
   

 

  

  
  
  
  
  

  ن الرحيمام اهللا الرحمبس

» يلو كُن لَّهلَم يو ي املُلكف رِيكش كُن لَّهلَم يا ولَدذ وختي لَم يالَّذ لّهل قُلِ احلَمدو

قُلِ اللّهم مالك املُلك تؤتي املُلك من تشاُء وترتِع املُلك «، ١»من الذُّلَّ وكَبره تكبِريا
مشاُءمن تم زعتشاُء و2»...ن ت

  

 و هـدايت  پـرچم  برفرازنـدگان  و سعادت كاخ گذاران پايه بر فراوان درود
 و عـدالت  و حـق  تـرازوي  پادارنـدگان  به و امنيت و صلح به كنندگان دعوت

 پايـة  بلنـد  منـادي  آن گذشـتگان،  بنيان مكمل بر ويژه به رسالت، به برگزيدگان
 و خانـدان  و) ص(پيمبـران  خـاتم  جهانيـان،  تگيردسـ  فـروزان،  فـروغ  ايمان،

  .او گرامي جانشينان
 تركيب ترين عالي به و داده قرار كمال مسير آخرين در را آدمي قدرت، آن
 يكسـره  مـادي،  و نفساني جهازهاي و عالي تركيب همين با و درآورده حياتي
 سـو،  كيـ  از انداختـه؛  راهش به پهناور زمين بر وسيله، هر از برهنه و محتاج
 ديگـر،  سـوي  از و نواختـه  حساسـش  و لطيف پيكر بر را احتياج هاي تازيانه
 و گزنـده  هـاي  رشـته  تـا  داشـته  دور دسترسـش  از را نيازهـا  برآوردن وسايل

 ،... و بيمــاري گرمــا، و ســرما تشــنگي، و گرســنگي از احتياجــات، برانگيــزة
                                                            

 كـه  بوده خوار نه و دارد يكيشر يجهاندار در نه و گرفته يفرزند نه كه را ييخدا شيستا بگو« - 1
 .111 ،)17( اسراء»  .شمار بزرگ اريبس ار او و. باشد داشته يدوست] به ازين[

 و خُرد موجودات و گردد يم او يتوانا ةاراد به بزرگ جهان سراسر كه يانيپا و حد يب قدرت آن - 2
 و ذات جوهر وستهيپ و چرخاند يم هم گرد به را يتيگ ذرات و اجزا و ندياو ريتدب مقهور درشت
 و بحـق  تيـ مالك گرداند؛ يم يحال به يحال از و گريد يوضع به يوضع از را يموجود هر ظاهر

 كـه  هـركس  بـه  را خود بحق تيمالك و تصرف قدرت آن از ياندك اوست؛ آن از مطلق تصرف
ـ  خـود،  حكمـت  حسـب  به خواهد، ـ فرما يمـ  يارزان . سـتاند  يمـ  خواهـد،  كـه  هـركس  از و دي

  .26 ،)3(عمران آل
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 فكـرش . اندازد كار به را تصرّفش دست و سازد بيدار را وي دروني نيروهاي
 برخـوردي  هـر  در. بگردانـد  سو هر به را چشمش و كند چيزي هر متوجه را

 سـودمندي  هر و بيفزايد تأثيرش قدرت بر تأثري هر از و كند تدبير و انديشه
 بهتـري  صـورت  بـه  آمـد،  تصـرفش  تحت در را آنچه و گرداند سودمندتر را

 عقلي هاي بهره جهان زيبايي و حكمت و پيوستگي و نظم ادراك از تا درآورد
 و سـاز  و بردارد توشه كمال، طريق در موجودات، خواص و آثار از و برگيرد
  .بسازد را زندگي برگ

  
   تكامل مالكيت

 سودبخشــي ديگــر، ســوي از و نيازمنــدي و تصــرف و قــدرت ســو يــك از
ـ  رابطه، اين با. است هآورد پديد را مالكيت عالقة و رابطه موجودات تمالكي، 

 .اسـت  آمـده در تصـرف  بـه  كـه  اسـت  چيزي به نسبت تصرف حق و اختيار
 ياصـل  باشد، اعتباري و قانوني يموضوع آنكه از پيش مالكيت اصل بنابراين،
 گـاه  آن و گرديـده  حقـوقي  احكـام  منشـأ  آن از پس و است نفساني و فطري
 كـه  چنـان  اسـت؛  آمده پديد آن از سياسي و عياجتما و اقتصادي هاي مسلك
 و حيوانـات  غريزة در را حق و عالقه اين اعتبارات، و قوانين به توجه از پيش

  . كنيم مي مشاهده انسان سادة فطرت
  

  در فطرت آدمي و غريزة حيوانات مالكيت
 از عنف هب بخواهد كسي اگر و داند مي خود ملْك را خود بازي اسباب ،كودك

 خـود  حـق  گرفتن براي زاري و ناله با و كند مي دفاع خود حق از بازستاند، او
 عـالم  در خـود  حـقِ  از دفـاع  و احسـاس  ايـن . دطلبـ  مـي  استمداد ديگران از

 سـاخته  كه را اي آشيانه و النه ،حيوان. شود مي مشاهد بيش و كم هم حيوانات
 متجـاوز  و داند مي خود لكم و حق ،است آورده دست به كه را اي طعمه يا و
 بسـا  چـه  پردازد؛ مي دفاع به خود، حق به تكاا نيروي با و شمارد مي متعدي را
 را كـالغ  مـثالً  كننـد،  مـي  كمـك  او بـه  حقـش  از دفاع در هم ديگر يواناتح

 در و كند مي دفاع خود آشيانة از صدايي و سر و خشم چه با كه كنيد مشاهده
 تصـرف  را اش خانـه  خواهنـد  مي زود و اند يدهرس دير كه مهاجمي افواج برابر



  29        مالكيت تكامل3
    

 

 پرندة نوعي. ندكن مي پشتيباني او از نيز ديگر كالغان و كند مي ايستادگي ،كنند
 نر از اولي و احق آن به نسبت را خود ،سازد مي تنهايي به را اش آشيانه كه ماده
 و ردك باز بال و پر و آمد بيرون تخم از اش جوجه آنكه از پس و داند مي خود

 پرندگاني مادة و نر. راند مي بيرون آشيانه از را نر پرندة شد، برآورده احتياجش
 زيسـت  آن در دو هر نيز آخر تا اند، داشته مشاركت النه ساختن در دو هر كه
 بـا  كه بينيد مي و دانند مي خود لكم را شان النه عسل زنبور و مورچه. كنند مي
 آن برابـر  در مزاحم از و ذخيره آن در را خود كار نتايج و ذخاير ياطمينان چه
 كم حيوانات عالم در مالكيت اصل بودن غريزي داليلِ و شواهد. كنند مي دفاع
  .است مشهود بيش و

 زمـان  ،موضوع حسب به حيوانات، مانند بدوي، هاي انسان نزد در مالكيت
 محدودي چيزهاي در بدوي مردمان و حيوانات. است محدود استفاده، حد و
. گذارنـد  وامـي  را هـا  آن احتيـاج،  رفـع  از پس و دهند مي تصرف حق خود به

 ملـك  را خود مسكن محل و غار ،افروزي آتش ،صيد ابزار نخستين هاي انسان
 مـانع  و كردنـد  مـي  نظـر  صـرف  آن از احتيـاج،  رفع از بعد و دانستند مي خود

 ابتـدايي  زنـدگي  نمونـة  كـه  فعلـي،  بـدوي  قبايـل . شدند نمي ديگران استفادة
 مشـترك  خـود  ميـان  را امـوال  بيشـتر  آنكـه  عـين  در و اند چنين نيز اند، انسان
. داننـد  مـي  خود وجود ءجز و مقدس امري هم را خصوصي مالكيت دانند، مي

 خـود  ءجـز  را هـا  آن و تاسـ  خـود  بدن اجزاي و اعضا مالك كه چنان انسان،
 ،رسيده او به ميراث به يا كرده مبادله يا آورده دست به كه نيز را مالي داند، مي

 گـاه  جهـت  ايـن  از. شـمارد  مـي  محتـرم  را آن و داند مي خود شخصيت جزو
ـ  مقـررات،  و قـوانين  به توجه بدون ،انسان  ايـ  سـنگي  ةقطعـ  ايـ  گيـاهي  ةبوت
 تنة به زدن زخم با را درختي مثالً يا و ها آن به نخ و كهنه بستن با را، اي شاخه

 او بـراي  را حـق  اين هم ديگران و دارد مي اعالم ها آن بر را خود مالكيت ،آن
  .كنند نمي تصرف آن در و شمارند مي محترم
 حسـب  بـه  ،تـاريخي  سـير  در دارد كـه  ثـابتي  ريشة با ،مالكيت اصل اين
ــه مصــرف، و موضــوع و كيفيــت و كميــت جهــت از ل،احــوا و اوضــاع  ب
 اشـياي  قبايل و طوايف از بعضي در مثالً. است درآمده مختلفي هاي صورت
 ديگـر  بعضي ميان در و افراد همة ملك اراضي، جمله از غيرمنقول، و منقول
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 بـوده  مشـترك  افـراد  از بعضي يا خاص اي خانواده يا طايفه يا قبيله افراد بين
  .است

 هدف. است مالكيت تاريخ بحث به مربوط آن اطوار و مالكيت انواع بررسي
 وسـايل  پيشـرفت  اثر بر مالكيت، كه است مسئله اين به پرداختن كتاب اين كلي
 و تـوازن  رفـتن  ميـان  از منشـأ  چگونـه  تمدن، و مشتري و مال افزايش و توليد
 و، است كرده سلب بشر از را آسايش و راحتي و گرديده طبقات جنگ و تعادل
  افت؟ي هميشگي و قطعي عالج مشكل اين براي توان مي آيا اينكه

 از گرچـه  پيمـوده،  اقتصـادي  امـور  و مالكيـت  كه يپيشرفت و تكامل ادوار
 ،ديگـر  جهـات  از ،بـوده  مؤثر انسان فكري تكامل و زندگي تسهيل در جهاتي

 در نيحمصـل  و عقال پيوسته و شده انسان زندگي وزافزونر مشكالت از كيي
 معـالج  يك هيچ حال به تا ولي دارند، و داشته افكاري و نظريات آن عالج راه

 كـه  اسـت  عـالج  غيرقابل مشكالت از مردم، از بسياري نظر به و نبوده قطعي
  .باشد آن بد و خوب آثار متحمل هميشه براي انسان بايد

 اشباع براي را خود توجه و اراده هرگاه انسان كه تآنجاس از اشكال ريشة
 حاجـت  تـأمين  و ضـرورت  حـد  در داشـت،  مصروف خواهشي و غريزه هر

 هرچـه  تـا  كوشد مي است، شده آفريده آزاد و مختار چون و شود نمي متوقف
 در مالكيـت  عالقـة  و مال هرچه. دهد توسعه را خود ]ارادة[ نفوذ ةداير بتواند

 آن بـه  انسان توجه رفته،  پيش توليد وسايل و يافته اهميت بيشتر تاريخي رسي
 هـاي  قدرت كه درآمده مهمي قدرت صورت به امروز كه آنجا تا شده، افزوده
  .است داده قرار خود نفوذ تحت را سياسي و اخالقي و معنوي

 كه بوده چيزهايي مالكيت قمتعلَّ بدوي سادة زندگيِ در شد، اشاره كه چنان
 قـرار  استفاده مورد حد همان به محدود و ساده زندگي همان در استفاده براي
 تا شخص. است بوده محدود و ساده كيفاً و اًكم مالكيت ،رو اين از. گرفت مي
 خـود  تصـرف  بـه  را آن كـه  دانسـت  مـي  اشـيا  و مكان مالك را خود حد آن

 آن از ايـ  كـوچ  مكـان  آن از كـه  همين ولي كرد؛ مي فادهتاس آن از و آورد درمي
 بـه  را آن توانسـت  مـي  ديگـري  كـرد،  مي اعراض مثال، براي ،سنگ و درخت
  .درآورد خود تصرف
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 درآمـد،  اجتماع و قبيلگي صورت به خانوادگي اي فردي زندگي آنكه از پس
 و مصـرف  و توزيـع  و توليد مرحلة به تا يافت توسعه مالكيت و تصرف قدرت

 حد از مالكيت نيست، مشخص آن تاريخ كه پس، اين از. رسيد تمركز نتيجه در
 و گرفـت  ريشه بيشتر نفوس در و رفت تر پيش احتياج رفع و تصرف و احتياج

  .آمد پديد دشمني، و ترقاب و بخل و آز مانند اخالقي، رذايل ريشه اين از
  

  يدار ، مبادله، پول، سرمايه، توزيعآغاز تقسيم كار
 گـرد  كـه  است اي قبيله يا افراد مصرف و توزيع حد در توليد دوره، اين آغاز در
 به. كنند رفع كديگري همكاري با را ودخ اولية هاي نيازمندي تا اند آمده جمع هم

 بـا  و يابـد  مـي  افـزايش  توليـد  و تقسـيم  و كارها ها، نيازمندي پيشرفت موازات
 مبادلـه،  بـا . رسد مي فرا مبادله دورة توليد، افزايش و كار تقسيم و ابزار پيشرفت

 كـار  حسـب  بـه  اي، سـته د و فـرد  هـر . شود مي تأمين بهتر و تر آسان احتياجات
 بـراي  را، خـود  محصـول  مـازاد  و آورنـد  مي فراهم محصولي خود، مخصوص

 قـدرت  داراي كـه  كساني. كنند مي مبادله ديگر كاالهاي با احتياجات، ديگر تأمين
 ثروتشـان  جمـع  و مال حب غريزة و افزوده محصولشان بيشترند، ابتكار و بدني
 ها نيازمندي رفع و اوليه مبادلة از پس ،را خود محصول مازاد و شود مي تر افزون
 ايـن  در. آورنـد  دسـت  به را ديگران محصوالت بيشتر هرچه تا كنند مي احتكار
 و فسـاد  معـرض  در كـاال  و كاالسـت  بـه  كـاال  صورت به مبادالت چون دوره،
 و اجتماع هرچه. نيست چندان معيشت در تفاوت و ثروت تمركز است، اتالف

 و تعيين موضوع شود، مي تر گسترده معامالت بازار و يابد مي توسعه ها نيازمندي
 تسـهيل  و هـا  ارزش تعيـين  و توافـق  بـراي . گـردد  مي تر مشكل ها ارزش توافق

 كننـدة  تسـهيل  و هـا  ارزش نماينـدة  نخست ،پول 1.كند مي ظهور پول معامالت،
 ديگـر . گردند مي متمايز مه از مشتري و خريدار مرحله، اين در. دادوستدهاست

 عمومي احتياج موقع در را خود كاالهاي پول و سرمايه صاحبان كه نيست الزم
 كنند ذخيره نشود، فاسد كه آنجا تا را، خود كاالي توانند مي بلكه آورند؛ بازار به

                                                            
پاگرفته، ولي در  در كشور ليدي م پيش از ميالد مسيحگويند اختراع سكه از سدة هفت مي مورخان - 1

صورت گرفته، مسكوكاتي بـه دسـت آمـده كـه ظـاهراً       اكتشافاتي كه اخيراً در كشور هندوستان
 )ويراستار. (مربوط به سه هزار سال پيش از ميالد است
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 تواننـد  مـي  آسـاني  بـه  هم را پول. بفروشند بيشتري قيمت با احتياج موقع در تا
 در. برسانند مصرف به را آن اندازه به و احتياج موقع در تا كنند گنجينه و ذخيره
 نتواننـد  واقعـي  ارزش بـا  و موقـع  بـه  كـه  توليدكننـدگاني  بسا چه شرايط، اين

 صاحبان و داران سرمايه دست به ارزش تعيين زيرا كنند، مبادله را خود محصول
 محصـوالت  كمتـر  ارزش بـا  بخواهنـد  موقـع  رهـ  تـا  گيرد، مي قرار بيشتر پول

 بـا  احتيـاج،  وقـت  در دوبـاره،  و بخرند احتكار و مصرف براي را توليدكنندگان
 خـود  ثـروت  بـر  و بفروشـند  توليدكننده خود يا و كننده مصرف به بيشتر قيمت
 و اركـ  و بدني نيروي يعني ،كارگر و مولّد طبقة بيشتر، سرماية جذب با. بيفزايند
 طور به چندي، از پس و آيد درمي سرمايه و پول صاحبان اختيار به آن، متعلقات
  .گردد مي دار سرمايه بردة و غالم كارگر رسمي

 دراختيـار  يكسـره  طبيعـت  منـابع  و زمـين  در متصرف و مولّد طبقة چون
 ملكيت به هم طبيعي منابع و ينزم شد، آنان بردة رسماً يا درآمد، داران سرمايه

 و ارزش تعيـين  نماينـدة  عنـوان  به نخست كه پولي سرانجام و آيد درمي ناآن
 وسـيلة  و كـاال  هـر  از تر ارزش با ،خود ،بود شده جعل مبادالت تسهيل وسيلة
 هـا  كوشش هدف آن قدرت و كند مي گرم را رباخواري بازار و شود مي  معامله

  !گردد مي ها قدرت موجب و
 هـاي  سررشـته  گرفـت،  قـرار  اي طبقـه  دسـت  در كه پول سررشتة بنابراين،

 همـان  دست در آن دنبال به هم حكومت و سياست طبيعي، انساني، هاي سرمايه
 اخـالق  و نفسـانيات  اجتمـاع،  طبيعـي  نظـام  ترتيـب  بدين و گيرد مي قرار طبقه

 بـاز  رشد از نسانيا فضايل و بشري استعدادهاي حال، اين در. شود مي دگرگون
 بقا، تنازع غريزة و رود مي ميان از تدريج به تعاون و خيرخواهي حس و ماند مي
 نشـان  رخ ها، رحمي بي و ها ستم ها، جنگ در است، حيواني عالم مواريث از كه
 متضـاد  طبقات و اختالف تفرقه، به مبدل اجتماع هماهنگي و وحدت دهند؛ مي
 نفوس، و اموال در متصرف و مالك طبقة برابر رد بينوا و محروم طبقة. گردد مي
 اوضـاع  چنين در. كنند مي بندي صف دارند، دست در هم را حكومت عموماً كه
 تـوزي  كينـه  و دشـمني  صـرف  استعدادها همة نشود، جويي چاره اگر احوالي، و

 بـر  اضطراب و نگراني و شود مي سلب همه از اطمينان و آسايش و شد خواهد
  .رسد مي فرا اجتماع فناي و  انحطاط دورة و گردد مي مستولي مهه
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  پيدايش نظريات و قوانين
 خطـر  و شـود  مي خارج اعتدال از اقتصاد و مالكيت وضع كه مجتمعي هر در

 فكـر  بـه  نظر اهل و انديشان عاقبت معموالً گردد، مي نمايان نابساماني و انهدام
 بيـداركردن  و خيرخواهانـه  تذكرات يا قوانين وضع طريق از تا افتند، مي چاره

 بـه  ثـروت  و قـدرت  اربـاب  دادن توجه و دوستانه انسان عواطف و احساسات
 اجتمـاعِ  كـه  اي فرضـيه  و نظريـه  عرضة طريق از يا و اجتماعي هاي مسئوليت
. آورند عمل به جلوگيري آن انهدام و سقوط از بنماياند، را مهري با و عادالنه
 گـردد،  نمي تقويت انساني فضايل و عقيده و ايمان مبدأ از طرق اين ونچ ولي
 طغيـان  از بايـد  كـه  چنـان  هـا  عالج اين. است زودگذر آن اثر يا ندارد اثري يا

  .كند جلوگيري تواند نمي اندوزي مال و طلبي فزون غريزة
 وضـع  چگـونگي  كـه  ندارنـد  توجـه  مطلـب  ايـن  به نظران صاحب بيشتر
 و اسـت  اجتمـاع  طبقـات  و افـراد  رفتـار  و اعمال نتيجة دياقتصا و اجتماعي
 از را زنـدگي  ظـواهر  تـوان  نمي و است اخالقي و نفسي آثار از رفتار و اعمال
 بـه  متكـي  تـا  قـانوني  و نظريـه  هـر  رو، اين از. دانست منفك نفسيات و باطن

. شود نمي اجرا بايد كه چنان و ندارد بقايي و ثبات نباشد، اخالقيات و نفسيات
 بـه  بايـد  مالكيت دربارة تبديلي و تشريع و نظريه هر كه است اين از غير مگر

 منبعـث  مجريان ياتنفس و ايمان از قدرت اين اگر گردد؟ اجرا قدرتي وسيلة
 مجري چگونه ،اند طلبي افزايش و مال حب غريزة محكوم خود كه نآنا نشود،
 بـا  كـه  شـرق،  ورهايكش و سرزمين در كه است سبب همين به باشند؟ قانون
 و نفـوذ  انسـاني  عواطـف  و اجتمـاعي  مسـئوليت  و ايمـان  ن،يمصلح و اديان
 و نمـدو  شـرايع  و قـوانين  پيشـين  ادوار در آنكـه  با - شتهدا عميق هاي ريشه

 ]سـطح [ اخـتالف  بسـا  چـه  و نداشته وجود اقتصادي و مالي امور در وسيعي
 سـطح  اخـتالف  و نبحرا دچار كمتر اجتماعات - است بوده بسيار هم زندگي
 هـم  اجتمـاعي  و اقتصادي هاي فرضيه و نظريات ،رو اين از و اند شده  طبقاتي
  . شود مي ديده كمتر

   نآنا ميان در ديني مواعظ و قوانين كه وقتي تا شهرنشيني، از پس ،يهود قوم
 با ند،برد مي سر به اسرائيل بني پيغمبران سرپرستي تحت و بود ]مؤثر[ و حاكم
  . نشدند طبقاتي اختالف گرفتار دوستي، مال همة
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 نفوس و شدند همدست قدرت صاحبان با ديني پيشوايان كه همين ،ايران در
 اخـتالف  گرديـد،  سسـت  هـا  ايمـان  و دادند قرار تجاوز مورد را مردم اموال و

 طبقـات  از طرفـداري  بـه  مزدك و ماني امثال ميان اين در و شد شديد طبقاتي
   از پـيش  و اجتمـاع  تشـكيل  از پـس  ،قـديم  روم و يونان در. كردند قيام محروم
 و آمـد  پـيش  شديدي هاي بحران نتيجه در و طبقاتي اختالف مسيحيت، ظهور
 برضـد [ محروم قاتطب تحريك به كه پاخاستند به سخنوري و حساس مردان

 را ثروتمندان و اشراف زندگي خود خطابة و شعر در و پرداختند مي] توانگران
 و جـويي  انتقـام  حـس  و كردنـد  مـي  مقايسـه  محرومـان  و بينوايان زندگاني با

 كردند؛ مي تشكّل به دعوت را آنان و بيدار ديده رنج طبقة اين در را ورزي كينه
 تـأمين  را محـرومين  حقـوق  و عدالت هك اي مدني و قانوني اصول چون ولي
 اگـر . رفتنـد  مـي  ميـان  از گيرنـد،  دسـت  به قدرتي آنكه از پيش نداشتند، كند،

] و توانگران[ تسليم ناچار زماني، اندك از پس آوردند، مي دست به هم قدرتي
 بودنـد،  ثروتمندان و اشراف نمايندة كه هم ها حكومت. شدند مي داران سرمايه
 كه نويدهايي يا گرفتند مي پيش كه روشي با كردند، مي رخط احساس كه همين
 ناراضــيان در موقــت اميــدي كردنــد، مــي وضــع كــه اصــولي يــا دادنــد، مــي
 ميـان  از مخـدر  داروهـاي  گونـه  ايـن  با طغيان خطر كه همين و انگيختند برمي
 آنكه با ،قديم يونان. گشت برمي سابق مسير به اقتصادي و مالي وضع رفت، مي
 و مشـخص  آيـين  و ديـن  داراي شـد،  مـي  محسـوب  علـم  و تمـدن  مراكز از

 نافذ و حاكم يكسان طبقات همة بر تا نبود همگاني معنوي اصول و معتقدات
 گذشـتة  وضـع  مـبهم  و پايـه  بـي  اوهام از كه بود ها همان آنان معتقدات. باشد
 درآمدنـد،  اعياجتمـ  صـورت  به آنكه از پس و بودند كرده حفظ شان اي قبيله
 شده ثروتمند دريايي نقل و حمل و بازرگاني راه از كه اشراف، و مالكين طبقة
 و غالمـان  و محرومين طبقة آنان، مقابل در. كردند مي حكومت آنان بر بودند،

 سـر  به جنگ و اختالف در مالكين و حكّام طبقة با پيوسته كه بودند كارگران
 كـه  خـارجي،  هـاي  جنـگ  بـا  داخلـي  يها دشمني و اختالفات اين. بردند مي

. داد مـي  قـرار  فنا و سقوط معرض در را يونان كشور بودند، آن درگير هميشه
 و عـدالت  ايجـاد  بـراي  دانشـمندان،  و نظـر  اهـل  كـه  شد آن منشأ وضع اين

  .بپردازند نظرياتي يا قوانين وضع به مردم، همبستگي
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  فرضيه و تصوير مدينة فاضله
 هـاي  حكومـت  كـه  دريافتند چون دورانديش، مصلحين و فالسفه اين از بعضي
 و اجتمـاعي  عـدالت  اجـراي  ضامن يك هيچ متداول هاي قانون و زمان معمولي
 كـه  ديدنـد  آن را هماهنگ و عادل اجتماع به وصول راه نيست، عمومي حقوق
 ها خاطره در را آن آل ايده و سايه و كنند طرح را حكومتي و اجتماع چنين نقشة
 و گيـرد  قـوت  اذهـان  و نفـوس  در تدريج به نقشه] و طرح[ اين تا دهند، جاي

 و گيـرد  خود به عمل صورت زمين از اي نقطه در كه باشد كند، پيدا طرفداراني
  .شود گسترده ذهن خارج به ذهن از سايه اين

 1افالطون نظرية - ها آن همة از مشهورتر و -  مدينه اين طرح و نقشه اولين
 عـدالتي  بي و اجتماعي و اقتصادي وضع حاكمه، هيئت ستم از افالطون. است
 و سـتم  از و سـاخت  مرگ به محكوم گناه بي را سقراط مانند مردي كه ،يونان

 خـود  مانند بي فكر و هوش قدرت و آمد تنگ به رفت مي مردم بر كه فشاري
 قسمت ده در ،افالطون. برد كار به هماهنگ و النهعاد اجتماعي طرح براي را

 مدينـة [ بـه  وصـول  راه محكم، آراي و كامل دقت با خود، 2جمهوري كتاب
  .است كرده ترسيم را آن حكومت نقشة و] فاضله

                                                            
و به احتمال قوي در سـال   ترين فالسفة جهان است كه در آتن ، يكي از بزرگ)Plato( افالطون - 1

او در بيست سالگي بـراي تكميـل معـارف    . م در خانوادة متشخص آتني متولد شد.ق 427/428
پـس از اعـدام   . اين مصاحبت و شاگردي به مدت ده سال ادامه يافـت . خود شاگرد سقراط شد

و  او بـراي چنـدين سـال در شـهرهاي يونـان     . را تـرك كـرد   آتن م افالطون.ق 399به  سقراط
بازگشت  م به آتن.ق 388در سال  پس از سفري به سيسيل. كشورهاي بيگانه به گردش پرداخت

 361و  366در آكادمي در اثر دو بار سفري كه در سال  ات افالطونتعليم. و آكادمي را بنيان نهاد
 347بازگشت و در سال  م به آتن.ق 360در سال  افالطون. داشت به تعويق افتاد م به سيسيل.ق
ـ  جمهورانده رسالة ترين اثري كه از افالطون به جا م مهم. م در همانجا مرد.ق ـ م ةاست و نظري ل ثُ

، ترجمـة  تـاريخ فلسـفه  ، فردريك، كاپلستون. آيد به شمار مي هاي افالطون ترين نظريه نيز از مهم
، صـص  1، ج1380هنگـي،  ، چاپ چهارم، تهران، انتشارات علمـي و فر الدين مجتبوي سيدجالل

 )ويراستار. (157- 160
هـاي   ترين آثار قديم در فلسفة سياسـت اسـت و سرمشـق مدينـه     از مهم نوشتة افالطون جمهور - 2

 اين كتاب به صورت ديالوگ و مانند ديگـر رسـاالت  . فاضله و يوتوپياهاي ادوار بعد بوده است
محور اصلي كتاب مسئلة عدالت است، كه بحث در آن . است قراطافالطون، سخنگوي اصلي س

  )ويراستار. (257- 279، صص1همان، جكاپلستون، فردريك، . رسد مي» كشور شهر كامل«به 
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 تربيـت  بـه  مربـوط  تنهـا  را فاضـله  مدينـة  حفظ و ايجاد كتاب، اين در او
 اسـتعدادهاي  داراي كـه  را افـرادي  نخست وي. داند مي حكّام دقيق و صحيح
) 2 هنرمنـدان،  و كشـاورزان ) 1: كنـد  مـي  تقسـيم  طبقه سه به اند ذاتي مختلف
 اسـتعدادهاي  حسـب  به را، طبقات تقسيم و تخصيص او. حكّام) 3 سپاهيان،
 شـرح  بـه  گـاه  آن] افالطون. [داند مي فاضله مدينة پاية و اساس ها، آن مختلف
 و حكومـت  اسـتعداد  كه پردازد مي كساني جسمي و اخالقي و روحي تربيت
 ،]حكومت مستعدان[ آنكه از بعد وي، عقيدة به. دارند كودكي از را خلق ادارة
 حـق  آمدنـد،  بيـرون  خـوب  امتحـان  عهدة از علمي، و تربيتي مراحل تمام در

 در بايـد  را آنـان . گيرنـد  دست به را امور زمام بايد و است آنان براي حكومت
 است نظامي هاي خانه يا چادرها زير كه دهند جاي كشور از مخصوصي مكان

 داشـته  امالك و خانه مال، است، الزم زندگي تأمين براي آنچه از بيش نبايد و
 باشد؛ داشته مخزن و پستو نبايد دارند منزل آن در كه اي ساده هاي خانه. باشند
 يـك  معـاش  كفاف اندازة به فقط رسد، مي آنان به مردم از كه حقوقي و جيره
 نفسياتشـان  كـه  بداننـد  بايـد  آنان. نشود افزوده آن بر چيزي و باشد آنان سال

 از و اسـت  ثابـت  و بـاقي  كه است آسماني زر و سيم و گرانبها گنج و ذخيره
 نبايـد  را چيزها اين لذا نيازند؛ بي است، فساد معرض در كه زمين، نقرة و طال
 نكننـد  حمل نقره و طال از چيزي خود با] همچنين. [دارند نگاه خود خانة در
 و خـود  نفسي هاي ذخيره تا بياشامند، و بخورند نبايد نقره و طال ظروف در و

 و ملـك  تهيـة . كننـد  حفـظ  بتواننـد  كـامالً  را قـانون  حـدود  و اجتماعي نظام
 بـه  ت،اسـ  خطرنـاك  جامعـه  ايـن  طبقـات  عمـوم  براي نقره و طال اندوختن
 آنكـه  جـاي  به سازند، فراهم نقره و طال و ملك اگر كه حكام براي خصوص

 آتش خودشان ميان و مردم و آنان بين و شوند مي صرّاف و زارع باشند، حاكم
 در خـود  اموال و خود حفظ براي بايد پيوسته و شود مي ور شعله طمع و كينه
 ،نتيجه در .ورزند مي عطم توده و رعيت مال به تدريج به و باشند هراس و بيم
 خواهنـد  خونخوار هاي گرگ باشند، هوشيار و پاسبان هاي سگ آنكه جاي به
 تـورم  تـا  كننـد  نظـارت  ديگر طبقات بر كه اند موظف حكام كه حالي در. شد

 نقره و طال زمين، احتكار و نيايد پيش ديگر بعضي در فقر و بعضي در ثروت
  . كندن ايجاد فاضله مدينة در شكاف و اختالف
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 فاضـله  مدينة در مالكيت وضع دربارة افالطون نقشة و نظريه از اجمالي اين
 ثابـت  و جـامع  طـور  بـه  فرضيه اين كه دارد اعتراف خود ،افالطون ولي. است
 آيـا : پرسـد  مـي  كه شاگردانش از يكي جواب در كتاب، اواخر در. نيست عملي
 بـه  عمـل  صورت زمين در اگر كه گويد مي است؟ ممكن اي نظريه چنين قتحق
   1.است همين عادالنه حكومت طرح آسمان در نگيرد، خود

 عمـل  با كامالً جمهوريت نقشة و طرح كه كرد توجه افالطون آنكه از پس
 نـام  بـه  ديگـر  كتـابي  نيسـت،  تصـور  قابل عموم براي حتي و كند نمي تطبيق

 بـه  تـر  نزديـك  صـورتي  به را، فاضله حكومت نقشة آن در و نوشت 2واميسن
 را محـدود  مالكيت كتاب اين در او. كرد تشريح قانوني، طرح و عمل و اذهان
  3.است دانسته جايز حكام براي

، استادش،افالطون ة، كه بيشتر به واقعيات عملي توجه داشت، نظري4ارسطو
  گويــد كــه اســتاد چــون     او مــي. دانســت را غيرعملــي و مــردود مــي  

  

                                                            
 ،تمـدن  خيتار دورانت، لي؛ و257، ص1ج ،همان ك،يفردر ،كاپلستون: ك.ن شتريب ليتفص يبرا - 1

 يعلمچاپ ششم، تهران، شركت انتشارات  ،پور انيآر نيرحسيام ،ييع پاشا ،د آراماحم ةترجم
 )راستاريو. (583، ص2، ج1377 ،يو فرهنگ

. شـود  يخوانـده مـ   نومـوس  ونـان ياسـت كـه در    نيقـوان مقصود همان كتاب  رسد يبه نظر م - 2
 )راستاريو(

 در آخـر عمـر   كـه  برده است؛ چنـان  يخود پ يبودن آرزوها يرعمليخود، به غ ،ظاهراً افالطون - 3
. سـت اثر اوست و ناتمـام مانـده ا   نينوشته است، كه آخر نيقوان اي سينوامبه نام  يگريد ةرسال

اشتراك عدول كرده و قائل شـده   ةقيشده است و از طر تر كيكتاب به عمل نزد نيدر ا افالطون
اطـالع   يبـرا . باشـد  ييايـ و جغراف يتابع اوضاع و احوال اقتصاد ديو نظامات با نياست كه قوان

 )راستاريو( 270- 279، صص 1همان، ج ك،يفردر ،كاپلستون: ك.ن شتريب
، شـهري در  اي ثروتمنـد از اهـالي اسـتاگيرا    در خانواده. م.ق 384، در سال )Aristotle( ارسطو - 4

 عضو آكادمي افالطـون . م.ق 368رفت و در سال  سالگي به آتن 17در . ، به دنيا آمدشمال يونان
 بـه آسـوس   ، پس از مرگ افالطـون ارسطو. سال در آنجا درس خواند و تدريس كرد 20و  شد

خـواهرزادة فرمـانرواي وقـت     او با پوتيـاس . از آكادمي را در آنجا تأسيس كرد اي  رفت و شعبه
، را آمـوزش فرزنـدش، اسـكندر مقـدوني     دونيبه دعوت فيليپ مقـ . م.ق 343در . ازدواج كرد

مدرسـه بـه   . مدرسة خـود را تأسـيس كـرد   . م.ق 335در  پس از بازگشتش به آتن. دار شد عهده
و پـس از   323در . معـروف بودنـد  ) مشائيان(و اعضاي آن به پريپاته تيكوي ) مشائي(پريپاتوس 

را به شاهنشاهي خود ملحق كرده بود، آتش احساسـات ضـدمقدوني اوج    كه آتن گ اسكندرمر
  در آنجا . م.ق 322رفت و سال بعد در  او به ناچار به خالكيس. هم شد گير ارسطو گرفت و دامن

  

←  
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طبقات و افراد را در طرح مدينة فاضلة خود محدود ساخته، سعادت و آزادي 
آنان را ناديده گرفته است؛ در حالي كه اگر طبقات و افراد اجتمـاع در كـار و   

مند به زندگي  ايد عالقهكه ب كوشش و ابراز استعدادهاي خود آزاد نباشند، چنان
، كشـور را  ارسـطو . نخواهند شد و سعادت و رفاه عمومي تأمين نخواهد شـد 

از ديـدگاه او، همـان   . دانسـت  خانوادة بزرگ و خانواده را اساس كشـور مـي  
روابطي كه در ميان اعضاي خانواده با هم و بـا سرپرسـت خـانواده متعـارف     

در ميان خانواده ثروت . باشد] حاكم[ردم و دولت است، بايد در ميان طبقات م
از ضروريات زندگي است، ولي آنچه زايد بر ضـروريات و مصـارف ثـروت    

اي كه بـراي جمـع و ذخيـرة ثـروت باشـد،       بنابراين، هر شغل و پيشه. نيست
مبادالت و معـامالت بايـد بـر اسـاس احتيـاج      . غيرصحيح و بلكه مضر است

ن بر احتياج فروشندة كاال باشد، نه تحصـيل پـول و   خريدار به كاال و زايد بود
ثروت، پول فقط وسيلة مبادله است و نبايد وسيلة جمع ثـروت و ربـاخواري   

اندوزي كنند، اختالف و اختالل پـيش خواهـد    اگر پول را وسيلة ثروت. شود
ور، صـنعتگر و   ه، دخالـت طبقـات پيشـ   ، مانند معلمش، افالطـون ارسطو. آمد

كشاورز را در كار حكومت و سياسـت، از جهـت وضـع روحـي و جسـمي      
   1.داند مخصوصي كه دارند، مجاز نمي

 قائـل بـه آزادي   ، دربارة مالكيـت ، يكي ديگر از شاگردان سقراط2گزنفون
  هـاي دريـايي    زرگاني از راهاو اول به كشاورزي و پس از آن به با. مطلق است

  

                                                                                                                                
 ترين فيلسـوفان غربـي اسـت كـه آثـار گونـاگوني در فيزيـك،        ميكي از مه ارسطو. درگذشت ←

او را معلـم اول  . شناسي، منطق، علم بيان، سياست، دولت و اخـالق دارد  متافيزيك، شعر، زيست
 )ويراستار(. 307- 310، صص1، جهمان ك،يفردر كاپلستون،. خوانند مي

 )راستاريو. (401ص ،1ج ،همان ،كيفردر ،كاپلستون: ك.ن شتريب ليتفص يبرا  - 1
 در آتن. م.ق 427يا  428، مورخ و نويسنده و سردار يوناني است كه در )Xenophon( گزنفون - 2

و  اتفاق افتاد، سپري شد و اسپارت هايي كه ميان آتن دوران جواني او ظاهراً در جنگ. به دنيا آمد
را در دوران  گزنفون. به كسب دانش و حكمت پرداخت ها نيز تحت تأثير سقراط در همين سال

 گزنفون. كردند هاي متأخر او را بيشتر مورخ معرفي مي شناختند و در زمان قديم يك فيلسوف مي
خـوان،   او آوازه. متولـد شـد   و در كلوفـون  در سـواحل ايـوني  . م.ق 570تـا   475هاي  بين سال
كـس را   ظاهراً وي شـاگردي هـيچ  . او به اصالت اخالق اعتقاد داشت. گرد بود ساز و دوره آهنگ

   را در تـاريخ فلسـفة يونـان    آنچه گزنفون. دانند گذار مكتب فلسفي الئا مي او را پايه. نكرده است
  

←   
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هاي بازرگاني و استخراج معـادن،   داد و دولت را به تأسيس شركت اهميت مي
در آثـار كشـورهاي   . كرد ها توصيه مي كردن آن به خصوص طال و نقره و ملّي

متمدن قديم و روميان، پـيش از نفـوذ مسـيحيت در ايـن سـرزمين، نظريـات       
قتصاد مشهود نيست و روميان در اين باب مستقل و مدوني دربارة مالكيت و ا

  .كردند پيروي مي از عقيدة دانشمندان يونان
 اقتصـاد  وضع شرقي، اروپاي و روم در مسيحيت] گسترش و[ نفوذ از بعد

 از پـس . گرفـت  قـرار  مسيحيت تعاليم نيز و ملّي طبيعي، سنن تابع مالكيت و
 تـا  وسـطا،  قـرون  آغاز و مهاجم قبايل دست به) م393(روم راتوريامپ سقوط
 از بعـد  و بـود  غـارت  و قتـل  و مـرج  و هـرج  دستخوش اروپا سراسر مدتي

. شـد  حكمفرمـا  تجمـل  و يدار سرمايه اشرافيت، شهرها، در سكونت آرامش،
 هـا  مدت قاره اين وسيع هاي سرزمين و كرانه ساكنان از شماري عمومي شغل
 بـه  دادن تسـلي  وسـيلة  تنهـا . بود داري گله و كشاورزي اي غارتگري و دزدي

 مسيحيت تعاليم همان اشراف و داران سرمايه آوردن انصاف سر بر و محرومان
 انصاف، عدل، به را مردم توانستند مي ديني پيشوايان تنها زيرا رفت، مي شمار به

(  جديـد  عهـد  اخالقيـات  و) تـورات (  عتيق عهد قوانين اجراي صبر، ،انفاق
 از و كردنـد  مـي  مالمـت  را ربـاخواران  و ثروتمندان آنان. كنند دعوت) انجيل
 سـر سرا در. گرفتنـد  مي كليسا و خيريه مصارف و فقرا عنوان به مالداران اموال
 تعاليم] مبلّغ[ و اختالفات رفع و قضايي مرجع كليساييان و كليسا وسطا، قرون

 علمـاي  از] خـود [ نويسـندگان  و دانشـمندان  مـدت،  ايـن  در. بودند اخالقي
 و پيـامبران  الهامـات  آنـان  هاي انديشه و نظريات سرچشمة كه بودند مسيحي
 بـوده  ،ارسـطو  خصـوص  بـه  ،ونـان ي علماي نظريات و افكار با آميخته گاهي
  .است
ــا در وســطا، قــرون اواخــر در  و تجــارت توســعة و تمركــز از پــس ،اروپ

 و يافتنــد قــدرت پــيش از بــيش داران ســرمايه و اراضــي مــالكين كشــاورزي،
 حفظ براي حاكمه، طبقات. گرديد رايج سيم و زر و پول اندوختن و رباخواري

                                                                                                                                
 

 .او در پرداختن به مسـائل خداشناسـي و عقايـد دينـي بـود      ةهاي تاز ممتاز كرده است، انديشه ←
هاي جيبي،  ، چاپ دوم، تهران، شركت سهامي كتابالمعارف فارسي ةداير، غالمحسين، مصاحب

 )ويراستار. (2395، بخش اول، ص2، ج1380



   اقتصادي مباحث        40
 

 

  ]امـر  همـين [ و داشـتند  اتكـا  و احتياج داران سرمايه به خود، سپاهيان و قدرت
 تحـوالت  ايـن  ميـان  در. زد مـي  دامـن  اقتصادي اختالل و طبقاتي اختالف به

 اجتمـاع  خاص وضع ها آن منشأ كه گشت مي ظاهر مختلفي اقتصادي نظريات
 عقايـد  ايـن  از يك هيچ رو، اين از. بود نظران صاحب طبقة و تربيت به بسته و

 ايـن  از بعضـي . دبـو ن جامعـه  عمـوم  عـالج  باعث و نكرد بيان را كلي اصول
 و طرفداري براي ديگر بعضي و بينوايان و دهقانان از حمايت به ناظر نظريات

 اواخـر  از.بـود  كليسـا  گرداننـدگان  و تجار يا نيمالك و اشراف حقوق از دفاع
. پيمايد مي را مخصوصي تاريخي لتحو اروپا تجدد، قرون اوايل و وسطا قرون
 شـاياني  اثـر  تحـوالت  ايـن  در )م1942( پـانزدهم  قرن در آمريكا قارة كشف
 چـون  كـه  شـدند  پيـدا  خـواهي  عـدالت  نظران صاحب هنگام، اين در. داشت
  عادالنـه  و برتـر  زنـدگي  ايجاد در مؤثر و وافي را اجتماعي محدود هاي نظريه
 تحقق براي را عمومي افكار شايد تا پرداختند خيالي هاي فرضيه به ديدند، نمي

 از) م1535- 1478( 1مـور  تومـاس . سـازند  آماده تري  عالي زندگي به بخشيدن
 و شـد  مـأيوس  اروپـا  محـيط  اب زمين در اجتماعي عدالت از كه است كساني
 و افالطـون  خيـالي  نتمـد  شيرين خاطرة. تانداخدر را خيالي كشوري طرح

 ،آمريكـا  دجديـ  سـرزمين  كشـف  مهـم  تأثير و اوليه مسيحيان برادرانة زندگي
 اعظم صدر كه ،رمو  توماس. كرد زنده او ضمير در را آل ايده اي جامعه خاطرة

 و نشـد  تسـليم  پـاپ  و پادشـاه  هـاي  عـدالتي  بـي  برابر در چون بود، انگلستان
. سـپرد  جـان  مردانه و گرديد مرگ به محكوم و خلع وزارت از كرد، مقاومت
 بـان ز از كتـاب،  ايـن  در. گرديـد  منتشر مرگش از پس ،توپياا نام به او، كتاب

 وضـع  كرده، مسافرت دنيا اطراف به آمريكا نكاشفي از تن چند با كه ناخدايي
                                                            

متولـد   در انگلسـتان . م1478فوريه  7سياستمدار و متفكر بشردوست در  ،)More( رمو  توماس - 1
توسـط هنـري   . م1529او در . ، را به زبان التين نوشتاتوپياكتاب معروفش، . م1516او در . شد

او نخستين فرد غيرروحاني بود كـه بـه ايـن    . مقام صدراعظمي رسيد، پادشاه انگلستان، به هشتم
از هنگامي كه شاه قانون جدايي از كليساي  و هنري هشتم رمو  روابط توماس. مقام منصوب شد

او كـه كـاتوليكي معتقـد    . يب كرد، تيره شدرا تصو كاتوليك و تأسيس كليساي مستقل انگلستان
سرانجام بـه اتهـام   . بود، حاضر نشد در مراسم دعاي رئيس جديد كليساي آنگليكن شركت كند

، مصـاحب  .ماه حبس اعـدام شـد   15پس از . م1535ژوئية  6خيانت به اعدام محكوم شد و در 
  )ويراستار(. 2888، ص2، بخش2همان، ج غالمحسين،
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 و هـا  عـدالتي  بـي  از ناخـدا  ايـن . اسـت  داده شـرح  را خيالي جزيرة اجتماعي
 شخصـي  مالكيـت  هرجـا  كـه  شـده  نكته اين متوجه و آمده ستوه به ها جنگ
 رخـت  آنجـا  از رفاه و عدالت ،باشد چيز همه معيار پول و باشد داشته وجود
 و گيـرد  مـي  تعلـق  مـردم  نابكـارترين  و بدترين به ها نعمت بهترين بندد؛ برمي
 و فقـر  منجالب در ]مردم[ باقي و كنند مي تقسيم خود ميان را ها ثروت اقليتي

 تصـوير  چنـين  را خـود  آرزوهـاي  ناخـدا  جزيره، اين در. برند مي بسر لتمذّ
 بحـث  و مطالعه به را بقيه و كنند مي كار ساعت شش روز در مردم كه كند مي
 بـا  انـد،  آگاه نقره و طال خطر از چون آنان. پردازند مي خود معنويات توسعة و

 را فلزات اين. دهند نمي دخالت خود زندگي در را آن و نگرند مي آن به نفرت
 با را جنايتكاران و مجرمين تا برند، مي كار به زنجير و غل و ابزار ساختن براي

  .ندكش بند به ناآن
 ةرنجيـد  خـاطر  خواسته خيالي سرزميني ريتصو با كه كساني از ديگر يكي

 ،فروبست جهان از چشم زمين در كشوري چنين اميد به و دهد تسلي را خود
 انقالب صدد در كه است ،ايتاليايي كشيش ،)م1639- 1568( 1نالّكامپا توماس

 در را عمـرش  از سـال  هفت و يستب و شد محكوم نيز سبب همين به و بود
 آن در و نوشـت  آفتـاب  شـهر  نام به كتابي محكوميت، ايام در. گذراند زندان
 اسـتوايي،  نـواحي  در دنيـا،  دور به سفر ضمن كه آورد را ناخدايي حال شرح
 و گريخته حكمرانان ستم و جور از كه شود مي هايي هندي با مالقات به موفق
 بينشان اموال و دارند مشتركي و برادرانه زندگي مردم اين. اند آورده ناهپ بدانجا
 مـاه  شـش  هـر . است همگاني  ،همه ،آن لوازمِ و اسباب و خانه. است مشترك

 و كنـد  مي تعيين ،كند اشغال بايد هركس كه را اقيات ،قضات شوراي بار، يك
 در زنـدگي  جمايحتـا  و دارنـد  چيـز  همـه . نويسـد  مي آن در سر بر را او اسم

 تسـاوي  طـور  بـه  هـم  كـار . ندارد كسي به اختصاص و است عموم دسترس
 آنجـا  در يغذاي مواد. كند نمي كار ساعت چهار از بيش هركس و شده تقسيم

                                                            
 در او. است رنسانس ةدور ييايتاليا شاعر و لسوفيف) مCampanella(، )1568 -1639( كامپانالّ - 1

 اياسپان حكومت ضد بر توطئه اتهام به يسالگ كي و يس در و وستيپ كانينيدوم ةفرق به ينوجوان
. بـود  علـم  در تجربـه  تيـ اهم و اتيـ اله مسائل در مانيا تياولو به ليقا. افتاد زندان به ناپل در

 )راستاريو. (2153ص اول، بخش ،2ج همان، ن،يغالمحس ،مصاحب
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 ،دارنـد  عمر سال دويست تا صد از متجاوز كه پيراني از جوانان است، فراوان
 انجام را خود كارهاي بايد كسي هر و ندارد دوجو خدمتكار. كنند مي پذيرايي

 آنجـا  در گنـاه  و شود نمي زنا و دزدي و قتل مرتكب كسي انآن ميان در. دهد
 در. است اندوه و دروغ ،ناشناسي حق ،تنبلي ،شود مي شمرده گناه آنچه. نيست
 جامعـه  نايـ . پرسـتند  مـي  را خـدا  و دارند مي محترم را خورشيد ،آفتاب شهر

  .داشتند آرزو افالطون و مسيح كه است اي جامعه همان به نزديك
 بـه  كه را كسي مسافرت شرح خود كتاب در نيز) م1784- 1713( 1ديدرو

 پيرمـرد  كـه  گويـد  مـي  جملـه  از. كند مي بيان ،است رفته اوتائيتي خيالي شهر
] از برخـوردار [ و گنـاه  از عاري مردم ما: گفت او به مشايعت هنگام مهماندار

 مـا . سـازي  وارد خللـي  مـا  سعادت به تواني نمي هرگز تو. هستيم خوشبختي
 از را طبيعـت  پرتـو  كه نيستي قادر تو و كنيم مي زندگي طبيعت ناموس مطابق
 بـا  بيهـوده . اردد تعلـق  كـس  همـه  به چيز همه اينجا در. بزدايي ما روح آيينة

 تلقـين  مـا  بـه  ،هسـتيم  عاجز فهمش از ما كه را مني و تو فكر خويش موعظة
 بيش اينكه از ما آيا. ماست به متعلق ،است الزم زندگي رفاه براي هرچه. مكن
 گرسـنه  زمـان  هـر  ؟هسـتيم  تحقيـر  سزاوار ،آوريم نمي ردگ مال نياز اندازة از

 مـا  براي همين و داريم؛ لباس شد، انسردم وقتي داريم؛ اختيار در غذا شديم،
 عمـر  تـا  بايد بگذاريم، فراتر احتياج حد از را پا بخواهيم اگر زيرا است، كافي
  .ببريم سر به مشقت در داريم

   اوايل و وسطا قرون پايان در بيشتر خيالي هاي مجتمع و ها فرضيه گونه اين
  

 و قـانوني  اصـول  نبـودن  ،وسـ  يـك  از. آمـد  پديد جديد تمدن و تجدد قرون
 از كـه  را جديـد  كشـورهاي  جهـت  هـر  از بتواند كه اي اقتصادي و اجتماعي
 و اجتماعي امور و برگيرد در ،يافت مي توسعه شهرنشيني به رو ايالتي زندگي

 در طبقاتي تضاد و فاصله توسعة ،ديگر سوي از و كند تنظيم را ها آن اقتصادي
                                                            

 ليتحصـ  بـه  انيسـوع ي ةمدرس در او. شد متولد فرانسه در م1713 در ،)Diderot( درويد سيدن - 1
 مشـترك  سرپرسـت  داالمبـر  با همراه. م1747 سال در او. گرفت سانسيل. م1732 در و پرداخت

 لسوف،يف درويد. كرد سترگ ةدانشنام نيا صرف را خود وقت تمام سال25 و شد المعارف ةريدا
 در او. بـود  يهنـر  منتقـد  و يشناس زبان و يشناس ييبايز پرداز هينظر س،ينو شنامهينما س،ينو رمان
 )راستاريو. (1521ص ،1ج همان، ن،يغالمحس ،مصاحب .درگذشت. م1784 سال
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 سـامان  براي اي چاره تا كرد مي وادار را نظر صاحب و متفكر مردم اوضاع، اين
 و بود تحول حال در كشورها اين وضع چون اما. بيابند ساماني بي اين به دادن
 و محـدود  نظرهـاي  توانستند نمي نظران صاحب ،ماند نمي معيني وضع يك در

 توانسـتند  مـي  نظريـاتي  و اصـول  دربـارة  تنها. ددارنْْ ابراز يلعم خاص قوانين
 بـاقي  اذهـان  در مسـيحيت  و يونانيان سابق تعاليم از كه دهند نظر و بينديشند

 و يافـت  نمـي  تطبيـق  گونـه  هـيچ  اروپـا  روز آن محيط با تعاليم اين. بود مانده
 اكتفـا  خيـالي  هـاي  مدينـه  و فرضـيه  بيـان  به فقط رو، اين از. شد نمي عملي
 هـاي  سـايه  اين و شود اهمفر ها آن شدن عملي و تحقق زمينة شايد تا كردند،
  . گردد متحقق زمين از اي گوشه در خيالي

 دربـارة  مقرراتـي  و اصـول  قـديم  روم و يونـان  در شـد،  اشاره كه چنان
 مسـيحيت،  توسـعة  از پـس . اسـت  نبـوده  ميان در اقتصاد و مالكيت روابط
 در ،ارسـطو  خصوص به يونانيان، نظريات با آميخته گاهي آيين، اين تعاليم
 تجـدد  دورة شـروع  از پـس . بـود  مـؤثر  آن پيـروان  روابط حسن و تعديل

 آغـاز  چـاپ  دسـتگاه  اختـراع  و پانزدهم قرن نيمة از تقريباً كه ،)رنسانس(
 يـافتن  دسـت  و آمريكـا  كشف علمي، فكري، تحول با زمان هم و گردد مي

 و خارجي تجارت توسعة و ديگر هاي قاره و قاره اين ثروت منابع بر اروپا
 يكبـاره  اروپا،. آمد پيش غرب اقتصادي وضع در اي سابقه بي تحول داخلي،

ت  و مسـيحيت  تعـاليم  و شود مي روبرو جديدي زندگي و افكار با حاكميـ 
 و كلي هاي فرضيه و مسيحيت تعاليم بنابراين،. گذارد مي سر پشت را كليسا
 را اقتصادي و اجتماعي روابط و آورد پيش روشي و راه توانست نمي خيالي
 يـافتن  متوجـه  نظـر  صـاحبان  هـاي  انديشـه  رو، اين از. كند تنظيم يا تعديل
 تعـديلي  احيانـاً  و بخشـد  ساماني موجود وضع به كه بود مقرراتي و حدود

  و اصـول  لـذا، . آورد پديـد  طبقـات  ميـان  اقتصـادي  و اجتمـاعي  روابط در
 ثابـت  جا همه و هميشه براي توانست نمي موجود وضع از شده اتخاذ مقررات

 براي اگر. يافت مي تغيير اجتماعي تحوالت حسب به قهراً و باشد متغير غير و
 از هـا  سـال  گذشـت  از پـس  -  شده ناميده »اقتصاد علم« كه - اقتصادي روابط
 كه محدود اصل چند جز شويم، عتقدم كلي و ثابت اصولي به علم، اين ظهور
  .يابيم نمي چيزي شود، مي مطرح آن پيرامون در مسائل ديگر
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  يا سوداگران ها مركانتيليست
 امنيـت  يافـت،  مـي  توسـعه  اروپا در شهري زندگي كه پانزدهم، قرن اواخر در

 هـاي  قـاره  به يافتن دست براي دريايي هاي راه شد، مي برقرار شهرها در نسبي
 و داخلي وسيع هاي تجارت بازار و شد مي باز سرزمين اين مردم روي به دور

 گرديـد  مي وارد و صادر تجارتي كاالهاي سو هر از يافت، مي افزايش خارجي
 هنـد  و آفريقـا  كـه  حـالي  در داده، نشـان  رخ تازه آمريكاي نقرة و طال سيل و

 مردمـي  مـوقعيتي  چنـين  در. شد مي سرازير اروپا سوي به بودند، غافلگيرشده
 تسهيل به را ها دولت و مردم عامة خود، عقلي و فكري برتري با كه شدند پيدا

 منظـور  ايـن  براي فكري هاي راه و طرق و كردند مي دعوت طال و پول جلب
 پول و تجارت برتري به معتقد كه اينان، اقتصادي روش و نظر. كردند مي ارائه
 يـا » ممركانتيليسـ « اقتصـادي  مكتـب  نـام  بـه  بودنـد،  صـنعت  و كشاورزي بر

  1.شد خوانده سوداگري
  

  

   ها فيزيوكرات
 شـدن  باز و روپاا در خارجي و داخلي تجارت بازارهاي روزافزون توسعة با

 قـدرت  افـزايش  شهرها، در ثروت و پول تمركز صنايع، ظهور دريايي، طرق
 و آوردنـد  روي پررونـق  شـهرهاي  بـه  كشـاورزان  تأمينيـه،  قواي و ها دولت

 رونـق  هرچـه . درآمدند ها تجارتخانه و ها شركت دولت، استخدام به درپي پي
 روسـتاها  و مزروعي هاي زمين شد، مي بيشتر شهرها زندگي و تجارت و پول
 فراوانـي  بـا . آمـد  مي پايين كشاورزي توليد سطح و گرديد مي رونق بي و باير

                                                            
 تا 1500 يها سال نيب اقتصاد در يرسم مكتب نياول عنوان به) يسوداگر( سميليمركانت مكتب تفكر - 1

 يسـتم يس توان ينم كه معتقدند نظران صاحب البته. بود حاكم يياروپا مختلف يكشورها در م1776
 ياقتصاد يها دغدغه شتريب. داد نشان اقتصاد در را ييسوداگرا ةشياند از يفكر كنواختي و منسجم

 حـال  هـر  به. يتئور و شهياند تا بود اقتصاد در عمل ةمقول مكتب آن اقتصاددانان ژهيو به و دوره آن
 متبـادر  اذهـان  به مكتب نيا ةدربار است، هياول سوداگران به مربوط كه ياقتصاد ةشياند دو بر ديتأك
 و است نقره و طال ژهيو به يمتيق فلزات شتريب هرچه انباشت ثروت، ياصل منبع نكهيا يكي شود؛ يم
 كـردن  آزاد و يمتـ يق فلزات كنترل يبرا خصوص به ياقتصاد امور در دولت عيوس دخالت يگريد

 ةمؤسس قم، اول، چاپ ،ياقتصاد ةشياند تحوالت خيتار داهللا،ي ،دادگر. است كشور به ها آن واردات
 )راستاريو. (181ص ،1383 د،يمف دانشگاه انتشارات
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 ايـن  در. شـد  مـي  تـر  سخت مردم بيشتر براي معيشت شهرها، در پول و طال
 آمـد  پديد اي تازه نظريات اقتصادي، و عمومي روابط زمينة و اجتماعي وضع
 هـا »فيزيـوكرات « بـه  داشـتند،  كـه  مشتركي لاصو سبب به ها آن صاحبان كه

 توليـد  منشـأ  يگانه كشاورزي كه بود اين آنان نظريات اصول. شدند معروف
 و عقـيم  اسـت،  مفيـد  گرچـه  صـناعت،  و تجارت و است طبيعي و افزاينده
 بـه . ناميدنـد  مي اجتماع عقيم طبقة را صنعتگران و تجار طبقة ها اين. نازاست
 آن به نيز صنعتگران است، مواد و كاالها جمع كارشان بازرگانان، آنان، عقيده
 كشـاورزي،  ولـي  كننـد،  مـي  عرضه مردم به و دهند مي ديگري صورت مواد

  جمـع  آنچـه  و كنـد  مي تفريق زمين در را بذر فالّح يعني دارد؛ ضربي معادلة
 و اسـت  كشاورز به يمتك صنعتگر و تاجر. است شده تفريق ضريبِ كند، مي 

 اجتمـاع  بـدن  در خـون  ماننـد  فالحـت . زمـين  اليزال منبع به متكي كشاورز
 دهقانـان  بـه  آن بهـرة  چرخـد،  مـي  افـراد  و طبقـات  ميـان  در و است جاري
 طـور  به كه شدند معتقد نظر، نقطه اين از. است زمين به مرتبط كه گردد برمي
 اخالق و اقتصاد اجتماع، و باشد طبيعت نظام بر متكي بايد زندگي نظام كلي
 درك قابـل  و بـديهي  نظـام  بـه  را طبيعي نظام. كرد منفك هم از توان نمي را

 محـدوديت  از و آزاد افكـار،  بايد بديهيات درك براي. كردند مي تعريف همه
 نظـام،  ايـن .) شود فيزيوكرات روح داراي( شود خارج معلومات و عادات به

 و اليزال غيرمتغير، و اجتماعي راردادهايق علمي، ادراكات بشري، ارادة فوق
 عمل به و كرد كشف و بررسي را آن بايد اجتماع سعادت براي و است الهي

 زنبـور  مانند حشرات، زندگي نظام به را اجتماع نظام] ها فيزيوكرات. [درآورد
. اسـت  يونـان  دانشـمندان  نظـر  در تشـبيه  ايـن  ريشـة . كردند مي تشبيه عسل

 مداخلـه  طبقـات،  تخصـص  و تقسـيم  خود، فاضلة مدينة فرضية در افالطون
 كنـد  مـي  تشبيه عسل زنبور زندگاني نظام به را زندگي طبيعي نظام در نكردن

 بيكـار  و زورگـو  هـاي  انگـل  و اشـراف  طبقـة  مانند نر زنبورهاي: گويد مي و
 از يكـي . خورنـد  مـي  را مولّـد  بقـات ط كـار  محصـول  كـه  هستند آسايي تن

 سـبب  همـين  به و آورد را تشبيه همين خود، هجوية دراشعار ها، فيزيوكرات
 اشـعار  شـد  مجبور كه چنان شد، واقع خود زمان »نر زنبوران« خشم مورد نيز

  !كند تأويل و توجيه را خود
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 آنـان  عملي روش. بود دسته اين علمي نظريات و كلي اصول شد گفته آنچه
 بايـد،  افـراد  شـود،  مـي  تـأمين  افـراد  منـافع  در اجتماع منافع چون كه بود ينچن

 هـم  بـا  و سازند ظاهر را خود استعدادهاي تا باشند آزاد اند، شده آفريده كه چنان
 سـرمايه  و توليـد  تـا  باشـد  آزاد بايد كار در رقابت. باشند داشته حسنه اي رابطه

 تعيـين  فروشنده و خريدار ميان در عيطبي طور به بايد نيز ها قيمت يابد؛ افزايش
 مالكيـت  ولـي  شـود؛  بنـدي  طبقـه  و تقسيم كارها. شوند مند بهره دو هر تا شود

 آزادي بـه  اعتقـاد  آنكه با. دانستند مي مشروع را طبيعت منابع و زمين خصوصي
 هـاي  محـدوديت  ماليـات،  تعيـين  در داشـتند،  خارج و داخل تجارت و كار در

 چـون  هـا  فيزيـوكرات . كردنـد  مـي  تأييد است، اجتماع صالح به كه را حكومت
 در و شـدند  معـروف  نام اين به داشتند اتفاق اصول در كه بودند همفكر جمعي
 ايـن  مؤسـس . يافتنـد  اعتبـاري  روشن، اقتصادي نظام نبود و مرج و هرج وضع
 شـعار  ايـن  و اسـت  1نـه ك فرانسـوا  دكتـر  آن نظر صاحب مشهورترين و مكتب
  !»باشند تهيدست و محروم آن كشاورزان كه كشوري بيچاره«: هاست آن معروف

 كـه  اسـت  ايـن  ها فيزيوكرات عملي هاي شرو و علمي عقايد مهم اشكال
 در ،دانسـتند  مـي  طبيعـي  واقعـي  نظـام  به مربوط را اقتصادي و اجتماعي نظام
 محـل  خـود  و مجهـول  بـه  حالـه ا نظـامي  چنـين  تحقـق  و كشـف  كه ليحا

 مـورد  ،تحوالت آغازِ در نآنا نظريات آنكه با جهت، اين از. است نظر اختالف
 گرديـد،  اذهـان  حركت و اقتصادي مسائل به توجه بِبسم و شد واقع استقبال

 دست به آن از درستي نتيجة و شد واقع انتقادات مورد و اختالفات نشأم ولي
 نظريـه  ايـن  رواج ،فرانسه مانند اروپايي، كشورهاي از بعضي در حتي و نيامد

  .گرديد اقتصادي وضع تزلزل موجب
 و نـواقص  رفـع  و انتقـاد  بحـث،  بـه  نظـر  اهـل  و دانشمندان اين، از پس

 وجهت مورد نيز ارزش موضوع زمان اين از و پرداختند انآن نظريات اشكاالت
  .گرفت قرار آنان

                                                            
ــوا - 1 ــه فرانسـ ــاددان فرانســـوي و مؤســـس مكتـــب  .) مQuesnay( ،)1694 -1774( كنـ اقتصـ

اش جـدول   اثـر عمـده  . تحقيقات اقتصادي خـود را آغـاز كـرد   . م1756او از . هاست فيزيوكرات
. كنه و پيروانش معتقد بودند كه قانون طبيعي اقتصاد در اين جدول مندرج است. اقتصادي است

 )ويراستار( .218ص. 2285، بخش اول، ص2همان، ج، غالمحسين، مصاحب
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 نظريـات  رواج با زمان هم و بخار ماشين اختراع و صنعتي انقالب آغاز در
 رونـق  انگلسـتان  در كالسيك ]اقتصادي[ هاي مكتب ،فرانسه در ها فيزيوكرات

 نيمحقق از يكي) م1723- 1790(اسكاتلندي اقتصاددان ،اسميت آدام. يافت مي
 آن از پس .يافت تخصص اخالق علم رشتة در نخست وي. است مكتب اين
 ئلمسـا  و) كنـه  فرانسـوا  دكتـر  خصوص به( اه فيزيوكرات نظريات مطالعة به

 نـام  بـه  شواهد، و امثله با وايي،شي و تحقيقي كتاب آنكه تا پرداخت اقتصادي
  1.كرد تأليف ثروت و ملل صنعت به راجع تحقيقات
 اسـت  ايـن  آيد، برمي هايش نوشته از كه چنان ،اسميت آدام عقايد اصول

 هـا  فيزيـوكرات  كه چنان( است طبيعي نظام اقتصاد و ماعاجت واقعي نظام كه
 جوامـع  و افـراد  آزاد طبيعـت  در كـه  است همان نظام اين و) بودند معتقد

 نفــع و احتيـاج  انگيــزة. اسـت  عاقالنــه و عادالنـه  نظــامي و شـده  سرشـته 
 بـه  دخـو  كارهـا  رو، ايـن  از. دارد وامي كوشش و كار به را مردم شخصي،

 و يابـد  مـي  سـامان  اجتمـاع  زندگي كارها مجموع از و شود مي تقسيم خود
 بـود  معتقـد  اصـول،  همين برحسب او. گردد مي فراهم جامعه كارِ محصول

 نبايد خاص، موارد در جز ها، دولت و باشند آزاد بايد مولّد طبقات همة كه
 دفـاع  و امنيـت  تـأمين  فقـط  دولت وظيفة.سازند محدود را طبقات و افراد
 محـرّك  و رود مـي  پـيش  كـار  تقسـيم  نافع، و مولّد طبقات آزادي با. است

 عامـل  محـرك،  ايـن . كنـد  مـي  تأمين را اجتماع نفع شخصي، نفع و احتياج
 بالشـعور  را همه و است انسان ارادة بر حاكم كه است الهي مشيت و ناپيدا

                                                            
فيلسوفي اسكاتلندي بـود كـه از او بـه عنـوان پيشـرو      ) مSmith( ،)1723 -1790( اسميت آدام - 1

اقتصاد را بـه عنـوان   . م1776در سال  ثروت مللوي با نوشتن كتاب . شود اقتصاد سياسي ياد مي
گذاري كرد كه مكتب  نوعي از تجزيه و تحليل اقتصادي را پايه اسميت. علمي جديد معرفي كرد

او معتقد بود كه قوانين بازار، قيمـت توليـدات را بـر اثـر رقابـت      . نام گرفت دي كالسيكاقتصا
گفت كـه   او مي. كند كند و بلكه بر مقدار كااليي كه مورد نياز جامعه است نظارت مي تحميل مي

توأم با مباحث اخالقي  مباحث اقتصادي اسميت. اوج و منتهاي آزادي اقتصادي فردي است بازار
تحت تأثير  اسميت. و فلسفي است، زيرا كه وي پيش از آنكه عالم اقتصادي باشد، كشيش است

 تـرين  را بـزرگ  اسـميت  امروز آدام . فيلسوف هم دورة خودش نيز بود هاي ديويد هيوم آموزش
وي جرئت مطرح كـردن قـوانين    ترين كار شايد مهم. خوانند ر هزارة دوم ميپيامبر علم اقتصاد د

انديشـة  : فصـل هشـتم   ، يداهللا، همـان، دادگر :ك.براي اطالع بيشتر ن .طبيعي و نفع شخصي بود
 )ويراستار. (223- 240، صص اقتصاددانان كالسيك از اسميت تا ريكاردو
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 وضـع  ،قاضـا ت و عرضه قانون مبادله، تنظيم. رانَد مي ثابتي حقيقت سوي به
 قـرار  آزادي و طبيعي نظم همين پاية بر همه، سرمايه، افزايش پول، عمومي

 آزاد بايـد  صـنعت،  و تجـارت  كشـاورزي،  اصل مانند هم، رقابت. گيرد مي
 كاالهـا  شدن بهتر قيمت، تعديل اداره، حسن موجب آزاد رقابت زيرا باشد،

 اداره حسـنِ  ،انحصار مقابل، در. هاست آن گرفتن قرار دسترس در بيشتر و
 نـاموزون  انحصـارگران،  ميـل  حسـب  بـه  را، هـا  قيمت و برد مي ميان از را
 بخواهنـد  انحصـارگران  كـه  قيمت هر به و صورت هر به كاالها و سازد مي

 بـردن  سـود  چـون . اسـت  طبقات همة پناهگاه اداره حسن. گردد مي عرضه
 دار سـرمايه  منـدي  بهره راه هرچه است، اقتصاد پيشرفت اصلي محرك آزاد

 افـزايش  نيـز  كـارگر  مـزد  و رود مي پيش بهتر و بيشتر كار باشد، باز بيشتر
 و بـودن  محـدود  محصـول  كـه  اسـت  سرمايه سود هم االرض حق. يابد مي

  . آيد مي حساب به مرغوب هاي زمين انحصار
 زمـين  را ثـروت  اصلي سرچشمة كه ها فيزيوكرات خالف بر ،اسميت آدام

 را صـنعت  و تجارت ،آن بر عالوه و كارگر بازوي را ثروت منشأ دانستند، مي
 هـر  كه اند ماشين اعضاي مانند اجتماع طبقات او، نظر به. دانست مي مولّد هم
 همـين  بنـابر . انـد  محصول مولّد مجموعاً و است ديگر جزء كار كمك آن جزء
 بايد ]اجتماع طبقات[ هم و شود تقسيم مشخص طور به بايد كارها  هم اصل،

 گـردد،  تـر  مشخص كار تقسيم هرچه. باشند داشته يكديگر با بيشتر معاضدت
 و نـواقص  بـا  برخـورد  در و شـد  خواهـد  بيشـتر  خود كار در كارگر مهارت

 وقـت  ،كار تقسيم با. شود مي الهام وي به اشكال و عيب رفع گويي مشكالت،
 و تجـارت  آنكـه  بـا  او. گـردد  مـي  توليـد  يوافرتر محصول و صرف يكمتر

 خاصـي  اهميـت  آن توسعة و كشاورزي به دانست، مي مولّد و مفيد را صنعت
 بـه  تـا  رساند كشاورزي مصرف به بايد را سرمايه بيشتر كه بود آن بر و داد مي
  .رود پيش نيز كارها ديگر طريق اين

. سـت دان مـي  مضـرّ  را صـنعت  و تجارت حد از بيش توسعة اسميت آدام
 ارزش به او. است اراستو كارگر بازوي بر اقتصاد پاية كه است معتقد ،بنابراين

 و داد قـرار  كـار  نيـروي  اصـل  بـر  را اصـلي  ارزش تقريباً و داشت توجه ارك
 و عرضـه  و اقتصـادي  احوال و اوضاع حسب به مبادله ارزش كه بود معترف
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 نرمنـدي، ه ،كـار  اصـلي  ارزش تعيين براي او نظر در. گيرد مي صورت تقاضا
 مبادلـه  ارزش ولـي  دارد؛ دخالـت  ابـزار  و اصـلي  ةسـرماي  ،سرعت ،تخصص
 خريد توانايي ،احتياج ،تمايل. نيست حقيقي و اصلي ارزش با مساوي هميشه

. گردانـد  برمـي  اضافي سود و برد مي باال را ها قيمت عرضه از بيش تقاضاي و
 و شـود  مـي  بيشتر حاجت مورد كاالي ليدتو به توجه رفت، باال سود كه همين
 ارزش از گـاهي  كـاال  بهاي نتيجه، در گردد؛ مي عرضه تقاضا از بيش كاال اين

 حقيقـي  ارزش اطـراف  در نوسـان  حال، هر به. آيد مي تر پايين هم آن حقيقي
 مـورد  كـاالي  و ندشو مي مند بهره همه آزاد بازار در كه روست اين از و است
 كـاري  بـه  هـركس  شـرايط  ايـن  در. شـود  مـي  عرضـه  بازار به بيشتر نيز نياز
 حاصـل  كـار  در تخصص شكل بدين و دهد مي انجام را آن بهتر كه پردازد مي
 آن در تخصـص  و كار هر به توجه منشأ كه افالطون نظرية عكس به(گردد مي
   .)دانست مي غريزي و فطري را

 و اقتصـادي  مطلـق  آزادي نظـام  را طبيعـي  نظـام  اسميت آدام آنكه خالصه
 اهـ  فيزيوكرات خالف به بود، واقعي نظام به معتقد آنكه با و دانست مي اجتماعي

 در را آن تحقـق  او نـد، دان مي بديهي امور جستجوي راه از را نظام اين تحقق كه
 موضوع همان جمله از( موارد از بسياري در گرچه وي، نظريات. داند مي آزادي
 قـرار  توجـه  مورد بود، سابقه بي و نو روز، آن در چون ولي است، مبهم) ارزش
  . گذاشت تجارت و صنعت پيشرفت در بسزايي تأثير و گرفت
 آغــاز در كــه اســت) م1834- 1766( ،1مــالتوس نظــران، صــاحب ديگــر از

 هـاي  بحـران  و بيكـاري  افزايش اقتصاددانان، نظري اختالفات صنعتي، تحوالت
 او به مسيحي تربيت و بودن كشيش ظاهراً. كرد باز چشم انگلستان در اقتصادي
 بشــر، فالكــت و فقــر ديــدن بــا ،مــالتوس. بــود بخشــيده حســاس اي روحيــه

 بـه  طبيعت به و باشد بين خوش وي همفكران و اسميت آدام مانند توانست نمي
 او نظـر  به ديگران عالج هاي راه و نظريات. بنگرد بركت و خير سرچشمة ديدة
 راه و عـدالتي  بـي  علـل  افتني براي او انديشة و جويي پي. آمد نمي كافي يا مؤثر

 و هـا  محروميـت  همـة  اصـلي  علت كه رسيد نتيجه اين به قسط و عدل استقرار
  بيمـاري  ريشـة  ايـن  دريافـت  بـا . اسـت  نفوس محدود غير افزايش ها نابساماني

  
  

. Malthus 1 
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 جلـوگيري  نفـوس  ازديـاد  از بايد كه كرد اعالم چنين را قهري درمان اجتماعي،
 انتقادهـاي  معـرض  در جمعيـت  اصـول  دربارة شرحي عنوان با او، رسالة. شود
 تكميـل  معترضان به پاسخ و بيشتر توضيح با را آن نويسنده و گرفت قرار شديد
 هندسي تصاعد نسبت به نفوس چون كه است اين مالتوس نظرية خالصة. كرد

 آذوقـة  قهراً رود، مي البا عددي تصاعد با موافق توليد و آذوقه و يابد مي افزايش
 هـا  محروميـت  و نابساماني منشأ همين و يابد مي كاهش پيوسته نفوس نياز مورد
 اجتمـاع  خـاص  درد را آن و نيسـت  اي طبقـه  گردن به گناه رو، اين از. گردد مي

 در نيـز  حـدود  و قـوانين . شمرد توان نمي هم خصوصي مالكيت و يدار سرمايه
 جلوگيري رفاه ايجاد راه و قحطي عالج يگانه. برند نمي پيش از كاري زمينه اين
  . است نفوس تكثير از

 كـردن  محدود يكي نفوس، ازدياد از جلوگيري اختياري طريق او، نظر در
 و اعانـه  دادن از هـا  جمعيت و افراد خودداري ديگري و است توالد و ازدواج
] خيـرات [ انـدركار  دسـت  كـه  كسـاني  بـراي  و محدود موارد در مگر خيرات،
 او. گـردد  مي انگل و تنبل بيكار، افراد افزايش موجب ها اعانه اين زيرا هستند؛
 نفـوس  افـزايش  از هـم  طبيعـت  و اجتمـاع  قـوانين  و نظـام  كـه  است معتقد

 ميان از را زايد نفوس كه بيماري، و قحطي جنگ، بنابراين،. كند مي جلوگيري
 و بقـا  در تنـازع  اصـلْ  نظريه، اين در. است بشريت خير به و مفيد دارد، برمي

 نظام كه بود معتقد مالتوس. گرفت قرار 1داروين نظرية الهام منشأ كه ارتقاست
 هرچـه  زيـرا  اسـت؛  نفـوس  حـد  از بيش افزايش كنندة كنترل هم توليد و مزد

 هرچـه  و شود مي افزوده تناسل و توالد بر يابد، افزايش كارگران رفاه و مزدها
   افـزوده  بيكاران تعداد بر و كاسته مزدها سطح كند، پيدا افزايش جمعيت تعداد

                                                            
پدرش طبيب بود و به رعايـت  . دان انگليسي است طبيعي) Darwin( ،)1882  - 1809( نيدارو - 1

به  به تحصيل طب پرداخت، ولي به اين رشته رغبتي نداشت و در كمبريج ميل پدر در ادنبورگ
 گرديـد كـه   نايي او با جان هنزلـو شوق وي به تاريخ طبيعي سبب آش. تحصيالت ديني پرداخت

حاصل مطالعات وي، نظرية او در باب تكامل است كه به نظريـة  . شناس بود شناس و زمين گياه
) بنيـاد انـواع  يـا  ( اصـل اجنـاس  داروين يا داروينيسم معروف است و داروين آن را در كتـاب  

هـاي ديگـر    شناسي، بلكه در فلسفه و بعضي از رشـته  اين نظريه نه تنها در زيست. تآورده اس
  . 941، ص1، غالمحسين، همان، جمصاحب. علوم تأييد و نفوذي عميق و پابرجا داشته است
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 اي محـدوده  در ديگر، سوي از. روند مي ميان از زايد نفوس نتيجه در و گردد مي
ـ  بهـره  حدي تا رود، كار به بيشتري كود چون زمين، از  آن از ولـي  رود؛ مـي  االب

  ).نزولي بهرة قانون( شود مي كاسته درآمد از و كمتر هزينه به نسبت بهره پس،
 مند بهره زندگي از توانند مي مردم محاسبات، اين اساس بر ،مالتوس گمان به
 از خـود  بـه  خـود  نكننـد  را اصول و دستورات اين مراعات كه كساني و شوند
 بـدون  كـه  كسـاني : گويـد  مـي  او. شـد  خواهنـد  رانـده  زنـدگي  نميا و اجتماع

 گاه منزل به را آنان خانه صاحب بنشينند، طبيعت سفرة سر بر بخواهند شايستگي
  .راند مي بيرون طبيعت سفرة سر از بيماري و گرسنگي و فقر با و راند مي فنا

 بـدبين  را او عضيب كه است مالتوس هاي بيني پيش و نظريات خالصة اين
 افـزايش  دربـارة  هـايش  بينـي  پـيش  البتـه  و اند خوانده منحوس را اش فلسفه و

  . درنيامد درست نيز غذايي، مواد به نسبت جمعيت
 شـد  محقق ،شيميايي مواد و كشاورزي و توليد وسايل كشف با آن از پس

 و شـود  بـرداري  هبهـر  علمـي  وسـايل  بـا  طبيعت خيرات سرچشمة از اگر كه
 ،گرسـنه  كـس  هـيچ  يابـد،  افـزايش  نفوس هم هرچه گردد، توزيع نيز عادالنه

 بـراي  كشـورها  از بسـياري  امـروز،  كه چنان. ماند نخواهد محروم و مسكن بي
 از و نيسـتند  نيـز  آينـدگان  تغذيـة  نگـران  و كنند مي جويي چاره نفوس ازدياد

 شـدن  كاسـته  موجب كه اجتماعي، كارهاي هب زنان شدن كشانده و ها انحراف
  .اند نگران است، توالد

 بـا  كـه  كسي نخستين و كالسيك اقتصاد علماي مشهورترين از ديگر يكي
 پرداخـت  اقتصـاد  اصـول  بررسـي  بـه  علمي داليل و رياضي دقيق محاسبات
 كـيش  بـه  كـه  بـود  نيااسـپا  يهوديـان  از او. اسـت ) م1823- 1772( ،1ريكاردو
 رياضـي،  عـالم  عنـوان  به يابد، شهرت اقتصاد در آنكه از پيش. درآمد مسيحي

                                                            
او . بود سيكاقتصاددان انگليسي و از پيشروان مكتب كال) مRicardo(، )1772 -1823( كاردوير - 1

همچنـين معتقـد بـود كـه     . تواند از حداقل معيشت باالتر رود اعتقاد داشت كه مزد كارگران نمي
. گـردد  شود، تعيـين مـي   آن مي هر كاال، نه بهاي آن، به وسيلة مقدار كاري كه صرف توليد ارزش

در  هاي افراطي تـأثير فراوانـي داشـت و كـارل مـاركس      در اقتصاددان ريكاردو نظرية ارزش كار
. 1152  ، ص 1 ، غالمحسـين، همـان، ج  مصـاحب . خود از آن استفاده كـرده اسـت   نظرية ارزش

  )ويراستار(
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 پـس . شد مي شناخته انگلستان پارلمان نمايندة و سياستمدار ثروتمند، و مالك
 ديگـر  بـر  هم اقتصادي عالم عنوان ماليات وسياسي اقتصادي اصول  تأليف از

 مورد را توزيع مسئلة كه است اقتصادداني نخستين او. گشت افزوده عناوينش
  . داد قرار بحث

 ارزش  هـوا  ماننـد  ابتـدا  در زمـين  كـه اين از اسـت  عبارت ريكاردو نظرية
. فـت يا ارزش درآمـد،  تصـرف  بـه  ها زمين نتري زيدهگ كه همين ولي ،نداشت
 موجب كارمزد افزايش. شد مشروع و قانوني يحق) رانت( زمين بهرة بنابراين،
 شود؛ مي كارگر افزايش أمنش مزد افزايش بلكه ؛شود نمي مزدگير معيشت بهبود
 زنـدگي  حداقل چون و شد خواهد غذايي مواد كاهش منشأ كارگر افزايش اما

 كاهـد  مـي  كـارگران  والـد ت و تكثير از آن كميابي است، غذايي مواد به وابسته
 زمـين  بهـرة  از كارفرمـا،  ]بهرة[ و كارگر مزد افزايش با) .مالتوس مفرغ قانون(

 و كنـد  مـي  تعيـين  رقابـت  را محصـول  قيمت ديگر، طرف از. گردد مي كاسته
 كـه  آنجـا  از اما. ثناستمست زمين بهرة البته و است توليد نيروي ،ارزش مأخذ
. دهـد  مي رخ كارفرما و كارگر ميان تضاد و اختالف است، ارزش جزء سرمايه
 را نظـر  همـين  اسـميت  كه چنان - است ارزش مأخذ كار و توليد نيروي چون
 مورد در ،ريكاردو. گيرد مي قرار نسبي ارزش مقياس كار نسبي مقدار - داشت

. دانـد  مي مبادالت اساس را تجارت آزادي و دارد يآراي نيز خارجي معامالت
 مباحـث  يهـا  راه و گرديـد  اختالفـاتي  منشأ ريكاردو مبهم و پراكنده نظريات

 كـه  عملـي  و علمـي  نظريـات  اصول از اي خالصه بود اين .كرد باز را اي تازه
 ظـاهر  اروپـا  در اقتصاد، علم جديد، اصطالح به يا آن روابط و مالكيت دربارة
 رد اطراف در اقتصادي نظريات عموماً اروپا، در صنعتي انقالب از پيش تا .شد
 شـود،  بررسي دقت با چنانچه. بود نظريات و اصول گونه اين حاشية و قبول و

 خاصـي  مكـان  و زمـان  وضـع  به ناظر و محيط از ناشي ها نظريه و اصول اين
 اسـت  بـديهي . نيست كلي و مطلق ،محدود اصل چند از بيش چيزي و است
 كـار  بـه  ربيشت طبيعي مواهب در تصرف براي عملي و فكري قواي هرچه كه
ـ  مالكيـت  قـدرت  شود، برداري بهره آن از و افتد نافـذتر  و بيشـتر  كيفـاً  و اًكم 
 زنـدگي  روابـط  در جديدي هاي پيچيدگي و مشكالت موجب اين و شود مي

 نظريـات  ،مسـائل  آن بـه  پاسخ و ها پيچيدگي آن بازكردن براي كه شد خواهد



  53        مالكيت تكامل3
    

 

 علمـي  اصـول  توانـد  نمـي  هـا  حل راه و نظريات اين اما ؛آيد مي پديد جديدي
  . كند تطبيق مكاني و زمان هر با كه باشد اي كلي

  
  انقالب صنعتي

 سريع انقالبي صنايع، و اختراعات پيدايش با همراه و هجدهم قرن اواسط از
 ماننـد  تحـوالت  ايـن  اگر. داد روي اروپايي صنعتي كشورهاي در ناگهاني و

 آن بـا  اقتصادي روابط و اجتماعي وضع شايد نمود، مي رخ تدريج به گذشته
 حفـظ  حـدي  تـا  نيـز  طبقـات  ميان بستگي و تعادل و شد مي هماهنگ بيشتر
 جمـع  بـراي  جديدي درهاي ،توليد ابزار و صنايع ناگهانيِ انقالبِ اما. شد مي
 پنجـه  بـراي  گوناگوني وسايل و گشود ثروت تمركز و مالي قدرت تمركز و

 امتيـازخواهي  و سـودجويي  هاي ريشه كردن سيراب و زمين منابع رب افكندن
 بـراي  بـزرگ،  هـاي  شـركت  انقـالب،  ايـن  اثـر  در. داد قرار بشر دسترس در

 آالت و ابـزار  انـواع  و شـد  ايجـاد  هـا  سرمايه مكيدن و كارخانجات تأسيس
 هكوتـا  اقتصـادي  هـاي  رشـته  بـه  اتصـال  از را كـارگر  هـزاران  دست صنعتي
 و اطـراف  بـه  توليد، مهار گرفتن دست به و صنايع نيروي با مردمي. ساخت
 باريـك  هـايي  رشته از دستشان] ديگر[ مردمي و گشودند دست زمين اعماق

 كـه  حساب، بي هاي سرمايه اين. شد بسته رويشان به خير درهاي و كوتاه هم
 بـراي  نويي به نو هاي راه گرفت، قرار ها كارتل و امتيازات صاحبان اختيار در

 آسـاني  بـه  هـا  سـرمايه  ايـن  صـاحبان . كـرد  باز شهوات و امتيازات و تجمل
 حسـاب  نگهـداري  تنهـا  آنـان  زحمـت  و آوردنـد  دست به فراوان سودهاي

 حركـت  غريو و اختراعات برق و رعد. شد مي آن مصرف راه و] درآمدشان[
ـ  را فكـر  و نظـر  صاحبان افكار و عموم نظر يكسره مولّد، هاي چرخ  خـود  هب
 بـه  جديـد،  اختراعـات  و صـنايع  تكميل براي نيرومند، مغزهاي و كرد جلب
 منصـرف  اجتمـاعي  مصـالح  و اخالقـي  ايماني، مبادي به توجه از و افتاد كار

 و حرص دودهاي و ها شعله و تفنن و تجمل جالل و شكوه ميان در. گرديد
 نـداي  و گرديـد  اثر بي ها دل در محرومان نالة اختراعات، برق و رعد و طمع
 مـردان  كـه  الفتي و اطمينان آن. شد ضعيف ها گوش در اصالح و حق مردان
 هـم  به را ها دل كه رحمتي و انس آن و بودند كرده ايجاد اجتماعات در خدا
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 ايمـان،  رشتة و داد دشمني و بدبيني توزي، كينه به را خود جاي زد، مي پيوند
 از انسـانيت  وجـدان  گرديد؛ گسيخته و سست است، تعاون و اتحاد رشتة كه
 طلبـي  نفـع  و خودپرسـتي  و آز تاريكيِ و رفت بين از ترحم حس و افتاد كار

 خـود  هستي كه بخت، تيره محرومان. كرد تاريك را ها چشم و تيره را خردها
 آزمنـدان  و نشسـتند  آنان كمين در ،ديدند آزمندان طمع كوران معرض در را

 آنان الشة روي بر و ساختند ها كاخ خود ربانيانق جمجمة و خون از خودسر
 و صـلح  و خيـر  و رحمـت  درهاي روز هروزب سان، بدين. كردند برپا ها رقص
 و غني و فقير قطب دو و شد بازتر جنگ و كينه جهنمِ درهاي و تر بسته صفا

 قـدرت  صـاحبان  هرچـه . كردنـد  آرايـي  صـف  هم برابر در كارفرما و كارگر
 فشار هرچه و افزودند مي ستم و رحمي بي بر كردند، مي خطر احساس بيشتر

 اعصـاب  و شـديدتر  جـويي  انتقـام  جوشـش  يافـت،  مي افزايش محروميت و
 سطح فاحش تفاوت و محروميت بر عالوه. گرديد مي تر حساس ستمديدگان

 روابـط  شدن گسيخته به توليدي، كارهاي از عموم دست شدن كوتاه زندگي،
 همـاهنگي  و تـوازن  نيـز  ،]انجاميـد  مـي [, اخالقي انحطاط و ايماني و معنوي

  . ساخت مي متزلزل شدت به را اجتماعي
 هـاي  قطـب  و بـرَد  مـي  ميـان  از را تـوازن  كه نيست محروميت و فقر تنها
 هميشـه  معيشـت  سطح تفاوت و محروميت و فقر آورد؛ مي وجود به مخالف

 اجتمـاع  عادلت و توازن كه است فاحش تفاوت بلكه است، بوده مردم ميان در
 و نداشـت  وجـود  مردم زندگي در زيادي تفاوت گذشته در. زند مي هم بر را

 طبيعـت  از منـدي  بهره و كار در عموم دست و محدود زندگي سطح اختالف
 و دربارهـا  بـه  وابستگان به تنها مالي امتيازات ،صنعتي انقالب از پيش. بود باز

 يـا  موروثي، چون امتيازات اين. داشت تعلق ها فئودال و اشراف و حاكم طبقة
 از پـس  ولـي . آمد نمي گران عموم بر شد، مي پنداشته خدا جانب از يا و بحق

 نداشـتند،  را امتيـازات  گونـه  آن كه مردمي ميان ثروت توزيع و صنعتي انقالب
 و نارضـايتي  عمـوم،  چشم مقابل در طبقه آن زندگيِ شكوه و تجمالت ظهور
 را خشـم  و نارضـايتي  بنـابراين، . ساخت ور شعله را محروميت آتش و رقابت
. دانسـت  تـوان  نمـي  ضـروري  احتياجـات  نشـدن  برطرف و فقر سبب به تنها

 از تـر  پسـت  صنايع، ظهور از پس كشاورز، و ور پيشه و كارگر زندگي] سطح[
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 نيـز  گذشـته  مرفّهين زندگي از حتي كلي طور به بلكه نگرديد، پيش هاي زمان
 آنـان . بودنـد  محروم امروز مردمِ بيشترِ زندگيِ مزاياي از آنان چه گرديد، بهتر

 بـه  همـان  ولـي  نداشتند، را صنعت قرن مردمِ تفريح و برقي وسايل و اتومبيل
 ها هوس شدن برانگيخته و تفنّن و تجمل پيدايش و زندگي نسبت خوردن هم
 مخـالف  هاي قطب و ساخت بيشتر را محروميت احساس عمومي، امتيازات و

 محروميـت  احسـاس  يا محروميت از كمتر آن اثر كه ديگري علت. آورد پديد
 از ها دست شدن كوتاه نيست، اجتماع تعادل خوردن برهم و نفوس هيجان در

 ابزارهـاي . آورد پـيش  صـنايع  و ختراعـات ا كـه  اسـت  كار و توليد هاي رشته
 و داشـت  مـي  خود عمل به متكي و مستقل را فردي و گروه هر سابق كوچك
 ظهـور . شـد  مـي  آنـان  در اسـتقالل  و شخصـيت  احسـاس  و نيـازي  بي باعث

 كـارگر . سـتاند  بـاز  را فـردي  شخصـيت  و اسـتقالل  ايـن  بزرگ هاي كارخانه
 و غيرمستقل را خود باز شود، تأمين اش زندگي و بگيرد مزد اندازه هر كارخانه
  . بينـد  نمي محتاج خود به گذشته، برخالف را، ديگران و داند مي غير به محتاج

 فقـدان  متوجه را او بيشتر كارگر دست شدن كوتاه و شدن بيكار ديگر، طرف از
 خود تا كند پيدا راهي كه دارد وامي را او و كند مي شخصيت احساس و استقالل

 او بـه  هنـوز  كـه  بفهمانـد  صـنايع  صاحبان به و دهد نشان نياز بي و مستقل را
 بلكـه  نيسـت؛  ممكـن  فردي طور به استقالل به تظاهر اين البته،. دارند احتياج
 شخصيت تا بزنند اعتصاب به دست هم گاهي و گردند متمركز و مجتمع بايد
 رتقـد  برابـر  در فـرد  فـرد  چون آنان. كنند استقالل به تظاهر و حفظ را خود

 صـورت  بـه  بايـد  ناچـار  بـه  انـد،  زبون و اراده بي داران سهام اجتماع و صنعت
 آتـش  و تهيـيج  بيشـتر  را هـا  بحـران  ايـن  آتش آنچه. بنمايانند را خود اجتماع
 طبقـات  اخالقـي  سقوط ساخت، مي ورتر شعله را رقابت و توزي كينه حرص،

 و مــلتج رواج عمــوم، ميــان در ثــروت توزيــع شــد، گفتــه كــه چنــان. بــود
 شـدن  مقدمـه  و ثـروت  ذخيـرة  و جمـع  وسايلِ به افكار توجه پرستي، شهوت
 و انجاميـد  معنـوي  و اخالقـي  مناسـبات  شـدن  گسسته به ثروت، براي ثروت
 هـاي  دسـتگاه  انحراف. گرديد ضعيف ايمان و نفس عزت و شرافت و فضايل
 دنشـ  سـپر  و ديـن  نـام  به مردم زندگي و عقايد و افكار بر آنان فشار و ديني

 قـانوني  آزادي سـلب  و مـال  و قدرت صاحبان براي دين اولياي و نمايندگان
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 را اروپا در تحول و انقالب مقدمة ها اين همة خرافات، و اوهام ترويج و مردم
 فضايل و اخالق حكومت رفت، ميان از ايماني اتكاي كه آنجا از. آورد فراهم
 دچار بيشتر را مردم وضع اين و گرديد انناتو صنعتي هاي انقالب برابر در هم

   .ساخت بدبيني و خشم
 وضـع  ريخـتن  هم به موجب صنعتي انقالب از پس آنچه خالصة اينجا در
 در ثـروت ) 1 :كنيم مي ذكر اختصار به گرديد توازن رفتن ميان از و ماعاتاجت
 و صنعتگران عموم تدس) 2 .شد محدود و متمركز پيش از بيش اي عده ميان

 در مـردم  اجتماع اثر در) 3 .گرديد كوتاه آزاد كارِ و طبيعت منابع از كشاورزان
 اسـتقالل ) 4 .شـد  برانگيختـه  گونـاگون  هـاي  هوس ها، تجمل ظهور و شهرها

 اثـر  در عمـومي  روح) 5. رفـت  ضعف به رو كشاورزان و كارگران شخصيت
 خرافـات  و بـدرفتاري ) 6 .شد تر حساس نتمد پيشرفت و يكديگر با نزديكي

 در و گرديـد  مذهب به نسبت العمل عكس و بدبيني موجب مذهب طرفداران
  .شد سست معنوي روابط و اخالق پاية آن اثر

 در كـه  جديـد  تمـدن  پيدايش و صنعت ناگهاني تحول آثار نمونة دبو اين
 ميـان  ابـط رو و رفـت  ميـان  از اجتمـاعي  و اقتصادي تعادل و توازن آن نتيجة
  .گسيخت ديگري از پس يك هر طبقات




