                                      
1 .Malthusian،  وی تیاصول جمع یدرباره یارسالهاشاره به توماس مالتوس و کتاب. 
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ته حق داش دیحال بانیعاما در ،کرده است یخصوص تیاقتصاد مالکعلم فراتررفتن از 

 .میتجارت آزاد را فاش ساز یو عمل یمطلق نظر یکه پوچ میباش

به ما  یلحاظ زمانبه میمورد قضاوت قرار ده ستیبایکه م یهر چه اقتصاددانان

قط و مالتوس ف تیاسم کهیشود. درحال دتریشد دیبا زیباشند، قضاوتمان ن ترکینزد

کامل ورط بهرا نظام  نیا کلاقتصاددانان مدرن  افتند،یعلم[ را  نی]از ا یاقطعات پراکنده

تناقضات کاملاً آشکار شده بودند؛  ؛بود وستهیوقوع پ به: عواقب آن تماماً بردندبه ارث 

نظام را  نیکل ا تیمسئولباوجوداین نپرداختند و  اتیفرض یبه بررس حالنیباا

اقت فاصله از صد شتریب شوند،یم ترکینزد یهر چه اقتصاددانان به زمان کنون .رفتندیپذ

صاد از تا نگذارند علم اقت شوندیم ترشرفتهیپ زیها ن. با گذشت زمان، سفسطهرندیگیم

آدام از  1کاردویر [دیوی]دمثال  یاست که، برا لیدل نیزمانه عقب بماند. به هم

 .ندمقصرتراز ریکاردو  3لیم]جیمز[ و  2مک کالوچو  تیاسم

ه ، چرا ککندقضاوت  یدرسترا به ینظام سوداگر تواندینم یاقتصاد مدرن حتعلم 

]نادرست[ مفروضات  ضرب ریزاست و هنوز هم  طرفهکی]علم[  کیاقتصاد مدرن خود 

و مفروضات  ردیبگ یجادو نظام  نیتقابل ا یوراکه  یدگاهی. فقط آن ددارد قرارخود 

 گاهیجا دتوانی، مباشد داشته ریگو فرا یکاملاً انسان یادیمشترک هر دو را نقد کند و بن

بزرگ تجارت آزاد  گرانیشد که باز آشکار خواهد کند. نییرا تعها آنمناسب 

 تی. آشکار خواهد شد که انسانیمیقد یهاستیقدرتمندتر از مرکانتل اندیانحصارطلبان

 یزین چاز آ انشانینیشیکه پ کندیرا پنهان م یتیاقتصاددانان مدرن، بربر یاکارانهیر

ق با منط سهیدر مقا تریمیاقتصاددانان قد یمفهوم یسردرگمکه این دانستند؛ینم

دو جناح  نیاز ا کی چیه کهاین است، و ترمنسجمو  ترساده هامهاجمان آن 4یزباندو

 .بازنگردد شد که به خودمورد سرزنش قرار ده یزیچ خاطربهرا  یگرید تواندینم

                                                      
1. Ricardo 

2. McCulloch 

3. Mill 

4 . double-tongued logic 
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مجدد نظام  یایاح تواندیمدرن نم برالیاقتصاد لعلم است که  لیدل نیهم به

ما کاملاً ساده  یموضوع برا کهیکند، درحالدرک را  1]فردریش[ لیستتوسط  یسوداگر

 هین تجزآ یاساس یهادوباره به مؤلفه دیضرورتاً با برالیاقتصاد لو ابهام  یاست. ناسازگار

 به ای ندیبنش عقبکور  مانیا به سمت ای ستیبایم اتیکه اله طوردرست همان. شود

 یایسو موجب اح کیاز  ستیبایم زی، تجارت آزاد نبرود شیپ آزاد یسمت فلسفه

 .یخصوص تیموجب لغو مالک گرید یانحصارها شود و از سو

 تیط به مالکمربو نیقوان نی، تدوداشته است برالیکه اقتصاد ل یمثبت شرفتیتنها پ

طور کامل ، اگرچه هنوز بهموارد در آن موجود است نیا صورت،هراست. به یخصوص

که بحث بر سر  ییدر تمام جاها رو،نینشده است. ازا انیوضوح بنشده و به حیتشر

ـ به ثروت است  دنیرس ریمس نیتردر مورد کوتاه یریگمیتصم اقشات در تمام من یعنیـ

ه ب یازی. ننندیبیم جانببهقهرمانان تجارت آزاد کاملاً خود را حق ــ یکاملاً اقتصاد

 تیمخالفان مالکنه و  ــ انحصارطلبان ی مقابلدر نقطه چنین چیزیکه  ستیگفتن ن

حاظ لبهو هم  یهاست هم از نظر عملمدت انگلستان یهاستیالیسوس چرا که ،یخصوص

 یادمسائل اقتص توانندیقرار دارند که م یتیافراد در موقع نیاند که اثابت کرده ینظر

 .قرار داردــ  ینظر اقتصاداز نقطه یحت ،حل کنند یترحیصورت صحرا به

اقضات ، تننمود میخواه یرا بررس یاساس یهامقوله ،یاسیدر نقد اقتصاد س ن،یبنابرا

هر دو طرف  یامدهایکرد، و پ میشده توسط نظام تجارت آزاد را کشف خواهجادیا

 داد. میتناقض را نشان خواه

*** 

دادن میبه تعم برالیاقتصاددانان ل اقیاشت یجهیصرفاً در نت یاصطلاح ثروت مل

لاح اصط نیوجود داشته باشد، ا یخصوص تیکه مالک یماسربرآورد. ماد[ اتشانی]فرض

 نیرتریمردمش فق نیاوجوداست و با ادیز اریانگلستان بس «یثروت مل»است.  یمعنیب

 نیه اکه ب ردیرا بپذ یاتیفرض ایاصطلاح را رد کند  نیا دیبا ایمردم روزگارند. مخاطب 

                                                      
1. List 
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 یعموم ای یاسیو اقتصاد س یدر مورد اقتصاد مل ،اسیقنیهم. بهبخشندیاصطلاح معنا م

را که شود، چ دهینام یخصوصاقتصاد  دیعلم با نیا یکنون طیاست. در شرا نیچن زین

 .است یخصوص تیآن تنها در خدمت مالک یعموم یوندهایپ

*** 

 وطرفهد یازهاین یمبادله ــ تجارتعبارت است از  یخصوص تیبلافصل مالک امدیپ

 یهطریتحت س ستیبایم یگرید تیهمچون هر فعال یتجارت نیچن و فروش. دیخر ــ

به دنبال  دیهر کدام با یعنی ،شود لیسود تاجر تبد میبه منبع مستق یخصوص تیمالک

 یروشو ف دیدر هر خر ،نیبخرند. بنابرا انو ارز بفروشندباشند که تا حد امکان گران  نیا

 عاً تقابل قط نی. ارندیگیقرار م گریکدیمتضاد در مقابل  داًیدو شخص با منافع شد

در  یو قصدکه  داندیمو آگاه است  یگرید قصداز  کیاست، چرا که هر  یستیآنتاگون

 یاعتمادیبسو  کیاز امر  نیا امدیپ نیاول ن،یقرار دارد. بنابرا شخود قصدمقابل 

 یاستفاده از ابزارهایعنی  یاعتمادیب نیا هیتوج گرید یاز سواست و  رفهدوط

پوشاندن هر یعنی است  ی. اصل اول در تجارت رازداریراخلاقیغ یهدف یبرا یراخلاقیغ

که در تجارت شخص نیا جهیاز ارزش جنس مورد نظر بکاهد. نت تواندیکه م یزیچ

 یتیمز اسیقنیهممقابل ببرد و به طرف تمادسود را از جهل و اع نیشتریمجاز است ب

 یعنیتجارت  کهاینمورد نظر نسبت دهد که فاقد آن است. خلاصه  یبه کالارا 

 بر یشاهد تواندیم ،کند ادا را قتیحق حق بخواهدکه  ی. هر بازرگانیقانون یکلاهبردار

 .باشد هینظر نیا با تیواقعتطابق 

کم دارد و دست خود را خاص ریتزویب یکیهنوز هم خلوص کاتول ینظام سوداگر

ی فرومایه که چگونه آشکارا طمع میدی. دکندیتجارت را پنهان نم یراخلاقیغ تیماه

در قرن هجدهم، حسادت  گریملل به همد زیمآتم. نگرش خصودهدیرا نشان م خود

نوز ه یعموم یبودند. آرا یتجارت نیچن یمنطق امدیپ لانهیو تجارت بخ زینگانفرت

و  یسانرانیغ تیاز ماه یرا که ناش ییزهایچ دیچرا با ن،ی]تر[ نشده بودند. بنابرایانسان

 خود تجارت است پنهان کرد؟ یخصمانه
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علم اقتصاد گذشته را نقد  ت،یآدام اسم یعنی ،لوتر اقتصاد [نی]مارت یوقتاما 

 منطق و ]تر[ شد؛ استدلالیانسان ی. قرن کمکرد رییتغ یریطرز چشمگکرد، اوضاع به

 یخود. معاهدات تجار یابد-یابراز حق ازلبه کرد از مقام خود دفاع کرد، و اخلاق شروع 

 ندهیفزا یآگاه ضربِ ریز دتشها، بهمطلق ملت یانزوا ،یتجار یهاجنگ طرفه،کی

کرد که  ثابت تیرا گرفت. اسم یکیخلوص کاتول یجا یپروتستان یاکاریقرار گرفت. ر

راد به ها و افملت میاندر » دیبا یکه بازرگاننینهفته است؛ ا تیانسان ْیبازرگان ذاتدر 

د باش« نفاق و خصومت یمنبع اصل»که نیشود، نه ا لیتبد «یاتحاد و دوست نضام

 در ذات کالاهای ،المجموعحیثنمبخش دوم(؛ و  ،3، فصل م، کتاب چهارثروت ملل)

 ها از آن منتفع شوند.نهفته است که تمام طرف یتجار

در جهان  یزیچ چیمدح کند. ه پالوده یزیمثابه چبهرا حق داشت تجارت  تیاسم

دارد که اخلاق و  ییهادر درون خود جنبه زی. تجارت نستین یقراخلایغ مطلقطوربه

 یِ قدرتمند، راهزن دستِ قانونِ !یلیتجل. اما چه دهدقرار می لیتجلرا مورد  تیانسان

 کی هب یهنگام تجارتو  ؛شد یانسان  ْبه تجارتواگذارشدنش  با ،ییاقرون وسط آشکارِ

 یاز نظام سوداگر ماندهیباق یصادرات طلا ، آن اولِ یمرحله در کهبدل شد  یامر انسان

کار به نفع کاسب عتاًیشد. طب یخود انسان ینظام سوداگر بود که گونهاین .شد ممنوع

 یوبرفتار خ فروشدیکه به او گران م یو با کس خردیارزان م یکه از و یاست که با کس

دار کند، را خدشه انشیو مشتر فروشندگاناحساسات  یاگر کشور ،نیداشته باشد. بنابرا

 ورت. تجا تیانسان این است تر.تر، منتفععمل کرده است. هرچه دوستانه رانهیتدبیب

ت افتخار نظام تجار ،یراخلاقیاهداف غ یسوءاستفاده از اخلاق برا یریاکارانهی شیوه نیا

ما  ایآ م؟یرا سرنگون نساخت انحصارها تیما بربر ایآ» :زنندیم ادیفر اکارانیآزاد است. ر

 هیمردم هدبه را  یما اخوت و برادر ایآ م؟ینبرد ایمختلف دن یهاتمدن را به بخش

! گونهچاما ؛ است وستهیع پووقبه هانیبله تمام ا «م؟یها نکاستو از تعداد جنگ مینکرد

 ت،یمالک یعنی م،یعظ نیادیتا انحصار بن دیکوچک را نابود کرد یشما تمام انحصارها

ر هر را د خود یلانهیبخل رذکه آن یبرا یعمل کند. شما برا دتریتر و لاقبتواند آزادانه

ا ر ی. شما برادردیارا متمدن کرده نیزم الیهمنتهی، تا ی مستقر سازیددیقلمرو جد

ها دزدان است. شما از تعداد جنگ یبرادر ،یبرادر نیاما ا، دیاوجود آوردهمردم به انیم
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 ی، براتر در هنگام صلحکلان یآوردن تمام سودهادستبه یبرا؛ دیاکاسته

 تیانسان یاز رو کجاآور رقابت! افراد، جنگ ننگ انیبه خصومت م دنیبخششدت

انجام  یکار ،یو فرد یمنافع عموم انیتقابل م بیهودگیاز  یآگاه یمحض، از رو

 ذهن خود در پسِکه اینبدون  د،باش در میان یتفعمنپای که نیبدون ا کجا د؟یاداده

 ؟دیاعمل کرده یاخلاق، دیو خودخواهانه داشته باش یراخلاقیغ یهازهیانگ

 یسازیجهان یبراتمام تلاش خود را  ها،تیبا انحلال مل برالیل ینظام اقتصاد

قابت ر یگرید زیچه چ یمگر برا خشن )اصلاًاز جانوران  یبشر به انبوه لیتبد ،یدشمن

 یکسانیکه هرکدام منافع  لیدل نیبه افقط هم  ، آنبلعندیرا م گریکدیکه  ؟(کنندمی

 گریقدم د کیهنوز  ،یمقدمات یکارها نیابعد از . است کار گرفتهبهدارند،  گرانیبا د

 یابیامر، ابداع ز نیتحقق ا یمانده بود: انحلال خانواده. برا یبه هدف باق دنیرس یبرا

آثار منافع مشترک،  نیکمک آن آمد. آخربه ،یانظام کارخانه یعنی ،ینظام اقتصاد

کم دستــ و شده  فیضعت یا، توسط نظام کارخانهمشترک کالاها در خانواده مالکیت

کودکان است  میانروش معمول  کی نیدر حال انحلال است. ا ــ تانسدر انگل نجایا

( یسالگهبه سن ن دنیمحض رسبه یعنیکنند ) دایکارکردن پ ییکه توانانیمحض اکه به

 خواب یجا کیچشم فقط به شاننیوالد یبه خانه کنند،یمخود را خرج شان دستمزد

. چطور ممکن پردازندیم هاآنغذا و محل اقامت به  یبرا یمشخصو مبلغ  ،نگرندیم

که  ،عمناف کیاز تفک توانستیم یگرید زیچه چ فتد؟یاتفاق ب نیاز ا ریغ یزیچ بود

اصل به  کی کهنیمحض ابه ؟حاصل شود ،دهدینظام تجارت آزاد را شکل م انیبن

خواه  ؛کرد عمل خواهد شیامدهایپتمام  وخود  یروین تمام با د،یاجرا درآ یمرحله

 نه. خواهند شاقتصاددانان آن را دوست داشته با

که با  داندی. او نمچنین امری استخدمت در  چرا داندیاما اقتصاددان خودش نم

ده افزو تیبشر یجهان شرفتیپ یرهیبر زنج یااش، حلقهتمام استدلالات خودخواهانه

موار هرا  یبزرگ یصرفاً راه دگرگون ،یکه با انحلال تمام منافع مقطع داندیاست. او نم

 ..و با خودش عتیبشر با طبی دوباره یآشت: رودیآن م یبه سو که قرن ما دسازیم

*** 
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 انیم اختلافی چیاست. ه ارزش شود،یم جادیکه توسط تجارت ا یبعد یبنددسته

 ریکه در مورد سا طورهمانمقوله وجود ندارد،  نیو مدرن بر سر ا یمیاقتصاددانان قد

 یبرا خود یگونهوسواس اقیچرا که انحصارطلبان در اشت ست،ین یاختلاف زیمقولات ن

در  نداشتند. تمام اختلافات هابندیدر مورد دسته ینگران یبرا یفرصت ،شدنثروتمندتر

 .شروع شداز اقتصاددانان مدرن  ،مقولاتی نیمورد چن

ارزش  :نیز دارد مضاعفکند البته یک ارزش تزها زندگی میاقتصاددانی که با آنتی

که  هایسیانگل نیب ،یارزش واقع تی. در مورد ماه2ایو ارزش مبادله 1انتزاعیواقعی یا 

 3سه [ستیژان بات]و  کردندیم فیتعر یارزش واقع انیمثابه برا به دیتول یهانهیهز

 یمشاجره سنجد،یکالا م 4سودمندیرا با استفاده از  قدارم نیا کردیکه ادعا م یفرانسو

بود، سپس  دیشک و ترد به آغشتهقرن  یمشاجره از ابتدا نیاوجود داشت.  یدرازمدت

در  وانندتیآن گرفته شود، مسکوت ماند. اقتصاددانان نم یدرباره یمیکه تصمنیبدون ا

 .رندیبگ میتصم یزیمورد چ

که  نندکیادعا م ــ کاردویکالوچ و رمک ژهیبه وــ  یسیانگلاقتصاددانان  ،نیبنابرا

ش که ارز دیشود. توجه کنیم نییتع دیتول یهانهیتوسط هز زیچ کی یِارزش انتزاع

 ــ به نقل از انگلس یسی]اصطلاح انگل 5مبادلهقابل ارزش  با مبادله، نه ارزش ،یانتزاع

کاملاً متفاوت است. چرا  یزیچ ،ندیگویها مکه آن، 6مبادلهدر  [، ارزشِراستاریو

 طیدر شرا یکسچیه ــ !دیگوش کن نیبه اــ  رایارزش است؟ ز اریمع دیتول یهانهیهز

 ینهیکمتر از هز یمتیرا به ق ءیش کی تواندیرقابت نم طیکنارگذاشتن شرابا و  یعاد

ما  ت،سین مبادلهدر  ارزشِ بر سر که بحث نجایدر ا ؟شدفرویم ایآ. آن بفروشد دیتول

طور هکه ب میرسیدوباره به تجارت م ،نیبنابرا م؟یبکن میتوانیچه کار م «وشفر»با 
                                                      
1. abstract or real value 

2. exchange-value 
3. Say 

4 .utility  ،انبنیتوان ها تفاوت دارد. سودمندی را میسودمندی مد نظر سه با مطلوبیت مورد نظر نئوکلاسیک 

 ها دانست.ارزش ذهنی اتریشی

5. exchangeable value 

6. value in exchange 
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ی یعن ،یکه در آن عامل اصل ی! تجارتیو چه تجارت؛ میخاص قرار است آن را کنار بگذار

 تجارت کی زیاکنون ن ،یارزش انتزاع کی در نظر گرفته نشود! اول ،رقابت طیشرا

 بدون اندیشه کی، جسمبدون  نسانا کیمثل  درستتجارت بدون رقابت، : یانتزاع

 نیفکرکردن به ا ازتواند می گاه هیچاقتصاددان  ای. و آاندیشه دیتول یبرا یذهنوجود 

ه وجود ندارد ک ینیتضم چیشدن رقابت، هض کنارگذاشتهمحکه به ستدیاباز موضوع

 !ییتوربفروشد؟ چه هزا دیتول ینهیخود را فقط به هز یکالا ،دکنندهیتول

طور است که اقتصاددان همان زیکه همه چ میریبپذ یالحظه یبرا دیبگذار ،علاوهبه

 یرفمصیکاملاً ب زیهنگفت چ یهانهیو با هز ادیبا زحمت ز یکس دی. فرض کندیگویم

را هم های تولیدش هزینه ارزشِ ایآ؛ ستیکس خواهان آن ن چیکه ه یزیبسازد، چ

آن را  خواهدیدلش م ی: چه کسستین طورنیکه قطعاً ا دیگویدارد؟ اقتصادان ما م

ه در کنار سه، بلک ستیبات یمنزجرکننده یتنها سودمندناگهان نهما به ،نیبخرد؟ بنابرا

ـ  ستین ریپذامکان یامر نی. چنمیدار زیرقابت را ن طیشرا، «ندیخر»با ، آن اددان اقتصـ

بال دنزحمت به باکه او  یزیتنها چانتزاع خود را حفظ کند. نه تواندینم یالحظه یبرا

در  زین ــ یسودمندــ  کندیبلکه آنچه که بدان حمله م ــ رقابتــ  حذف آن است

 د،یتول یهانهیآن توسط هز نییو تع یارزش انتزاع، اینوجودبا. کندیهر لحظه رشد م

 .اندیالیصرفاً انتزاعات خ

پس او  ــکه حق با اقتصاددان است  میتصور کن یالحظه یبرا گریبار د دیاما بگذار

 یهنگام بررس کند؟یم نییتعرا  دیتول یهانهیهز ،چگونه بدون درنظرگرفتن رقابت

 نجایبر رقابت است و در ا یمبتن زین یبنددسته نیکه ا دید میخواه دیتول یهانهیهز

د خو یاثبات ادعاها از ناتوانتا چه اندازه  تصاددانکه اق شودیمشخص م گریبار د کی

 است.

 کی ی. سودمنددید میهمان انتزاع را خواه م،یسه رجوع کن ستیاگر به ژان بات

 کرد، و نییطور مطلق تعبه توانیاست که نم یزی، چاست یکاملاً ذهن یزیچ ءیش

باشد،  تزیدر آنت رکردنیسِمشغول که شخص  یکم تا زماناست که دست یزیمطمئناً چ

نسبت  دیبا یزندگ اتیضرور ه،ینظر نیاساس ا گرفت. بر یمیآن تصم یدرباره توانینم

 کیبه  دنیرس یداشته باشند. تنها راه ممکن برا یشتریارزش بلوکس  یبه کالاها

 ،ءیش کیکمتر  ای شتریب یدر مورد سودمند یکل ظاهرا  و  ینیع شیوبکم میتصم
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 زیچیهمان  قاًیدق نیرقابت؛ و اچیزی نیست مگر   ،یخصوص تیمالک یتحت سلطه

 لیدخ زین دیتول یهانهیهز را بپذیریم،کنار گذاشته شود. اما اگر رقابت  دیبااست که 

آن  دیکمتر از آنچه که در تولبه بهایی ]اجناس خود را[  کسچیه رایز ،گرددیم

 ،ادتض نیا یسو کی زین نجایادر  ،نیکرده است، نخواهد فروخت. بنابرا یگذارهیسرما

 .شودیم گرید یوارد سو یرارادیغ صورتبه

شامل  ءیش کی. ارزش بتابانیم ی تاریکهزارتو نیرا به ا نوری میکن تلاش دییایب

 به شکلی ناموفق میدیطور که دو همانــ دعوا خودسرانه  نیهر دو عامل است که طرف

. یبا سودمند دیتول یهانهیهز ی. ارزش عبارت است از رابطهکنندمیها را جدا آن ــ

شود  دیتول یزیچ دیاصلاً با ایاست که آ نیادر مورد  یریگمیارزش، تصم کاربرد نیاول

. تنها ریخ ایکند  هیرا توج دیتول یهانهیهز تواندیم یسودمند نیا ایکه آنیا یعنینه؛  ای

مبادله صحبت کرد. اگر  یدر مورد کاربرد ارزش برا توانیاست که م نیپس از ا

 یاسهیمقاارزش  یکنندهنییبرابر باشد، عامل تعبا همدیگر  ءیدو ش دیتول یهانهیهز

 خواهد بود. یها سودمندآن

چه  ،مبنا جلوتر رود نیاز ا یمبادله است. اما اگر کس یعادلانه یمبنا تنها مبنا نیا

ه؟ پس معامل کی نیرف طرفنظر صِ رد؟یبگ میتصم ءیش یدر مورد سودمند دیبا یکس

 یهامستقل از طرفکه را  یعامل دیما با ایخواهد خورد.  بیفر نفر کی یادر هر مبادله

ر د م؟یریفرض بگ ست،یها آشکار نآن یدارد و برا ارقر ءیش یدر ذات سودمند معامله

خود را  نیقابل انجام است و هر کدام از طرف اجبارصورت، مبادله فقط با  نیا

آن  نییو تع ءشیآن  یواقع یذات یسودمند انی. تناقض مندیبیم خوردهبیفر

 تیمالک یکنندگان، بدون الغامبادله یو آزاد یسودمند نییتع انیم ،یسودمند

 یبارهدر یبحث گریمسئله، د نیشدن امحض رفعو به ،ستیشدن نقابل رفع یخصوص

مفهوم ارزش  یعمل نخواهد بود. سپس کاربرد ــ گونه که اکنون وجود داردآنــ مبادله 

همان سپهر  نیخواهد شد، و ا دیدر مورد تول یریگمیمحدود به تصم یاندهیطور فزابه

 درخور آن است.

که مفهوم ارزش دو پاره گشته و هر  میدیدر حال حاضر چگونه است؟ د طیاما شرا

 یهاهنیهزکه  بر این است فرض. شودیکل نشان داده م کیعنوان دو پاره بهاین از  کی
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 یِاند، خود ارزش هستند. در مورد سودمندکه از ابتدا با رقابت مخدوش شده دیتول

 یگرید ینوع سودمند چیحاضر ه الدر ح کهییازآنجاــ است  نیچن زین یتماماً ذهن

ر هر دو د ستند،یخود با یپا یبر رو فیتعار نیتا ا میکه کمک کننیا یوجود ندارد. برا

ه است ک نیآن ا دادنِروشِ نشان نیو بهتر م؛یشواست به رقابت متوسل  یمورد ضرور

 یدهندهنشان ،دیتول یهانهیبرخلاف هز ،رقابت ،یسینظر اقتصاددانان انگل در مییبگو

 یرا در برابر سودمند دیتول یهانهیسه، هز ستیبات ژانکه یاست، درحال یسودمند

است؟  یدیتول یهانهیچه نوع هز و یچه نوع سودمند انگریب نی. اما ادهدیم قرار

 دیتول یهانهیهز و ثروتمندان دارد وهوسیبه شانس، ُمد، و هو یآن بستگ یسودمند

 تقاضا و عرضه در نوسان است. لیبهردم یبا رابطهنیز آن 

 که درنیا: بنا شده است حقیقت کیو ارزش مبادله بر  یارزش واقع انیتفاوت م

واقع به ،یارزهم نیکه انیآن تفاوت دارد؛ ا 1ارزاصطلاح همبا به زیچ کیتجارت، ارزش 

آن است و اگر اقتصاددان  متیق همان ،یارزاصطلاح همبه نی. استین یارزهمیک 

 دیاو هنوز هم با ،. اماگرفتیکار مبه «مبادلهدر  ارزش» یاصطلاح را برا نیصادق بود، ا

ت تجار یاخلاقیبا ارزش گره خورده است، مبادا ب ینحوبه متیادعا کند که ق ینوعبه

 دیولت یهانهیتوسط کنش متقابل هز متیقکه این همه،باایناز حد آشکار شود.  شیب

 یوصخص تیدر مورد مالک نیادیقانون بن کیو  حیکاملاً صح ،شودیم نییو رقابت تع

بود که توسط اقتصاددان کشف شد و سپس  یقانون نیاول یکاملاً تجرب قانونِ نیا .است

که رقابت در  یدر زمان متیق یعنیخود را انتزاع کرد؛  «یارزش واقع»قانون  نیاز ا

. البته پس از آن، آنچه دهندیرا پوشش م گریکدیحالت تعادل است و تقاضا و عرضه 

 نامد،یم «یارزش واقع»است و اقتصاددان آن را  دیتول یهانهیهز ماندیم یباق

د اقتصاعلم در  زیهمه چ ،نیاست. بنابرا متیمشخص ق یصرفاً جنبه نیا کهیدرحال

ول و محص متیبه ق مت،یمنبع ق و یعامل اصلیعنی است. ارزش،  ستادهیا خود سر یرو

انتزاع است؛  یهجوهر یوارونگ نی. همانطور که مشهور است، اشودیخودش وابسته م

 .میهم مشاهده کرد 2که در مورد فوئرباخ

                                                      
1. equivalent 

2. Feuerbach 
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*** 

است:  شده لیکالا از سه عنصر تشک کی دیتول یهانهیاقتصاددانان، هز یگفتهبه

و  ه؛یو سود سرما هیسرما ه؛یمواد اول دیتول یبرا ازیمورد ن نیقطعه زمیعنی  1رانت

 هیه سرماک شودی. اما بلافاصله آشکار مدیساخت و تول یبرا ازیکار مورد ن یرویدستمزد ن

ت عبارت اس هیکه سرما کنندیماقتصاددانان خود اعتراف  رایز اند،کسانیکار  یرویو ن

 ،ینیو ع یعیعنصر طب: ماندیم یفقط دو عنصر باق ،نی. بنابرا2«شدهذخیرهکار »از 

امل ع ه،یاست و علاوه بر سرما هیکه شامل سرما ،یکار انسان، عنصر ذهن یرویو ن نیزم

اختراع،  یمنظور من عنصر ذهن ؛است دهیشیندیآن ن یکه اقتصاددان درباره یسوم

 ای. اقتصاددان با اختراع چه کرده است؟ آکار محض است یکیزیفکر، در کنار عنصر ف

ها از آن کی چیه ایاست؟ آ امدهیدست نبهاز جانب او  یتلاش چیتمام اختراعات بدون ه

 یها در محاسبهزحمت واردکردن آن دیاو داشته است؟ پس چرا با یبرا یانهیهز

ثروت هستند و  طیاو شرا یو کار برا هیسرما ن،یدهد؟ زمببه خود را  دیتول یهانهیهز

 به علم ندارد. یندارد. او توجه اجیاحت یگرید زیاو به چ

]همفری[ دیوی، ، برتوله [ییکلود لو]خود را از  یایدارد که هدا یتیاو چه اهم یبرا

کرده است  افتیدر رهیو غ 3، ]جیمز[ وات، ]ادموند[ کارترایتشیبیل [فون وستوسی]

 نیچطور چن داندیسود رسانده است؟ او نم اندازهیب دشیکه به او و تول ییایهدا-

نظم  کیفراتر از ارقام او است. اما در  یعلم یهاشرفتیرا محاسبه کند؛ پ ییزهایچ

 یهنعنصر ذ شود،یم افتیاست که در اقتصاددان  یمنافع میکه فراتر از تقس یعقلان

د در علم اقتصا دیتول یهانهیهز انیخود را در م گاهیاست و جا دیمسلماً جزو عناصر تول

 علم، پاداش یارتقا میکه بدان میشویقطعاً خوشحال م نجایخواهد کرد. و در ا دایپ زین

 مزیبخار ج دیگمانند  یدستاورد واحد علم کیکه  میدارد؛ بدان مراهبه ه زین یماد
                                                      

 همان مفهوم ریکاردویی آن است. rent. در این متن منظور انگلس از 1
2. stored-up labour 

3 .Berthollet های نوین رنگرزی؛ دان فرانسوی و مبدع روششیمیDavy دان انگلیسی و مخترع اولین شیمی

مخترع  Cartwrightبخار؛  دیگمخترع  Wattدان آلمانی و پدر صنعت کود، شیمی Liebigای؛ لامپ رشته

 انگلیسی دستگاه بافندگی خودکار.
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علم از  جیترو یبرا ایاز آنچه که دن شتریوات در پنجاه سال اول پس از اختراعش ب

 است. آوردهجهان سود به ارمغان  ی، براصرف کرده نشیآفر یابتدا

 یو انسان، که انسان از نظر جسم عتیطب: میدر کار دار دیما دو عنصر تول ن،یبنابرا

 .میبازگرد دشیتول یهانهیبه اقتصاددان و هز یمتوانیاکنون م. فعال است یو ذهن

*** 

عدًا که ب یاگزارهــ شود، فاقد ارزش است  یآنچه نتواند انحصار دیگویاقتصاددان م

 نیا هگاآن، «ندارد یمتیق چیه» مییکرد. اگر بگو میخواه یبررس یشتریبا دقت ب

مچون ه نیزرا  نینهفته، معتبر است. اگر زم یخصوص تیکه در مالک نظمی یگزاره برا

 که. ازآنجاکندیآن پرداخت نم یبرا رانتی سک چیبه دست آورد، ه یراحتهوا بتوان به

در هر مورد خاص محدود است،  نیقطعه زم کیوسعت مناسب  کهازآنجا ست،ین نیچن

 متیکه قنیا ای پردازد،یم رانت ،یانحصار نیزم یعنیمناسب،  نیزم نیا یشخص برا

 بیجع اریبس ن،یزم زشمنشأ ار یدرباره یروشنگر نی. پس از اکندیرا تقبل م دشیخر

 محصول انیعبارت است از تفاوت م نیزم رانت میاز اقتصاددان بشنو دیاست که با

که ارزش کشت محصول را  ینیزم نیو بدتر شودیپرداخت م رانتیآن  یکه برا ینیزم

طور هب کاردویبار توسط ر نیاول یاز رانت برا فیتعر نیهمانطور که مشهور است، ا دارد.

ا ر فرضشیپ نیدرواقع درست است اگر فرد ا فیتعر نیشده است. ا حیکامل تشر

 بارهکیهمراه دارد، و رانت را به یدر تقاضا، واکنش فور یدیکه کاهش شد ردیبپذ

 حال،نیکند. باامیکشت خارج  ریکشت را از سطح ز ریسطح ز نیمقدار متناظر با بدتر

 علت رانت را پوشش ن،یبرااست. علاوه یناکاف نیو بنابرا ستین حیصح فیتعراین 

ی پتی است. سرهنگ دفاعرقابلیاستدلال هم غ نیا یبرا یحت نیو بنابرا دهدینم

آدام  فیتعر ف،یتعر نی، در مخالفت با انین ذرتاجنبش الغای قو، قهرمان 1تامپسون

 یرانت عبارت است از رابطه ،یو یگفتهکرد و آن را به اثبات رساند. به ایاح را تیاسم

 یهانیو مقدار محدود زم کنندیتلاش م نیاستفاده از زم یکه برا یرقابت کسان انیم

فاوت ت ْحیتوض نیاما ا م،یهسترانت  أکم شاهد بازگشت به منشدست نجایموجود. در ا

                                                      
1. Col. T. P. Thompson 
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 رقابت نْیشیپ حیطور که توضدرست همان رد،یگیخاک را در نظر نم یزیحاصلخدر 

 .شتگذایرا کنار م

 فیز تعرا یفقط بخش رونیو ازا میمواجه هیسوکی فیبا دو تعر گریما بار د ن،یبنابرا

 فیدو تعر نیا گریبار د دی. همچون مورد مفهوم ارزش، ما بامیدار راواحد  ءیش کیاز 

 یناشئله مسخود  نیکه از تکو میابیدست  یحیصح فیتا به تعر میکن قیرا با هم تلف

 یوربهره انیاست م یارابطه ْ. رانتردیگیها را در بر متمام جنبه نیو بنابرا شودیم

 توسط و کشت یعیطب یزیخود متشکل از حاصلخ ینوبه)که به یعیطب یجنبه ن،یزم

ن ممک رقابت. یعنی ،یانسان ی( و جنبهاستــ  بهبود کار یکار برا یروینــ  انسان

وحشت متوجه  باها تکان دهند؛ آن «فیتعر» نیا یاقتصاددانان سر خود را برا است

 .ردیگیموضوع را در بر م نیتمام موارد مرتبط با ا ف،یتعر نیخواهند شد که ا

 را سرزنش کند. بازرگانندارد که بتواند  یزیچ دارنیزم

 :کندمی یدزد قیطر نیا ازاست. او  یمشغول دزد ن،یزم یسازیانحصار با او

 شیباعث افزا[ تیجمع شی]افزاکه چرانفع خود،  به تیجمع شیاز افزا یبرداربهره

 تیبه منبع مز نیزم لیتبد ؛شودیم اوارزش املاک  شیافزا جهیرقابت و در نت

 از آنِ یتصادفکاملاً  صورتبهکه  یتیمز-نبوده است  یکار خود و حاصلکه  ایشخصی

 یدستاوردها آوردنچنگبه تاًینها وخود،  نیزم دادناجارههنگام  است. او به شده او

همان راز ثروت روزافزون  نیاست. ا یمشغول دزد ،شجرأمست[ ]کارِحاصل از 

 بزرگ است. داراننیزم

که هرکس  نیا یعنی-درآمد  کسب یبرا دارنیروش زم یکه درباره ییهاانگاره

 نکاشته باشدکه  ییدر جا نباید یکسهیچ ایکار خود را دارد،  یرویحق بر محصول ن

 یفهیوظ یتوسط ما بسط داده نشده است. اول م،یمطرح کرد یعنوان دزد، به-درو نکند

 اریز د،سازیمحروم م یرا از حق زندگ یهر نسل یدوم گذارد،یکودکان را کنار م هیتغذ

ها، هانگار نی. اکندیخود را آغاز م یزندگ بردیبه ارث م شیبا آنچه از نسل پ یهر نسل

 تیلکما دیبا ایساخت،  یرا عمل پیامدها دیبا ایاست.  یخصوص تیاز مالک یعواقب ناش

 کنار گذاشت. فرضشیپ کیعنوان را به یخصوص
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 مشترک تیمالک یهیوجود حقوق اول یتصرف، خود با ادعا یاولیهدرواقع، عمل 

ناقض سمت تما را به یخصوص تیمالک م،یبه هر سو که رو کن ن،ی. بنابراشودیم هیتوج

 .دهدیسوق م

 نیاولو ، ما و تمام آن ییکه تنها دارا ینیزمــ  تصرف چیزی برایبه  نیزم لیتبد

 .بود تصرف چیزی برایشخص به  لیتبد یمرحله برا نیآخر ــ است شرط وجودمان

 آن بر تهتوانس یگانگیخودباز اخلاقیِبیفقط به امروز  تاکه  ای استاخلاقیبی همان نیا

و  ،یتوسط تعداد اندک نیزم یسازیانحصارــ  هیاول تیمالک . و سلبردیگب یشیپ

 پایبه یحت یاخلاقیدر بــ  هاستآن یکه شرط زندگ ینیاز زم هیجداکردن بق

 .رسدیهم نم نیمتعاقب زم یهاتصرف

 لیخود تقل قتیرانت به حق م،یرا رها کن یخصوص تیدوباره مالک نجایاگر در ا

 آن نهفته است. ارزش یشهیکه اساساً در ر شودیم لیتبد یمنطق یو به مفهوم ابدییم

ارزش که با  نی. اگرددیبرم نیو سپس به خود زم شدهعنوان رانت از آن جدا به نیزم

آن انجام گرفته است  یاز کار بر رو یبرابر زانیمکه  نیزم یمساو مقدار یِوربهره

 یهانهیاز هز یعنوان بخشارزش محصولات به نییدرواقع هنگام تع شود،یم دهیسنج

ــ  با رقابت یوربهره یو مانند رانت، عبارت است از رابطه شودیدر نظر گرفته م دیتول

 پرداخت. میخود به آن خواه یکه در جا ،یواقعاما رقابت 

*** 

خود اقتصاددان  حاتیهستند؛ از توض یکیو کار در ابتدا  هیکه سرما میدید

کار، بلافاصله دوباره به  یجهیهمان نت ای ه،یسرما د،یتول ندیکه در فرآ میابییدرم

و کار بلافاصله  هیوحدت سرما نیو بنابرا شودیم لیکار تبد یو به ماده رشاخهیز

 را از هیاقتصاددان سرما ،نیاوجود. باشودیدو م نیمفروض ا یِالحظه ییِجدا نیگزیجا

 یگرید فیبا تعر کهآنبدون  ماند،یخود وفادار م یبندمیتقس نیابه  و کندیکار جدا م

 تیوحدت آن دو را به رسم ،دهدیدست مبه« کار انباشته»عنوان به هیاز سرما که

 جز ستین یزیچ ،یخصوص تیاز مالک یو کار ناش هیسرما انیشکاف م .بشناسد

. و شودیم یاست و از آن ناش شدهمیتقس طیشرا نیکه مربوط به ا کار یدرون یدوگانگ
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ــ  شودیم میتقس یو سود اصل هیبه سرما گریبار د هیسرما ک،یتفک نیپس از انجام ا

اگرچه در عمل، سود بلافاصله با  د؛یآیدست مبه دیتول ندیکه در فرآ هیسرما شیافزا

د خو ینوبهبه زیسود ن یدرواقع، حت .دیآیو با آن به حرکت درم شودیجمع م هیسرما

کاف ش نیبودن امعنای. در مورد بهره، بشودیم میمتناسب با آن تقس یبه سود و بهره

بودن وام با بهره، کسب درآمد بدون کار و صرفًا یراخلاقیاست. غ دهیرس یبه حد اعل

گنجانده شده است، اما  یخصوص تیدر مالک ترپیشدادن پول، اگرچه قرض سبببه

که  ،یداورشیبدون پ یعموم یتوسط آگاه شیها پاز حد واضح است، و مدت شیب

ها و شکاف نیداده شده است. تمام ا صیدرست است، تشخ یموارد نیدر چنمعمولاً 

 میتقســ  ییجدا نیاوج ا یو کار، و نقطه هیسرما یاصل ییماهرانه، از جدا ماتیتقس

و  دتر،یکه هر روز شد یمیتقس د؛زیخیبرم ــ و کارگران دارانهیها به سرماانسان

 نیزم ییمانند جدا ییجدا نیا حال،نیباا .شودیم ترقیعم د،ید میطور که خواههمان

 و هیسرما ن،یکه زمنیناممکن است. ا ییجدا کی ،یینها لیو کار، در تحل هیاز سرما

 .ستینکردنی نییدارند، تع یمحصول خاص چه سهم کیکار هر کدام در  یروین

کند، زمین، مواد خام تولید می. ستندین سهیمقاقابل گریسه عامل با همد نیا یاندازه

کار  یرویو ن ،است رکا یرویو ن نیمتضمن زم ه،یسرمااما نه بدون سرمایه و کار. 

سه عنصر کاملاً متفاوت است و  نی. عملکرد اهیو معمولًا سرما نیزممتضمن  کمدست

ت به نوب یوقت ن،یشود. بنابرا یریگاستاندارد مشترک اندازه نیبا چهارم ستیقرار ن

جود و اییاستاندارد ذات چیه رسد،یموجود م طیسه عنصر در شرا انیمحصول م میتقس

ها ناست که با توجه به آ یاستاندارد اتفاق کیو  گانهیاستاندارد کاملاً ب کی نیا ندارد؛

 حاصل رقابت است؛ سودِ یمعنا. رانت بهترهایقو یرقابت، حق مکاره: شودمشخص می

 درکه  ،دستمزد بهتوجه با فرد  گاهیو جا شود؛یم نییصرفاً توسط رقابت تع هیاز سرما

 .پرداخت میخواهادامه به آن 

. رودیم نیاز ب یعیرطبیغ ماتیتقس نیتمام ا م،یرا کنار بگذار یخصوص تیاگر مالک

 زیچ چیبدون کار، و بدون حرکت ه هیسرما .رودیم نیسود و بهره از ب انیتفاوت م

 ابدییدارد کاهش م دیتول یهانهیهز نییدر تع هیکه سرما یسود به وزن تی. اهمستین
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 یلبه وحدت اص هیکه سرما ایشیوهبه همان  ماند،یم یقبا هیسرما یسودْ ذات نیبنابراو 

 .گرددیخود با کار بازم

*** 

دان اقتصاد ــ یآزاد انسان تیفعال« منبع ثروت» د،یتول یعامل اصلــ  کار یروین

از کار جدا شده است،  ترشیپ هیطور که سرماهمان .کندیممواجه سختی را با شکست 

 عنوان دستمزد با: محصول کار بهشودمی میبار دوم تقس یخود برا ینوبهبه زیکار ن

خود طبق معمول توسط رقابت  ینوبهو به شدهجدا  آناز  شود،یرو مهکار روب یروین

ار سهم ک نییتع یبرا یاستاندارد مشخص چیه م،یدیهمانطور که دــ  شودیم نییتع

 زین یعیرطبیغ ییجدا نیا م،یرا کنار بگذار یخصوص تیوجود ندارد. اگر مالک دیدر تول

نیروی دستمزد  یت واقعیو اهم شودیم لی. کار به پاداش خودش تبدرودیم نیاز ب

 نییعت یکار برا تیاهم یعنیــ  شودیشده است، آشکار م گانهیب پیش از اینکه  ،کار

 .زیچ کی دیتول یهانهیهز

*** 

 زیهمه چ تیوجود داشته باشد، در نها یخصوص تیکه مالک یتا زمان میابودهشاهد 

رزندش ف نیترمحبوبــ اقتصاددان است  یاصل یبنددسته نی. اشودیبه رقابت ختم م

 ،خواهد داد شکه به شما نشان 1و مراقب سر مدوسا ــ کندینوازشش م وقفهیکه ب

 !دیباش

 یهیسو :مخالف بود یهیبه دو سو دیتول میتقس ،یخصوص تیبلافصل مالک امدیپ

مرده و نابارور است، و  انسانْ خاک که بدون کاشت و داشتِ یعنی ،یو انسان یعیطب

که  میدید ن،یبراشرط آن ]وجود[ خاک است. علاوه نیکه اول یانسان تیفعالی[ ]سویه

دو  نیشده است، و چگونه ا میتقس هیماخود به کار و سر ینوبهبه یانسان تیچگونه فعال

                                                      
1 Medusa، که پوزئیدون، خدایاما پس از این ،ای بسیار زیبا بوده استمدوسا در ابتدا دوشیزه. از اساطیر یونانی 

موجود ممکن، یعنی  ترینشود و آتنا، او را به شکل کریهکند، موجب خشم آتنا میاو را در معبد آتنا اغوا می ،دریا

 کند.یک گورگن درآورده و موهای او را تبدیل به مار می
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 یجابه شیما از پ ،نیاند. بنابراقرار گرفته گریکدیمقابل  در یستیطور آنتاگونبه هیسو

ضافه ا دیاکنون با م؛یبود گریها با همدآن یسه عنصر، شاهد مبارزه نیمتقابل ا تیحما

ناصر ع نیاز ا کیشدن هر تکهظهورش باعث تکه یاز ابتدا یخصوص تیکه مالک میکن

در مقابل  ایهیسرما رد،یگیقرار م گرید یابل قطعهقدر م نیقطعه زم کی. شودیم

 تیکمال کهییازآنجا گر،یعبارت د. بهدیگر در مقابل کارگر یو کارگر ،ای دیگرهیسرما

 کهییازآنجا نیاوجودو با سازد،یم یرا در عزلت خام خود منزو یهر کس یخصوص

 رد،یگیقرار م دارنیدر مقابل زم دارنیزم ست،ا اشهیمشابه منافع همسا یمنافع هر کس

 ،سانکیمنافع  اختلافِ نیو کارگر در مقابل کارگر. در ا دار،هیدر مقابل سرما دارهیسرما

 دهیحد کمال رسسربه  یاوضاع بشر یاخلاقیاست، ب یکسانی نیاز هم یناش قاًیکه دق

 همان رقابت است. ْکمال حدِسر نیاست؛ و ا

*** 

ود، ب هاستیلیجنگ مرکانت ادیاست. انحصار فر انحصار ،رقابتمقابل  ینقطه

 گریبار د ز،تیآنت نیکه ا افتیدر توانیم یراحت. بهبرالیشعار نبرد اقتصاددانان ل ْرقابت

 طلبیارجز انحص یلیتما تواندینم یاکنندهرقابت هیچاست.  یکاملاً توخال تزیآنت کی

از  کوچکی. هر گروه دارنیزم خواه دارهیسرماخواه داشته باشد، خواه کارگر باشد، 

 ل،درمقاب و ش،خود یبراداشتن انحصار  اش چیزی نیست مگرخواستهکنندگان رقابت

بنا شده است و منافع  یمنافع شخص یرقابت بر مبنا .گرانید یبرا انحصار فقدان

، راه انحصار از رقابت کهآن . خلاصهشودیم انحصار جادیخود موجب ا ینوبهبه یشخص

درواقع، انحصار خودْ . موج رقابت را مهار کند تواندیانحصار نم گر،یگذرد. از طرف دیم

بالا ]بر  یهااعمال تعرفه ایواردات،  تیمثال، ممنوع یبرا .رقابت است جادیعامل ا

 مشابه تناقض قاًیدق زیرقابت ن . تناقضشودیرقابت در قاچاق م جادیواردات[، موجب ا

باشد، اما به نفع  زیهر شخص است که مالک همه چ فعاست. به ن یخصوص تیمالک

 و یمنافع عموم ن،یبنابرا باشند. هاییاز دارا یمالک مقدار برابر کیهمه است که هر 

م است که هر کدا نی. تناقض رقابت ارندیگیقرار م گریکدیشدت در مقابل به یفرد

و  دننیبیم انیاز انحصار زهمه  ریناگز ،کهیدرحال خواهند،یجز انحصار نم یزیچ
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 یعنیـ ـرقابت خود متضمن انحصار است  ن،یبراد. علاوهنببر نیآن را از ب دیبا نیبنابرا

ه ک یو تا زمان ،(شودیآشکار م گریبار د هابرالیل یاکاریر نجای)و در ا ییدارا رانحصا

انحصار،  رایز، انحصار به همان اندازه موجه است تسلطوجود دارد،  هاییانحصار بر دارا

 یاملناک زِیانگبرتأسفچه اقدام  ن،یهست. بنابرا زین تیمالک، مدنشوجودآبه محضبه

ه ب ! و اگریانحصار اساس هبکاری نداشتن  درمقابل،کوچک، و  نحصاراتحمله به ا است

ه کرا  یزیکه هر چ مییفزایاقتصاددان را ب یشدهگفته ترشیپ یموضوع، گزاره نیا

 نیچن یکه اجازه یزیچ هر نیبنابراو ، ساخت یانحصار توانیداشته باشد نم یارزش

بر  یما مبن یپس ادعا، شود قابتر یعرصه نیوارد ا تواندینم دهد،یرا نم یصارانح

  .دشویمکاملًا موجه  انجامدیبه انحصار م ریکه رقابت ناگزنیا

*** 

اش تل گریکدی به دنیرس یبرا شهیاست که تقاضا و عرضه هم نیقانون رقابت ا

 یاز هم جدا و به دو جبهه گری. دو طرف بار درسندوقت هم به هم نمی چیهو  کنندیم

را  که بتواند آننیبدون ا ،دنبال تقاضا استبه شهی. عرضه همشوندیم لیمخالف تبد

کوچک و هرگز با تقاضا  یلیخ ایبزرگ است  یلیخ ایطور کامل پوشش دهد. عرضه به

 ایکه عرضه  داندینم کسچی، هیبشر یانهناآگاه طِیشرا ایندر  رایز ،مطابقت ندارد

و در  دابییم شیافزا متیاز عرضه باشد، ق شتریچقدر است. اگر تقاضا ب دقیقاًتقاضا 

ها متیبه بازار، ق[ دیجد یمحض ورود ]عرضه. بهشودیم کیتحر یعرضه تا حد جه،ینت

است  ریقدر چشمگآن هامتیاز تقاضا شود، سقوط ق شتریب عرضه و اگر ،ابدییکاهش م

 کی ــ ابدییادامه م وقفهیب هیرو نیا ،نیبنابرا. شودیم کیتقاضا تحر گریکه بار د

انع که م یاز حد و تزلزل شیب کیتحر از یناش یِدائم رییتغ ــ ناسالم همواره تیوضع

. هرگز به هدف خود برسد کهنیا نبدو ،ینوسان دائم تیوضع ــ شودیم یشرفتیاز هر پ

 گرید یجا رودیاز دست م نجایمداوم خود، که در آن هر آنچه در ا لیقانون با تعد نیا

 یشکوه اصل نی. اشودیمحسوب م یامر عال کیاز نظر اقتصاددان  ،دیآیدست مبه

و  مکنم یو آن را در تمام کاربردها ند،یبب طور که بایدآنآن را  تواندینماو  .اوست

 نیقوان از یکیقانون صرفاً  نیاست که ا یهیبد ،حالنی. بااردیگیدر نظر م اشرممکنیغ
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انقلاب  جادیا باعثاست که  یقانونهمان  نی. استین یاست و قانون ذهن عتیطب

تقاضا و عرضه، به  ینهیخود در زم یداشتندوست یهیاقتصاددان همراه با نظر .شودیم

 را یتجار یهاو بحران« کرد دیاز حد تول شیب توانیهرگز نم»کند که یشما ثابت م

 سططور متواکنون به زیو ما ن شوندیطور منظم ظاهر مدار بهکه همچون ستارگان دنباله

ش هایجوابعنوان مثالی برای ، بهمیکنمی تجربه را هاآنبار  کیهفت سال  تا پنج هر

طور منظم مانند به یتجار یهابحران نیا ،. در طول هشتاد سال گذشتهکندارائه می

و  یها با وقوع خود، بدبختو بحران-بزرگ در گذشته اتفاق افتاده است  یهاطاعون

طبقات  خیارت: دیوِبا  دیکن سهیاند )مقاکرده جادیها انسبت به طاعون یشتریب یاخلاقیب

قانون را این  یتجار یهایآشفتگ نای البته(. 211 ص ،1335 لندن، ،1کارگر و متوسط

متفاوت از آنچه اقتصاددان انتظار دارد آن را به  یاما به روش، کندیم دییطور جامع تأبه

رح مط یادوره یهاآشوب قیخود را از طر تواندیکه فقط م یقانون یما بقبولاند. درباره

 یاست که بر ناآگاه یعیقانون طب کی نیمطمئناً ا م؟یکنیکند، چه فکر م

کنندگان فمصر ازیکه ن دانستندیم دکنندگانیکنندگان بنا شده است. اگر تولمشارکت

 میانآن را  خواستندمیکنند، اگر  یرا سازمانده دیتول خواستندمیچقدر است، اگر 

 دِیگر تول. اشدیم ریپذناامکان ،آن به بحران شیکنند، نوسانات رقابت و گرا میخود تقس

 یهبدون آگا یپراکنده یهاعنوان اتمنه بهو  انسان کیعنوان صورت آگاهانه بهخود را به

غلبه  دفاعرقابلیو غ یمصنوع یتزهایآنت نیبر تمام ا م،یادامه ده ،خود یاز گونه

 یناآگاهانه دیبه تول فکرانهیب یروشبا شانس و  دیکه به ام یاما مادام کرد. میخواه

همچنان پابرجا خواهند ماند  یمدت طولان یبرا یتجار یهابحران، میادامه ده یکنون

تعداد  ریزو ناگ شودیبدتر م نیشیاز بحران پ نیو بنابرا رتریفراگ ،یدرپیپ ْو هر بحران

ز را که ا یاطبقه یندهیتعداد فزاو  سازد،یم ریکوچک را فق دارانِهیاز سرما یشتریب

 یروین یتوده یریطرز چشمگبه نیبنابرا دهد،یم شیافزا کنندیم یقِبَل کار خود زندگ

 تیاقتصاددانان ما( و در نها ی)مشکل اصل دهدیم شیشغل را افزا یدر جستجو کارِ

واب خحتی خود  یسفهکه اقتصاددانان هرگز در فل شودیم یاجتماع یانقلاب کیباعث 

 .انددهیآن را هم ند

                                                      
1. Wade: History of the Middle and Working Classes 
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شده است، تجارت  جادیرقابت ا طیشرا یواسطهمانند آنچه به هامتیق ینوسان دائم

 ت؛سین ارزش بر سر بحث گری. دسازدیاخلاق محروم م یایبقا نیاز آخر طور کاملبه را

 به و شود قائلارزش  یبرا یادیز تیاهم خواهدیم رسدینظر مکه به نظامیهمان 

این ــ  کندیاعطا م را خود آنِ از یتیموجود داشتنِ افتخارِ ،پول شکلِارزش در  انتزاعِ

و  برد،یم نیرا از ب زیهمه چ یبا استفاده از رقابت، ارزش ذات که است نظامیهمان 

. دهدیم رییتغ گریکدی به نسبترا  زیهمه چ یِارزش یرابطه ،یصورت روزانه و ساعتبه

 نییاو پ لابا نی؟ در امانَدمی یباق یاخلاق برای ]عمل[ یامکان ، مبادله گردابِ نیا یکجا

 و فروش دیخر یلحظه نیتربه مطلوب زدنچنگدنبال به دیبا یرفتن مداوم، هر کس

کاشته است درو که نَ ییجا دیبا یعنی، شود 1بازسفته کیتبدیل به  دیباشد؛ هر کس با

ساب ح گرانید یبدبخت یبر رو دیبا ؛سازد یغن گرانید ینهیخود را به هز دیکند؛ با

ها حساب فاجعه یرو شهیهم بازیک سفتهرا بزند.  اشنهاجازه دهد شانس در خا ای ،کند

 یابر، بردیبهره م یزیکه برداشت محصول بد باشد. او از هر چ یزمان ژهیوبه کند،یم

اوج  ینقطه علاوه،به .[ در زمان خود1335دسامبر  16] ورکیوین یسوزمثال، آتش

ه ب ت،یبشر رشو در کنا خ،یکه تار ییدر بازار سهام است، جا یبازسفته ،یاخلاقیب

 مچنین ه .شودیم لیباز تبدسفته یقمارباز ای یطمع حسابگر تیجلب رضا یبرا یابزار

 یو جملات« از تو سپاسگزارم...  خداونداآه » کیبا « محترم»که تاجر صادق  دیاجازه نده

هام بد بازان بازار سسفته یاندازه بهدقیقاً او  .ستدیبورس با بازدست، بالاتر از قمار نیاز ا

. مجبور است: رقابت او را مجبور کندیم یبازها سفتهآن یاندازه درست به زیاست. او ن

ها را در خود دارد. آن یاخلاقیهمان ب یو یتجار تیفعال ،نیکند. بنابرایکار م نیبه ا

بشر  یستهیکه شا ییایاست. در دن یورمصرف با بهره یرقابت، رابطه یرابطه قتیحق

 واندتیکه مرا آنچه  دیوجود نخواهد داشت. جامعه با نیجز ابه یگریرقابت د چیباشد، ه

 نیا یدارد محاسبه کند و مطابق رابطه اریکه در اخت یابزاراستفاده از با  نماید دیتول

 شیا افزاخود ر دیتول دیبا رکه چقد کند نییکنندگان، تعبا انبوه مصرف یدیقدرت تول

آن را محدود سازد.  ایرا به تجملات بدهد  دیتول یاجازه دیکاهش دهد، و تا چه حد با ای

وان ت شیو افزا هرابط نیا یبارهدر یحیقضاوت صحکه بتوانند نیا یاما خوانندگان برا

                                                      
1. speculator 
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کنم یها دعوت مداشته باشند، از آن ،رودیجامعه انتظار م یعقلان تیکه از وضع یدیتول

را مرور  1هیفور]شارل[  یهانوشته نیو همچن ،یسیانگل یهاستیالیسوس یهاتا نوشته

 کنند.

ر و کا هیکار عل ه،یدر برابر سرما هیرقابت سرماــ   یرقابت ذهن ط،یشرا نیا تحت

ه تاکنون ک ی)مفهوم ابدییم لیانسان تقل عتیبر طب یمبتن یبه روح الگوبردار ــ رهیغ

منافع مخالف، محدود به  برتریپس از  وبه آن پرداخته شده است(،  هیفقط توسط فور

 آن خواهد شد. یمناسب و منطق یحوزه

*** 

 یتابورا به تب دیتول ن،یزم هیعل نیکار، و زم هیکار عل ه،یسرما هیعل هیسرما یمبارزه

. دشویم وروریز دیتولتوسط فرایند  یو عقلان یعیآن، تمام روابط طب طیکه  کشاندیم

را  یگرید یهیسرمابا نرسد، تحمل رقابت  تیسطح فعال نیبه بالاتر یاهیسرما چیاگر ه

 دتوانیندهد، نم شیخود را افزا یورطور مستمر بهرهبه ینیزمنخواهد داشت. اگر قطعه

 اش،یکردن تمام انرژبدون صرف تواندینم یکارگر چیهمراه داشته باشد. هبه یسودآور

 بدون تواندیکه وارد مبارزه شده باشد، نم یکسر خود را در مقابل رقبا حفظ کند. ه

تحمل آن را  ،یانسان یواقع هدفاز هر  یپوشخود، بدون چشم یحداکثر انرژ رفِصَ

 یقتاست. و گرید یاز سو یسست ریسو، ناگز کیاز حد از  شیب فشارِ نیا پیامد .کند

در ند، برابر باش باًیتقر دیتقاضا و عرضه، مصرف و تول ی، وقتباشدنوسانات رقابت کم 

وجود  مازاد دِیقدرت تول یحدبهکه در آن  میرسیم یابه مرحله لاجرم ،دیتول یتوسعه

گرسنه ،یفراوان فرطمردم از  و ندارد یزندگ یبرا یزیبزرگ ملت چ یکه توده دارد

 یپوچ نیدر ا وار،وانهید تیموقع نیخود را در ا یدیمدت مد یانگستان برا .مانندیم

 شود، همانطور که احتمالاً در یشتریدچار نوسانات ب دیتول یقرار داده است. وقت یزندگ

و  از حد شیب دیرونق و بحران، تول گاهوجود خواهد آمد، آنبه یتیوضع نیچن یجهینت

 یبرا یحیوجود خواهد آمد. اقتصاددان هرگز نتوانسته است توضطور متناوب بهبه ،رکود

                                                      
1. Fourier 
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را  تیجمع یهی، نظراین وضعیت حیتوض یبرااقتصاددان . بیابد واروانهید تیوضع نیا

 تتر از تناقض ثرویمعنیب یدرواقع حت؛ است یمعنی، که به همان اندازه باختراع کرد

 ردیتوانست بپذیاو نم ،را نداشت قتیحق دنید ییتواناو فقر همزمان. اقتصاددان 

 ایذرهاو به  نظامصورت کل  نیدر ا رایز ،رقابت است یساده جهیتناقض نت نیکه ا

 .شدمی لیتبد ناچیز

دارد  اریکه بشر در اخت یدیما آسان است. قدرت تول یموضوع برا نیا حیتوض

ا تخاک را  یوربهره توانیکار و علم م یروین ه،یاست. با استفاده از سرما حدوحصریب

به  دیاقتصاددانان و آمارشناسان توانمند )رجوع کن یگفته داد. به شیافزا تینهایب

 دتوانیم «تیپرجمع» ریکب یایتانی(، بر2و  1جلد اول، فصل  ،1سونیآل تیاصول جمع

معادل شش  یتیجمع یبرا یبرسد که محصول ذرت کاف ییظرف مدت ده سال به جا

کار با  یروین شود،یم روزیاز د شتریهر روز ب هیکند. سرما دیتول یکنون تیبرابر جمع

نسان ا تابع شتریرا ب عتیطب یروهایروز نو علم روزبه ابد،ییم شیافزا تیجمع شیافزا

 یزودکه آگاهانه و به نفع همه کنترل شد، به حدوحصریب یدیتول تیظرف نی. اکندیم

ار همان ک م،ی. اگر آن را به رقابت بسپاررساندیکار را به حداقل م یروین سهم انسانیِ 

 ممکن کلش نیبه بهتر نیاز زم ی. بخشتزیبار در چارچوب آنت نیرا خواهد کرد، اما ا

مرغوب در  نیزم بیجر ونیلیم یســ  گریبخش د کهیدرحال ،رودیکشت م ریز

ش در گرد میعظ یبا سرعت هیاز سرما یمانده است. بخش زرعیلم ــ رلندیو ا سیانگل

ت شانزده ساع ایاز کارگران چهارده  یافتاده است. بخش رمقیکاملاً ب گریبخش د ،است

 یاند و از گرسنگمانده رفعالیو غ کاریب گرید یبخش کهیدرحال کنند،یدر روز کار م

خوب است،  ْتجارت : امروزدنشویوازن خارج مت نیاز ا ،یبخش ای. و شوندیمتلف 

در  ییآسابا سرعت معجزه هیوجود دارد، همه مشغول کارند، سرما یریچشمگ یتقاضا

ز، رو ردا. فشوندیم یعاص ادیکارگران از کار ز شود،یشکوفا م یگردش است، کشاورز

 نیتمام قطعات زم ارزد،یاش نمبه تلاش نیکشت زم گری. دشودیرکود آغاز م

 یکارگران شغل ستد،یایت مکناگهان از حر هیسرما انیجر ماند،یم ینشده باقکشت

 .ردیگیمازاد قرار م تیثروت مازاد و جمع در وضعیتکار کشور  یرویندارند، و تمام ن

                                                      
1. Alison: Principles of Population 
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، صورت نیا ریدر غ ،ردیموضوع را بپذ نیا ریتفس یدرست تواندیاقتصاددان نم

خود را کنار بگذارد. او مجبور است که  یکل نظام رقابت دیهمانطور که گفته شد، او با

د. بشناس تیو ثروت مازاد را به رسم تیو مصرف، مازاد جمع دیتول تزیآنت یهودگیب

را  قتیحق نیا کهییازآنجاــ  سازگار کند گریکدیرا با  هیو نظر قتیکه حقنیا یبرا

 ابداع شد. تیجمع یهینظرــ  کردانکار  یراحتبهتوان نمی

فشار  1بر ابزار معاش شهیهم تیباور است که جمع نیآموزه، بر ا نیمالتوس، مبتکر ا

که نیو ا ابد؛ییم شیبه همان نسبت افزا زین تیجمع د،یتول شیمحض افزاو به ورد،آیم

و  هایتمام بدبخت یشهیاز ابزار معاش موجود، ر شیب ریبه تکث تیجمع یذات لیتما

رد: ب نیاز ب وهیآن ش ای نیها را به اآن دیباشد، با ادیز تیجمع یوقت زیرا ،است لیرذا

 گریاد، بار داتفاق افت نیا ی. اما وقترندیبم یاز گرسنگ ای ،با خشونت کشته شوند دیبا ای

 بلافاصله شروع به پرکردن مجدد تیجمع ریتکث گرِیکه عوامل د شودیم جادیا یشکاف

ر امر در ه نیعلاوه، ا. بهشوندیاز نو شروع م یمیقد یهایو بدبخت کنندیآن شکاف م

 2دوهلنیوجود دارد. در ن ــ یبدو طیمتمدن، بلکه در شرا طیتنها در شرانهــ  یطیشرا

دم مربع، مر لیدر هر ما نفر کی یِ تیبا تراکم جمع [راستاریوــ  ایاسترال یمی]نام قد

ه، طور خلاص. بهاندعذابدر  تیانگلستان از مازاد جمع تیجمع یاندازه به زین رمتمدنیغ

 وقتی یحت نیکه زم میریبپذ دیبا م،ی[ خود باشیهینظردر ] یدنبال سازگار اگر به
 .بوده است تیمازاد جمع یآن وجود داشته، دارا یانسان بر رو کیفقط 

مار که مازاد به ش انددستانیته قاًیدق کهییاست که ازآنجا آن یخط فکر نیا یامدهایپ

 شانیارا بر یاز گرسنگ یکه مرگ ناشنیمگر ا ،انجام داد شانیبرا یکار دینبا ند،یآیم

 یبرا یگریراه نجات د چیکرد و ه شودینم یکه کار میو متقاعدشان کن میتر سازآسان

 نییکه نرخ زادوولد را تا حداقل مطلق پانیمگر ا ،ندارد وجود دستیته یکل طبقه

 ینهاد دولت کیکه نیاست، پس بهتر ا رممکنیغ یزیچ نیکه اگر چننیا ای. میآور

 جادیا ریکشتن بدون درد کودکان فق یبراکرده است  شنهادیپ 3«مارکوس»مانند آنچه 

                                                      
1. means of subsistence 

2. New Holland 

3. Marcus 
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 کودک مینودو شودیداده م جازهکارگر ا یکه به موجب آن به هر خانواده از طبقه میکن

. پرداخت اعانه جرم محسوب شودیبدون درد کشته م یداشته باشند، و هر کودک اضاف

عنوان اعلام فقر به قت،ی. در حقکندیمازاد کمک م تیجمع شیبه افزا رایز شود،یم

انون با ق ترشیخواهد بود، همان که پ دیمف اریفقرا به زندان بس یهاخانه لیجرم و تبد

با  هینظر نیاتفاق افتاده بود. مسلماً درست است که ا سیدر انگل «برالیل» 1یفقرا

است  یاهیرد»اما  ،کمال خدا و مخلوقاتش سازگار است یکتاب مقدس درباره یآموزه

 .«قیدر مقابل هم قراردادن کتاب مقدس و حقا یبرا فیضع

را  تیشرو ب عتیطب هیعل عیکفر شن نیا ن،یپست و ننگ یهینظر نیقرار است ا ایآ

ام سرانج نجایدنبال کنم؟ در ا شتریآن را ب یامدهایپ خواهمیم ایشرح دهم؟ آ شتریب

ها و است. تمام جنگ دهیحد خود رس نیاقتصاددان به بالاتر یاخلاقیکه ب میشاهد

که  است هینظر نی! و فقط استیچ هینظر نیبا ا سهیدر مقا ینظام انحصار هایوحشت

و سقوط آن منجر به سقوط کل  دهدیم لیتجارت آزاد را تشک برالینظام ل یشالوده

 تیفقر و جنا ،یثابت شود که رقابت عامل بدبخت نجایاگر در ا رایز ،شودیعمارت م نیا

 ت دفاع از آن را خواهد داشت؟أباز جر یاست، چه کس

 مالتوس را با واردکردن قدرت یهینظر انیعنوان شد، بن ترشیکه پ یدر اثر سونیآل

 یکه هر فرد بالغ حقیقت نیااستفاده از با  یو مخالفت با اصل مالتوس نیزم یوربهره

شر که بدون آن ب یتیواقعــ به لرزه درآورد  ،کند دیدارد تول ازیاز آنچه ن شیب تواندیم

نبود،  نیوجود داشته باشد؛ اگر چن توانستینم یحت قعشود، و دروا ریتکث توانستینم

به اصل موضوع  سونیکنند؟ اما آل یزندگ توانندیرشد م نیچگونه کودکان در سن

بات اث یدرست. او بهرسدیمالتوس م یجهیبه همان نت انیدر پا نیو بنابرا پردازدینم

لتوس ماکه نقض کند را  یقیحقا تواندیکه اصول مالتوس نادرست است، اما نم کندیم

 .را به اصول خود سوق داده است

 ردیبگ هدیناداین را  توانستینم ست،ینگریموضوع نم نیبه ا جانبهکیاگر مالتوس 

مازاد و مازاد  یهیطور مداوم با ثروت مازاد، سرماکار به یروین ای تیکه مازاد جمع

 دیاست که قدرت تول ادیز ییفقط در جا تیگره خورده است. جمع نیزم یهاییدارا

                                                      
1. Poor Law 
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که  یاز زمان ،ستانانگل ژهیوبه ت،یرجمعهر کشور پ تیباشد. وضع ادیز اریدر کل بس

دند بو یقیحقا هانی. اسازدیمسئله را کاملاً روشن م نیمالتوس کتاب خود را نوشت، ا

ها قطعاً به گرفتن آننظرو در گرفت،یها را در نظر مدر کل آن دیکه مالتوس با

 گرید قیبه حقا د،یرا برگز قتیحق کی. در عوض، او دیانجامیم حیصح یریگجهینت

رتکب ماو که  یدوم ی. خطادیخود رس واروانهید یریگجهیبه نت نینکرد و بنابرا یتوجه

بر  شهیهم تیجمع نیاشتباه گرفت. ا 1بود که ابزار معاش را با ]ابزار[ اشتغال نیشد ا

 ندتوانیکه م یبه تعداد افراد موجودکه تعداد افراد نیاــ   آورندیاشتغال فشار م ابزار

انون کار تاکنون توسط ق یروین دیطور خلاصه، تولبه .دارد یشوند بستگکار گرفته به

قرار  یها و نوسانات ادوارهمواره در معرض بحران نیشده است و بنابرا نییرقابت تع

ابزار اشتغال،  ،اما .گذاری آن را داردبنیانمالتوس افتخار است که  یقتیحق نیا. دارد

قدرت  شیبا افزا ابزار اشتغالاست که  یینها یجهیفقط در نت. ستیمعادل ابزار معاش ن

 د،یقدرت تول اندکِ ولو شِیمحض افزابه. ابزار معاش ابندییم شیافزا هیو سرما نیماش

نظر مد «یتقاضا. »شودیم انیدر اقتصاد نما یدیتناقض جد نجای. در اابدییم شیافزا

ز است. ا یمصرف مصنوع کی یدر نظر و« مصرف» ست،ین یواقع یتقاضا تصاددان،اق

 یواقع یکنندهمصرف کیو  ی واقعیتقاضاکنندهیک  ینظر اقتصاددان، فقط آن شخص

 قتیحق کی نی. اما اگر اکندارز ارائه هم کی کند،یم افتیاست که در قبال آنچه در

 و د،کنیم دیمصرف کند تول تواندیاز آنچه که خودش م شیب یکه هر فرد بالغ باشد

 یازدهب شود،یم نهیها هزآن یکه برا یاهیهستند که بابت سرما یکودکان مانند درختان

فرض شود که هر  دیپس باــ  ؟نه اند،قتیمطمئناً حق هانیو اــ  دهندیکلان پس م

 اریبس دیاب عهجام نیخود را داشته باشد و بنابرا ازیاز ن شیب دیتول ییتوانا دیکارگر با

 یخانوادهبایست میاو فراهم سازد؛  یدارد برا ازیخوشحال شود که هر آنچه را که ن

اقتصاددان با نگاه خام خود،  نیاما ا اجتماع دانست. یمقبول برا یاهیرا هد تیپرجمع

 .شناسدینم ،شودیپرداخت م یبه و کهرا  یآماده و ملموسجز پول نقد ِ یگریارز دهم

نند درست ما زین قیحقا نیترافتاده است که برجسته ریخود گ یتزهایاو چنان در آنت

 .کندیجلوه م تیاهمیب شیاصول، برا نیتریعلم

                                                      
1. means of employment 
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که در حال  یمنافع قی. با تلفمیبریم نیو با فرارفتن از آن از ب یسادگما تناقض را به

و ثروت مازاد  یک سومازاد در  تیجمع انیقرار دارند، تضاد م گریکدیحاضر در مقابل 

از تمام معجزات  زتری)سحرآم زیسحرآم قتیحق نیو ا ،رودیم نیاز ب سوی دیگردر 

لف ت یثروت و وفور محض از گرسنگ با وجودمجبور است  یملت( که در کل انیتمام اد

 ،انسان را ندارد هیقدرت تغذ نیکه زم زیآمجنون یادعا نیو ا ،دگردیم دیناپد ،شود

ـ است  یحیادعا، ستون اقتصاد مس نی. اشودیمحو م  یحیکه اقتصاد ما اساساً مسنیو اـ

 بهکار را  نیواقع او در ،ماثبات کن یبندهدستاز هر گزاره، از هر  توانستمیاست را م

 ینید ییِگراجزم یِاقتصاد انیمالتوس فقط ب یهیخود انجام خواهم داد. نظر وقت

و همراه  نیاز هر دو است. در مورد د یو فساد ناش عتیروح و طب انیتناقض م یدرباره

امل ک یپوچ بیترتنیهمکه به دوارمیبرطرف شد و ام شیها پتناقض مدت نای ن،یبا د

از ا ر یدفاع چیمن ه ن،یبراعلاوه نشان داده باشم. زیر اقتصاد نهدر سپتناقض را  نیا

 توانندیچگونه مردم م تشریح کند میبرانتواند مالتوس که بر اساس اصول خود  یهینظر

هماهنگ سازد، مجاز  قتیرا با عقل و حق نیو ا رندیبم یدر وفور محض از گرسنگ

 .دانمینم

گذار بوده است که  یبرا یضرور یمرحله کی ناًیقیمالتوس  یهینظر حال،نیدرع

به  علم اقتصاد، توجه ما یطور کلو به هینظر نیلطف اجلوتر برد. به میگام عظ کیما را 

 یراب ،یاقتصاد سأی نیو بشر جلب شده است و پس از غلبه بر ا نیزم دیقدرت تول

ات استدلال نی. ما قدرتمندترمیاشده منیا تیجمع شینسبت به ترس از افزا شهیهم

ر حق اگ یحت رایز ،میکشیم رونیب هینظر نیرا از ا یاجتماع دگرگونی یبرا یاقتصاد

 یدگرگون نیا فقط چرا که .شدیبلافاصله انجام م دیبا یدگرگون نیکاملاً با مالتوس بود، ا

 ،را ریتکث یزهیرغ یاخلاق تیمحدودتواند کند میفراهم می هاتوده ی که برایآموزش و

عنوان  تیجمع شیافزا یدرمان برا نیترو آسان نیعنوان مؤثرترکه خود مالتوس به

 یعنی ت،یسقوط بشر نیترقیعم ه،ینظر نیا یواسطه. ما بهازدسممکن  کند،یم

امر به ما نشان داده است که چگونه  نی. امیرقابت را شناخت طیها به شراآن یوابستگ

و  دیکرده است که تول لیتبد ییانسان را به کالا ْیخصوص تیمالک ،نمونه نیدر آخر

عام لانسان را قت هاونیلیدارد؛ چگونه نظام رقابت م یتنها به تقاضا بستگ اشینابود

آن خود چشمِ بهکه  ییزهایچ نیاتمام . دهدیعام خود ادامه مکرده و هر روز به قتل
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 تیمالک یالغا قیطر از تیسقوط بشر یالغا یسورا به ما همه، و همه م،یادهیدرا  ها

 .دهدیرقابت و منافع متضاد سوق م ،یخصوص

 یاحتمال یرا از هر مبنا تیجمع ادیز شیاز افزا یکه ترس جهاننیا یبرا حال،نیباا

. میبازگرد تیو جمع دیقدرت تول انیم یبه رابطه گریبار د دیبگذار م،یمحروم ساز

 شودیم : گفتهدشویبر اساس آن بنا م نظامشکه کل  کندیم نییرا تع یمالتوس فرمول

آخر(؛ قدرت  یو ال 32+16+3+4+2+1) ابدییم شیافزا یبا تصاعد هندس تیجمع

واضح و  ها(. تفاوت6+5+4+3+2+1) ابدییم شیافزا یبا تصاعد حساب نیزم یدیتول

 نیزم یورست؟ از کجا ثابت شده است که بهرههم ه حیصح ایاما آ ،است زیانگهراس

ار ک یروینخب!  بسیارمحدود است.  نیوسعت زم ابد؟ییم شیافزا یصورت تصاعدبه

 اگر فرض ی. حتابدییم شیافزا تیجمع شیبا افزا نیزم میزان نیمورد استفاده در ا

 شیار افزاک یرویمتناسب با ن شهیکار هم یروین شیاز افزا یناش عملکردِ شیافزا میکن

د و نامحدو نآ شرفتیکه پنیز وجود دارد  ــ علم ــ یعنصر سوم حالنینکند، باا دایپ

محلی از اعراب  اقتصاددان یمسلماً هرگز برااما  ،است تیکم برابر با سرعت جمعدست

قع، وادرــ نبوده است  یمیش ونیقرن مد نیدر ا یکه کشاورز ییهاشرفتیچه پ .ندارد

 کم به! اما علم هم دستگیبیستوس لیوو  یوید یدو نفر: سر همفر ونیفقط مد

 شیافزا نیشینسل پ یمتناسب با اندازه تی. جمعابدییم شیافزا تیجمع یاندازه

 کندیم رفتشیپ نیشینسل پ سطتو افتهیصیمتناسب با دانش تخص زیعلم ن ابد،ییم

 یزی. و چه چکندیم شرفتیپ یبا تصاعد هندس زین طیشرا نیتریدر عاد نیو بنابرا

در »که  یاست مادام هودهیمازاد ب تیاست؟ اما صحبت از جمع رممکنیعلم غ یبرا

 تیوجود داشته باشد تا تمام جمع کاریب یهانیزم یکاف یاندازه به یپیسیسیم یدره

 ی[؛ تا زمانراستاریو ــ 543، همان، ص  سونی]آ. آل« بتوانند به آنجا مهاجرت کنند ااروپ

ا استفاده بسوم کی نیا دیکه تول یکشت نباشد، و تا زمانقابل نیسوم زمکیاز  شیکه ب

 .ابدی شیزااف شتریشناخته شده است، بتواند تا شش برابر و ب ترشیکه پ ییاز بهبودها

*** 
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را در  نیزم تیکار را در برابر کار، مالک ه،یرا در برابر سرما هیسرما رقابتْ ن،یبنابرا

 گریعناصر را در برابر دو عنصر د نیاز ا کیهر  بیترتنیهمو به ن،یزم تیبرابر مالک

 یجهینت ینیبشیپ یبرا پس، .شودیم روزیاست پ تری. در مبارزه، آن که قودهدقرار می

 تیکه کار از مالکنی. اول امیقرار ده یکنندگان را مورد بررسرقابت قدرت دیمبارزه با

کار کند،  معاش خودن یمأت یبرا دیکارگر با رایاست، ز ترفیضع هیسرما ای نیزم

 یاز محل بهره دارهیو سرما با درآمد رانت خود تواندیم نیصاحب زم کهیدرحال

به  لیکه تبد نیزم تیمالک ایخود  یهیسرما از ازیدر صورت ن ایو  اش،هیسرما

 نیترمشخصفقط  ،کهنیا جهی. نتکندمین أمعاش خود را ت کرده است اشهیسرما

محصول  یبخش عمده کهیدرحال ،رسدیکار م یرویابزار محض معاش، به ن حتاج،یما

ان کارگر تریکارگر قو ن،یافزون بر ا .شودیم میتقس نیزم تیو مالک هیسرما انیم

تر بزرگ یهیطور که سرمادرست همان کند،یرا از دور رقابت حذف م ترفیضع

تر را از دور رقابت خارج کوچک تیمالک نْیزم ترِبزرگ تیتر را، و مالککوچک یهیسرما

 زرگانو با دکنندهیکه تول ییایشده است. مزا دییأتنیز در عمل  یریگجهینت نی. اکندیم

ب بزرگ نسبت به صاح دارنیتر و زمو بازرگان کوچک دکنندهیتر نسبت به تولبزرگ

 طیدر حال حاضر تحت شرا ،کهنیا جهیاست. نت انیدارند، کاملاً ع نیزم بیجر کی

زرگ، ب یهانیزم تیبزرگ و مالک یهیسرما ؛است[ روزی]پ تریمطابق با قانون قو ،یعاد

. در تیتمرکز مالک یعنیــ  بلعندیکوچک را م نیزم تیکوچک و مالک یهیسرما

 .رودیم شیپ ترعیسر اریتمرکز بس نیا ،یو کشاورز یتجار یهابحران

خش ب رایز د،نکنیاز املاک کوچک رشد م ترعیسر اریاملاک بزرگ بس ،یطور کلبه

 نی. اشودیکسر م هاملک از آن یهانهیعنوان هزبه هااز درآمد آن یکوچکتر اریبس

دق ص گرید یهاتیو تمام مالک یخصوص تیدر مالک ،یخصوص تیتمرکز مالک قانونِ

شوند، تا آنجا که جهان به  دیاپدن یاندهیطور فزابه دی. طبقات متوسط باکندیم

یچ هشود.  میمزرعه تقس ریبزرگ و کارگران فق داراننیبه زم دستان،یو ته ونرهایلیم

 نیارد: اند یادهیفا هیسرما یاحتمال ماتیتقس ن،یزم تیمالک ماتیتقس ن،یقوان یک از

 طیدر شرا لامک یدگرگون کیوقوع که با نیو خواهد افتاد، مگر ا فتدیاتفاق ب دیبا جهینت

 رو شود.هروب یخصوص تیمالک یو الغا ،ادغام منافع متضاد ،یاجتماع
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م کاست ناممکن. انحصار دست یزیاقتصاددانان عصر ما، چ یدواژهیرقابت آزاد، کل

انست واقع نتواگر به یمحافظت کند، حت یکننده در برابر کلاهبرداراز مصرف خواستیم

ا . شمدیشاگیم یکلاهبردار یانحصار درها را به رو یالغا حال،نیکند. باا یکار نیچن

وعات مصن یکس چیه رایدارد، ز در چنته یحلراه]مشکل[ تقلب  یرقابت برا دییگویم

متخصص باشند،  یدر مورد هر مصنوع دیبدان معناست که همه با نی. اما اخردنمیبد را 

واقع ، که بهشود[]مشخص می ضرورت انحصار ،رونیاست. ازا ممکننا یزیچ نیو چن

د. انحصار باشن یدارا دیبا رهیو غ هایداروساز .کنندیاز مصنوعات آن را آشکار م یاریبس

 در یواسطه نیاهرگاه . دارد ازیاز همه به انحصار ن شیب ــ پولــ مصنوع  نیترو مهم

 یبحران تجار برو برگرد  یب، است هنبود یانحصار تِیوضعدر  [پول یعنی] گردش

 مورد خاص ضرورت نیدر ا د،یدکتر وِ ژهیوبه ،یسیشده است؛ و اقتصاددانان انگلایجاد 

. کندینم جادیا یدر برابر پول تقلب یتیگونه حماچی. اما انحصار هرندیپذیانحصار را م

مسئله دارای طرف  کیموضع خود را در هر دو طرف مسئله مشخص کرد:  توانیم

 و رقابت شودیرقابت آزاد م جادی. انحصار موجب امسئله است گرِید یسو یِهمان دشوار

 نیکنند و ا وطسق دیهر دو با ،نیانحصار. بنابرا جادیخود موجب ا ینوبهبه زیآزاد ن

 برطرف شود. شود،یها مآن جادیکه موجب ا یاصلآن  تفوق قیاز طر دیمشکلات با

*** 

را که بشر اکنون ای هیما رخنه کرده و اسارت دوسو یرقابت در تمام روابط زندگ

ت که اس یبزرگ یزهیکرده است. رقابت همان انگ لیتکم ند،یبیمگرفتار خود را در آن 

 یمنظیب مییبهتر بگو ای ،یشدن نظم اجتماعشدن و پژمردهریبارها و بارها در جهت پ

 زینظم را ن نیزوال ابهاز قدرت رو یبخش د،یجد یاما با هر تقلا ،کندیعمل م ،یاجتماع

 شرفتیپ ،بیترتنیهمبه راند؛یبشر حکم م یعدد شرفتی. رقابت بر پبردیم نیاز ب

داشته باشد،  یاطلاعات میکه از آمار جرا یهر کس .کندیکنترل م زیخود را ن یاخلاق

لل عنیز از و  کندیم شرفتیپ میجرا همراه باکه هر سال  یخاص مقرراتاز  دیقاعدتًا با

 یاگسترش نظام کارخانه. باشد دهید بیآس ،شودیخاص م میجرا جادیباعث ا ی کهخاص

 ییجنا یهاها، پروندهتعداد بازداشت همراه است. تیجرم و جنا شیدر همه جا با افزا
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 کیدر  ایشهر بزرگ  کیدر  ره،یو غ هایدزدها، دلهها، سرقتدرواقع تعداد قتلــ 

اغلب  همانطور که ؛شود ینیبشیپ قابل قبولیتواند سال به سال با دقت یم ــ منطقه

نترل توسط رقابت ک زیکه جرم ن کندیقاعده ثابت م نیبوده است. ا نیانگلستان چن در

 نیمتناظر تأم یعرضهتقاضا با  نیکه ا کندیم جادیجرم را ا یتقاضاجامعه و  شود،یم

[ نی]از مجرم یتعداد مشخص اعدامِ ای دیها، تبعشکاف حاصل از بازداشت .شودیم

با  بارهکیبه یتیگونه که هر شکاف جمعهمان شود،یبرطرف م نیریبلافاصله توسط سا

طور که مردم بر ابزار اشتغال همان درست گر،ید انیبهب شود؛یواردان پر مورود تازه

که مجازات نی. ادهدیرا تحت فشار قرار م 1ابزار مجازات زیم نایجر نیا آورند،یفشار م

به  یگرید یتا چه اندازه عادلانه است را جدا از هر ملاحظه طیشرا نیمجرمان در ا

 یدادن گسترهدنبال نشانمن صرفاً به نجای. در اکنمیقضاوت خوانندگان خود واگذار م

 سقوطچه  یخصوص تینشان دهم که مالک خواهمیهستم و م یرقابت در سپهر اخلاق

 انسان به ارمغان آورده است. یرا برا یقیعم

*** 

نسبت  یگرید یژهیو تیکار، دو عنصر اول از مز هیعل نیو زم هیسرما یمبارزهدر 

 تیکارگر هدا هیعل زیعلم ن ،یفعل طیعلم؛ چرا که در شرا یهمدست: به کار برخوردارند

وده کار ب یرویاز کمبود ن یناش یکیتمام اختراعات مکان باًیمثال، تقر ی. براشودیم

]ریچارد[ و  3کرامپتون]ساموئل[  ،2وزیهارگر[ مزی]ج یزنبهپن آلاتنیماش ژهیواست، به

که  شده یاختراع داشته،کار وجود  یروین یبرا یدیشد یتقاضا هرگاه. 4تیآرکرا

 یتقاضا برا واسطه، نیبدو  داده شیافزا یریچشمگ زانیکار را به م یروین یِوربهره

نمود  ،تاکنون 1771انگلستان از سال  یخچهیتار .است افتهی کاهش یکار انسان یروین

ودکار خ نیماش یعنی ،یسیراختراع بزرگ در پنبه نیموضوع بوده است. آخر نیا داریپا

                                                      
1. means of punishment 

2. Hargreaves 

3. Crompton 

4. Arkwright 
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ار اختراع، ک نیدستمزد بود. ا شیکار و افزا یروین یاز تقاضا یصرفاً ناش ،یسندگیر

از کارگران  یمیرا به نصف کاهش داد؛ ن یدست کارِ ب،یترتنیرا دو برابر کرد و بد ینیماش

 یشه؛ نقرساندرا به نصف  گریدستمزد کارگران د بیترتنیکرد و بد کاریرا از کار ب

 را که کار هنوز باقیمانده قدرت اندکو  دیصاحبان کارخانه را در هم کوب هیکارگران عل

 یهفلسف ور،یبه دکتر  دی)رجوع کن برد نیداشت از ب هیسرما هیدر نبرد نابرابر عل

 یبرا تیدر نها آلاتنیماش نیا دیگویم اناقتصادد ،حالنی(. باا2، جلد 1داتیتول

 یابر یو بزرگتر دیبازار جد جهیتر و در نترا ارزان دی، چرا که تولاندکارگران مطلوب

شده را دوباره به استخدام خود کاریو سرانجام کارگران ب ،دنکنیم جادیمحصولات ا

 یروین دیاقتصاددان فراموش کرده است که تول نیا ایبله، درست است. اما آ .دنآوریدرم

 آوردیبر ابزار اشتغال فشار م شهیکار هم یرویکه ن شود؛یکار توسط رقابت مشخص م

نتظار کار در ا یکنندگان برامازاد رقابت شوند،یم یاتیعمل ایمزا نیا یوقت ن،یو بنابرا

ــ آن  بیمعا کهیدرحال دهد؛یجلوه نم شیب یرا توهم ایامز نیا نیهاست و بنابراآن

وهم ت ــ گرید یمیاز کارگران و سقوط دستمزد ن یمیابزار معاش از ن یگرفتن ناگهان

 ستین استیاختراعات هرگز ا شرفتیاقتصاددان فراموش کرده است که پ نیا ایآ ست؟ین

 میکرده است که با تقس وشاو فرام ایآ سازند؟یم ابدیخود را  بْ یمعا نیا ،نیو بنابرا

است، کارگر فقط در  افتهیتوسعه  ایگستردهحد  نیتمدن تا چن یواسطهکار که به

 یدستگاه خاص و برا نیکند که بتواند در ا نیمأمعاش خود را ت تواندیم یصورت

 دیدج یکارشدن به شغل و مشغول رییکه تغ رد؛یخاص مورد استفاده قرار گ یاتیعمل

 است؟ رممکنیغ باًیکارگر بزرگسال تقر یبرا

ــ  یگریمعطوف کنم، به موضوع د آلاتنیماش راتیاگر بخواهم توجه خود را به تأث

 نجای، و من در استیموضوع مربوط ن این به ماًیکه مستق پردازمیم ــ یانظام کارخانه

 یزودهب دوارمیام ن،یبرامسئله دارم و نه زمانش را. علاوه نیپرداختن به ا یبرا یلینه تما

هم و شرح د لیتفصنظام را به نیا یرانهیحق یاخلاقیات بیدست دهد تا جزئ یفرصت

 ایهملاحظ چیه یب شود،یم انیتمام نما یشرمیبا ب نجایاقتصاددان را که در ا یاکاریر

 نشان دهم.

                                                      
1. Dr. Ure, Philosophy of Manufactures 
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 پیوند با متن اصلی:
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/df-

jahrbucher/outlines.htm 
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