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زندهگینامه مؤلف و تدوین کننده این کتاب

داکتر توماس گردون پالمر معاون إجرائیوی برنامه هاای باین المللای شابکه
اتلس و سرپرست امور آن گروههایی کاه بارای پیشارفت ارزشهاای لیبرالیازم
کالسیک در گوشه و کنار جهان کار میکنند ،میباشاد .موصاوف همکاار ارشاد
انستیتیوت کاتو بوده و قبالً تصدی معاونیت برنامههای بینالمللی و گردانندهگای
بخش انکشاف حقوق بشر آنرا هم عهدهدار بوده است .آقای پالمر همکار نزدیک
کالج هارتفورد در پوهنتون آکسفورد بوده و سمت معاون انستیتیوت آموزشهاای
بشری دانشگاه جورج میسن را نیز داشته است.
موصوف یکی از اعضای بورد مشورتی دانشآموزان برای آزادی نیز میباشد.
تألیفات و تعلیقات زیاادی از وی پیراماون اخاالق و سیاسات در دانشانامههاا و
نشرات معتبر علمی بینالمللی مانند دانشنامه حقوقی و پالیسای عاماه آرورد ،وال
ستریت ژورنال ،نیویارك تایمز ،الحیات ،واشنگتن پست و غیره به چااپ رسایده
است .آقای پالمر لیسانس خاود را در بخاش لیبارال آرت از س ت جاان کاالیج
اناپولیس ایالت میریلناد و شاهادتنامه ماساتری خاویش را در فلسافه از یکای از
پوهنتونهای واشنگتن به دسات آورده و دوره دکتاورای خاود را در سیاسات در
پوهنتون آکسفورد به پایان رسانیده است .کتب علمی مذکور توسط پوهنتونهای
پرنستون ،کامبریج ،رودتلیج و سایر مجامع علمی به چااپ رسایده اسات .داکتار

7
پالمر مؤلف کتاب واقعبینی آزادی ( )Realizing of Freedomکاه در برگیرناده
افکار ،تاریخ و تمارین آزادیخاواهی اسات و در ساال  0113باه چااپ رساید،
میباشد .این کتاب تا حال به چندین زبان معتبر دنیا ترجمه شده است.
اقای داکتر پالمر یکی از مؤسساین مؤسساه مطالعاات اقتصاادی و حقاوقی
افغانستان  AELSOنیز بوده و با بیش از چهارصد نهااد مطالعااتی ،تحقیقااتی و
معرفی کننده علمی اقتصاد بازار در سراسر جهان همکار میباشد.
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پيشگفتار ناشر
اخالق همواره به مثابه مجموعهای از ارزشهای نسبی و تبلور پسندیدهترین
سجایا و هنجارهای انسانی در حیات جوامع انسانی مطرح بوده است .از ادیاان و
پیامبران الهی و کیشهای مطرح جهان گرفته تا فیلسوفان بزرگ ،عرفا ،شاعران
و ادیبان در درازنای زمان به توصایه و گاوشزد ایان ارزشهاا ماردم را متوجاه
ساخته اند.
از زمانههای دور که هنوز تنوع عرصههای مختلف حیاات اجتمااعی شاکل
نگرفته بود ،ارزشهای اخالقی متناسب به شارایط جواماع انساانی در محادوده
عرف و تعامالت قبیله و قوم و نهایتاً شهرها ،بخشی از هویت فرهنگی آن جوامع
را احتوا مینمود و امروزه نیز این هنجارها سنتهای پسندیدهای را میرسانند که
با وجود نداشتن کدام مؤیادهای در صاورت عادم اجارای آن از اهمیات و مقاام
واالیی برخوردار اند.
طوریکه معلوم است با تکامل و پیشرفت جوامع انسانی عرصههای مختلاف
حیات اجتماعی نیز دچار تحول و دگرگونی شاده ارزشهاا و اصاول اخالقای در
اجتماع نیز متحول گردید .چنانچه امروزه ما شاهد سلسله ضوابط اخالقای بارای
هنجارهای گوناگون اجتماع چون خانواده ،اطالع رساانی ،طبابات ،هنار ،رواباط
اقتصادی و داد و ستد ،دادخواهی و عدالت گستری و غیره میباشیم و حتی بعضاً
کدهای اخالقیای نیز برای هریک از موارد فوق متناسب باا تعاامالت ،عارف و
عادات جوامع به شکل مدون و یا غیر مدون بوجود آمده و رعایت میشوند.
از همان نخستین مراحل شکلگیری روابط اقتصاادی میاان انساانهاا کاه
مبتنی بر مبادله کاالهای ابتدایی و امتعه مورد نیااز همادیگر باوده اسات ،ایان
روابط قسماً بر شالوده تعامالت و عرف و قسماً با رعایات یاک سلساله تعهادات
ناشی از حکم اخالق و وجدان شکل گرفته است .هر چند در برخی مقاطع تاریخ،
وجدان جمعی نتوانسته است برای برخی از انواع معامالت تجارتی نظیر بردهداری
توجیه منطقی ارایه کند و یا هم در نظامهای اشتراکی که خالف فطرت انسانی
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ثابت شده است از داشتن حق مالکیت فردی إغماض صاورت گرفتاه اسات ،در
سایر احوال پابندی و رعایت اخالق اقتصادی در نظامهای مبتنی بر آماوزههاای
دینی چون اسالم و یا مبتنی بر مباانی فلسافی چاون نظاامهاای سارمایهداری
متضمن پیشرفت و پویایی بازار ،کسب ثروت و رشد اقتصاد گردیده است.
سرمایهداری یا کاپیتالیزم که محصول تکامل علمی و تاریخی بشر باوده باا
انقالب صنعتی پا به عرصه وجاود گذاشاته و سایر صاعودی خاود را باه ساوی
بیکرانههای پیشرفت ،انکشاف علوم ،نوآوریهای فنی و ایجاد ثروت و رفاء طای
میکند ،حایز یک سلسله ارزشهای واالییست کاه علایالارغم ضادیت برخای
مکاتب فلسفی و یا ناقدین خشن ،موجودیت و تکاپوی این ارزشهاای اخالقای
قوه محرکه و دایماً فعال این نظام را تشکیل داده ،مؤفقیت و پیشاتاز باودن آنارا
تضمین میکند .نفوذ ،تأثیر و اهمیت این هنجاارهاای اخاالق سارمایهداری بار
حیات جوامع بشری آنقدر مهم و متعالی است که هیچ فردی در این کاره خااکی
نمیتواند از آن چشم پوشی نماید.
در این شکی نیست که نظام سارمایهداری باعاث انکشااف علاوم گردیاده
فنآوریهای جدید را در راه اعتالی تکنالوژی بارای تاأمین رفااء بیشاتر بارای
بشریت به ارمغان آورده است .هرچند در این سیستم تمرکز سرمایه نازد عادهای
باعث ظهور کشورهای فقیر و غنی گردیده و نیاز در خاود جواماع سارمایهداری
افراد معینی را باه ثاروت بایحاد و حصار رساانیده اسات ،اماا همزماان باا آن
سهمگیری سرمایهداران بزرگ و کماکهاای ساخاوتمندانه کشاورهای بازرگ
سرمایهداری که همواره برای کشورها و جوامع فقیر بذل مایگاردد و بخشای از
همین اخالق سرمایهداری را میدهد ،نباید نادیده گرفت.
ارایه خدمات در عرصههای مختلف ،نوآوری در تولید ،تورید و تبادله کاالهاا
و در نتیجه تالش برای ایجاد رفاء برای مردم آن مؤلفهای از اخالق سرمایهداری
است که حتی با شکل گرفتن بازار در جوامع خیلی فقیر مانند افغانساتان ،اماروز
ملیونها انسان از آن بهره میبرند .چنانچه به عنوان نمونه میتوان از ایجاد یک
سری تشبثات خصوصی نام برد که امروزه ضمن زمینهسازی کسب ثروت بارای
صاحبان و گردانندهگان آن در تسهیل زندهگی مردم نیز نقش اساسی پیدا کارده
اند .به عنوان مثال ایجاد شرکتهای متعدد خدمات هوانوردی که مصروف نقل و
انتقال افراد و اموال در داخال و یاا هام از خاارج مایباشاند و یاا هام ایجااد و
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گسترش شبکههای مخابراتی که با ارایه خدمات تیلیکمونیکیشان تمااس میاان
مردم را تسهیل میکنند و یا هم ایجاد و فعالیت انبوهی از نهاادهاای تعلیمای و
تحصیالت عالی خصوصی که زمینهساز فراگیری علم و دانش برای هزاران تان
از جوانان شده اند نمونههایی بارزی اند که اینچنین پیشرفت و نقش آفرینای در
زنده گی اقتصادی و اجتماعی مردم در چند سال قبل و در دامان اقتصاد دولتای
برای مردم کشور ما میسر نبود.
چنانچه معلوم است تداوم جنگ وویرانای در افغانساتان باه ویاژه در دوران
اشغال این کشور توسط قشون سرخ شوروی سابق زیربنا هایی اقتصادی مملکت
را قسماً و یا بطور کلی از بین برده و یا فلج گردانیده بود که هرگاه قرار می باود
این کشور به میزان رشد ایکه امروز در چوکات اقتصاد بازار به آن نایل شده است
از طریق یک سیستم اقتصاد دولتی حرکت مینمود  ،ممکن چندین سال نوری را
در بر می گرفت در حالیکه با انتخااب و تساجیل نظاام اقتصااد باازار در قاانون
اساسی کشور در سال  0114راه برای ایجاد و توسعه سریع تشبثات خصوصای
اقتصادی باز گردید  .سرمایه داران افغان با وجود موجودیت چالش هایی متعادد
که گریبان گیر دولت و مردم آن مانند فساد گسترده اداری  ،بدامنی  ،مشاکالت
امنیتی  ،پرابلیمهای ترانزیتی با کشور های همسایه و غیره میباشاد ،مواجاه اناد
بآنهم طور ایکه دیده میشود آغاز خوبی را برای ایجاد تشبثات اقتصاادی  ،جاذب
سرمایه  ،کسب ثروت و فراهم سازی تسهیالت برای مردم را تجربه کردند.
کتاب حاضر که تحت عنوان" اخالق سرمایه داری " با مسااعی شخصایت
شناخته شده بین المللی و دوست دانشمند ام آقای داکتر توماس گوردون پاالمر
تدوین گردیده است مجموعه ای از مقاالت و مطالب ایست که توسط موصاوف
و برخی صاحبنظران برجسته بین المللی نگاشته شده و پس از برگردان به زبان
فارسی توسط محترم آقای "بردیا گرشاسپی" اینک برای نخساتین باار بعاد از
ویرایش اندك توسط موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانساتان باا زیاور
چاپ آراسته می شود.
مسرت دارم که بنا بر خواهش مولف کتاب مبنی بر نگارش صافحاتی چناد
پیرامون اخالق اقتصادی در پرتو ارزشهای دین اسالم و جابجایی و نشر آن توأم
با مقاالت این کتاب  ،من نیز بنوبه خود سهمی را در غنامندی بیشاتر محتویاات
علمی آن ادا نموده باشم.
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طور ایکه معلوم است اسالم در جایی ظهور نمود که مردم آن با تجاارت و
معامالت بازرگانی سرو کار داشتند و حتی پیامبر بزرگوار اساالم حضارت محماد
(ص) خود به تجارت مبادرت ورزیدند .قرآن کریم و سنت نبوی (ص) راهکار هاا
و ارشادات مهمی را در مسایل تجارت  ،تحفظ ملکیت  ،انجام عقود ووفا به عقود
را بیان نموده و فقهای اسالمی در طی سالیان متمادی با استنباط احکام فقهای
این مباحث را غنی تر گردانیده اند .چنانچه مبحث معامالت در فقه اسالمی یکی
از چهار مباحث عمده ایست که همه متون فقهی اسالمی باه آن پرداختاه اناد و
مبین واالترین ارزشهای اخالقی مانند وفا به شرایط عقد  ،عدم جواز غبن ،غصب
و تدلیس در معامالت  ،ایفای دین  ،حفاظت امانت و غیره بوده رعایات آنهاا در
حین انجام عقود و تصرفات حکم شده است.
موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانساتان آرزومناد اسات تاا چااپ و
پخش این کتاب ارزشمند که تا حال به تعداد زیاد ی از زبانهای جهان آزین چاپ
یافته است در کشور ما نیز مورد عالقه و مطالعاه پژوهشاگرا ن ،متشابثین اماور
اقتصاد و تجارت  ،محصلین عزیز و سایر هموطنان قرار گیرد .
بورد علمی موسسه  AELSOاز تمام خواننده گان محترم این کتاب متمنی
است تا نظریات  ،و دیدگاه های شانرا در جهت بهبود بهتر نشرات ایان موسساه
به آدرس پستی دفتر و یا هم ایمیل آن با ما شریک سازند.
در اخیر شایان ذکر می دانم که از مدافع متین و استوار ارزشهای جامعاه آزاد
خانم لیندا وینستون عضاو هیئات إجرائیاه شابکه پالیسای هاای باین المللای و
گرداننده شبکه بین المللی جامعه آزاد که در تمویل مادی و تخنیکی چاپ ایان
کتاب در افغانستان موسساه مطالعاات اقتصاادی و حقاوقی افغانساتان را یااری
رسانیدند اظهار سپاس و قدر دانی نمایم.
محمد ابواالحرار "رامزپور"
استاد اسبق فقه و قانون فاکولته شرعیات پوهنتون کابل
عضو بورد علمی مشورتی و همآهنگ کننده برنامه های AELSO
کابل -افغانستان
قوس 0930
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مقدمه مترجم
داد و ستد میان انسانها از آغااز بشاریت تاا کناون در زمار کهانتارین و
طبیعیترین کنشهای انسانی بوده است .گاه ممکن است چنین به نظر برسد که
داد و ستد پس از پیدایش کشاورزی (و سامان گرفتن روستاهای کوچک و نهایتاً
شهرنشینی و تمدن) به وجود آمده و سپس رفتهرفته مثل یاک ابازار مناساب در
کنار و در خدمت زندگی اجتماعی جا خوش کرده و ماندگار شده است .یک چنین
نگرشی البته ،در رویداد زیست اجتماعی انسان ،هیچ گونه وجه عِلّی بارای داد و
ستد قائل نیست و آن را در حد یک پیامد (یا نهایتاً یاک «پیامادِ الزامای») فارو
میکاهد .در مقابل ،میتوان به گونهای دیگر به ماجرا نگریست و داد و ستد را نه
یک پیامد ،بلکه علت پیدایش زیست اجتماعی دانسات– علتای کاه در غیاابش
اصوالً هیچ امکانی برای همزیستی آدمها ،و طبعاً پیدایش جواماع و شهرنشاینی،
متصور نمیبود .با چنین تعریفی ،شالود داستان شگفتانگیز بقا و تمدن انساانی
از اساس ،و در بنیادین ترین وجه و سطحِ ممکن ،بر پایبستِ داد و ساتد اساتوار
گشته است ،و درست به همین دلیل نیز شایسته است تاا سرشات داد و ساتد را
بهتر بشناسیم و ،در پرتو این شناخت ،به گوهر و ارجمندیاش بیشتر پی ببریم.
به دریافت من ،محتوای کلی این کتاب پیش از هر چیز یک تکاپوی فکری
و منطقی است برای گشایش راهی به سویِ یک شناخت روشنتار از سرشات و
کارکرد داد و ستد؛ این که اصاوالً مبادلاه چیسات ،چگوناه در رواباط انساانهاا
سازواری و هماهنگی پدید میآورد ،و چرا بدون آن ما آدمها گزینهای جز زیستن
در فقر و توحش و جداسری نمیداشتیم .مقاالت کتاب در بستر هماین تکااپوی
فکری (و از زوایای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فلسفی ،تاریخی و فرهنگی) باه
بررسی واقعیات روشنی میپردازند که همگی به نحاوی باه سرشات داد و ساتد
مربوط هستند ،اما به دالیل گوناگون نادیده انگاشته شدهاند (و حتی در ماواردی،
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یا از سر بیاطالعی یا با قصد و غرض ،تحریف شدهاند) .باه طاور مثاال ،بسایار
بدیهی ست که کنشِ ارجمند و جامعه سازی چون داد و ستد در نهایت باه ایجااد
نهاد «بازار» انجامیده است و بازارها نیز به نوبه خود ،ضمن ایجاد «توانمنادی و
ثروت» ،رشد و شکوفایی برای انسانها به ارمغان آوردهاند .حال چگونه و با چاه
توجیهی می توان به ثروت و توانمندیِ حاصل از این فرایندِ تمدنساز یورش بُارد
و ،به شیوه مارکسیستها ،ثروت و سرمایه و سرمایهداری را با انواع تهماتهاای
ابلهپسند و بیبنیاد به باد انتقاد گرفت و محکوم کرد؟
فرایندی که به خلق ثروت میانجامد و پیشرفت و بهباود انساانی را ممکان
میسازد ،فرایندی که جامعهساز و تمدنساز است و فقر و رنج جواماع انساانی را
در مقیاسی وسیع و باور نکردنی کاهش میدهاد ،مایبایسات کاه در ذات خاود
پسندیده و «اخالقی» نیاز باشاد ،و ناام ایان کتااب نیاز از هماین رو «اخاالق
سرمایهداری» است.
جالااب ایاان جاساات کااه مخاااطبین اصاالی ایاان کتاااب ،در وهلااه نخساات،
دانشجویان و روشنفکرانی هستند که در جوامع غربای زنادگی مایکنناد ،یعنای
درست همان جایی که ما ساکنین کشورهای غیر غربی همواره به اشاتباه گماان
کرده ایم که آزادی بازارها و گوهر سرمایهداری به درساتی فهمیاده و پذیرفتاه و
نهادینه شده است .اما بیشتر مقاالت این کتاب با اشاره به خطر رواج فساد اداری
و سیاسی و عوامفریبی در جوامع غربی ،نسبت به انحراف از اصول سارمایهداری
اخالقی هشدار میدهند و مبانی آزادی اقتصادی ،کاارآفرینی ،و ارجمنادیِ خلاق
ثروت را بار دیگر از نو تعریف میکنند.
ترجمه این کتاب برای من تجربه ای آموزنده و روشانگرانه باود و امیادوارم
برای خوانندگان فارسیزبان نیز جالب و خواندنی باشد.
بردیا گرشاسبی
فروردین 0930
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مقدمه نویسنده
این کتاب درباره تصدیق اخالقی مفهومی است که «رابرت نوزیک» ،فیلسوف
آمریکایی ،آن را «کنشهای سرمایهگرا بین بزرگساالن رضامند» 1مینامیاد؛ و نیاز
درباره سامانهای از تولید مبتنی بر همکاری و مبادله آزاد که در سیطره آن کنشهاا
نمود و تشخص مییابد.
ابتدا شایسته است قدری در مورد عنوان کتاب ،یعنای «اخاالق سارمایهداری»
توضیح داده شود .مقاالت این کتاب درباره «اخالق» سرمایهداریاند اما باه فلسافه
انتزاعی اخالق منحصر نمایگردناد و از اقتصااد ،منطاق ،تااریخ ،ادبیاات و دیگار
حوزههای مطالعاتی نیز بهره میبرناد .باه عاالوه ،موضاوع ایان مقااالت اخاالق
«سرمایهداری» است و نه صرفاً اخالق مبادلاة آزاد .اصاطالح «سارمایهداری» ناه
فقط به بازارهای مبادله کاال و خدمات (که از زماانهاای بسایار قادیم هام وجاود
داشتهاند) ،بلکه به نظام فراگیری از نوآوری ،تولید ثروت و تحاول اجتمااعی اشااره
دارد که برای میلیاردها نفر از جوامع انسانی بهاروزی و کامیاابی باه ارمغاان آورده
است؛ آن هم در مقیاسی که حتی تصورش نیز برای نسلهاای پیشاین ناوع بشار
ناممکن بود.
سرمایهداری معطوف به یک نظام قانونی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است
که برابری حقوق و «سپردن کار به کاردان» را با آغوش باز پاذیرا مایگاردد ،و در
گذار از روندهای داوطلبانه مبادله بازار ،به نوآوری نامتمرکز و فرآینادهای آزماون و
خطا ،که «جوزف شومپیتر» از آن به «ویرانگاری خاالق» یااد مایکارد ،تحارك
ماایبخشااد .فرهنااگ ساارمایهداری از کارآفرینااان ،دانشاامندان ،نااوآوران ،و افااراد
ریسکپذیر و خالق تجلیل میکند .گرچه سرمایهداری اغلب با عنااوینی همچاون
مادیگرایی مورد استهزاء فیلسوفانی بوده که خود از پیروان مادیگرایی بوده اند (به
ویژه مارکسیستها) ،اما سرمایهداری در بطن خود یک اقدام تهاورآمیز فرهنگای و
روحی است .همانگونه که مورخ آمریکایی« ،جویس اپلبای» ،در کتااب اخیار خاود
«انقالب سرسخت :تاریخچهای از سارمایهداری» اشااره مایکناد" ،از آن رو کاه
سرمایهداری یک نظام فرهنگی است و ناه صارفاً یاک سیساتم سااده اقتصاادی،
1. Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books,
1974), p. 163.

15
2

نمیتوان آن را تنها با فاکتورهای مادی توضیح داد".
سرمایهداری نظامی از ارزشهای فرهنگی ،روحی و اخالقی است .همان طاور
که اقتصاددانان« ،دیوید شواَب و الینور استروم» ،با استفاده از روش نظریه بازیهاا
در یک بررسی ابتکاری پیرامون نقش هنجارها و قواعد در ابقاای اقتصاادهای بااز
نشان دادند ،بازارهای آزاد بر بنیان محکمی از هنجارها استوار گشتهاند که «اعتمااد
3
افزا» هستند و ما را از دزدی بر حذر میدارند.
کسانی که در پی تضعیف یا نابودی سرمایهداری اند اغلب آن را در هیأت یاک
عرصه کارزار غیر اخالقی جهت تقابل منافع به تصویر میکشند ،در حالی که تعامل
سرمایهگرایانه هیچ نسبتی با این تصورات نادرست ندارد و بر سااختار نیرومنادی از
هنجارها و قواعد اخالقی بنا شده است .البته مبنای سارمایهداری بار نفای اصاول
اخالقی غصب و چپاول استوار است ،یعنای هماان دو ابازاری کاه عماده سارمایه
ثروتمندان در دیگر نظامهای اقتصادی و سیاسی با توسل به آنها کسب شدهاند( .در
واقع امروزه در بسیاری از کشورها ،همچنان که در بخش اعظمی از تاریخ ،هماواره
این اتفاق نظر وجود داشته که ثروتمندان به ثروت رسیده اند چرا که از دیگران باه
یغما برده اند و به ویژه آن که به قدرت ساازمانیافتاه– و باه تعبیار اماروزی ،باه
دولت– دسترسی داشته اند .این نخبگان تجاوزگر با استفاده از ابزار قدرت دولتی به
کسب امتیازات انحصاری میپردازند و دساترنج دیگاران را از طریاق اخاذ مالیاات
مصااادره ماایکننااد .آنهااا از خزانااه دولتاای تغذیااه ماایشااوند و از انحصااارات و
محدودیتهای تحمیلی دولت بر رقابات آزاد بهاره مایبرناد .تنهاا تحات شارایط
سرمایهداری است که مردم عموماً ثروتمند میشوند بی آن کاه مجارم و تجااوزگر
باشند).
در نظر بگیرید آنچه را که «دییار درا ماککالساکی» ،اقتصااددان و ماؤرخ
آمریکایی« ،واقعیت بزرگ» مینامد" :امروزه درآمد سرانه واقعی در کشاوری نظیار
1. Joyce Appleby, The Relentless Revolution: A History of Capitalism
(New York: W.W. Norton and Co., 2010), pp.25-26.
3. David Schwab and Elinor Ostrom, "The Vital Role of Norms and Rules
in Maintaining Open Public and Private Economies," in Moral Markets:
The Critical Role of Values in the Economy, ed. by PaulJ. Zak (Princeton:
Princeton University Press, 2008), pp. 204-27.
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بریتانیا و دیگر کشورهایی که رشد اقتصادی مدرن را تجربه کاردهاناد ،نسابت باه
سالهای  ۰۰۱۱یا  ۰۰۱۱با ضریب بزرگای باه میازان حاد اقال  ۰۱افازون شاده
است" .4چنین رشدی در سرتاسر تاریخ بشار بایساابقه اسات .باه واقاع ،ارزیاابی
«مککالسکی» را میبایست بسیار محافظهکارانه تلقی کارد زیارا وی در ارزیاابی
خود پیشرفتهای شگرف علم و تکنولوژی را محاسبه نکرده است؛ پیشارفتهاایی
که تمام فرهنگهای جهان را به اشاره سرانگشتان روی یک صفحه کلید در مقابل
دیدگان ما قرار میدهند.
سرمایه داری ،با محترم شمردن و تشویق نوآوری کارآفرینانه ،خالقیت انساانی
را در خدمت انسانیت قرار میدهد و این همان عامل گریزپاییست که مبیّن تفاوت
آشکار میان نحوه زندهگی امروز ماست با طرز زندهگی نسل اندر نسل اندر نسال از
نیاکانمان که پیش از قرن ۰۱ام میزیسته اند .نوآوریهایی که زندهگای انساان را
به سمت نیکوتر شدن دگرگون کردهاند نه فقط علمی و تکنولوژیک ،بلکاه نهاادی
نیز هستند .انواع نهاد های تجاری جدید داوطلباناه تاالشهاای کااری انباوهی از
مردم را هماهنگ میکنند .بازارها و ابزارهاای ماالی ناوین بایوقفاه و ۴۲سااعته
پساندازها و تصمیمات سرمایهگذاری میلیاردها نفر را بهیکدیگر مرتبط مایساازند.
شبکههای ارتباطی جدید مردم را در سرتاسر عالم به هام متصال مایکنناد (مان
همین امروز با دوستانی در فنالند ،چین ،مراکش ،ایاالت متحده ،و روسیه گفتوگو
داشتم و همچنین در فیسبوك از نظرات و مکاتبات دوستان و آشنایانی در آمریکا،
کانادا ،پاکستان ،دانمارك ،فرانسه و قرقیزستان مطلع شدم) .محصوالت جدید برای
راحتی ،خشنودی ،و آموزش ما فرصتهایی به ارمغان میآورند که حتای در خیاال
نسلهای پیشین نیز نمیگنجید (در حال حاضر دارم این کلماات را باا «اپال ماک
بوك پرو» تایپ میکنم) .این تغییرات ،جوامع امروزی ما را به طرقِ بیشامار و باه
طرز چشمگیری از جوامع پیشین بشری متفاوت و متمایز ساختهاند.
با وجود این ،سرمایهداری تنها در ساختن کااال (باه شایوهای کاه دیکتاتورهاای
سوسیالیست بردگانشان را به «ساختن آینده» تشویق میکردند!) خالصاه نمایشاود.
سرمایهداری در ذات خود در پی خلق ارزش است و صرفاً به معنای سختکوشای و
1. Deirdre McCloskey, Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain
the Modern World (Chicago: University of Chicago Press, 2010), p. 48.
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فداکاری و مشغولیت دائمی با کار نیست .کسانی که از درك سارمایهداری عاجزناد
گمان دارند که برای خلق کار باید فوراً به حمایات از برناماههاای «ایجااد شاغل»
پرداخت ،در حالی که این عاده مقصاود اصالی کاار را باد فهمیادهاناد و جانمایاة
سرمایهداری را بدتر .در روایات معروفای کاه باه کارات نقال شاده اسات ،روزی
اقتصاددان آمریکایی« ،میلتون فریدمن» را به تماشای سااخت و سااز یاک کاناال
عظیم در آسیا میبرند« .فریدمن» از مشاهد فعالیت کارگران که به جاای اساتفاده
از ماشینآالت خاكبرداری ،حجم انبوهی از خاك و سنگ را با بیالهاای کوچاک
جابجا میکردند تعجب میکند و دلیل این کار عجیب را جویا مایشاود .مسائوالن
پروژه به وی پاسخ میدهند" :شما متوجه نیستید؛ این برنامهای جهت ایجااد شاغل
است"« .فریدمن» در جواب میگوید " :آه ،من تصور کردم که شاما ساعی داریاد
یک کانال بسازید .اگر قصدتان ایجاد شغل بود ،چرا به کارگران به جای بیل قاشق
ندادید؟"
در سال  ۰۱۱۴زمانی کاه «اچ راس پاروت» ،تااجر آمریکاایی و از طرفاداران
سیاست موازنه اقتصادی ،سرگرم امور ستاد انتخاباتی خود برای ریاسات جمهاوری
ایاالت متحده بود ،در جریان بحثها و مناظرات انتخاباتی اظهار تأسف میکرد کاه
آمریکاییها از تایوان چیپس (تراشه) کامپیوتری میخرند و در عوض به تاایوانیهاا
چیپس سیبزمینی میفروشند .ظاهراً آقای «پروت» از این که آمریکااییهاا فقاط
چیپس سیبزمینی میفروختند احساس شرمساری میکرد و با جان و دل با نظریه
«لنین» (که معتقد بود ارزش افزوده تنهاا از طریاق تولیاد صانعتی در کارخاناههاا
حاصل میشود) همعقیده شده باود« .مایکال بوساکین» ،اساتاد اقتصااد دانشاگاه
استانفورد ،به درستی اشاره میکند که وقتی شما در مورد ارزش یاک دالر چیاپس
کامپیوتری یا ارزش یک دالر چیپس سیبزمینی صحبت میکنید در واقع داریاد از
ارزش یک دالر حرف میزنید .افزودن ارزش چه از راه کشت و پرورش سیبزمینی
در آیداهوی آمریکا و چه از طریق نقش انداختن روی سیلیکون در تایپه تاایوان ،در
هاار حااال افاازودن ارزش اساات« .اصاال مزیاات نساابی» 5اهمیتاای کلیاادی در
 .0برای توضیح حساب ریاضی ساده در باب «اصل مزیت نسبی» ر.ک .به:
tomgpalmer.com/wpcontent/uploads/papers/The%20E.conomics%20of
%20Comparative%20Advantage.doc.
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تخصص گرایی و تجارت دارد؛ هیچ خفّتی در تولید ارزش نیست ،تفااوتی هام
نمی کند که این ارزش را یک سرمایه گذار تولید کرده باشد یا یک کشااورز یاا
یک باربر اثاثیة منزل (من امرو ز برای جابجایی قسمت عمده ای از کتابخاناهام
با سه کارگر اسبابکشی کار کردم و درك روشنی دارم از این که این افراد باا
کار خویش تا چه اندازه ارزش به زندگی من افزودند) .این بازارها هساتند کاه
نشان می دهند ما چه زمانی ارزش افزوده ایجااد مایکنایم ،ناه سیاساتمداران
پرن خوت و طرفداران موازنه اقتصادی ،و در فقدان بازارهای آزاد ،ما راهی برای
دانستن و سنجش این امر نخواهیم داشت.
سرمایهداری این نیست که مردم در بازارچههای محلی مسکه را با تخام مار
مبادله کنند ،مبادلهای که پیشینهای چندین هزار ساله دارد .جانمایه سارمایهداری در
افزودن ارزش است که با به جریان انداختن انرژی و خالقیات انساان ،در ساطح و
مقیاسی بی سابقه در تاریخ بشر ،به خلق ثروت برای مردم عادی میانجامد ،ثروتای
که ثروتمندترین و قدرتمندترین شاهان و سالطین و امپراطوران دنیاای باساتان را
مات و مبهوت میساخت و چشمانشان را خیاره مایکارد .سارمایهداری فرساودن
سنگر دیرپاییست که نظامهای قدرت و استیال و امتیازات ویژه از دیرباز در پناهش
آسودهاند ،و گشایشیست به سوی شایستهساالری و "سپردن کاار باه کارداناان".
سرمایهداری فرآیندیست که تشویق را جایگزین زور میکند 6و فضیلت را جانشین
حسد 7.سرمایهداری حکایت آن چیزیست که زندگی من را و زندگی تو را ممکان
کرده است.
(تنها چیزی که شاهان و سالطین و امپراطوران داشتند ،و مردم عادی امروز از
آن بیبهرهاند ،قدرت بود و فرمانروایی زورمندانه بر دیگران .ایشان کاخهاایی فاراخ
 .0جهت شرح مفصل در مورد زوال کلی زور در امور انسانی ،رجوع کنید به:
James L. Payne, A History of Force (Sandpoint, Idaho: Lytton
Publishing, 2004).
 .0تاکنون بسیاری از متفکران حسد را ،به مثابه انگیزشی زیانبار برای همکاری اجتماعی و معاند با سرمایهداری
بازار آزاد ،مورد مطالعه قرار دادهاند .یک رهیافت جالب و متأخر در این زمینه ،کتابی است با عنوان «دشواری
خوب بودن :در باب هنر ظریف دارما» از نویسنده و روشنفکر هند« ،گورچاران داس» ،که با استناد به حماسه
کالسیک هندی «مهاباراتا» به مضمون حسد پرداخته است:
Gurcharan Das, The Difficulty of Being Good: On the Subtle Art of
Dharma (New York: Oxford University Press, 2009) esp. pp. 1-32.

13
داشتند که به دست بردگان یا با خراج و مالیاات سااخته مایشادند ،اماا از نعمات
گرمایش و سرمایش در این کاخها بینصیب بودند؛ کنیز و برده داشتند ،اما ماشاین
لباسشویی و ظرفشویی نداشتند؛ لشگری از قاصدان و نامهرسانان در بارگاهشاان
خدمت میکرد ،اما تلفن موبایل و اینترنت نداشتند؛ طبیبان درباری و کاهنان بسایار
در اطراف خود باه کاار گرفتاه بودناد ،اماا داروی بیهوشای بارای التیاام دردهاا و
آنتیبیوتیک برای درمان عفوناتهایشاان نداشاتند .ساالطین و پادشااهان گرچاه
قدرتمند بودند ،اما ،با معیارهای امروزی ما ،به طرز رقّتانگیزی فقیر بودند).
تاریخچه یک واژه
بازارهای آزاد– که عبارتند از نظامهای مبادله آزاد میان افراد ،با حقوق مصارّح
و تعریف شده و قانوناً محفوظ و قابل انتقال در منابع کمیاب– شرط الزمای بارای
ثروت دنیای مدرن محسوب میشوند .اما هماان گوناه کاه ماورخین اقتصاادی ،و
شاخصترین آنها پروفسور «دییر درا مککالسکی» ،باه روشای متقاعادکنناده
نشان دادهاند ،بازارهای آزاد به تنهایی کافی نیستند .چیز دیگری در این میاان نیااز
است :مجموعة اصول اخالقی مبادله آزاد و تولید ثروت از طریق نوآوری.
در این جا الزم است کمی در مورد واژه «سرمایهداری» (کاپیتالیسام) توضایح
داده شود .مورخ اجتماعی« ،فرناند برودل» ،رد واژ «کاپیتاال» را تاا دوره ماا باین
قرون ۰۴و  ۰۱دنبال کرده است .در آن زمان این واژه در معانی «وجاوه ،موجاودی
مالالتجاره ،مبلغ پول ،یا پولی که به آن بهره تعلق میگیارد» 8باه کاار مایرفات.
«برودل» در جستار خویش با لحنی خشک و بیعالقه ابراز مایدارد کاه در میاان
کاربردهای متعددی که وی از لفظ «سرمایهدار» (کاپیتالیست) فهرست کرده "ایان
واژه هرگز  ...در معنای محبتآمیزی به کار نرفته اسات ".9واژه «کاپیتالیسام» باه
شکل یک اصطالح ،و عموماً با بار معنایی توهینآمیز ،در قرن ۰۱ام ظهاور یافات؛
یعنی دورانی که ،به طور مثال ،سوسیالیست فرانسوی« ،لوئی بالن» ،چنین تعریفی
از سرمایهداری به دست داد" :تخصیص سرمایه به عادهای باه قیمات محرومیات

1. Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century: The
Wheels of Commerce (New York: Harper & Row, 1982), p. 232.
 .0همان منبع ،ص090 .
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دیگران"« 10.کارل مارکس» از اصطالح «شیوه تولید سرمایهداری» اساتفاده کارد،
و سپس این مرید دو آتشة او« ،ورنر سامبرت» ،بود که با انتشار کتاب تأثیرگاذارش
در سال  ۰۱۰۴با عنوان «سرمایهداری مادرن» ،واژه «سارمایهداری» را در عرصاه
عمومی رواج داد( .همکار معروف مارکس« ،فردریش انگلاس» ،ساامبرت را یگاناه
اندیشمندی میدانست که در کشور آلمان مارکس را واقعاً میفهمد؛ البتاه ساامبرت
بعدها مدیحهسرای شکل دیگری از مشرب ضد سرمایهداری شاد ،یعنای ناسایونال
سوسیالیسم ،یا همان نازیسم).
مارکس و انگلاس در تاخات و تازشاان باه «سارمایهداران» و «شایوه تولیاد
سرمایهداری» هر دو اذعان داشتند که «بورژوازی» دنیا را به کلی دگرگاون کارده
است (بورژوازی اصطالحی بود کاه ماارکس بارای آن «طبقاه»ی اجتمااعی کاه
مالکیت «ابزار و منابع تولید» را در اختیار داشت به کار میبرد):
بورژوازی در طی کمتر از یکصد سال سیادت خود ،نیروهای تولیدی کاالنتار و
عظیمتری از مجموع آنچه همه نسلهای پیشین متفقاً ایجاد کرده بودناد پدیاد آورده
است .انقیاد نیروهای طبیعت در پیشاگاه انساان ،ماشاینآالت ،بکاارگیری شایمی در
صنعت و کشاورزی ،کشتیرانی با استعانت از نیروی بخار ،خطوط راهآهن ،تلگرافهای
برقی ،تسطیح کال قاارههاا باه منظاور کشات و زرع ،کاناالیزه کاردن رودخاناههاا،
جمعیتهای انبوه که گویی به جادویی از دل زمین میرویند– در تصور کادام یاک از
11
قرون گذشته میگنجید که چنین نیروی تولیدی در دامان کار اجتماعی خفته باشد؟
مارکس و انگلس نه تنها از نوآوریهای تکنولوژیاک بلکاه از "جمعیاتهاای
انبوه که گویی به جادویی از دل زمین میرویند" نیز در شگفت بودند ،جملهای باه
یاد ماندنی که در واقع توصایفی اسات از کااهش نارخ مارگ و میار ،بااال رفاتن
استانداردهای زندگی ،و افزایش طول عمر .البته علیرغم هماه ایان دساتاوردهای
سترگ ،مارکس و انگلس همچنان خواستار ناابودی «شایوه تولیاد سارمایهداری»
10

. Louis Blanc, Organisation du Travail (Paris: Bureau de la Societé de
l’Industrie Fraternelle, 1847), cited in Braudel, Civilization and
Capitalism, 15th-18th Century: The Wheels of Commerce, op. cit., p. 237.
11
. Karl Marx and Frederick Engels, Manifesto of the Communist Party, in
Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, Volume 6 (1976:
Progress Publishers, Moscow), p. 489.
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بودند ،یا به بیان دقیقتر ،تصور میکردند که سارمایهداری خاودش را از درون باه
اضمحالل کشانده و سرانجام به نظام نوینی رهنمون خواهد شد که از فرط نیکی و
اعجابانگیزی اصالً نیازی ندارد که این دو بخواهند کوچکترین اشارهای به تبیین
کارکردش بکنند– و حتی تالش در جهت این تبیین را اهانتی به ساحت علم تلقای
12
میکردند.
مهمتر آن که ،مارکس و انگلس اساس انتقاد خویش از سرمایهداری را بر انبوه
آشفتهای از معانی خودسااخته از واژه «باورژوازی» بناا نهااده بودناد و ایان رشاته
مغشوش از معانی را به «شیوه تولید سرمایهداری» ربط میدادند؛ و جالبتر آن کاه
چنین انتقادی ،علیرغم واماندگی همه نظامهاای کمونیساتی در بارآورده سااختن
وعدههایشان ،همچنان از نفاوذ خاارقالعاادهای نازد روشانفکران در سرتاسار دنیاا
برخوردار است .این دو از طرفی واژه بورژوازی را در معنای ماالکین «سارمایه» باه
کار می برند که کارشان سازمان دادن به اقدامات مهم تولیدی اسات ،اماا از طارف
دیگر از همین واژه معنایی را مراد میکنند که ناظر بر افرادیست کاه انگالوار بار
بدنه دولت و قدرتش میچسبند و از مواهب آن تغذیه میکنند ،چنان کاه ماارکس
در یکی از جالبترین مقاالت خود در باب سیاست ،بورژوازی را در این معناای دوم
استفاده میکند:
منفعت مادی بورژوازی فرانسوی به الینفکترین وجاه ممکان ،درسات مثال
فلسهای ماهی ،دقیقاً همپوشانی دارد با ابقای آن ماشین گسترده و بسیار منشاعب
دولت .همین ماشین است که برای مازاد جمعیت بورژوازی شغل فراهم مایآورد ،و
 .0برای آگاهی بیشتر از نقدی ویرانگر و بنیادین در رد تئوریهای اقتصادی «مارکس» ،رجوع کنید به:
Eugen von Böhm-Bawerk, Karl Marx and the Close of His System,
(1896; New York: Augustus M. Kelly, 1949).
ترجمه مناسبتر از عنوان این کتاب میتواند «در ختم نظام مارکسی» باشد« .بوهم-باورک» در انتخاب این
عنوان برای کتابش اشاره ضمنی به چاپ سوم کتاب «سرمایه» داشت که «ختم» و نتیجهگیری پایانی نظام
مارکسی قلمداد میشد .الزم به ذکر است که انتقاد «بوهم-باورک» به تمامی یک نقد درونی است و به هیچ
عنوان تکیهای بر مبانی و نتایج «انقالب مارژینالی» در علم اقتصاد ،که در سال  ۰۷۸۱واقع شد ،ندارد .همچنین
رجوع کنید به مقاله «لودویگ فن میزس» با عنوان «محاسبه اقتصادی در رفاهعمومی سوسیالیستی» در نسخه
«فردریک هایک» با عنوان «برنامهریزی اقتصادی اشتراکی» درباره ناتوانی نظام اشتراکی (یا نظام جمعگرایانه)
در حل معضل محاسبه اقتصادی:
Collectivist Economic Planning– London: George Routledge & Sons, (.
)1935
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آنچه را که بورژوازی نمیتواند در قالب سود ،بهره ،اجاره ،و اجرت به جیاب بزناد از
طریق دستمزدهای دولتی جبران میکند .منفعات سیاسای باورژوازی نیاز ایجااب
میکند تا هر روز بر فشار سارکوبگرانه بیفزایاد ،و در نتیجاه باه افازایش مناابع و
13
کارکنان اقتدار دولتی ،دامن بزند.
بنابراین ،مارکس از طرفی بورژوازی را مترادف با کارآفرینانی فرض میکند که
"سرشتی جهانشمول باه تولیاد و مصارف در تماام کشاورها" بخشایدهاناد ،کاه
"یکجانبهگرایی ملی و تنگنظری" را "هرچاه بیشاتر نااممکن" سااختهاناد ،کاه
"ادبیاتی جهانی" پدید آوردهاند ،که امکان "بهبود سریع هماه ابزارهاای تولیاد" را
فراهم کردهاند ،و دسترسی به "وسایل ارتباط جمعی را بیاندازه آسان نمودهاناد" ،و
با ارائه "کاالهای ازران قیمت" بار "نفارت لجوجاناه بربرهاا از بیگانگاان" فاائق
آمدهاند 14.ولی از سوی دیگر ،او لفظ «بورژوازی» را در خطاب به آنهایی اساتفاده
میکند که از "اعتبار عمومی" (یا همان قرض دولتی) ارتزاق میکنند:
کل بازار نوین پول ،کل حرفه بانکداری ،باه تنگاتناگتارین شایوه باا اعتباار
عمومی درهم تنیده است .بخشای از سارمایه کسابوکاار ایان حرفاه ضارورتاً در
اعتبارات عمومی کوتاه مدت گذاشته میشود تا به آن بهره تعلق بگیارد .قسامی از
گردش سپردههای ایشان ،که همان سرمایهای است کاه توساط تجاار و صااحبان
صنایع در اختیارشان نهاده شده و سپس آن را در بین همان افراد توزیع میکنند ،از
15
طریق سود سهام دارندگان اوراق قرضه دولتی میسر میگردد.
 .0کارل مارکس ،هجدهم برومر لوئی بناپارت ،در نسخه دیوید فرنباخ ،کارل مارکس« :بررسیها از تبعید :آثار
سیاسی» ،جلد دوم ،ص۰۷۱ .
David Fernbach, Karl Marx: Surveys from Exile: Political Writings,
Volume II (New York: Vintage Books, 1974).
من در فصل دوم از کتاب «تحقق بخشیدن به آزادی :تئوری ،تاریخ ،و منش لیبرتارین» در بخش «لیبرالیسم
کالسیک ،مارکسیسم ،و تضاد طبقاتی :تئوری لیبرال کالسیک تضاد طبقاتی» ،صفحه  ۵۲۲تا  ،۵۸۲پریشانیها
و تناقضات تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی مارکسی را به تفصیل توضیح دادهام .برای آگاهی بیشتر رجوع کنید
به:
Tom G. Palmer, “Realizing Freedom: Libertarian Theory, History, and
Practice” (Washington: Cato Institute, 2009).
14
. Karl Marx and Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party, p.
488.
15
. Karl Marx, "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte," p. 222.
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به عقیده مارکس «بورژوازی» در منازعه بر سر کنترل دستگاه دولتی ذاتاً هام
دخیل است و هم منتفع:
کلیه دگرگونیهای سیاسی به عوض درهم کوبیدن دستگاه دولتی باه تکمیال
آن منجر شدهاند .احزابی که به نوبت برای کسب سلطه کوشیدهاند ،مالکیت بر این
16
عمارت عظیم دولتی را عمده غنیمت جنگی در ازای پیروزیشان میپنداشتهاند.
به تعبیر مورخ آمریکایی« ،شرلی گرونر»" ،مارکس وقتی واژه بورژوازی را پیدا
کرد گمان برد که جای پای محکمی در واقعیت یافته است ،حال آن کاه باه واقاع
چنگ در اصطالحی سخت لغزنده انداختاه باود 17".او در برخای از نوشاتههاایش
بورژوازی را در تعریف کارآفرینان نوآور به کار میبرد که اقادامات مهام تولیادی را
سامان میدهند و در خلق ثروت سرمایهگذاری مایکنناد ،اماا در پاارهای دیگار از
متون ،لفظ بورژوازی را در وصف کسانی به کار میبرد که خوشهوار بر گِارد دولات
جمع میشوند ،از نظام مالیاتی ارتزاق میکنند ،بارای ممانعات از رقابات و محادود
ساختن آزادیهای تجاری به رایزنی میپردازند و به طور خالصه ،کسانی که نه در
خلق ثروت ،بلکه در تحکیم قدرت به منظور باز توزیع یاا ناابودی ثاروت دیگاران
سرمایهگذاری میکنند و خواستار بسته ماندن بازارها ،نگاه داشاتن فقارا در فقار ،و
استیالی مطلق بر جامعه هستند.
به دلیل تأثیرگذاری آرای ماارکس و شااگردش «ورنار ساامبرت» ،اصاطالح
«سرمایهداری» در افواه عمومی رواج پیدا کرد .یادآوری این نکته حائز اهمیت است
که این اصطالح توسط افرادی عمومیت یافات کاه ناه تنهاا کاارآفرینی خاالق و
مبادالت بازار را از انگلوارگی و ارتزاق از مالیات دیگران بااز نمایشاناختند ،بلکاه
طرفداران سرسخت الغای حق مالکیت ،بازارها ،پول ،نرخها ،تقسیم کاار ،و ناابودی
کل بنای لیبرالیسم بودند– یعنی برچیدن بساط حقوق فردی ،آزادی ماذهب ،آزادی
بیان ،برابری در پیشگاه قانون ،و دولت مشروطه دموکراتیک.
البته همان گونه که در مورد بسیاری دیگر از اصطالحات تاوهینآمیاز مرساوم
است و امر چندان غریبی هم نیست ،باالخره واژه «سارمایهداری» نیاز در گفتاار و
16
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نوشتار برخی روشنفکران که طرفدار بازارهای آزاد بودند و ایان اصاطالح بار علیاه
خودشان به کار رفته بود ،پذیرفتاه و رایاج گردیاد .در نتیجاه ساوء برداشاتهاای
تاریخی از این اصطالح ،کسانی که واژه «سرمایهداری» را برای دفاع از نظریههای
خود اقتباس کردند ،و یا حتی از آن به مثابه اصطالحی بیطرفانه در مباحث علمای
اجتماعی بهره گرفتند ،از چندین جهت در وضعیتی نامطلوب قرار گرفتناد :نخسات
به لحاظ ابهام موجود در این اصطالح (که همزمان هر دو معناای کاارآفرینی باازار
آزاد و ارتزاق از مالیات و قدرت و قیمومت دولت از آن مستفاد میشد) و دوم آن که
این واژه تقریباً همیشه در حالتی مشخصاً منفی به کار میرفت.
عدهای پیشنهاد میکنند که به کلی از این واژه صرف نظر شود ،چرا که آکناده
از معانی ناسازگار و مفاهیم فرعای ایادئولوژیک شاده اسات 18.چناین پیشانهادی
وسوسهانگیز مینماید ،اما مشکلی در این میان باقی میماند .محضِ مجاز دانساتن
مردم به تجارت آزاد و پیشبرد اموراتشان از طریق محاسبه سود و زیان گرچه قطعااً
الزمه پیشرفت اقتصادی است ،اما به تنهاایی بارای ایجااد دنیاای مادرن کفایات
نمیکند .بازارهای مدرن از دل گردبادی از نوآوریهای نهادی ،فنآوری ،فرهنگای،
هنری ،و اجتماعی پدیدار گشتند و دائم بر شدت این گردباد ،کاه از الگاوی مبادلاه
مسکه با تخم مر بسی فراتر رفته ،افزوده و میافزایند .سرمایهداری نوینِ مبتنی بر
بازار آزاد مدام در کار خلق و ابداعات تاازه اسات ،اماا ناه باا آهناگ کناد حرکات
کوههای یخ در طول هزارهها ،بلکه باا سارعتی سرساامآور– و ایان دقیقااً هماان
خصیصه دنیای مدرن است که هم سوسیالیستها (به ویژه مارکس) و هم متحدان
ایشان ،یعنی محافظهکاران ضد بازار آزاد ،بسیار هراسانگیز مییافتنادش« .جاوزف
شومپیتر» در اثر معاروفش« ،کاپیتالیسام ،سوسیالیسام ،دموکراسای» باه انتقااد از
کسانی پرداخت که در نظرشان "مشکلی که اغلب به چشم میآید ایان اسات کاه
سرمایهداری با چه سازوکاری به اداره ساختارهای موجود مایپاردازد ،حاال آن کاه
مسئله اصلی در این است که سرمایهداری چگونه ایان سااختارها را خلاق و ناابود

 .0به طور مثال ،رجوع کنید بهSheldon Richman, “Is Capitalism Something :
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میکند".
بازارهای آزاد مدرن ،برخالف بازارچه های دنیای قدیم ،صرفاً محل مبادلاه
کاال نیستند .خصوصیتی که به بازارهای آزاد مدرن تمایز و تشخص می بخشد،
امواج «ویرانگری خالق» است؛ آنچه ده سال پیش نو بود اکنون دیگار کهناه
محسوب می شود و جایش را نسخه های پیشرفته تار ،لاوازم جدیادتر ،ترتیباات
نهادی ،فنآوریها ،و روش های تعامل تازهای گرفته اند که پیش از آن به ذهن
هیچ کس خطور نمی کرد .به نظر من ،بهترین اصطالح موجاود بارای متماایز
ساختن مناسباتی که بازار آزاد را در دنیای مدرن از بازارهای پیشاین متفااوت
میکند ،اصطالح «سرمایهداری» است.
البته سرمایهداری نوعی از هرج و مرج نیست .سرمایهداری گوناهای از نظام و
سامان خودانگیخته است که از بطن یک فرآیند پدید میآید (که برخی نویساندگان
از آن به «سامانهای برآینده» تعبیر مایکنناد) .ثباات حاکمیات قاانون و امنیات
حقوق ،ثباتی که بازیچه ظنّ کسی نیست و به روشنی قابل پیشبینیست ،ناوآوری
را ممکن میسازد .همان طور که «دیوید بوز» در مقالهای در مجله «فوتوریسات»
اشاره میکند:
مردم همیشه در درك و مشاهده نظم موجود در یاک باازار باه ظااهر آشافته
مشکل داشتهاند .حتی زمانی که سیستم قیمت دائماً منابع را به سمت بهرهبارداری
احسن سوق میدهد ،بازهم در ظاهر به نظر میرسد که بازار در جهات باینظمای
حرکت میکند– ورشکستگی بنگاههای تجاری ،از دست رفاتن مشااغل ،سارعت
نامتوازن کامیابی مردم و سرمایهگذاریهایی که نهایتاً معلوم میشود تلف شادهاناد.
عصر نوآوریهای سریعالسیر حتی از این نیز آشفتهتر به نظر میرسد ،عصاری کاه
در آن بنگاههای عظیم تجاری با آهنگی تندتر از همیشه پیدرپی ظهاور و ساقوط
میکنند و از تعداد افرادی که به مشاغل ثابت دسترسی دارند کاسته میشود .اما در
واقع ،افزایش بهرهوری حمل و نقل ،ارتباطات و بازارهای سارمایه حااکی از وجاود
نظمی فراتر از آن چیزی است که بازار در عصر صنعتی مایتوانسات باه آن نائال
شود .نکته در این جاست که از قوه قهریه دولت به منظور "مالهکشی بر مازادها" و
19
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"هدایت" بازار به سمت نتایج دلخواه اشخاص اجتناب شود.
سرمایهداری بازار آزاد در برابر سرمایهداری رفیقساالر
برای اجتناب از سردرگمی معنایی ،که به علت استفاده ابهاامآمیاز روشانفکران
سوسیالیست از واژه «سرمایهداری» به وجود آمده ،الزم است که تفکیک صاریحی
قائل شویم بین «سرمایهداری بازار آزاد» و «سرمایهداری رفیقسااالر» ،سیساتمی
که بسیاری از ملتها را در بااتالقی از فسااد و واپاسگرایای فارو بارده اسات .در
بسیاری از کشورها اگر کسی پولدار باشد به احتمال زیاد یا خودش قادرت سیاسای
دارد یا این که از بستگان نزدیک ،دوستان ،حامیان (و در یک کلماه ،از «رفقاای»)
صاحبان قدرت سیاسی است ،و دیگر این کاه ثاروت او ناه از راه تولیاد کاالهاای
ارزشمند ،بلکه به واسطه بهرهمندی از امتیازاتی به دست آمده که دولت میتواند به
ضرر دیگران به عدهای خاص عطاا کناد .متأسافانه «سارمایهداری رفیاقسااالر»
اصطالحی است که میشود آن را با دقت فزایندهای در مورد اقتصاد ایاالت متحاده
نیز به کار برد ،کشوری که در آن پرداخات «کماکهاای ماالی» دولتای از جیاب
مالیات دهندگان برای نجات شرکتهای ناموفق به امری عادی تبدیل شده اسات؛
کشوری که در آن سرمایه ملی در حکم یک کندوی تپند غولآساست برای تجمع
و ارتزاق رایزنان «رانتخوار» ،دیوانساالران ،سیاستبازان ،مشااوران ،و مازدوران؛
کشوری که در آن مسئولین منصوب در وزارت خزانهداری و بانک مرکازی (فادرال
رزرو) این را حق خود میدانند که به برخی شرکتها پاداش دهند و برخی دیگار را
آسیب برسانند .یک چنین رفاقتساالری فاسادی را نبایاد باا «سارمایهداری باازار
آزاد» اشتباه گرفت که داللت بر یک نظام تولید و مبادله دارد مبتنای بار حکومات
قانون ،برابری حقوق برای همه ،آزادی در نوآوری ،اصول راهنمای سود و زیاان ،و
نیز حق بهرهمند شدن از ثمر کار وتالش شخص ،بهرهمند شدن از پسانادازش و
از سرمایهگذاریاش ،بی هیچ هراسی از غصب اموالش یا ایجاد محدودیت بر کار و
زناادگیاش از جانااب کسااانی کااه نااه در تولیااد ثااروت ،بلکااه در قاادرت سیاساای
سرمایهگذاری کردهاند.
امواج تحولی که سرمایه داری بازار آزاد پدید مای آورد اغلاب ماورد نفارت
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نخبگااان مسااتقر و تجاااوزگر واقااع ماایشااود .از دیاادگاه ایشااان ،در دنیااای
سرمایه داری اقلیت ها پولدار می شوند و طبقات فرودست دیگار قاادر باه درك
جایگاه خود نیستند .از دید آن ها ،تکاندهنده تر آن که ،در سارمایه داری باازار
آزاد ،زنان از ارزش خود دفاع می کنند ،شأن و مقام تضعیف می شاود ،و ماردم
روابطشان را بر اساس انتخاب و رضایت بنا می کنند ،و نه بر مبنای تبار و شأن
اجتماعی 21.نفرت سنتی از سارمایه داری باازار آزاد ،کاه ماارکس آن را بسایار
ماهرانه تلخیص نموده و در آثارش گنجانده بود ،بازتاب دهنده خشم از هماین
دگرگونی و غالباً خشم از زوال امتیاازات ویاژه اسات« .لئاو مالماد» (ریایس
بازنشسااته  [ CME Groupسااابقاً بااورس بازرگااانی شاایکاگو] کااه حکایاات
سرگذشت زندگی اش در فرار از چنگ گشتاپو و کیجیبی و سپس افتاادن در
مسیر تحول دنیای سرمایه گذاری ،داستانی از شاجاعت و بصایرت اسات) ،باا
استفاده از تجربیات شخصی اش در مطلبی عنوان مایکناد کاه "در بازارهاای
مالی شیکاگو مهم نیست که تو که هستی ،شاجره ناماه شخصای ات  ،اصال و
نسب خانوادگی ات ،ضعف های جسمانی ات  ،یا جنسیتت چیست؛ آنچاه اهمیات
دارد توانایی تو در تشخیص خواست مشاتری و سامت و ساوی حرکات باازار
است" 22.استقبال از سرمایه داری بازار آزاد یعنی استقبال از آزادی برای تغییار
دادن ،نوآوری کردن و ساختن؛ یعنی پذیرا شدن تحول و احتارام گذاشاتن باه
آزادی دیگران که با آنچه به ایشان تعلق دارد هر کار که مایلند انجاام دهناد؛
یعنی راه گشودن بر فن آوری های نوین ،نظریات علمی جدید ،گونه هاای تاازه
هنر ،هویت های نو و روابط جدید؛ یعنی پذیرا شدن آزادی خلق ثروت ،که تنها
وسیله ممکن برای زدودن فقر است ( .ثروت واجد علیّت است و سبب ساز ،اماا
فقر چنین نیست؛ فقر آن چیزی است که از عادم رویاداد تولیاد ثاروت ناشای
 .0مورخ حقوقی« ،هنری سامنر مین» ،در کتاب «قانون باستانی» در تعبیر معروف خود« ،عزیمت جوامع
پیشرو» از مناسبات توارثی مبتنی بر خویشاوندی و عضویت در خانواده به سمت آزادی فردی و جامعه مدنی را
همانند "عزیمتی از شأن به قرارداد" توصیف میکند:
Henry Sumner Maine, Ancient Law (Brunswick, NJ: Transaction
Publishers, 2003), p. 170.
22
. Leo Melamed, "Reminiscences of a Refugee," in For Crying Out
Loud: From Open Outcry to the Electronic Screen (Hoboken, NJ: John
Wiley & Sons, 2009), p. 136.

28
می شود ،در حالی که از عدم رویداد تولید فقر ثروتی حاصل نمای گاردد 23).در
آغوش کشیدن سرمایه داری بازار آزاد باه معناای تجلیال از رهاایی انساان و
محقق ساختن استعدادهای بالقوه او است.
نویسندگانی که مقاالتشان در این کتاب ارائه شده از کشورها و فرهناگهاای
مختلف و از حرفهها و حوزههای فکری گوناگون هستند ،و هر یک باه نوباه خاود
درك و برداشتی ارائه میکند از این که سرمایهداری بازار آزاد به چه نحو ریشاه در
اخالق دارد و رفتار اخالقی را تقویات مایکناد .ایان مجموعاه شاامل ترکیبای از
مقاالت است که برخی بسیار کوتاه و برخی مفصلتر هستند ،فهم تعدادی از آنهاا
نسبتاً آسانتر است و برخی نیز به شیوهای آکادمیکتار نوشاته شادهاناد .دو مقالاه
حاضر در این مجموعه قبالً به زبان انگلیسی در جایی انتشار نیافتهاند و بارای درج
در این کتاب از زبانهای روسای و چینای ترجماه شادهاناد .همچناین ،دو تان از
برندگان جایزه نوبل ،یکی رماننویس و دیگری اقتصاددان ،مطالبی در اختیاار ایان
مجموعه گذاشتهاند .ضمناً این کتاب شامل مصاحبهای است با یکای از کارآفریناان
موفق که از طرفداران صریحالهجه سیستمی است که خود از آن به «سارمایهداری
آگاهانه» تعبیر میکند .البته مقاالت این کتاب همة مباحث مربوط به سارمایهداری
بازار آزاد را شامل نمیشوند ،اما مقدمهای فراهم میآورند بر ادبیاات بسایار پربااری
که تاکنون در این زمینه تحریر شاده اسات( .نموناهای کوچاک از ایان ادبیاات در
بخش کتابشناسی در انتهای کتاب به اختصار فهرست شده است).
چرا این کتاب در برگیرناده مقااالتی اسات کاه صارف ًا باه دفااع جاناناه از
سرمایهداری بازار آزاد میپردازند؟ زیرا تاکنون صدها (و عمالً هازاران) کتااب باا
ادعای ارائه مباحثی «متوازن» در باب سرمایهداری چااپ و منتشار شادهاناد ،در
حالی که به جز بحث در محکومیت خلق ثروت و صدور کیفرخواسات بار علیاه
کارآفرینی ،نوآوری ،نظام سود و زیان ،و کالً حمله به سرمایهداری بازار آزاد ،هیچ
 .0من در مطلبی با عنوان «لیبرالیسم کالسیک ،فقر و اخالق» در کتاب «فقر و اخالق :دیدگاههای مذهبی و
سکوالر» مبحث فقر و سرمایهداری بازار آزاد را به شیوهای قاعدهمندتر بررسی کردهام:
“Classical Liberalism, Poverty and Morality,” in Poverty and Morality:
Religious and Secular Perspectives, William A. Galston and Peter H.
Hoffenberg, eds. (New York: Cambridge University Press, 2010), pp. 83114.
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مطلب دیگری در آنها یافت نمیشود .من در طی دوران کاری خود صدها کتاب
خواندهام که همه در تعرض به سرمایهداری بودهاند؛ بارها به اساتدالالت مطارح
شده در این کتب اندیشیدهام و با آنها کلنجار رفتهام .در مقابل ،بعید اسات کاه
منتقدان سرمایهداری بیشتر از یک اثر از نویسندهای خوانده باشند که جسورانه در
دفاع از سرمایهداری بازار آزاد مطلب نوشته باشد .تنها نویسندهای که عموماً بیش
از همه به او استناد میکنند (الاقل در دنیای روشنفکری مدرن آنگلوساکساون)،
«رابرت نوزیک» است .اما در نحوه استناد به او نیز معلوم میشود که فقاط یاک
بخش از یک کتابش را خوانادهاناد ،هماان بخشای کاه وی بارای محاک زدن
دشمنان سرمایهداری یک آزمایش فکری فرضی و چالش برانگیز طرح مایکناد.
اکثر سوسیالیستها گمان میکنند که خوانادن یاک مقالاه و رد یاک آزماایش
فکری برایشان کافی است 24.این محکومکنندگان سرمایهداری بازار آزاد ،پس از
خواندن و رد تنها یک مبحث ،چنانچه اصوالً نیازی به صرف وقت برای مطالعاه
و پیگیری انتقادات در خود احساس کنند ،نهایتاً باه یکای دو ساوء برداشات یاا
عبارت تحریف شده از نظریات «میلتون فریدمن» یا «آین رناد» یاا «فردریاک
هایک» یا «آدام اسمیت» متوسل میشوند؛ تازه آن هم بدون ذکر مأخذ.
نمونه ای تازه و برجسته از این دست انتقادات را می توان در شیوه «مایکل
سندل» ،استاد دانشگاه هاروارد ،مشاهده کارد کاه در کتااب اخیارش باه ناام
«عدالت :انجام چه کاری درست است؟» ادعانامه ای علیاه سارمایه داری باازار
آزاد ارائه میکند .وی عالوه بر رابرت نوزیک ،به «فریدمن» و «هایاک» نیاز
استناد میکند ،اما به صراحت ابراز می دارد کاه آثاار آن هاا را نخواناده اسات.
«سندل» پرسشی را از میلتون فریدمن نقل قول میکند مبنی بر این که " آیا
ما حق داریم برای بازداشتن او [کسی که نمای خواهاد بارای بازنشساتگیاش
پس انداز کند] از کاری کاه تصامیم باه انجاامش گرفتاه باه اجباار متوسال
 .0این نگرشی است که فوقالعاده در بین فیلسوفان شایع و رایج است و شاید غمانگیزترین نمونهاش فیلسوف
درگذشته« ،جی .ای .کوهن» باشد که عمده حرفه فکری خود را بیهوده وقف تالشی ناکام برای رد یک
آزمایش فکری «رابرت نوزیک» کرد .شرح و اثبات درماندگی «کوهن» در انتقاداتش را همراه با اشارات مستند
به مقاالت وی ،در فصلی از کتاب « تحقق بخشیدن به آزادی» تشریح کردهام:
”Tom G. Palmer, “G.A. Cohen on Self-Ownership, Property, and Equality,
in Realizing Freedom, pp. 139-54.
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شویم؟" .25اما «ساندل» باا مساامحه از ذکار ایان مطلاب درمای گاذرد کاه
«فریدمن» درست در پاراگراف بعدی برای چنین اجباری 26دالیلی را ارائه کارده و
تأکید میکند که" :وزن و اعتبار این اساتدالل آشاکارا بار واقعیات تکیاه دارد".27
(برخالف ادعای نادرست «سندل» ،در این جا «فریدمن» دارد برای تأیید اساتدالل
خود به "فرض آزادی" 28اشاره میکند ،که یک قاعده حقوقی و کالسایک لیبارال
است ،نه این که بخواهد یک حکم جزمی در باب مفهوم حق صادر کند« ).سندل»
بار دیگر با هماین شایوه اظهاار مایکناد کاه "فیلساوف و اقتصااددان اتریشای،
«فردریک هایک» ( )۰۰۱۱-۰۱۴۴در کتاب «قانون اساسی آزادی» ( )۰۱۱۱مدعی
است که 'هر گونه تالشی برای ایجاد برابری اقتصادیِ عالیتر باه ناچاار قهاری و
نابود کنند جامعه آزاد است' ".
این در حالی است که « هایک» اصوالً چنین ادعایی نکارده اسات .بحاث
«هایک» این است که " مالیات بردرآمد تصااعدی" (کاه در آن نارخ مالیاات
همگام با درآمد افزوده میشود) با حکومت قانون ناسازگار است ،زیرا "برخالف
تناسب ،تصاعد هیچ قاعده ای به دست نمی دهد کاه باه ماا بگویاد مسائولیت
نسبی افراد مختلف در پرداخت مالیات به چه میازان بایاد باشاد" ،29اماا ایان
مطلب با ادعای پیش گفته «سندل» یکی نیست و ارتباطی به این بحث نادارد
25

?. Quoted in Michael Sandel, Justice: What's the Right Thing to Do
(New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2009), p. 61.
 .0میلتون فریدمن« ،سرمایهداری و آزادی» ،ص" :۰۷۷ .یک توجیه محتمل در اصول لیبرال برای خرید
اجباری مستمری ساالنه این است که افراد القید [کسانی که آیندهنگری ندارند و به فکر دوران بازنشستگیشان
نیستند] عواقب القیدیشان متوجه خودشان نیست بلکه تحمیل هزینه بر دیگران میکنند .به قول معروف ،ما
نباید حاضر به دیدن رنج تهیدستان سالخورده در فقر مطلق باشیم و باید با کمکهای خیریه شخصی و
عمومی از ایشان دستگیری کنیم .بنابراین ،کسی که در فکر تأمین دوران پیرانهسریاش نباشد ،وبال گردن
عموم مردم میشود .واداشتن او به خرید مستمری ساالنه نه برای صالح خودش بلکه برای صالح بقیه ما ،قابل
توجیه میگردد":
Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: University of
Chicago Press,1962).
 .9همان .ص ۰۷۷
28

. Anthony de Jasay, “Liberalism, Loose or Strict,” Independent Review,
v.IX, n. 3, Winter 2005, pp. 427-432.
29

. F.A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago
Press, 1960), p. 313.
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که هر گونه تالشی برای ایجاد براباری اقتصاادی عاالیتار (ماثالً ،باا حاذف
سو بسیدها و امتیازات ویژه بارای ثروتمنادان) باه ناچاار قهاری خواهاد باود.
( ادعاهای مغلوط و توضیحات «سندل» هر دو بیانگر آنند که وی حتی زحمت
مراجعه به کتاب «هایک» را نیز به خود نداده است .با چنین وصافی ،چنادان
بعید نیست که جناب «سندل» احتماالً رساله «ثروت ملل» «آدام اسامیت» را
کتابی در زمینه ساخت و تولید سوزن ارزیابی کند).
افراد فکور و جدی باید بهتر از این عمل کنند .من شما خوانندگان این مقالاه و
این کتاب را قویااً تشاویق مایکانم کاه بهتار عمال کنیاد .بهتارین انتقاادات از
سرمایهداری بازار آزاد را مطالعاه کنیاد .ماارکس را بخوانیاد .ساامبرت را بخوانیاد.
«رالز» را بخوانید .سندل را بخوانید .آنها را بفهمید .با دید باز اجاازه دهیاد شاما را
متقاعد کنند .در موردشان فکر کنید .مطالبی که مان در رد سارمایهداری باازار آزاد
خواندهام از آنچه اکثر دشمنان سرمایهداری بازار آزاد خواندهاند بیشتر اسات و فکار
میکنم که در اغلب موارد ،دعوی ایشاان علیاه سارمایهداری را بهتار از خودشاان
میتوانستهام طرح کنم ،زیرا این موضوع را بهتر میشناسام .آنچاه در ایان کتااب
عرضه می شود طرف دیگر مباحثه است ،طرفی که حتی وجاودش نیاز باه نادرت
اذعان شده است.
پس بفرمایید بخت خود را در ایان عرصاه فکاری بیازماییاد .باا مبااحثی کاه
مقاالت این کتاب مطرح میکنند در گیر شوید ،در موردشان فکار کنیاد ،و ساپس
خودتان تصمیم بگیرید.
تام جی .پالمر
واشنگتن دی سی
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مصاحبه با یک کارآفرین
گفتوگو با «جان مکی»
مصاحبهکننده« :تام جی .پالمر»
در ایاان مصاااحبه کااارآفرین آمریکااایی« ،جااان مکاای» ،از بنیااانگااذاران و
مدیرعامالن «غذاهای کامل» ،نظرات و اندیشههایش را در باب سرشت و انگیزش
انسانی ،طبیعت کسبوکار و تفااوت باین سارمایهداری باازار آزاد باا سارمایهداری
رفیقساالر با ما در میان میگذارد و فسلفه خود را با عنوان «سرمایهداری آگاهانه»
تشریح میکند.
«جان مکی» در سال  ۰۱۰۱شرکت «بازار غذاهای کامال» را تأسایس کارد.
وی از پیشروان ترویج فرهنگ تغذیه ساالم ،رفتاار اخالقای باا حیواناات ،و نقاش
کسبوکار در جذب و فعالسازی مثبت جامعه بوده اسات .او از متولیاان «مؤسساه
سرمایهداری آگاهانه» است.
پالمر« :جان» ،شخص شما در دنیای کسبوکار یکی از موارد ناادر محساوب
میشوید :کارآفرینی که بدون شرمندگی از اخالق سارمایهداری دفااع مایکناد .در
ضمن از قول شما نقل کردهاند که گفتهایاد منفعات شخصای بارای سارمایهداری
کفایت نمیکند .منظور شما از این گفته چیست؟
مکی :ارجاع همه امور به منفعت شخصی به منزله تکیه بر تئوری بسیار ناقصی
از سرشت انسانی است .ایان موضاوع مان را باه یااد بحاثهاای دوران دانشاگاه
میاندازد که طی آن دانشجویان سعی داشتند استدالل کنند که شما هر آنچه انجام
میدهید منطقاً میبایست از منفعت شخصی نشأت گرفته باشاد و گرناه انجاامش
نمیدادید .چنین دیدگاهی در عین انکارناپذیری نهایتاً بیمعناست چرا که شما حتی
اگر به اعمالی مغایر با منفعت شخصی تان مبادرت میورزیدید این عده باز هم ادعا
میکردند که اعمال شما در جهت منافع شخصی بوده و گرنه انجامشان نمیدادیاد.
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لذا این یک بحث دور و تسلسل است.
پالمر :به نظر شما انگیزههای دیگری که ورای منفعت شخصی هستند چگوناه
برای سرمایهداری واجد اهمیت محسوب میشوند؟
مکی :من از این پرسش خوشم نمیآید چون آدمها برداشاتهاای متفااوتی از
منفعت شخصی دارند و غالباً وقتی که در این مورد بحث میکنند هر کاس حارف
خودش را میزند بی آن که بفهمد طرف مقابلش چه میگوید ،و باه هماین خااطر
است که به بحثهای دانشجویان ساال اولای اشااره کاردم کاه هماه چیاز را باا
محوریت منفعت شخصی میسنجند .مضمون حرف من این اسات کاه ماا آدمهاا
موجودات پیچیدهای هستیم و انگیزههای گوناگونی داریم که منفعت شخصای هام
یکی از آنهاست ،ولی قطعاً تنها انگیزه نیست .خیلی از امور برای ما مهم و عزیزند
و در ما انگیزه ایجاد میکنند ،اموری که منفعت شخصی را نیز در برمیگیرند ،ولای
به آن محدود نمیشوند .به اعتقاد مان جنابش «لیبرتاریانیسام» از جهااتی (شااید
تحت تأثیر آمیزهای از نفوذ عقاید «آین رند» و بسیاری از اقتصاددانان) دچاار یاک
نوع بنبست ایدئولوژیک شده است که فکر نمیکنم تصویر درستی از کسبوکار یا
سرمایهداری یا سرشت انسانی به دست بدهد.
اگر دقت کرده باشید آن مقطع از زندگی کاه ماا احتمااالً بایش از هار زماان
دیگری در بند عالئق شخصی هستیم ،دورانی است که جوانیم و به لحاظ عااطفی
ناپخته .بیشتر کودکان و نوجوانان به شدت خودمحور و خودشیفته هستند .محارك
کودکان و نوجوانان در کنشهایشان منفعت شخصی است ،با درکی که خودشان از
منفعت دارند .هر چه ما بزرگتر و پختهتر میشاویم ،ظرفیات همادلی و محبات و
عشقورزی و طیف پربارتری از عواطف انسانی در ما بیشتر میشود .ماردم دالیال
متعددی برای انجام اعمالشان دارند .برخی اغلاب باه غلاط یاک دوگاانگی میاان
منفعت شخصی یا خودخواهی ،و دیگرخواهی قائل میشوند .به نظر من قائل شدن
به این دوگانگی خطاست زیرا ما به وضوح هم خودخواهیم هم دیگرخواه .گرچه ماا
خودکامه هستیم ،اما صرفاً خودکاماه نیساتیم و در فکار دیگاران نیاز هساتیم .ماا
معموالً به میزان زیادی در فکر خوشبختی خاانوادههایماان هساتیم و معماوالً باه
محلههای اطرافمان و جامعه انسانی گستردهتری که در آن زندگی میکنیم توجه و
عالقه داریم .ما همچنین ،قاادریم در فکار آساایش و راحتای حیواناات و ساالمت
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محیط طبیعی پیرامونمان باشیم و ایدهالهایی داریام کاه ماا را برمایانگیزناد تاا
بکوشیم دنیا را به جایی بهتر برای زیستن بدل کنیم .ایان ماوارد کاه برشامردم در
تعریف دقیقشان ناقض منفعت شخصی هستند ،مگر آن که بااز هام بخاواهیم باه
همان بحث دور و تسلسل برگردیم که مدعی اسات هار آنچاه را کاه شاما عزیاز
میدارید و قصد انجامش را دارید از منفعت شخصی نشأت میگیرد.
بنابراین ،فکر نمیکنم منفعت شخصی کافی باشد و فکر نمیکانم کاه ارجااع
همه امور به خودکامگی نظریه مناسبی در تعریف سرشت انسانی باشاد .باه اعتقااد
من سرمایهداری و کسبوکار میبایست پیچیادگیهاای سرشات انساانی را تمامااً
بازتاب دهند .به عاالوه ،از نظار مان «برناد» (عالماه یاا نشاانه) سارمایهداری و
کسبوکار از این ناحیه آسیب جدی میبیند زیرا به دشمنان ایان «برناد» بهاناه و
فرصتی میدهد تا تصویری خودخواهانه ،طمّااع ،و اساتثمارگرانه از سارمایهداری و
کسبوکار در ذهن مردم ایجاد کنند« .تام» ،این تصویر نادرست واقعاً برای من آزار
دهنده است چون سرمایهداری و کسبوکار عظیمترین نیروهاای خیار و نیکای در
دنیا هستند ،الاقل در  ۱۱۱سال گذشته که چنین بودهاند ،ولای باه نقاش آنهاا در
ارزش شگفتانگیزی که خلق کردهاند به اندازه کافی توجه نشده است.
پالمر :به نظر شما کسبوکار به جز پیگیری منفعت شخصی یا ساود باه چاه
امری میپردازد؟
مکی :اگر بخواهم کلی بگویم ،کسابوکاارهاای موفاق موجاب خلاق ارزش
میشوند .زیبایی سرمایهداری در این است که نهایتاً بر بنیاانی از مبادلاه داوطلباناه
برای نفع متقابل استوار است .به طور مثال ،شارکت «باازار غاذاهای کامال» را در
نظر بگیر .ما به واسطه تأمین کاال و خدمات ماورد نیااز مشاتریانمان بارای آنهاا
ارزش ایجاد میکنیم .آنها اجباری به معامله با ما ندارند؛ با ما معامله میکنند چون
خودشان میخواهند ،و چون فکر میکنند که انجام این معامله باه نفاع آنهاسات.
بنابراین ،ما برای آنها ارزش ایجاد میکنیم .ماا همچناین ،بارای افارادی کاه در
مجموعه ما کار میکنند ،و نیز برای اعضای گروهمان ،ارزش ایجاد میکنایم .هایچ
کدام از این افراد برده نیستند .همه آنها داوطلباناه مشاغول کارناد زیارا احسااس
میکنند این کاری است که خود مایل به انجامش هستند .به عالوه ،دستمزد آنهاا
رضایتبخش است و از کار کردن در مجموعاه «غاذاهای کامال» مناافع فاراوان
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مادی و معنوی عایدشان میشود .پس ما داریم برای آنها ارزش ایجاد میکنیم .ما
برای سرمایهگذاران خود نیز ارزش ایجاد میکنیم .ارزش کنونی سرمایه شرکت ماا
در بازار در حال حاضر بیش از ده میلیارد دالر اسات ،در حاالی کاه از هایچ شاروع
کرده بودیم .بنابراین ،ما در طول سی و چناد ساال گذشاته بارای سارمایهگاذاران
مجموعه خود ارزشی بیش از ده میلیارد دالر آفریدهایم .هیچ یک از ساهامداران ماا
اجباری به خرید و تملک سهام شرکت ندارند و همه داوطلبانه اقادام باه ایان کاار
میکنند زیرا معتقدند که ما برایشان ارزش ایجاد میکنیم .ما برای تاأمینکننادگان
مواد غذایی که با بنگاه ما تجارت میکنند نیز ارزش ایجاد میکنایم .مان در طاول
سالیان شاهد رشد تجارت آنها بودهام و دیدهام که چگونه پار و باال گرفتاهاناد و
بزرگ شدهاند– و روند این داد و ستد و رشد و بالندگی آنها به تماامی داوطلباناه
بوده است .آنها به بهتر شدن مجموعه «غذاهای کامل» کمک کردهاند و ماا نیاز
به بهتر شدن آنها کمک کردهایم.
پالمر :شما فلسفهات را «سرمایهداری آگاهاناه» نامیادهایاد .منظورتاان از ایان
اصطالح چیست؟
مکی :ما این اصطالح را در تمایز با دیگر تعابیر و تعاریفی به کاار مایباریم کاه
وقتی روی هم انباشته میشوند ساردرگمیهاای عدیاد معناایی ایجااد مایکنناد–
تعابیری از قبیل« :مسئولیت اجتماعی مؤسسات تجاری» ،یاا «سارمایهداری خاالق»
که «بیل گیتز» به کار میبرد ،یا «سرمایهداری پایدار» .ماا تعریاف بسایار روشانی از
«سرمایهداری آگاهانه» داریم که بر چهار اصل استوار است.
نخستین اصل این است که کسبوکار در ذات خود پتانسیل هادفی متعاالی را
داراست .چنین هدفی ممکن است شامل ایجاد درآمد باشد ،اما صرفاً به آن محادود
نمیشود .بنابراین ،هر کسبوکاری پتانسیل هدفی متعالی را دارد و اگر دقت کارده
باشی ،همین قصد و هدف است که برانگیزنده تمامی دیگر حرفههاا و پیشاههاا در
جامعه ماست– هدفی که از تعریف تنگنظرانه محادود باه ساودجویی حاداکثری
درمیگذرد .پزشکان از جمله افرادی هستند که برخی از بااالترین دساتمزدها را در
جامعه ما دریافت میکنند ،ولی در عین حال هدف و نیتی دارند (شفای بیماران) که
همان اصول اخالق حرفهای است که در دانشکدههای پزشکی تادریس مایشاود.
نمیخواهم بگویم که ما اصالً پزشکان حریص و طمّاع نداریم ،اما الاقل بسیاری از
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پزشکانی که من دیدهام خالصانه به بیمارانشان توجه داشتهاند و برای بهبودی آنها
تالش میکردهاند .معلمان در امر آموزش مردم و معماران در طراحی سااختمانهاا
تالش میکنند و وکال ،با این که اسمشان بد در رفته است و برایشان لطیفاههاای
بسیار ساختهاند ،اکثراً در جهت ترویج عدالت و انصاف در جامعاه مایکوشاند .هار
پیشهای برای خود مقصود و هدفی دارد که از سودجویی حداکثری فراتر مایرود ،و
کسب وکار و تجارت نیز واجد همین خصیصه است .شرکت «غذاهای کامل» یاک
مغازه است که غذاهای ارگانیک و طبیعی با کیفیت عالی را به مردم میفروشد و از
این جهت به آنها کمک میکند که سالمتتر زندگی کنند و طول عمار بیشاتری
داشته باشند.
پالمر :و اصل دوم؟
مکی :اصل دوم سرمایهداری آگاهانه اصل گروگذار یا ذینفع اسات کاه پیشاتر
تلویحاً به آن اشاره کرده بودم .بر مبنای این اصل شما باید ذینفعاان مختلفای را در
نظر بیاورید که یک کسبوکار برایشاان ارزش ایجااد مایکناد و از ایشاان متاأثر
میشود .در تالش به منظور ایجاد ارزش برای کلیه ذینفعانی که به هم وابساتهاناد
(مشتریان ،کارکنان ،تأمینکنندگان ،سرمایهگاذاران ،و جواماع) بایاد باه پیچیادگی
کسبوکارت توجه داشته باشید.
اصل سوم این است که هر کسبوکاری نیازمند رهبرانی است کاه بسایار باه
اخالق پایبند هستند و هادف و مقصاود کسابوکاار را همیشاه در اولویات قارار
میدهند .چنین رهبرانی همواره میکوشند در خدمت آن هدف باشند و نیز از اصال
ذینفع پیروی کنند ،و بنابراین ،ناگزیرند که با روح و آهناگ کسابوکاارشاان قادم
بردارند.
اصل چهارم سرمایهداری آگاهانه این است که شاما بایاد فرهنگای باه وجاود
بیاورید که از هدف ،ذینفعان ،و رهبران به طور همزمان حمایت کند تا بدین ترتیب
کلیه اجزای سازنده یک کسبوکار با هم جفت و جور شوند.
پالمر :آیا شخصاً وقتی صبح از خواب بیدار میشوید این اصول در شاما ایجااد
انگیزه میکنند؟ مثالً به خودتات میگویید" :امروز یک دسته اسکناس دیگار پاول
درمیآورم" یا این که "امروز به اصولم وفادار خواهم ماند"؟
مکی :به گمانم من در این زمینه آدم عجیبی هستم چون نزدیک به پنج ساال
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است که از شرکت «غذاهای کامل» مطلقاً نه حقوقی دریافت کردهام و نه پاداشای.
من حق قانونی خود از بابت امتیاز فروش سهام را به «بنیاد سایاره کامال» واگاذار
کردهام تا به مستمندان در سرتاسر دنیا وامهای اعتباری کوچک بدهد .آنچاه بایش
از هر چیز در من ایجاد انگیزه میکند ،مقصود و هدف «غذاهای کامل» است و ناه
کسب حداکثری درآمد در قبال کاری که انجام میدهم ،و معتقدم کاه شخصااً باه
واسطه سهامی که هنوز در مالکیت من قرار دارد بیش از حد نیازم ثروت دارم.
پالمر :میشود یک بار دیگر بپرسم که آن هدف را چگونه تعریف میکنید؟
مکی :هدف «غذاهای کامل» آن است که . ...راستش اگر کمای بیشاتر فرصات
داشتیم میتوانستیم به تفصیل درباره هدف متعالی «غذاهای کامال» صاحبت کنایم.
من دو هفته پیش در جلسه گروه رهبریمان در همین زمیناه ساخنرانی کاردم .اگار
بخواهم ظرف یک دقیقه مطالبم را بیان کنم ،باید بگویم که شرکت ماا حاول هفات
ارزش محوری سازمان یافته است .اولین ارزش محوری ما ایان اسات کاه مشاتریان
خود را راضی و خشنود کنیم .دومین ارزش مربوط به شادمانی و ارتقای کیفی اعضای
مجموعه ماست (راستی همه این موارد در وبسایت ما ذکار شادهاناد و در دساترس
عموم قرار دارند) .سومین ارزش ،خلق ثروت از طریق سودآوری و رشاد اسات .ارزش
چهارم آن است که ما در محلههایی که به کسابوکاار مشاغولیم شاهروندان خاوبی
باشیم .تالش در پایبندی اخالقی به حفظ محایط زیسات پنجماین ارزش محاوری
مجموعه ماست .ششمین ارزش آن است که به تأمینکنندگان ماواد و اجنااس ماورد
نیازمان به چشم شرکای خود بنگریم و سعی کنیم که رابطه و معامله بُرد-بُرد با آنهاا
داشته باشیم .و هفتمین ارزش نیز آن است که ما صامیمانه مایخاواهیم شایوه زنادگی
سالم و تغذیه سالم را به همه ذینفعان دخیل در کسبوکارمان آماوزش دهایم .بناابراین،
اهداف متعالی ما توسیع مستقیمی از این ارزشهاای محاوری هساتند .تاالش بارای
شفای آمریکا یکی از اهداف ماست :ملت ماا چااق و بیماار اسات ،رژیام غاذایی ماا
افتضاح است و اغلب بر اثر بیماریهاای قلبای و سارطان و دیابات مایمیاریم .ایان
بیماریها به شیوه زندگی ما مربوط میشوند و اکثراً قابل اجتناب و درمانپذیرند ،و یکای
از اهداف ما تحقق هماین امار اسات .ماا همچناین هادفی متعاالی در زمیناه سیساتم
کشاورزیمان داریم ،و در تالش برای ایجاد یک سیستم پایدارتر کشاورزی هساتیم کاه
میزان بازدهی بیشتری نیز داشته باشد.
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سومین هدف متعالی ما در ارتباط با «بنیااد سایاره کامال» اسات کاه ضامن
همکاری با «ائتالف گرامین» در صدد آن هستیم که فقر را در سرتاسر ایان سایاره
از بین ببریم 30.ما فعالً در  ۱۲کشور حضور و فعالیت داریم– این تعداد در دو ساال
آینده به  ۶۱کشور خواهد رسید– و همین حضور تا کنون تاأثیر مثبتای در زنادگی
صدها هزار نفر داشته است .چهارمین هدف متعالی ما ترویج سارمایهداری آگاهاناه
است.
پالمر :شما از مقاصد و اهداف یک کسبوکار صحبت کردید ،پس  ...اصالً چرا
باید سود جست؟ آیا یک بنگاه اقتصادی در ذات خود فعاالیتی در جهات ساودآوری
حداکثری محسوب نمیشود؟ فکر نمیکنی تماام ایان اقاداماتی کاه در موردشاان
حرف زدی بدون کسب درآمد و سودآوری ناممکن میشدند؟ آیا بهتر نبود که فقاط
به اندازه تأمین مخارجت پول دربیاورید؟
مکی :یک پاسخ این است که شما بدون سودآوری نمیتوانی چندان تأثیرگاذار
باشید زیرا اگر قرار بود دخل و خرچ تان برابر باشند میزان تأثیرگاذاری شاما بسایار
محدود میشد .مجموعه «غذاهای کامل» امروز نسبت به سی ،بیسات ،پاانزده ،یاا
حتی ده سال گذشته به مراتب اثرگذاری بیشتری در دنیا دارد .سودآوری فوقالعااده
ما و نیز قابلیت ما در رشد کردن و تحقق بیش از پیش اهدافمان سابب شاده کاه
اکنون به جای دهها هزار نفر بتوانیم به داد میلیونهاا نفار برسایم .بناابراین ،فکار
میکنم که برای تحقق بهینه اهداف ،سودآوری از ضروریات اصلی است .به عالوه،
ایجاد سودآوری به تأمین سارمایهای مایانجاماد کاه دنیاای ماا بارای ناوآوری و
پیشرفت به آن محتاج است .بدون سود هیچ پیشرفتی حاصل نمیگاردد و ایان دو
مقوله کامالً به یکدیگر وابستهاند.
پالمر :اما اگر سودها به جیب سهامداران شما سرازیر شود آیا هدف و مأموریات
کسبوکار ،به آن صورت که شما تعریف کردید ،محقق خواهد شد؟
مکی :البته قسمت عمده سود ما به جیب سهامداران نمیریازد و فقاط درصاد
نسبتاً اندکی که به صورت سود سهام پرداخت میکنیم نصیب سهامداران میشاود.
[ .0توضیح تام پالمر« :بانک گرامین و ائتالف گرامین» و دیگر سازمانهای فعال در امر اعطای اعتبارات اندک،
سعی در تأمین سرمایههای خُرد برای مردم به ویژه زنان دارند و با ترویج این فرهنگ به دنبال گشایش راهی
به سوی توسعه در کشورهای فقیر هستند].
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بیش از  %۱۱از درآمدی که ما ایجاد کردهایام مجادداً باه منظاور رشاد بیشاتر در
مجموعه ما سرمایهگذاری میشود .به تعبیر دقیقتر باید گفات کاه اگار ماا %۰۱۱
سود را به صورت سود سهام پرداخت کرده بودیم آن گاه گفته شما صدق میکارد،
اما من به جز بساز و بفروشی هیچ کسبوکاری را نمیشناسم که بخواهد این گونه
عمل بکند .بقیه کسبوکارها همه سودشان را مجادداً باه منظاور رشاد بیشاتر در
کسبوکارشان سرمایهگذاری میکنند .در ضمن ،سودرسانی به ساهامداران موجاب
تشویق آنها برای سرمایهگذاری در کسبوکار میشود که بدون وجود آنها اصوالً
سرمایهای در بساط نمیبود که شما بتوانید اهداف عاالی شارکت را محقاق کنیاد.
توانایی افزایش ارزش سرمایه یک شرکت به معنای تواناایی شاما در ایجااد ارزش
است .آنچه پیشتر در مورد خودمان و ایجاد ارزشی بیش از ده میلیارد دالر طی سی
و چند سال گذشته گفتم ناظر بر همین معنا بود.
پالمر :مردم گاهی اوقات میگویند کاه بازارهاای آزاد مسابب ایجااد ناابرابری
هستند .نظرتان در باره این ادعا چیست؟
مکی :من فکر نمیکنم که چنین امری حقیقت داشته باشد .فقار مفارط یاک
وضعیت عادی بشری برای اکثریت مردم در تمام طول تاریخ بوده است .انساانهاا
همگی در برابری فقیرانه زیستهاند و طول عمری کوتاه داشتهاند .حدود  ۴۱۱ساال
پیش  %۰۶ساکنین این سیاره با کامتار از یاک دالر در روز زنادگی مایکردناد–
فکرش را بکن !!%۰۶ ،این رقم اکنون به  %۴۱کاهش یافته و در پایان قرن حاضار
تقریباً به صفر خواهد رسید .پس این یک موج باالرونده است .دنیاا دارد ثروتمنادتر
میشود و مردم از فقر نجات مییابند .انساانیت باه معناای واقعای کلماه در حاال
پیشرفت است .فرهنگ ما پیشرونده است .شعور ماا پیشارونده اسات .ماا در حاال
حرکت در روندی پیچ در پیچ ،اما صعودکننده هستیم؛ البته به شرطی که بتوانیم باا
درایت از نابودی خودمان اجتناب کنیم زیرا آدمها به هر حال گاهی ساتیزهجاو نیاز
هستند و خطر نابودی همیشه هست ،و اتفاقاً همین موضوع خاود یکای از دالیلای
است که تالش برای ترویج کسبوکار و فعالیت اقتصادی و خلق ثاروت را الزامای
میکند چون کسبوکار و خلق ثروت ،نسبت به نظامیگری و مناقشاات سیاسای و
نابودی ثروت ،مجرای سالمتری برای آزادسازی انرژی آدمهاست .اما این خود یک
مبحث کالن جداگانه است که فرصت طرحش در این جا نیست.
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آیا چنین روندی موجب افزایش نابرابری است؟ به نظر من چناین نیسات کاه
سرمایهداری مسبب نابرابری باشد زیرا سرمایهداری باه ماردم کماک مایکناد تاا
خوشبختتر شوند و این به ناچار به معنای آن است که افراد باا سارعت و آهناگ
یکسان رشد نمیکنند ،اما در طول زمان همه افراد نهایتاً وضعشان بهتر میشود .ما
این رشد را به چشم دیدهایم و به ویژه در طی  ۴۱سال گذشته شاهد باودهایام کاه
پذیرش برخی مبانی نظاام سارمایهداری در کشاورهایی نظیار چاین و هندوساتان
موجب رهایی صدها میلیون نفر از چنگال فقر شده است .واقعیت ماجرا ایان اسات
که عدهای از مردم زودتر از بقیه از فقر نجات مییابند و خوشبخت میشاوند .ایان
ایجاد فقر نیست بلکه اتمام فقر اسات .سارمایهداری بارخالف آنچاه ماردم تصاور
میکنند مسبب نابرابری نیست .نابرابری در سرتاسر تاریخ و در هر سنخ از نظاماات
اجتماعی همیشه وجود داشته است .حتای کمونیسام کاه ادعاای ایجااد جامعاهای
برخوردار از مالکیت برابر ثروت را داشت ،نظامی به شدت طبقاتی بود که نخبگانش
از امتیازات خاص بهره میبردند .بنابراین ،فکر نمیکنم که بشود وجاود ناابرابری را
به گردن سرمایهداری انداخت .سرمایهداری به مردم کمک میکند که از فقر رهایی
یابند و ثروتمندتر و خوشبختتر شاوند و ایان بسایار پساندیده اسات .ایان هماان
موضوعی است که باید رویش تمرکز کرد.
شکاف بزرگ در دنیای امروز میان کشورهاییست که نظاام سارمایهداری باازار آزاد
را اتخاذ کردهاند و ثروتمند شدهاناد ،و کشاورهایی کاه سارمایهداری را نپذیرفتاه و فقیار
ماندهاند .مشکل در ثروتمند شدن برخی کشورها نیست ،بلکاه در فقیار مانادن دیگاران
است ،و لزومی ندارد که این امر به همین شکل باقی بماند!
پالمرشما بین سرمایهداری بازار آزاد با دیگر نظامهاای اقتصاادی کاه در آنهاا نیاز
مردم به کسبوکار مشغولند و به سود میرسند (و اصطالحاً «سرمایهداری رفیق سااالر»
لقب گرفته) تمایز قائل شدهاید .چه تفاوتی هست میان بیانش اخالقای شاما و آنچاه در
حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد؟
مکی :حاکمیت قانون الزامیست .مردم باید قوانینی داشته باشند کاه بایهایچ
تبعیضی شامل حال همگان شود و این قوانین باید توسط دستگاه عدالتگستری به
اجرا گذاشته شوند که این هدف را هرگز از ذهن و آگااهی خاود دور نمایدارد .ماا
نیازمند آنیم که برابری همه افراد در پیشگاه قانون را هدف اصلی خود قرار دهایم–
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بی آن که کوچکترین امتیاز ویژهای به برخی تعلق بگیرد و از برخی دریاغ گاردد.
اتفاقی که امروزه در بسیاری از جوامع دارد رخ میدهد ،و به اعتقااد مان در آمریکاا
بیش از پیش رواج یافته ،این است که الطاف ویژه شامل حال کسانی میشاود کاه
روابط سیاسی دارند .چنین رویهای خطاست ،بد است .به میزانای کاه یاک جامعاه
گرفتار سرمایهداری رفیقساالر باشاد و از ایان پدیاده (کاه دوسات مان «مایکال
استرانگ» آن را به کنایاه «آشاغالداری» 31مایناماد) در رناج باشاد شاما دیگار
نمیتوانید آن جامعه را جامعه بازار آزاد بدانید و در جهات بهیناهساازی خوشابختی
مردم گام بردارید؛ در چنین جامعهای شما دائماً و بی هیچ ضرورتی تعاداد بیشاتر و
بیشتری از مردم را در وضعیتی نگاه میدارید که کامیابی کمتاری داشاته باشاند–
مردمی که اگر در نظم حقیقی بازار آزاد ،و با حمایات حاکمیات قاانون از آن نظام
میزیستند به کامیابی بیشتری میرسیدند.
پالمر :حاال بیا در ماورد کشاوری صاحبت کنایم کاه خودتاان در آن زنادگی
میکنید ،ایاالت متحده آمریکا .به نظرت آیا هیچ نوعی از رفیقسااالری در آمریکاا
هست؟
مکی :اجازه بدهید در این زمینه از مثال مورد عالقهام استفاده کنم که اخیراً به
کار میبرم .البته دو تا از این مثالها دارم .یکی این که ما اآلن چیزی بیش از هزار
مورد معافیت داریم که دولت «اوباما» در نقض قوانین و آییننامههایی که خاودش
تحت لوای قانون بیمههای درمان اجتماعی تصویب کرده بود به برخی اعطا کارده
است .به این میگویند سرمایهداری رفیقساالر .در چنین سیستمی قوانین در ماورد
همه به یکسان اعمال نمیشود؛ و این یعنی قدرتی که میتواند باه یکای معافیات
اعطا کند قادر است همین معافیت را از دیگری دریغ نماید .واضاح اسات کاه ایان
معافیتها از کسانی دریغ میشوند که به حزب سیاسای حااکم کماکهاای ماالی
نکردهاند یا کسانی که به هر دلیل ماورد عالقاه حاکماان نیساتند .شاما در چناین
سیستمی با یک قانون دلبخواهی مواجهید که به شیوهای گزینشی در ماورد برخای
اعمال میشود و در مورد دیگران اعمال نمیشود.
دومین مثالی که به ذهنم میرسد سوبسیدهای متعاددی اسات کاه ماثالً باه
«فنآوری سبز» تعلق میگیرد .دولت دارد به برخی شرکتها سوبسید میدهاد و از
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آن جا که خودش پولی در بساط ندارد نهایتاً این پول را از جیاب مالیااتدهنادگان
برمیدارد و در بین کسانی تقسیم میکند که به لحاظ سیاسی نورچشمی محساوب
میشوند .من اآلن باه وضاوح شااهدم کاه چاه اتفااقی دارد در شارکت «جنارال
الکتریک» میافتد ،با آن مالیاتهای نازلی کاه ایان شارکت پرداخات مایکناد و
معافیتها و تفریقات ویژهای که به صورت متمم به قوانین مالیاتی اضافه میشوند.
و نظر به این که «جنرال الکتریک» شدیداً باه فانآوریهاای مرباوط باه انارژی
جااایگزین روی آورده ،دارد بااه مرحلااهای ماایرسااد کااه باار قساامت عماادهای از
درآمدهایش هیچ مالیاتی تعلق نمیگیرد ،آن هم فقط به این خاطر که مدیرانش باا
حزب حاکم ارتباط سیاسی دارند .این موضوع بارای مان آزاردهناده اسات و فکار
میکنم امر بسیار مذمومیست.
پالمر :آیا این را یک امر غیراخالقی میدانید؟
مکی :بله .غیراخالقیست .به هر حال ،از نظر «من» غیراخالقیست .البته این
بحث ما را به جایی میرساند کاه مجباور شاویم منظورماان از واژه غیراخالقای را
توضیح دهیم .چنین پدیدهای یقیناً با اصاول اخالقای مان و درك مان از خاوبی و
بدی در تناقض است .این که آیا با اصول اخالقی دیگران نیز در تناقض هسات یاا
نه ،گفتنش سخت است .من یقیناً از این رفیقساالری بدم میآید و باا آن مخاالفم
زیرا با طرز فکر من در مورد چگونگی اداره یک جامعه سازگار نیست .در جامعاهای
که در آن حاکمیت قانون استوار باشد چنین اتفاقاتی نمیبایست رخ دهند.
پالمر :در نظام سرمایهداری بازار آزادی که شما خواهانش هستید به نظرتان چه
کسانی نفعبرندگان اصلی محسوب میشوند؟
مکی :همه! همه افراد جامعه ذینفع خواهند بود .ایان هماان نظاامیسات کاه
بخش عمده بشریت را از فقر و فالکت نجات داده است؛ همان چیزیست که ایان
کشور را ثروتمند کرده است .ما در فقر مطلق میزیستیم .آمریکا سرزمین فرصتها
بود ،ولی کشور ثروتمندی نبود .گرچه آمریکا هرگز بیعیب و نقاص نباوده ،اماا در
طی چند صد سال اخیر از آزادترین بازارهای جهان بهرهمند بوده است و به هماین
سبب ما از کشوری فقیر به یک کشور کامیاب و حقیقتاً ثروتمند رسیدهایم.
پالمر« :دییردرا مککالسکی» در کتاب خود به نام «ارجمنادی باورژوا» باه
طرح این مبحث میپردازد که آنچه خوشبختی را برای افراد معمولی میسّر سااخت،
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دگرگونی در نحوه فکار و نگارش ماردم نسابت باه کسابوکاار و ناوآوریهاای
کارآفرینانه بود .به نظرتان آیا آن نگاه احترامآمیز به کسبوکارهای مولاد ثاروت را
میتوانیم دوباره زنده کنیم؟
مکی :فکر می کنم که بتوانیم زیرا من شاهد بودم که پس از انتخااب «رونالاد
ریگان» به ریاست جمهوری چه اتفاقی افتاد .آمریکا در دهه  ۰۱در سراشایبی قارار
داشت– هیچ تردیدی در این مورد وجود ندارد .شما نگااه کنیاد کاه میازان تاورم
اقتصاد ما چه مقدار بود ،نرخ بهاره چقادر باود ،تولیاد ناخاالص داخلای ماا در چاه
وضعیتی قرار داشت ،و تناوب بحرانهای اقتصادی چگونه بود؛ ماا گرفتاار «رکاود
تورمی» بودیم ،رکودی که کاستیهای ژرف فلسافه «اقتصااد کینازی» را آشاکار
میساخت .اما با پیروزی ریگان آمریکا با رهبری مواجه شد که پا به میدان گذاشت
و مالیات ها را کاهش داد و بسیاری از صنایع ما را از بند مقاررات دسات و پاا گیار
رهانید و بدین ترتیب آمریکا جان تازهای گرفت و رنسانسی را تجربه کرد که تقریباً
بار همه پیشرفتهای ما در  ۴۶سال گذشته را بر دوش کشیده است .در طول ایان
سالها ما اساساً مداری پیچ در پیچ ،اما باالرونده از رشد و پیشرفت را طی کردهایم.
متأسفانه در این اواخر دوباره به عقب برگشتهایم ،یا دست کم چند قادم باه عقاب
برگشتهایام .ابتادا در زماانِ ...خاب مان مایتاوانم تاکتاک رسساای جمهاور و
سیاستمداران را مقصر بدانم ،و ریگان هم البته به هیچ عنوان بیعیب و نقص نبود،
اما میشود گفت که «جرج بوش» واقعاً به پسرفت اقتصادی ما شاتاب بخشاید و
در حال حاضر اوباما دارد به این پسرفت چنان وسعت ناهنجاری میبخشاد کاه از
حد و اندازه اشتباهات تمام رسسای جمهور پیش از او درمیگذرد.
اما به هر حال من یک کارآفرینم و به همین دلیال آدم خاوشبینای هساتم و
اصرار دارم که میشود این روند ناسالم را معکوس کرد .هنوز معتقد نیستم که ما در
سراشیب بیبازگشت افتاده باشیم ،اما فکر میکنم به زودی مجبور خواهیم شد کاه
دست به تغییرات جدی بزنیم .یکی از دالیل این اجباار آن اسات کاه ماا در حاال
ورشکسته شدنیم .اگر این موضوع را جدی نگیریم و چارهای برایش اندیشه نکنایم
و همچنان به افزودن مالیاتها و فشردن گلوی تشکیالت اقتصاادی آمریکاا اداماه
دهیم ،سقوطمان اجتنابناپذیر خواهد بود .اما من در این لحظه هنوز امیدوارم!
پالمر :به نظرتان سرمایهداری به یکدست شدن امور مایانجاماد یاا ایان کاه
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فضایی برای تنوع ایجاد میکند؟ من دارم به مردمی فکر میکنم که مطابق دستور
شریعتشان غذای پاکیزه یا غذای حالل دوست دارند و نیز به اقلیتهاای ماذهبی
یا فرهنگی یا جنسیتی. ...
مکی :شما با فهرست کردن این چیزها تفریباً خودتاان پاساخ پرساش تاان را
دادهاید .سرمایهداری در نهایت چیزی نیست مگر تشریک مساعی مردم با همادیگر
به قصد ایجاد ارزش برای دیگران و برای خودشاان .تعریاف سارمایهداری هماین
است .البته عنصر منفعت شخصی نیز دخیل است .موضوع اصلی این است که شما
بتوانید از طریق همکاری بین مردم به تولید ارزش نائل شوید ،هم بارای خاودت و
هم برای دیگران؛ و این امر به ایجاد تنوع در تالشِ مولد میانجامد زیارا آدمهاا در
خواستهها و امیالشان بسیار متنوع هستند .سرمایهداری و تعاون در بازار مقصاودش
برآورده ساختن همین خواستهها و امیال است .بنابراین ،سرمایهداری فضاایی باس
فراخ برای فردیت انسان فراهم میآورد .اگر شما در یک جامعه اساتبدادی زنادگی
کنید در نهایت یکی از گروههایی که دارای منافع خاص هستند (خواه بلندپایاهگاان
دینی باشند ،خواه نخبگان دانشگاهی یا اعضای هر گروه متعصب دیگری که خیال
میکنند خیر و صالح همگان را بهتر از بقیه میدانند) میتوانند ارزشهای دلخاواه
خود را به دیگران تحمیل کنند .در چناین جامعاهای هماه چیاز باه ماردم دیکتاه
میشود ،اما شما در جامعه سرمایهداری فضایی به مراتب بیشتر برای فردیت آدمهاا
دارید .در یک جامعه سرمایهداری فضا برای رشد و شکوفایی میلیاردها گال فاراهم
است؛ فقط به این خاطر که شکوفایی انسان هم هدف و نهایت سرمایهداری است،
و هم عظیمترین دستاوردش.
پالمر :شما از آیندهای درستکارانه ،جسورانه ،و کامیاب چه تصوری دارید؟
مکی :من در وهلة اول دلم میخواهد مدافعان سرمایهداری کمکم دریابناد کاه
استراتژی آنها در دفااع از سارمایهداری باه واقاع تبادیل باه ساالحی در دسات
حریفانشان شده است .طرفداران سرمایهداری سنگر ارجمند اخالق را باه دشامنان
سرمایهداری واگذار کردهاند و بدین ترتیب به آنها اجازه دادهاند که سارمایهداری را
نظامی استثماری ،طمّاع ،و خودخواه جلوه دهند– نظاامی کاه باه ناابرابری دامان
میزند ،کارگران را استثمار میکند ،مشتریان را فریب مایدهاد ،محایط زیسات را
تخریب میکند ،و موجب فساد و فرسایش جوامع میشاود .مادافعین سارمایهداری
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نمیدانند چگونه به این حمالت پاسخ بدهند چرا که از پیش زماین را باه منتقادان
واگذار کردهاند .به نظرم مدافعین سرمایهداری به عوض درجاا زدن در ایان موضاع
باید از دلمشغولی دائمیشان نسبت به منفعت شخصی فاصله بگیرند و توجه خاود
را به ارزشی معطوف کنند که سرمایهداری ایجاد میکند ،ارزشی کاه فقاط نصایب
سرمایهگذاران نمیشود (گرچه آنان نیز قطعاً ذینفعاند) بلکه ماواهبش شاامل حاال
همه مردمی است که با کسبوکارهاای مختلاف در معاملاه هساتند :سارمایهداری
برای مشتریان ارزش ایجاد میکند ،برای کارگران ارزش ایجاد میکند ،برای تأمین
کنندگان مواد اولیه ،برای کل جامعه ،و برای دولتها ارزش ایجاد مایکناد .یعنای
تصور کنید دولت ما در چه وضعی میبود اگر بخاش خصوصای نیرومنادی وجاود
نمیداشت که شغل و درآمد و ثروت ایجاد کند تا دولت بتواند از آن مالیات بگیارد؟
البته همین جا گفته باشم که ایجاد ارزش برای دولات از طریاق اخاذ مالیاات مارا
چندان به وجد نمیآورد.
سرمایهداری یک سرچشمه ارزش است و برای پیش رانادن تعااون اجتمااعی
شگفتانگیزترین وسیلهایست که تاا باه حاال وجاود داشاته اسات .ایان هماان
داستانیست که ما به شرحش نیاز داریم .نحوه روایت ما از این داستان بایاد تغییار
کند .ما باید سرگذشت سرمایهداری را از نظرگاه اخالقی روایت کنیم تا نشان دهیم
که بنای سرمایهداری بر آن است که ارزشی مشترك برای همه ایجاد کند ،نه برای
یک عده خاص .اگر مردم میتوانستند ماجرا را آن گونه ببینند کاه مان مایبیانم،
آنها هم مثل من به سرمایهداری عشق میورزیدند.
پالمر :از فرصتی که در اختیارم گذاشتید ممنونم.
مکی :من هم خوشحال شدم ،تام.
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دنياي مدرن را آزادي و ارجمندي توضيح میکنند
دییر درا مککالسکی
در این مقاله ،مورخ اقتصادی و منتقاد اجتمااعی« ،دییار درا ماککالساکی»،
استدالل میکند که رشد سرمایهداری مدرن و دنیایی که به واسطهاش امکاان وجاود
یافته ،کفایتاً قابل توضیح با «فاکتورهای مادی» نیست (کاری که مورخین نسال انادر
نسل در پی انجامش بودهاند) .تحول در نگرش فکری مردم نسابت باه کسابوکاار،
مبادله ،نوآوری ،و منفعت بود که به خلق سرمایهداری مدرن انجامید و آزادی را بارای
انسانها به ارمغان آورد ،آزادی برای زنان  ،دگراندیشان دینی ،و تاودههاای لگادماال
شدهای که پیش از اختراع و تجارتی کردنِ کشاورزی مدرن ،پزشاکی ،بارق ،و دیگار
متفرعات زیست نوین سرمایهداری ،زندگی بیرحمانه و دردناك و کوتاهی داشتند.
«دییر درا مککالسکی» پروفسور اقتصاد ،تاریخ ،زبان انگلیسی ،و ارتباطاات
در دانشگاهایلینوی شیکاگو است .او نویسنده سیزده کتااب در حاوزههاای اقتصااد،
تاریخ اقتصادی ،آمار ،فن بالغت و فصاحت ،ادبیات ،و نیاز شارح حاالی باا عناوان
«عبور» است .مککالسکی دستیار سردبیر «نشریه تاریخ اقتصادی» بود و تااکنون
مقاالت متعددی در نشریات آکادمیک به چااپ رساانده اسات .آخارین اثار وی باا
عنوان «ارجمندی بورژوا :چرا اقتصاد نمیتواند دنیاای مادرن را توضایح کناد» باه
تازگی منتشر شده است.
بروز یک دگرگونی در نحوه حرمت نهادن مردم به بازارهاا و ناوآوری موجاب
پیدایش انقالب صنعتی و سپس دنیای مادرن گردیاد .حکمات مرساوم قادیم ،در
مقابل ،هیچ جایی برای نگرشهای همدالنه نسبت به تجاارت و ناوآوری نادارد ،و
هیچ منزلتی برای اندیشه لیبرال قائل نیست .قصه قدیمی ماتریالیستی حرفش ایان
است که انقالب صنعتی از علل مادی پدید آماد ،از سارمایهگاذاری یاا سارقت ،از
فزونی نرخهای پسانداز ،و از امپریالیسم .روایات این قصاه را همگای شانیدهایاد:
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"اروپا به خاطر امپراطوریهایش ثروتمند است"؛ "ایاالت متحده بر دوش بردگاان
بنا گردید"؛ "به دلیل تجارت است که چین دارد ثروتمند میشود".
اما در نظر بگیرید که ماجرا غیر از این بوده باشد و انقالب صانعتی را ناه
عوامل مادی بلکه دگرگونی های پدید آمده در نحوه اندیشیدن مردم ،خصوصااً
نحوه اندیشی دنشان در مورد همدیگر ،برانگیختاه باشاد .چناین بیانگاریاد کاه
نوآوران را مردم حرمتی تازه قائل شدند ،و ماشین هاای بخاار و کامپیوترهاا از
بطن این حرمت زاییده شدند– و نه از برنهادن ِ آجر روی آجر یا تلنبار اجسااد
بردگان آفریقایی.
اقتصاددانان و مورخین به تدریج در می یابند که برافروختن چرا انقالب
صنعتی به هیمه و اسبابی بسیار فزون تر از سرقت و انباشت ثروت نیاز داشته
است– بروز انقالب صنعتی نیازمند رخداد یک تحول و جابجاایی عظایم در
نحوه فکر غربی ها نسبت به تجارت و نوآوری بوده است .مردم مای بایسات
کم کم عالقه مند شده باشند به « ویرانگری خالق»  ،یعنی ایاده تاازه ای کاه
جایگزین ایده های کهنه می شود .درست مانند آن چیزی که در موسیقی رخ
می دهد :یک گروه جدید ایده تازه ای در موسایقی «راك» ارائاه مای کناد و
( چنانچه مردم به کفایت و آزادا نه ایده تازه را پاذیرا شاوند) آن را جاایگزین
ایده کهنه می کند .اگر موسیقی قدیمی پست تر تلقی شود ،عامل خالقیت آن
را «نابود» می کند .به همین منوال ،المپ های الکتریکی چرا های پیه ساوز
را «نابود» کردند و کامپیوترها ماشین تحریر را .ویرانگری هایی که همگای
به نفع ما بودند.
روایت تاریخ صحیح از این قرار است :تا پیش از آن کاه هلنادیهاا در حاوالی
سده  ۰۱۱۱و انگلیسیها در حوالی سده  ۰۰۱۱مایالدی ،شایوه اندیشایدن خاود را
تغییر دهند ،تنها دو راه برای کسب احترام و عازت وجاود داشات :یاا بایاد نظاامی
میبودید یا ارباب دین ،در دژ و در کلیسا .مردمی که برای گذران زندگی صارفاً باه
خرید و فروش اشتغال داشتند یا نوآوری میکردناد ،باه عناوان متقلباین گناهکاار
مذمت میشدند .یک زندانبان در قرن  ۰۴از پذیرفتن التماسهای مارد ثروتمنادی
که استدعای ترّحم داشت این گونه امتناع مایکناد" :دسات باردار ،اربااب «آرناو
تسییر» ،تو عمری در آن همه ثروت غلطیدهای ،چگونه ممکن است که گناهکاار
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نباشی؟"
در سال  ۰۰۱۱میالدی میانگین درآماد هار فارد در روز در سرتاسار ایان
سیاره ،به پول امروز ،چیزی در حدود  ۰تا  ۶دالر بود ،کاه ماا آن را باه طاور
متوسط  ۱دالر در روز محاسبه میکنیم .تصور کنید کسای بخواهاد اماروز در
«ریودوژانیرو» یا «آتن» یا «ژوهانسبورگ» با  ۱دالر در روز زندگی کند (البته
هستند عده ای که هنوز هم با همین مقدار زندگی میکنند ).این مبلغ یعنی سه
چهارم قیمت یک کاپوچینو در «استارباکس» .چنین وضعیتی ،چه در آن زماان
و چه امروز ،وحشتناك بوده و هست.
سپس چیزی تغییر کرد ،نخسات در هلناد و بعاد در انگلساتان .انقاالبهاا و
اصالحات اروپا از  ۰۶۰۰تا  ۰۰۰۱به مردم عادی ،ورای اسقفهاا و نجیابزادگاان،
امکان حرف زدن و شنیده شدن دادند .اروپاییان و بعد دیگران ،به جایی رسیدند که
کارآفرینااانی چااون «بنجااامین فاارانکلین»« ،اناادرو کااارنگی» و «بیاال گیتااز» را
ستایشگر شدند .رفته رفته به طبقه متوسط با دید خوب نگریسته شاد و باه آنهاا
فرصت داده شد که کار خوب انجام دهند ،و کار عالی انجاام دهناد .از زماانی کاه
صدای طبقه متوسط شنیده شد که میگفت" :بگاذار مان ناوآوری کانم و از ایان
نوآوری در کوتاه مدت کرور کرور پول بسازم ،و آن گاه در دراز مدت تو را ثروتمناد
خواهم کرد" ،مردم به «معامله طبقه متوسط» اقبال نشان دادند و باه آن پیوساتند.
این معامله و آن اقبال عام ،مشخصه مناطقِ اکناون ثروتمنادی همچاون بریتانیاا،
سوئد یا هنگکنگ شده است.
و داستان این گونه اتفاق افتاد .غرب ،که قرنها لنگلنگان در پی چین و اساالم
روان بود ،با میله برقگیر «فرانکلین» و ماشین بخار «وات» در قرن  ۰۰آغاز کارد ،در
قرن  ۰۰هیجانزده و دیوانهوار ،و در هزاره سوم باز هم شوریدهتر ،به پیش تاخت ،و
سرانجام به طرز حیرت انگیزی نوآور شد.
به طبقه متوسط ،برای نخستین بار در تاریخ بشاری ،ارجمنادی و آزادی عطاا
کنید و این است آنچه در مقابل دریافت خواهید کرد :ماشین بخار ،ماشاین نسااجی
خودکار ،خط تولید کارخانه ،ارکستر سامفونی ،راهآهان ،مؤسساات عظایم تجااری،
الغای بردهداری ،ماشین بخار چاپ ،کاغذ ارزان ،باسوادی در مقیااس وسایع ،فاوالد
ارزان ،صفحات ارزان شیشه ،دانشگاه مدرن ،مطبوعات مدرن ،آب آشامیدنی پاکیزه،
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بتن مسلح ،جنبش دفاع از حقوق زنان ،روشنایی برق ،آسانسور ،اتومبیل ،مواد نفتی،
تعطیالت در پارك ملی «یلو استون» ،مواد پالستیکی ،نیم میلیون کتاب جدیاد باه
زبان انگلیسی در سال ،ذرت پیوندی ،پنیسیلین ،هواپیما ،هوای سالم شهری ،حقوق
شهروندی ،جراحی قلب باز ،و کامپیوتر.
نتیجه این شد که به طرزی بیسابقه در تاریخ ،مردم عادی ،به ویژه آنها کاه
خیلی فقیر بودند ،وضعشان بسیار بسیار بهتر شد– معامله طبقاه متوساط را یادتاان
باشد .آن  %۶از فقیرترین آمریکاییهاا اکناون در بهارهمنادی از تهویاه مطباوع و
اتومبیل وضعشان تقریباً با آن  %۶از ثروتمندترین هندیها مشابه است.
اکنون ما در چین و هند ،که  %41از جمعیت جهان را در خاود جاای دادهاناد،
شاهد رخداد همان تحول و جابجایی در نحوه فکر هستیم .واقعه اقتصاادی بازرگ
زمانه ما رکود گساترده اقتصاادی ساالهاای  ۴۱۱۰-۴۱۱۱نیسات– هرچناد کاه
رکودی ناخوشایند بود .اتفاق بازرگ ایان اسات کاه چینایهاا در  ۰۱۰۰و ساپس
هندیها در  ۰۱۱۰به اقتباس ایدههای لیبرال در نظام اقتصادیشان روی آوردناد و
به استقبال ویرانگری خالق رفتند و اکنون سرانه کاالهاا و خادمات آنهاا در هار
نسل چهار برابر میشود.
اینک در مناطق بیشماری که آزادی و ارجمندی طبقه متوسط را برگزیدهاناد،
هر فرد معمولی روزانه  ۰۱۱دالر تولید و مصرف میکند .فراموش نکنید که دو قرن
پیش این رقم در همین مناطق  ۱دالر در روز بود .و تازه این سوای پیشارفتهاای
عظیمیست که در کیفیت خیلی چیزها حاصل شده است ،از روشنایی برق گرفته تا
آنتیبیوتیک .حتی با محاسبات محافظهکارانه ،جوانان ژاپنی و نروژی و ایتالیایی باه
لحاظ موقعیتهای مادی وضعیتی تقریباً  ۱۱برابار بهتار از جادِ جادِ جادِ جادِ جادِ
اجدادشان دارند .جهشهای بلند دیگر به دنیای مادرن (مانناد دموکراسای بیشاتر،
آزادی زنان ،بهبود امید زندگی ،آموزش عالیتار ،رشاد معناوی و انفجاار خالقیات
هنری) همگی قرص و محکم پیوست شدهاند به آن واقعیت بازرگ تااریخ مادرن،
یعنی افزایش  ۴،۱۱۱درصدی غذا ،آموزش و مسافرت.
این واقعیت بزرگ به قدری عظیم و چنان بیسابقه است که ممکان نیسات از
علل عادی مانند تجارت یا بهرهکشی یا سرمایهگاذاری یاا امپریالیسام پدیاد آماده
باشد .اینها همان چیزیهایی هستند که اقتصاددانان در توضیحش استادند« :روال
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عادی» .در حالی که روالهای عادی همگی پیشتر و در مقیاسی گسترده در چین و
امپراطوری عثمانی ،در رم و جناوب آسایا رخ داده بودناد .باردهداری در خاورمیاناه
مرسوم بود ،تجارت در هند در مقیاسی کاالن جریاان داشات ،سارمایهگاذاری در
آبراهههای چین و جادههای رم بیحد و اندازه بود .اماا واقعیات بزرگای باه وقاوع
نپیوست .یک جای کار در توضیحات معمول اقتصادی مایبایسات عمیقااً اشاکال
داشته باشد.
به عبارت دیگر ،برای توضیح دنیای مدرن ،تکیه کردن بر اقتصاد منحصراً
ماتریالیستی ( چه ماتریالیسم تاریخی چپگرا چه اقتصاد راستگرا) اشتباه است.
ای ده ارجمندی و آزادی انسان بود که این شعبده را ممکان سااخت .باه قاول
مورخ اقتصادی« ،جول ماکر» " ،تحول اقتصادی در همه اعصار ،بیش از آنچاه
اکثر اقتصاددانان می پندارند ،بر باورهای مردم متکای اسات" .دگرگاونیهاای
سترگ مادی خودشان معلول و نتیجه اند ،علت نیستند .سبب ساز ثروتمندی ماا
ایده و اندیشه بود« ،فصاحت و بالغت» بود .ایده ها ما را غنی ساختند و همراه
این ثروت ،آزادی های مدرن ما را پدید آوردند.
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رقابت و همکاري
دیوید بوز
متفکر و مدیر اندیشکده« ،دیوید بوز» ،در ایان مقالاه باه تبیاین رابطاه میاان
«رقابت» و «همکاری» میپردازد؛ دو مفهومی که اغلب جایگزین محض یکادیگر
معرفی شدهاند و عموماً این طور وانمود میشود که جامعه باه ناچاار یاا بار اسااس
رقابت شکل میگیرد یا بر اساس همکاری .برخالف این تصور عام ،چنان که دیوید
بوز توضیح میدهد ،در نظام اقتصااد سارمایهداری ماردم بارای پیشایگارفتن در
همکاری با یکدیگر است که با هم رقابت میکنند.
دیوید بوز نایب رییس اجرایی «مؤسسه کیتو» و مشاور «دانشجویان آزادی» و
نویسنده کتاب «لیبرتاریانیسم :یک مقدمه» و ویراستار پاانزده کتااب دیگار اسات ،از
جمله «گلچین لیبرتاریاان :نوشاتههاای کالسایک و معاصار از الئوتساه تاا میلتاون
فریدمن» .وی مقاالت متعددی در روزنامههای نیویورك تاایمز ،وال اساتریت ژورناال و
واشنگتن پست به چاپ رسانده و به دفعات در برنامههای رادیویی و تلویزیونی به عناوان
مفسر حضور داشته است .وی همچناین باه طاور مانظم در وبساایتهاای «کیتاو
لیبرتی»« ،گاردین»« ،استرالین» ،و «دانشنامه بریتانیکا» مطلب مینویسد.
مدافعان روند بازار غالباً بر مزایای رقابت تأکید میکنند .فرآیناد رقاابتی باه ماا
امکان میدهد تا در واکنش به اوضاع دگرگون شونده ،دائماً در حال آزمون و تجربه
و سازواری باشیم .فضای رقابتی ،صاحبان کسبوکار را وا مایدارد تاا بارای ارائاه
خدمات بهتر به مصرفکنندگان دائماً هشیار و آماده باشند .در هر دو وجه تحلیلی و
تجربی واضح و قابل اثبات است که نظامهای رقابتی در مقایساه باا سیساتمهاای
تمرکزگرا و انحصاری نتایج مطلوبتری به بار میآورند .به همین دلیال اسات کاه
حامیان بازارهای آزاد در کتابها و مقاالت و مناظرات تلویزیاونیشاان بار اهمیات
بازار رقابتی تأکید میورزند و با اعمال محدودیت بر رقابت مخالفت میکنند.
اما بسیاری از مردم وقتی به گفتار ستایشاگران رقابات گاوش فارا مایدهناد
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بیاختیار واژههایی چون خصومت ،گوشبُری و بیرحمی خودخواهاناه در ذهنشاان
تداعی میشود و با خود میاندیشند که آیا همکاری بهتار از ایان دیادگاه خصامانه
نسبت به دنیا نیست؟ به طور مثاال ،سارمایهگاذار میلیااردر« ،جارج ساورس» ،در
«ماهنامه آتالنتیک» مینویسد" :رقابتِ بیش از حد و همکاری اندك میتواناد باه
بروز بیثباتی و ناابرابریهاای تحمالناپاذیر منجار شاود" .در اداماة ایان بحاث
«سورس» اشاره میکند که "جان کالم ...این است که همکاری باه هماان انادازه
بخشی از سیستم محسوب میشود که رقابت ،و شاعار «بقاای اصالح در طبیعات»
موجب تحریف این واقعیت میگردد".
البته باید در این جا متذکر شد که حامیان آزادی و بازارهاای آزاد باه نادرت از
عبارت «بقای اصلح در طبیعت» استفاده میکنند .این اصطالح در اصل به منظاور
تعریف فرآیند زیستی فرگشت ابداع شد و ناظر به بقاای خصایصای اسات کاه باه
بهترین وجه با محیط طبیعی وفق مییابند؛ گرچه ایان اصاطالح در ماورد رقابات
میان تشکیالت اقتصادی در بازار نیز میتواند قابل اطالق باشد ،اما یقیناً در کااربرد
این عبارت هرگز داللت بر بقای افراد اصلح در نظام سرمایهداری مورد نظار نباوده
است« .بقای اصلح در طبیعت» اصطالحی است کاه ناه دوساتان ،بلکاه دشامنان
فرآیند بازار برای توصیف رقابت اقتصادی به کار میبرند.
آنچه باید روشن شود این است که افرادی که مدعیاند "انسانها برای همکاری
ساخته شدهاند ،نه رقابت" از درك این نکته عاجزند که اصوالً بنای بازار بار همکااری
استوار است .به واقع ،همان گونه که در ادامه بحث خواهد شد ،ماردم در فرآیناد باازار
برای همکاری با یکدیگر رقابت میکنند.
فردیت و اجتماع
مخالفان لیبرالیسم کالسیک با همین شیوهای که در باال اشااره شاد ،هماواره
لیبرالها را به طرفداری از فردیتگرایی «اتمیستی» متهم کردهاند ،گرایشی که فرد
را جزیرهای تک افتاده میانگارد که تعاملش با جهان خارج صرفاً به قصاد منفعات
شخصیست ،بیآن که کمترین توجهی به نیازها و خواساتههاای دیگاران داشاته
باشد« .ایی.جی .دیان جونیور» در مطلبی در «واشنگتن پست» نوشته اسات کاه از
دید لیبرالهای مدرن "انسانها در هیأت افراد بالغ و کامالً شکل گرفتاهای پاا باه
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این دنیا میگذارند که میبایست از لحظاه تولاد مسائول اعماال خاویش شاناخته
شوند" .در نقدی بر کتاب «لیبرتارین بودن به چه معناست» نوشته «چارلز موری»،
ستوننویس روزنامه «واشنگتن پست»« ،چارلز کراتهمر» ،مدعی شده باود کاه تاا
پیش از ورود چارلز موری به عرصه نویسندگی ،نگاه لیبرتاریانی محدود باه " نسال
زمختی از فردگرایان بود که هریک بر فراز قله کوهی درون یک کابینِ محصور باا
نردههای سیمخاردار میزیستند که در بیارونش تاابلوی «ورود غیرمجااز ممناوع»
نصب شده بود" .من در حیرتم که چارلز کراتهمار چاه طاور از گنجانادن عباارت
«هریک تا دندان مسلح» غفلت ورزیده است.
البته عمالً هیچ کس به ایان ناوع «فردگرایای اتمیساتی» کاه پروفساورها و
اندیشمندان برای تمسخرش سر و دست میشکنند اعتقادی ندارد .ما انساانهاا باا
هم زندگی میکنیم و در گروههای مختلف کار میکنایم .ایان کاه آدمهاا چگوناه
میتوانند در جوامع مدرن و پیچیده امروزی به صورت اتمها و اجازای جادا از هام
زندگی کنند امریست که مدعیان هرگز روشن نساختهاند :آیا فردگرایای اتمیساتی
به این معناست که تو صرفاً گندمی را که خودت کاشتهای مصرف کنای ،لباسای را
که خودت دوختهای بپوشی ،در خانهای که با دست خودت ساختهای ساکن شاوی،
و مصارف پزشکیات منحصر به داروهایی شود کاه خاودت از گیاهاان باه دسات
آوردهای؟ چنین طرحی شاید مورد تأیید برخی از منتقدان سرمایهداری یا طرفاداران
نظریه «بازگشات باه طبیعات» باشاد؛ ماثالً افارادی مانناد بمابگاذار منازوی و
روانپریش« ،تد کازنسکی» ،و یا معاون سابق ریایس جمهاور آمریکاا« ،ال گاور»
(البته اگر وی واقعاً به مطالبی که در کتاب «زمین در تعادل» نوشته معتقد باشد) .با
وجود این ،تعداد اندکی از لیبرتارینها هوس میکنند که به جزیرهای متاروك نقال
مکان کنند و از مواهب آن چه «آدام اسمیت» «جامعه کبیر» نام نهاده باود دسات
بشویند؛ جامعه پیچیده و پرباری که بر اثر تعامل اجتماعی امکان ظهور یافته اسات.
بنابراین ،به نظر میرسد که روزنامهنگاران معقول قاعدتاً میبایست لحظهای درنگ
کنند و به کلماتی که تایپ کردهاند نگاهی بیاندازند و با خود بیاندیشاند کاه" :مان
حتماً این مبانی را بد فهمیده و غلط جلوه دادهام .شاید بهتر باشد که برگردم و آثاار
نویسندگان لبیرتارین را دوباره بخوانم".
در زمانه ما ،این تهمت ناروا و خبر درو (کاه لیبرتاارینهاا معتقاد باه انازوا و
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فردیتگرایی اتمیستی هستند) وجهه حامیان فرآیند بازار را به شدت تخریب کارده
است .ما باید به روشنی موافقتمان را با این گفته جرج سورس که "همکااری باه
همان اندازه بخشی از سیستم محسوب میشود که رقابت" ابراز کنیم .در واقع ،ماا
رقابت را به حدی در شکوفایی انسان ضروری میدانیم که صرفاً به حارف زدن در
بار آن بسنده نمیکنیم ،بلکه خواهان ایجاد نهادهای اجتماعی برای فاراهم آوردن
زمینه تحقق آن هستیم .فلسفه وجاودی نهادهاایی چاون حقاوق مالکیات ،دولات
کمینه ،و حاکمیت قانون نیز همین است.
افراد در یک جامعه آزاد از حقوقی طبیعی بهارهمندناد کاه مشامول مارور زماان
نمیشود و در ضمن موظف به پیروی از تعهدات عمومیشاان در احتارام باه حقاوق
دیگرانند .سایر تعهدات ما آنهایی هستند که خودمان التزام به آنها را با عقد قارارداد
اختیار میکنیم .همزمانیِ رویداد صلح اجتماعی و بهروزی ماادی در جاوامعی کاه بار
بنیان حق مالکیت ،حق زندگی و حق آزادی بنا شدهاند به هیچ روی تصادفی نیسات.
همان گونه که «جان الك»« ،دیویاد هیاوم» و دیگار فیلساوفان کالسایک لیبارال
تشریح کردهاند ،ما برای ایجاد همکاری اجتماعی نیازمند نظامی از حقهاا هساتیم .در
نبود چنین نظامی مردم نمیتوانند به کسب موفقیت چندانی نائل شوند .دیویاد هیاوم
در «رسالهای در باب طبیعت انسانی» متذکر شده بود که ما آدمها در زنادگی باا ساه
وضعیت ماواجهیم )۰( :گارایشماان باه منفعات شخصای )۴( ،ساخاوتمندی الزامااً
محادودمان نساابت بااه دیگاران و ( )۱کمیااابی منااابعی کاه باارای باارآورده ساااختن
نیازهایمان در دسترس داریم .مواجهة انسان با همین وضعیتهاست که همکااری ماا
با یکدیگر را ضروری میساازد و ایجااب مایکناد تاا بارای تعریاف چگاونگی ایان
همکاری ،به ویژه در زمینه مالکیت و مبادله ،قوانینی عادالنه داشته باشیم .این قاوانین
مقرر میدارند که چه کسی حق دارد در مورد نحوه استفاده از یک مال معین تصامیم
بگیرد .چنانچه حقوق مُصرّح و روشن مالکیت در باین نباشاد ماا دائما ًا بار سار ایان
موضوع با درگیری و کشمکش مواجهیم .توافق بر سر حقوق مالکیت است که باه ماا
امکان میدهد تا وظایف پیچیده اجتماعی در امر همکااری و همااهنگی را بار عهاده
بگیریم و از این رهگذر به مقاصدمان نائل گردیم.
بسیار دلپذیر میبود اگر عشق میتوانست به تنهایی از عهده انجام این وظایف
برآید بیآن که نیازی به این همه تأکید بر منفعت شخصی و حقوق فردی باشاد ،و
بسیاری از مخالفان لیبرالیسم نیز تاکنون رسیاهای دلانگیزی از یک جامعاه مبتنای
بر مهربانی عالمگیر بافتهاند .اما همان طور که آدام اسمیت اشاره کارده "در جامعاه
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متمدن [انسان] دائماً نیازمند همکاری و مساعدت آحااد ماردم اسات" ،ولای او در
طول زندگیاش هرگز نخواهد توانست کاه حتای باا کسار کاوچکی از بایشامار
مردمانی که به همکاریشان نیاز داشته دوستی و رفاقت کند .اگر ماا بارای ایجااد
همکاری صرفاً به مهربانی اتکا کنیم دیگر از عهده وظایف پیچیده بر نخواهیم آمد.
برای ساختن جامعهای که پیچیدهتر از یک روستای کوچک باشد ،ما جاز تکیاه بار
منافع شخصی دیگران ،بر اساس نظامی از حقوق مصرح و روشن مالکیت و مبادلاه
آزاد ،هیچ راه دیگری نداریم.
جامعه مدنی
تمایل ما به ایجاد انجمن و ارتباط با دیگران از آن روست که مایخاواهیم باه
اهداف کارساز نائل شویم– تولید غذای بیشتر ،مبادله کااال ،توساعه فانآوریهاای
نو– اما د ر عین حال این تمایل از احسااس نیااز عمیاق انساانی ماا باه وصال و
همبستگی ،به عشق و دوستی ،و به اجتماع نشأت میگیرد .انجمن و ارتباطی که باا
دیگران برقرار میکنیم سازنده چیزی است کاه باه آن «جامعاه مادنی» مایگاوییم.
انجمن میان مردم میتواند تنوع شگفتانگیزی از اشاکال گونااگون را در بار بگیارد:
خانواده و اقاوام ،مکاانهاای ماذهبی ،مادارس ،کلاوپهاا ،انجمانهاای دوساتانه،
مجتمعهای مسکونی با مالکیت مشترك ،گروههای مختلف در همسایگی و محاالت،
و همچنین اشکال عدیده جامعه تجاری مانند مشارکتهای کاری ،بنگاههاای عظایم
اقتصادی ،اتحادیههای کارگری ،و انجمنهای بازرگانی .ایان انجمانهاا همگای باه
شیوههای مختلف در خدمت نیازهای انسانی هستند .جامعه مدنی را شااید بتاوان باه
طور کلی مجموع انجمنهای طبیعی و داوطلبانه در جامعه تعریف کرد.
برخی تحلیلگران بین سازمانهای تجاری و سازمانهاای غیرانتفااعی تفااوت
قائل میشوند و استداللشان این است که بنگاههای کسابوکاار بخشای از باازار
محسوب میشوند ،نه جامعه مدنی؛ اما من از سانتی پیاروی مایکانم کاه تفااوت
واقعی را بین انجمنهایی میداند که قهری هستند (یعنی دولت) و آنها که طبیعی
و داوطلبانهاند (یعنی همه چیزهای دیگر) .تفاوتی نمیکند که یک انجمن معین باه
منظور ایجاد سود تأسیس شده باشد یا به قصد نائل شدن به اهادافی دیگار ،نکتاه
اصلی این است که مشارکت ما در آن انجمن داوطلبانه اختیار شده باشد.
در مقابلِ این همه خلط مبحث بین جامعه مدنی و «هدف ملی» ،ما میبایست
اشاره «فردریک هایک» را به خاطر بیاوریم مبنی بر ایان کاه انجمانهاا در یاک
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جامعه مدنی به قصد نائل آمدن به هدفی مشخص ایجاد میگردند اما جامعه مدنی
در کلیتاش هیچ هدف واحدی نادارد؛ جامعاه مادنی پیاماد غیارعمادی هماة آن
انجمنهای هدفمند است که خودانگیخته پدیدار میشوند.
بازار در هیأت همکاری
بازار جزئی جداییناپذیر از جامعه مدنی است .بازار از دو اصل برمایخیازد :اصال
نخست آن که ما انسانها در همکاری با دیگران دستاورد بیشتری خواهیم داشات تاا
در تنهایی و جداسری؛ و دوم این که قادر به درك و تشخیص اصل اول هستیم .اگار
انسان در میان جانداران گونهای بود کاه کاار در انازوا بارایش بهارهای فازونتار از
همکاری میداشت ،و اگر ما قادر به تشخیص مزایای همکاری نمایباودیم ،در آن
صورت بارای همیشاه در انازوا بااقی مایمانادیم و در جداساری مایزیساتیم .و
ناخوشایندتر آن که در چنین حالتی به قول «لودویگ فن میزس» "هر انساانی باه
ناگزیر مجبور میشد تا در همه ابنای بشر به چشم دشمنان خویش بنگرد؛ و تمنای
او برای ارضای غرایز شخصیاش وی را به ستیزی سرسختانه با همه همسایگانش
میکشاند" .بدون امکان نفع متقابلی کاه در ذات همکااری نهفتاه اسات و بادون
تقسیم کار ،نه احساس همدردی و دوستی در ما پدید میآمد نه نظم بازار.
در سیستم بازار ،از صدر تا ذیل ،همه افراد و شرکتها برای همکاری بهتار باا
یکدیگر رقابت میکنند« .جنرال موتورز» و «تویوتا» با من همکااری مایکنناد تاا
بتوانم به هدف دلخواهم در حمل و نقل نائل شوم و برای پیشیگرفتن در همکاری
با من است که دارند با هم رقابت میکنند« .ایتیاندتی» و «ام.سای.آی» باا هام
رقابت میکنند تا با من همکاری کنند که من به اهداف ارتباطیام با دیگران برسم.
به واقع ،این دو برای معامله با من چنان شدید و بیمهابا با هم رقابت میکنند کاه
من به همکاری با یک شرکت مخابراتی سومی ترغیب شدم که باا ارائاه خادمات
پیغامگیر تلفن موجبات آرامش خاطر من را فراهم آورده است.
منتقدان نظام بازار اغلب شکایت دارند که سرمایهداری مشوق و پااداشدهناده
نفع شخصی است .حقیقت این است که آدمها تحت هر نظام سیاسای کاه باشاند
گرایش به منفعت شخصی دارند .بازارهاا ایان گارایش خودخواهاناه آدمیاان را در
مسیرهای مفید اجتماعی هدایت میکنند .در نظام بازار آزاد ،مردم از راه پیبردن به
خواستههای دیگران و سعی در برآورده ساختن آن خواستههاست که به اهداف خود
میرسند .گاه ممکن است این روند به شکل همکاری عدهای از مردم بارای باافتن
تور ماهیگیری یا ساختن یک جاده باشد .در یک اقتصاد پیچیادهتار ،ایان روناد در
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قالب تالش برای کسب درآمد شخصی از طریق عرضه کاال و خادمات ماورد نیااز
دیگران شکل میگیرد .کارکنان و کارآفرینانی که نیازها و خواستههاای دیگاران را
به بهترین وجه برآورده میسازند تشویق میشوند و پاداش میگیرند؛ و آنهایی که
موفقیت چندانی نداشتهاند خیلی زود به ضاعفهاای خاود پایمایبرناد و ترغیاب
میشوند که از موفقها پیروی کنند یا این که رهیافت تازهای را بیازمایند.
سازمان های گوناگون اقتصاادی کاه در باازار حضاور دارناد همگای در حکام
آزمایشهای تجربی برای سنجیدن و یافتن راههای بهتر همکاری باه قصاد نائال
شدن به اهداف متقابل هستند .سیستم حقوق مالکیات ،حاکمیات قاانون ،و دولات
کمینه به مردم مجال میدهد تا در فراخترین گستره ممکن اشکال نوین همکااری
را بیازمایند .پیدایش و توسعه شرکتهاای ساهامی تقبال و انجاام وظاایف کاالن
اقتصادی را میّسر ساخت ،وظایفی که از عهده فرد و شراکتهای خُرد برنمایآماد.
سازمانهاایی مانناد شارکتهاای مالکیات مشاترك در مجتماعهاای مساکونی،
صندوقهای مشترك سرمایهگذاری ،شارکتهاای بیماه ،باناکهاا ،تعااونیهاای
کارگری ،و بسیاری دیگر از سازمانها همگی آزمونهاایی هساتند در جهات حال
مشکالت مشخص اقتصادی از طریق اشاکال جدیادی از انجمانهاا .ناکارامادی
برخی از این اشکال به مرور زمان آشکار میشاود .باه طاور مثاال ،در دهاه ۰۱۱۱
معلوم شد که بسیاری از کارتلهای صنایع مشابه مدیریتپذیر نیساتند و در نتیجاه
سرمایههای سهامداران از بین رفت .واکنش سریع بازار به ناکارامدیها سبب ایجاد
انگیزه بارای نساخهبارداری از سااختارهای موفاق ساازمانی و طارد سااختارهای
بیحاصل و ناموفق میشود.
همکاری واقعاً به همان اندازه بخشی از سرمایهداریست که رقابات .همکااری و
رقابت هر دو از عناصر ضروری نظام ساده آزادی طبیعی هستند ،و ما اکثراً اوقاتی را کاه
صرف همکاری با شرکا ،همکاران ،تأمینکنندگان ،و مشتریانمان میکنیم باه مراتاب
بیشتر از اوقاتی است که صرف رقابت میکنیم.
اگر ما در انزوا میزیستم ،زندگی بدون شک کثیف و بیرحمانه و کوتاه میبود.
از بختیاری ماست که زندگی در جامعه سرمایهداری چنین نیست.
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طبابت غيرانتفاعی و انگيزه مهربانی
تام جی .پالمر
مؤلف و ویراستار این کتاب در مقاله حاضر تأمالت شخصیاش را از تجرباهای
که اخیراً در زمینه درمان درد داشته با ما در میان میگذارد .این تأمالت شخصی نه
بنای ارائه یک دکترین کلی را دارد و نه قصد افاضه نظر در علاوم اجتمااعی ،بلکاه
صرفاً کوششی است در جهت روشنسازی رابطه بین کسبوکار و مهربانی.
پزشکی انتفاعی احتماالً میبایست امر غیراخالقی و نفرتانگیزی باشد .به هار
حال ،من که همیشه همین عناوین را در نکوهشش شانیدهام .باه واقاع در هماین
لحظه که مشغول نوشتن هستم دارم به برنامهای در کانال «سی.بای.سای» کاناادا
گوش میکنم که بیمارستانهای خصوصی را به باد انتقاد گرفته است .باور بسیاری
از مردم این است که وقتی پزشکان و پرستاران و مسئولین بیمارستان فقط به فکار
پول و درآمدشان باشاند خودخاواهی سانگدالنه جاایگزین مهرباانی و غمخاواری
خواهد شد .اما من چنادی پایش کاه ناچاار شادم بارای تساکین دردی شادید و
فلجکننده به دو بیمارستان مختلف (یکی خصوصی و دیگری غیرانتفااعی) مراجعاه
کنم ،به درك تازهای از این موضوع رسیدم.
پارگی دیسک در ستون فقراتم مدتی پیش مرا دچار دردهای شدیدی کرده بود
که تا قبل از آن حتی تصور وجود چنین دردهایی به ذهنم خطور نمیکرد .باه یاک
متخصص در بیمارستانی خصوصی در نزدیکی منزلم مراجعه کاردم و او در عارض
یک ساعت ترتیبی داد تا در یک کلینیک رادیولوژی خصوصای تصاویر «ام.آر.آی»
از کمرم گرفته شود .وی سپس برای کاهش تورم عصبها در ساتون فقارات (کاه
منشأ دردهای من بود) هماهنگی الزم برای تزریق اپیدورال را انجاام داد .مان باه
قدری درد داشتم که اصالً نمیتوانستم حرکت کنم .پزشاکان و پرساتارانی کاه در
کلینیک درد در آن بیمارستان انتفاعی کار میکردند با من فوقالعاده مهربان بودناد
و با مالیمت و محبت با من رفتار میکردند .بعد از آن که پرستار مطمئن شاد کاه
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من کلیه مراحل تزریق را به درستی فهمیدهام و راهنماییهای الزم را دقیقاً متوجاه
شدهام ،دکتری که مسئول تزریق بود وارد اتاق شد و خودش را معرفای کارد و باار
دیگر کلیه مراحل تزریق را برایم توضیح داد و سپس با مهاارت بسایار ،و در حاالی
که به وضوح مراقب بود تا من درد کمتری حس کنم ،تزریق اپیدورال را انجام داد.
چند هفته گذشت .گرچه هنوز درد داشتم و ضعیف بودم ،اما حاالم باه مراتاب
بهتر شده بود .دکترم برای تسریع بهبودی و بازگشتن باه وضاعیت عاادی ،تزریاق
مجدد اپیدورال را توصیه کرد .متأسفانه کلینیک درد در آن بیمارستان خصوصی تاا
سه هفته اصالً نوبت پذیرش نداشت .من نمیخواستم سه هفتاه صابر کانم و باه
همین خاطر با بیمارستانهای دیگری در محلهمان تماس گرفتم .یاک بیمارساتان
غیرانتفاعی بسیار معاروف و معتبار مایتوانسات ظارف دو روز مان را بپاذیرد .باا
خوشحالی برای تزریق نوبت گرفتم.
وقتی وارد بیمارستان غیرانتفاعی شدم ابتادا باا تعادادی از خاانمهاا و آقایاان
بازنشسته صحبت کردم که یونیفرمهای مرتبی پوشیده بودند و داوطلبانه آن جا کار
میکردند و با خوشرویی سعی داشتند به من کماک کنناد .کاامالً معلاوم باود کاه
آدم های خیرخواهی هساتند ،کاه البتاه تاوقعی کاه مایشاود از یاک بیمارساتان
غیرانتفاعی داشت هم همین است .سپس عصا به دست و لنگلنگان خاودم را باه
کلینیک درد رساندم و مشخصاتم را در دفتر پذیرش ثبت کاردم .پرساتاری بیارون
آمد و اسمم را صدا زد .خودم را معرفی کردم و او همان جاا در ساالن انتظاار روی
صندلی کنارم نشست .مصاحبه و معرفی در حالی صورت گرفت که اطرافمان پار از
افراد غریبه بود .خوشبختانه سؤاالتی که موجاب خجاالتم شاود پرسایده نشاد .در
همان حال متوجه شدم که دیگر پرساتاران باا حاالتی آمراناه باه بیمااران دساتور
میدهند که چه کار بکنند .یکی از پرستاران به خانم بیماری که معلوم بود به شدت
درد میکشد گفت که صندلیاش را عوض کند و وقتی بیمار در جواب اظهاار کارد
که در جایش راحتتر است ،پرستار با انگشت به صندلی دیگری اشاره کرد و گفت:
"نخیر ،اون جا بشین!" .وقتی همان پرستار به سمت من آمد فکر میکانم نگااه و
قیافهام به او فهماند که به هیچ عنوان دلم نمیخواهد مثل مدرسه تربیت حیواناات
دستآموز با من رفتار شود .او بدون این که حرفی بزند باا دسات باه اتااق معایناه
اشاره کرد و من نیز داخل شدم.
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دکتر مسئول تزریق وارد اتاق شد .معرفی و احوالپرسی و دست دادنی در کاار
نبود .به پروندهام نگاهی کرد ،آهسته زیر لب غرولندی کارد و باه مان گفات روی
تخت بنشینم ،شلوارم را پایین بکشم و پیراهنم را باال بازنم .هماان طاور کاه روی
تخت به پهلو دراز کشیده بودم به او یادآور شدم که قبالً تزریق اپیدورال داشاتهام و
وضعیت خوابیده برایم راحتتر است چون نشستن بارایم خیلای ساخت و دردنااك
است .او گفت که ترجیح میدهد من در حالت نشسته باشام .جاواب دادم کاه مان
خوابیدن به پهلو را ترجیح میدهم .او گفت که حالت نشسته دسترسی را آساانتار
میسازد .الاقل این حرفش به نظرم دلیل معقولی بود که مناافع هاردوی ماا را در
برداشت ،لذا به خواستهاش تن دادم .سپس او برخالف دکتر بیمارستان غیرانتفاعی،
سوزن را محکم در کمرم فرو برد و دارو را با چنان وضع ناگهانی و دردآوری تزریق
کرد که بیاختیار از درد فریاد کشیدم .تجربه تزریاق اولام هایچ شاباهتی باه ایان
تجربه زجرآور نداشت .بعد او سوزن را بیرون کشید ،چیازی در پرونادهام نوشات و
ناپدید شد .پرستار ورقهای به دستم داد و به در خروجی اشاره کارد .پاول تزریاق را
پرداخت کردم و رفتم.
سود و مهربانی
این دو تجربه شخصی خیلی ناچیزتر از آنند که بشود بر مبناای آن مقایساهای
بین پزشکی غیرانتفاعی و پزشکی انتفاعی انجام داد .اما همین دو تجرباه شااید تاا
حدودی بیانگر ماهیت انگیزه سودآوری و رابطهاش با مهربانی باشد .نمیشود گفت
که فقط بیمارستانهای خصوصی هستند که آدمهای مهرباان و غمخاوار را جاذب
میکنند زیرا داوطلبان سالخوردهای که من در آن بیمارستان غیرانتفاعی دیدم قطعاً
مهربان و غمخوار بودند .اما من نمیتوانم این موضوع را از فکارم خاارج کانم کاه
پزشکان و پرستاران شاغل در کلینیک درد در آن بیمارستان خصوصی برای اِعماال
محبت و غمخواری در هنگام کار انگیزهای داشتهاند .به هر حال ،اگر من در آینده نیاز
به معالجات تکمیلی داشته باشم و یا اگر دیگران از من بخواهند بیمارساتان خاوبی را
به ایشان معرفی کنم ،من بیاختیار به یاد آن بیمارستان خصوصی میافتم ،ولی هرگز
دیگر به آن بیمارستان غیرانتفاعی پا نخواهم گذاشت و آن را باه هایچ کاس توصایه
نخواهم کرد .فکر میکنم علت این امر را نیز میدانم :پزشکان و پرستاران بیمارساتان
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غیرانتفاعی هیچ دلیل و انگیزهای ندارند که انتظار داشته باشند من بیمارستانشان را به
دیگران توصیه کنم .و حاال این را نیز میدانم که چرا آن بیمارستان غیرانتفااعی قاادر
بود به آن سرعت من را بپذیرد .شک دارم که چنین بیمارستانی تعداد زیادی مشتریان
ثابت داشته باشد.
تجربه شخصی من به این معنا نیست که سودآوری شرط الزم یا حتای کاافی
برای مهربانی ،خیرخواهی ،یا ادب و خوش رفتاری اسات .مان خاودم در ساازمانی
غیرانتفاعی کار میکنم که به حمایات مساتمر طیاف گساتردهای از اهداکننادگان
کمکهای مالی وابسته است .اگر من در انجام وظایفی کاه ایان اهداکننادگان باه
امانت به من سپردهاند کوتاهی کنم آنها دیگر از کار مان حمایات نخواهناد کارد.
واقعیت این است که من و همکارانم در این سازمان کار میکنیم چون که عالیاق
و دغدغههای مشترکی با حمایتکنندگانمان داریم .بنابراین ،همه چیز در مجموعه
ما درست و هماهنگ پیش میرود .اما اگر حامیان ،کارکناان ،و «مشاتریان» (چاه
بیماران دردمندی که مشتری درمان هستند و چه روزنامهنگاران یا آموزگاارانی کاه
مشتری اطالعات و الهام فکریاند) اهداف و ارزشهای یکساانی نداشاته باشاند–
چنان که مثالً در آن بیمارستان غیرانتفاعی شاهد باودیم– در آن صاورت انگیازه
سودآوری همچون عامل نیرومندی در جهت هماهناگساازی ارزشهاا و اهاداف
ناهمگون عمل میکند.
سودهایی که در متن حقوق قانونیِ تعریف شده و قابل اجرا تحصیل شده باشند
(برخالف سودهایی که به واسطه دزدیهای هوشمندانه به دست آمدهاند) میتوانند
زمینهساز مهربانی و غمخواری باشند نه سردی و بیاعتنایی .سود جستن ایجاب
میکند که پزشک منافع بیمار را در نظر بگیرد ،خودش را جای او بگذارد و رنج
بیمار را درك کند تا بدین ترتیب حس غمخواری و مهربانی در او ایجاد شود .به
واقع ،شاید بتوان گفت که در اقتصاد بازار آزاد ،انگیزه سودآوری چیزی نیست جز
نام دیگری برای انگیزه مهربانی.
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دنياي مدرن را آزادي و ارجمندي توضيح میکنند
دییر درا مککالسکی
در این مقاله ،مورخ اقتصادی و منتقاد اجتمااعی« ،دییار درا ماککالساکی»،
استدالل میکند که رشد سرمایهداری مدرن و دنیایی که به واسطهاش امکاان وجاود
یافته ،کفایتاً قابل توضیح با «فاکتورهای مادی» نیست (کاری که مورخین نسال انادر
نسل در پی انجامش بودهاند) .تحول در نگرش فکری مردم نسابت باه کسابوکاار،
مبادله ،نوآوری ،و منفعت بود که به خلق سرمایهداری مدرن انجامید و آزادی را بارای
انسانها به ارمغان آورد ،آزادی برای زنان  ،دگراندیشان دینی ،و تاودههاای لگادماال
شدهای که پیش از اختراع و تجارتی کردنِ کشاورزی مدرن ،پزشاکی ،بارق ،و دیگار
متفرعات زیست نوین سرمایهداری ،زندگی بیرحمانه و دردناك و کوتاهی داشتند.
«دییر درا مککالسکی» پروفسور اقتصاد ،تاریخ ،زبان انگلیسی ،و ارتباطاات
در دانشگاهایلینوی شیکاگو است .او نویسنده سیزده کتااب در حاوزههاای اقتصااد،
تاریخ اقتصادی ،آمار ،فن بالغت و فصاحت ،ادبیات ،و نیاز شارح حاالی باا عناوان
«عبور» است .مککالسکی دستیار سردبیر «نشریه تاریخ اقتصادی» بود و تااکنون
مقاالت متعددی در نشریات آکادمیک به چااپ رساانده اسات .آخارین اثار وی باا
عنوان «ارجمندی بورژوا :چرا اقتصاد نمیتواند دنیاای مادرن را توضایح کناد» باه
تازگی منتشر شده است.
بروز یک دگرگونی در نحوه حرمت نهادن مردم به بازارهاا و ناوآوری موجاب
پیدایش انقالب صنعتی و سپس دنیای مادرن گردیاد .حکمات مرساوم قادیم ،در
مقابل ،هیچ جایی برای نگرشهای همدالنه نسبت به تجاارت و ناوآوری نادارد ،و
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هیچ منزلتی برای اندیشه لیبرال قائل نیست .قصه قدیمی ماتریالیستی حرفش ایان
است که انقالب صنعتی از علل مادی پدید آماد ،از سارمایهگاذاری یاا سارقت ،از
فزونی نرخهای پسانداز ،و از امپریالیسم .روایات این قصاه را همگای شانیدهایاد:
"اروپا به خاطر امپراطوریهایش ثروتمند است"؛ "ایاالت متحده بر دوش بردگاان
بنا گردید"؛ "به دلیل تجارت است که چین دارد ثروتمند میشود".
اما در نظر بگیرید که ماجرا غیر از این بوده باشد و انقالب صانعتی را ناه
عوامل مادی بلکه دگرگونی های پدید آمده در نحوه اندیشیدن مردم ،خصوصااً
نحوه اندیشی دنشان در مورد همدیگر ،برانگیختاه باشاد .چناین بیانگاریاد کاه
نوآوران را مردم حرمتی تازه قائل شدند ،و ماشین هاای بخاار و کامپیوترهاا از
بطن این حرمت زاییده شدند– و نه از برنهادن ِ آجر روی آجر یا تلنبار اجسااد
بردگان آفریقایی.
اقتصاددانان و مورخین به تدریج در می یابند که برافروختن چرا انقالب
صنعتی به هیمه و اسبابی بسیار فزون تر از سرقت و انباشت ثروت نیاز داشته
است– بروز انقالب صنعتی نیازمند رخداد یک تحول و جابجاایی عظایم در
نحوه فکر غربی ها نسبت به تجارت و نوآوری بوده است .مردم مای بایسات
کم کم عالقه مند شده باشند به « ویرانگری خالق»  ،یعنی ایاده تاازه ای کاه
جایگزین ایده های کهنه می شود .درست مانند آن چیزی که در موسیقی رخ
می دهد :یک گروه جدید ایده تازه ای در موسایقی «راك» ارائاه مای کناد و
( چنانچه مردم به کفایت و آزادا نه ایده تازه را پاذیرا شاوند) آن را جاایگزین
ایده کهنه می کند .اگر موسیقی قدیمی پست تر تلقی شود ،عامل خالقیت آن
را «نابود» می کند .به همین منوال ،المپ های الکتریکی چرا های پیه ساوز
را «نابود» کردند و کامپیوترها ماشین تحریر را .ویرانگری هایی که همگای
به نفع ما بودند.
روایت تاریخ صحیح از این قرار است :تا پیش از آن کاه هلنادیهاا در حاوالی
سده  ۰۱۱۱و انگلیسیها در حوالی سده  ۰۰۱۱مایالدی ،شایوه اندیشایدن خاود را
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تغییر دهند ،تنها دو راه برای کسب احترام و عازت وجاود داشات :یاا بایاد نظاامی
میبودید یا ارباب دین ،در دژ و در کلیسا .مردمی که برای گذران زندگی صارفاً باه
خرید و فروش اشتغال داشتند یا نوآوری میکردناد ،باه عناوان متقلباین گناهکاار
مذمت میشدند .یک زندانبان در قرن  ۰۴از پذیرفتن التماسهای مارد ثروتمنادی
که استدعای ترّحم داشت این گونه امتناع مایکناد" :دسات باردار ،اربااب «آرناو
تسییر» ،تو عمری در آن همه ثروت غلطیدهای ،چگونه ممکن است که گناهکاار
نباشی؟"
در سال  ۰۰۱۱میالدی میانگین درآماد هار فارد در روز در سرتاسار ایان
سیاره ،به پول امروز ،چیزی در حدود  ۰تا  ۶دالر بود ،کاه ماا آن را باه طاور
متوسط  ۱دالر در روز محاسبه میکنیم .تصور کنید کسای بخواهاد اماروز در
«ریودوژانیرو» یا «آتن» یا «ژوهانسبورگ» با  ۱دالر در روز زندگی کند (البته
هستند عده ای که هنوز هم با همین مقدار زندگی میکنند ).این مبلغ یعنی سه
چهارم قیمت یک کاپوچینو در «استارباکس» .چنین وضعیتی ،چه در آن زماان
و چه امروز ،وحشتناك بوده و هست.
سپس چیزی تغییر کرد ،نخسات در هلناد و بعاد در انگلساتان .انقاالبهاا و
اصالحات اروپا از  ۰۶۰۰تا  ۰۰۰۱به مردم عادی ،ورای اسقفهاا و نجیابزادگاان،
امکان حرف زدن و شنیده شدن دادند .اروپاییان و بعد دیگران ،به جایی رسیدند که
کارآفرینااانی چااون «بنجااامین فاارانکلین»« ،اناادرو کااارنگی» و «بیاال گیتااز» را
ستایشگر شدند .رفته رفته به طبقه متوسط با دید خوب نگریسته شاد و باه آنهاا
فرصت داده شد که کار خوب انجام دهند ،و کار عالی انجاام دهناد .از زماانی کاه
صدای طبقه متوسط شنیده شد که میگفت" :بگاذار مان ناوآوری کانم و از ایان
نوآوری در کوتاه مدت کرور کرور پول بسازم ،و آن گاه در دراز مدت تو را ثروتمناد
خواهم کرد" ،مردم به «معامله طبقه متوسط» اقبال نشان دادند و باه آن پیوساتند.
این معامله و آن اقبال عام ،مشخصه مناطقِ اکناون ثروتمنادی همچاون بریتانیاا،
سوئد یا هنگکنگ شده است.
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و داستان این گونه اتفاق افتاد .غرب ،که قرنها لنگلنگان در پی چین و اساالم
روان بود ،با میله برقگیر «فرانکلین» و ماشین بخار «وات» در قرن  ۰۰آغاز کارد ،در
قرن  ۰۰هیجانزده و دیوانهوار ،و در هزاره سوم باز هم شوریدهتر ،به پیش تاخت ،و
سرانجام به طرز حیرت انگیزی نوآور شد.
به طبقه متوسط ،برای نخستین بار در تاریخ بشاری ،ارجمنادی و آزادی عطاا
کنید و این است آنچه در مقابل دریافت خواهید کرد :ماشین بخار ،ماشاین نسااجی
خودکار ،خط تولید کارخانه ،ارکستر سامفونی ،راهآهان ،مؤسساات عظایم تجااری،
الغای بردهداری ،ماشین بخار چاپ ،کاغذ ارزان ،باسوادی در مقیااس وسایع ،فاوالد
ارزان ،صفحات ارزان شیشه ،دانشگاه مدرن ،مطبوعات مدرن ،آب آشامیدنی پاکیزه،
بتن مسلح ،جنبش دفاع از حقوق زنان ،روشنایی برق ،آسانسور ،اتومبیل ،مواد نفتی،
تعطیالت در پارك ملی «یلو استون» ،مواد پالستیکی ،نیم میلیون کتاب جدیاد باه
زبان انگلیسی در سال ،ذرت پیوندی ،پنیسیلین ،هواپیما ،هوای سالم شهری ،حقوق
شهروندی ،جراحی قلب باز ،و کامپیوتر.
نتیجه این شد که به طرزی بیسابقه در تاریخ ،مردم عادی ،به ویژه آنها کاه
خیلی فقیر بودند ،وضعشان بسیار بسیار بهتر شد– معامله طبقاه متوساط را یادتاان
باشد .آن  %۶از فقیرترین آمریکاییهاا اکناون در بهارهمنادی از تهویاه مطباوع و
اتومبیل وضعشان تقریباً با آن  %۶از ثروتمندترین هندیها مشابه است.
اکنون ما در چین و هند ،که  %41از جمعیت جهان را در خاود جاای دادهاناد،
شاهد رخداد همان تحول و جابجایی در نحوه فکر هستیم .واقعه اقتصاادی بازرگ
زمانه ما رکود گساترده اقتصاادی ساالهاای  ۴۱۱۰-۴۱۱۱نیسات– هرچناد کاه
رکودی ناخوشایند بود .اتفاق بازرگ ایان اسات کاه چینایهاا در  ۰۱۰۰و ساپس
هندیها در  ۰۱۱۰به اقتباس ایدههای لیبرال در نظام اقتصادیشان روی آوردناد و
به استقبال ویرانگری خالق رفتند و اکنون سرانه کاالهاا و خادمات آنهاا در هار
نسل چهار برابر میشود.
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اینک در مناطق بیشماری که آزادی و ارجمندی طبقه متوسط را برگزیدهاناد،
هر فرد معمولی روزانه  ۰۱۱دالر تولید و مصرف میکند .فراموش نکنید که دو قرن
پیش این رقم در همین مناطق  ۱دالر در روز بود .و تازه این سوای پیشارفتهاای
عظیمیست که در کیفیت خیلی چیزها حاصل شده است ،از روشنایی برق گرفته تا
آنتیبیوتیک .حتی با محاسبات محافظهکارانه ،جوانان ژاپنی و نروژی و ایتالیایی باه
لحاظ موقعیتهای مادی وضعیتی تقریباً  ۱۱برابار بهتار از جادِ جادِ جادِ جادِ جادِ
اجدادشان دارند .جهشهای بلند دیگر به دنیای مادرن (مانناد دموکراسای بیشاتر،
آزادی زنان ،بهبود امید زندگی ،آموزش عالیتار ،رشاد معناوی و انفجاار خالقیات
هنری) همگی قرص و محکم پیوست شدهاند به آن واقعیت بازرگ تااریخ مادرن،
یعنی افزایش  ۴،۱۱۱درصدی غذا ،آموزش و مسافرت.
این واقعیت بزرگ به قدری عظیم و چنان بیسابقه است که ممکان نیسات از
علل عادی مانند تجارت یا بهرهکشی یا سرمایهگاذاری یاا امپریالیسام پدیاد آماده
باشد .اینها همان چیزیهایی هستند که اقتصاددانان در توضیحش استادند« :روال
عادی» .در حالی که روالهای عادی همگی پیشتر و در مقیاسی گسترده در چین و
امپراطوری عثمانی ،در رم و جناوب آسایا رخ داده بودناد .باردهداری در خاورمیاناه
مرسوم بود ،تجارت در هند در مقیاسی کاالن جریاان داشات ،سارمایهگاذاری در
آبراهههای چین و جادههای رم بیحد و اندازه بود .اماا واقعیات بزرگای باه وقاوع
نپیوست .یک جای کار در توضیحات معمول اقتصادی مایبایسات عمیقااً اشاکال
داشته باشد.
به عبارت دیگر ،برای توض یح دنیای مدرن ،تکیه کردن بر اقتصاد منحصراً
ماتریالیستی ( چه ماتریالیسم تاریخی چپگرا چه اقتصاد راستگرا) اشتباه است.
ایده ارجمندی و آزادی انسان بود که این شعبده را ممکان سااخت .باه قاول
مورخ اقتصادی« ،جول ماکر» " ،تحول اقتصادی در همه اعصار ،بیش از آنچاه
اکثر اقتصاددانان می پندارند ،بر باورهای مردم متکای اسات" .دگرگاونیهاای
سترگ مادی خودشان معلول و نتیجه اند ،علت نیستند .سبب ساز ثروتمندی ماا
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ایده و اندیشه بود« ،فصاحت و بالغت» بود .ایده ها ما را غنی ساختند و همراه
این ثروت ،آزادی های مدرن ما را پدید آوردند.
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رقابت و همکاري
دیوید بوز
متفکر و مدیر اندیشکده« ،دیوید بوز» ،در ایان مقالاه باه تبیاین رابطاه میاان
«رقابت» و «همکاری» میپردازد؛ دو مفهومی که اغلب جایگزین محض یکادیگر
معرفی شدهاند و عموماً این طور وانمود میشود که جامعه باه ناچاار یاا بار اسااس
رقابت شکل میگیرد یا بر اساس همکاری .برخالف این تصور عام ،چنان که دیوید
بوز توضیح میدهد ،در نظام اقتصااد سارمایهداری ماردم بارای پیشایگارفتن در
همکاری با یکدیگر است که با هم رقابت میکنند.
دیوید بوز نایب رییس اجرایی «مؤسسه کیتو» و مشاور «دانشجویان آزادی» و
نویسنده کتاب «لیبرتاریانیسم :یک مقدمه» و ویراستار پاانزده کتااب دیگار اسات ،از
جمله «گلچین لیبرتاریاان :نوشاتههاای کالسایک و معاصار از الئوتساه تاا میلتاون
فریدمن» .وی مقاالت متعددی در روزنامههای نیویورك تاایمز ،وال اساتریت ژورناال و
واشنگتن پست به چاپ رسانده و به دفعات در برنامههای رادیویی و تلویزیونی به عناوان
مفسر حضور داشته است .وی همچناین باه طاور مانظم در وبساایتهاای «کیتاو
لیبرتی»« ،گاردین»« ،استرالین» ،و «دانشنامه بریتانیکا» مطلب مینویسد.
مدافعان روند بازار غالباً بر مزایای رقابت تأکید میکنند .فرآیناد رقاابتی باه ماا
امکان میدهد تا در واکنش به اوضاع دگرگون شونده ،دائماً در حال آزمون و تجربه
و سازواری باشیم .فضای رقابتی ،صاحبان کسبوکار را وا مایدارد تاا بارای ارائاه
خدمات بهتر به مصرفکنندگان دائماً هشیار و آماده باشند .در هر دو وجه تحلیلی و
تجربی واضح و قابل اثبات است که نظامهای رقابتی در مقایساه باا سیساتمهاای
تمرکزگرا و انحصاری نتایج مطلوبتری به بار میآورند .به همین دلیال اسات کاه
حامیان بازارهای آزاد در کتابها و مقاالت و مناظرات تلویزیاونیشاان بار اهمیات
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بازار رقابتی تأکید میورزند و با اعمال محدودیت بر رقابت مخالفت میکنند.
اما بسیاری از مردم وقتی به گفتار ستایشاگران رقابات گاوش فارا مایدهناد
بیاختیار واژههایی چون خصومت ،گوشبُری و بیرحمی خودخواهاناه در ذهنشاان
تداعی میشود و با خود میاندیشند که آیا همکاری بهتار از ایان دیادگاه خصامانه
نسبت به دنیا نیست؟ به طور مثاال ،سارمایهگاذار میلیااردر« ،جارج ساورس» ،در
«ماهنامه آتالنتیک» مینویسد" :رقابتِ بیش از حد و همکاری اندك میتواناد باه
بروز بیثباتی و ناابرابریهاای تحمالناپاذیر منجار شاود" .در اداماة ایان بحاث
«سورس» اشاره میکند که "جان کالم ...این است که همکاری باه هماان انادازه
بخشی از سیستم محسوب میشود که رقابت ،و شاعار «بقاای اصالح در طبیعات»
موجب تحریف این واقعیت میگردد".
البته باید در این جا متذکر شد که حامیان آزادی و بازارهاای آزاد باه نادرت از
عبارت «بقای اصلح در طبیعت» استفاده میکنند .این اصطالح در اصل به منظاور
تعریف فرآیند زیستی فرگشت ابداع شد و ناظر به بقاای خصایصای اسات کاه باه
بهترین وجه با محیط طبیعی وفق مییابند؛ گرچه ایان اصاطالح در ماورد رقابات
میان تشکیالت اقتصادی در بازار نیز میتواند قابل اطالق باشد ،اما یقیناً در کااربرد
این عبارت هرگز داللت بر بقای افراد اصلح در نظام سرمایهداری مورد نظار نباوده
است« .بقای اصلح در طبیعت» اصطالحی است کاه ناه دوساتان ،بلکاه دشامنان
فرآیند بازار برای توصیف رقابت اقتصادی به کار میبرند.
آنچه باید روشن شود این است که افرادی که مدعیاند "انسانها برای همکاری
ساخته شدهاند ،نه رقابت" از درك این نکته عاجزند که اصوالً بنای بازار بار همکااری
استوار است .به واقع ،همان گونه که در ادامه بحث خواهد شد ،ماردم در فرآیناد باازار
برای همکاری با یکدیگر رقابت میکنند.
فردیت و اجتماع
مخالفان لیبرالیسم کالسیک با همین شیوهای که در باال اشااره شاد ،هماواره
لیبرالها را به طرفداری از فردیتگرایی «اتمیستی» متهم کردهاند ،گرایشی که فرد
را جزیرهای تک افتاده میانگارد که تعاملش با جهان خارج صرفاً به قصاد منفعات
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شخصیست ،بیآن که کمترین توجهی به نیازها و خواساتههاای دیگاران داشاته
باشد« .ایی.جی .دیان جونیور» در مطلبی در «واشنگتن پست» نوشته اسات کاه از
دید لیبرالهای مدرن "انسانها در هیأت افراد بالغ و کامالً شکل گرفتاهای پاا باه
این دنیا میگذارند که میبایست از لحظاه تولاد مسائول اعماال خاویش شاناخته
شوند" .در نقدی بر کتاب «لیبرتارین بودن به چه معناست» نوشته «چارلز موری»،
ستوننویس روزنامه «واشنگتن پست»« ،چارلز کراتهمر» ،مدعی شده باود کاه تاا
پیش از ورود چارلز موری به عرصه نویسندگی ،نگاه لیبرتاریانی محدود باه " نسال
زمختی از فردگرایان بود که هریک بر فراز قله کوهی درون یک کابینِ محصور باا
نردههای سیمخاردار میزیستند که در بیارونش تاابلوی «ورود غیرمجااز ممناوع»
نصب شده بود" .من در حیرتم که چارلز کراتهمار چاه طاور از گنجانادن عباارت
«هریک تا دندان مسلح» غفلت ورزیده است.
البته عمالً هیچ کس به ایان ناوع «فردگرایای اتمیساتی» کاه پروفساورها و
اندیشمندان برای تمسخرش سر و دست میشکنند اعتقادی ندارد .ما انساانهاا باا
هم زندگی میکنیم و در گروههای مختلف کار میکنایم .ایان کاه آدمهاا چگوناه
میتوانند در جوامع مدرن و پیچیده امروزی به صورت اتمها و اجازای جادا از هام
زندگی کنند امریست که مدعیان هرگز روشن نساختهاند :آیا فردگرایای اتمیساتی
به این معناست که تو صرفاً گندمی را که خودت کاشتهای مصرف کنای ،لباسای را
که خودت دوختهای بپوشی ،در خانهای که با دست خودت ساختهای ساکن شاوی،
و مصارف پزشکیات منحصر به داروهایی شود کاه خاودت از گیاهاان باه دسات
آوردهای؟ چنین طرحی شاید مورد تأیید برخی از منتقدان سرمایهداری یا طرفاداران
نظریه «بازگشات باه طبیعات» باشاد؛ ماثالً افارادی مانناد بمابگاذار منازوی و
روانپریش« ،تد کازنسکی» ،و یا معاون سابق ریایس جمهاور آمریکاا« ،ال گاور»
(البته اگر وی واقعاً به مطالبی که در کتاب «زمین در تعادل» نوشته معتقد باشد) .با
وجود این ،تعداد اندکی از لیبرتارینها هوس میکنند که به جزیرهای متاروك نقال
مکان کنند و از مواهب آن چه «آدام اسمیت» «جامعه کبیر» نام نهاده باود دسات
بشویند؛ جامعه پیچیده و پرباری که بر اثر تعامل اجتماعی امکان ظهور یافته اسات.
بنابراین ،به نظر میرسد که روزنامهنگاران معقول قاعدتاً میبایست لحظهای درنگ
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کنند و به کلماتی که تایپ کردهاند نگاهی بیاندازند و با خود بیاندیشاند کاه" :مان
حتماً این مبانی را بد فهمیده و غلط جلوه دادهام .شاید بهتر باشد که برگردم و آثاار
نویسندگان لبیرتارین را دوباره بخوانم".
در زمانه ما ،این تهمت ناروا و خبر درو (کاه لیبرتاارینهاا معتقاد باه انازوا و
فردیتگرایی اتمیستی هستند) وجهه حامیان فرآیند بازار را به شدت تخریب کارده
است .ما باید به روشنی موافقتمان را با این گفته جرج سورس که "همکااری باه
همان اندازه بخشی از سیستم محسوب میشود که رقابت" ابراز کنیم .در واقع ،ماا
رقابت را به حدی در شکوفایی انسان ضروری میدانیم که صرفاً به حارف زدن در
بار آن بسنده نمیکنیم ،بلکه خواهان ایجاد نهادهای اجتماعی برای فاراهم آوردن
زمینه تحقق آن هستیم .فلسفه وجاودی نهادهاایی چاون حقاوق مالکیات ،دولات
کمینه ،و حاکمیت قانون نیز همین است.
افراد در یک جامعه آزاد از حقوقی طبیعی بهارهمندناد کاه مشامول مارور زماان
نمیشود و در ضمن موظف به پیروی از تعهدات عمومیشاان در احتارام باه حقاوق
دیگرانند .سایر تعهدات ما آنهایی هستند که خودمان التزام به آنها را با عقد قارارداد
اختیار میکنیم .همزمانیِ رویداد صلح اجتماعی و بهروزی ماادی در جاوامعی کاه بار
بنیان حق مالکیت ،حق زندگی و حق آزادی بنا شدهاند به هیچ روی تصادفی نیسات.
همان گونه که «جان الك»« ،دیویاد هیاوم» و دیگار فیلساوفان کالسایک لیبارال
تشریح کردهاند ،ما برای ایجاد همکاری اجتماعی نیازمند نظامی از حقهاا هساتیم .در
نبود چنین نظامی مردم نمیتوانند به کسب موفقیت چندانی نائل شوند .دیویاد هیاوم
در «رسالهای در باب طبیعت انسانی» متذکر شده بود که ما آدمها در زنادگی باا ساه
وضعیت ماواجهیم )۰( :گارایشماان باه منفعات شخصای )۴( ،ساخاوتمندی الزامااً
محادودمان نساابت بااه دیگاران و ( )۱کمیااابی منااابعی کاه باارای باارآورده ساااختن
نیازهایمان در دسترس داریم .مواجهة انسان با همین وضعیتهاست که همکااری ماا
با یکدیگر را ضروری میساازد و ایجااب مایکناد تاا بارای تعریاف چگاونگی ایان
همکاری ،به ویژه در زمینه مالکیت و مبادله ،قوانینی عادالنه داشته باشیم .این قاوانین
مقرر میدارند که چه کسی حق دارد در مورد نحوه استفاده از یک مال معین تصامیم
بگیرد .چنانچه حقوق مُصرّح و روشن مالکیت در باین نباشاد ماا دائما ًا بار سار ایان
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موضوع با درگیری و کشمکش مواجهیم .توافق بر سر حقوق مالکیت است که باه ماا
امکان میدهد تا وظایف پیچیده اجتماعی در امر همکااری و همااهنگی را بار عهاده
بگیریم و از این رهگذر به مقاصدمان نائل گردیم.
بسیار دلپذیر میبود اگر عشق میتوانست به تنهایی از عهده انجام این وظایف
برآید بیآن که نیازی به این همه تأکید بر منفعت شخصی و حقوق فردی باشاد ،و
بسیاری از مخالفان لیبرالیسم نیز تاکنون رسیاهای دلانگیزی از یک جامعاه مبتنای
بر مهربانی عالمگیر بافتهاند .اما همان طور که آدام اسمیت اشاره کارده "در جامعاه
متمدن [انسان] دائماً نیازمند همکاری و مساعدت آحااد ماردم اسات" ،ولای او در
طول زندگیاش هرگز نخواهد توانست کاه حتای باا کسار کاوچکی از بایشامار
مردمانی که به همکاریشان نیاز داشته دوستی و رفاقت کند .اگر ماا بارای ایجااد
همکاری صرفاً به مهربانی اتکا کنیم دیگر از عهده وظایف پیچیده بر نخواهیم آمد.
برای ساختن جامعهای که پیچیدهتر از یک روستای کوچک باشد ،ما جاز تکیاه بار
منافع شخصی دیگران ،بر اساس نظامی از حقوق مصرح و روشن مالکیت و مبادلاه
آزاد ،هیچ راه دیگری نداریم.
جامعه مدنی
تمایل ما به ایجاد انجمن و ارتباط با دیگران از آن روست که مایخاواهیم باه
اهداف کارساز نائل شویم– تولید غذای بیشتر ،مبادله کااال ،توساعه فانآوریهاای
نو– اما در عین حال این تمایل از احسااس نیااز عمیاق انساانی ماا باه وصال و
همبستگی ،به عشق و دوستی ،و به اجتماع نشأت میگیرد .انجمن و ارتباطی که باا
دیگران برقرار میکنیم سازنده چیزی است کاه باه آن «جامعاه مادنی» مایگاوییم.
انجمن میان مردم میتواند تنوع شگفتانگیزی از اشاکال گونااگون را در بار بگیارد:
خانواده و اقاوام ،مکاانهاای ماذهبی ،مادارس ،کلاوپهاا ،انجمانهاای دوساتانه،
مجتمعهای مسکونی با مالکیت مشترك ،گروههای مختلف در همسایگی و محاالت،
و همچنین اشکال عدیده جامعه تجاری مانند مشارکتهای کاری ،بنگاههاای عظایم
اقتصادی ،اتحادیههای کارگری ،و انجمنهای بازرگانی .ایان انجمانهاا همگای باه
شیوههای مختلف در خدمت نیازهای انسانی هستند .جامعه مدنی را شااید بتاوان باه
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طور کلی مجموع انجمنهای طبیعی و داوطلبانه در جامعه تعریف کرد.
برخی تحلیلگران بین سازمانهای تجاری و سازمانهاای غیرانتفااعی تفااوت
قائل میشوند و استداللشان این است که بنگاههای کسابوکاار بخشای از باازار
محسوب میشوند ،نه جامعه مدنی؛ اما من از سانتی پیاروی مایکانم کاه تفااوت
واقعی را بین انجمنهایی میداند که قهری هستند (یعنی دولت) و آنها که طبیعی
و داوطلبانهاند (یعنی همه چیزهای دیگر) .تفاوتی نمیکند که یک انجمن معین باه
منظور ایجاد سود تأسیس شده باشد یا به قصد نائل شدن به اهادافی دیگار ،نکتاه
اصلی این است که مشارکت ما در آن انجمن داوطلبانه اختیار شده باشد.
در مقابلِ این همه خلط مبحث بین جامعه مدنی و «هدف ملی» ،ما میبایست
اشاره «فردریک هایک» را به خاطر بیاوریم مبنی بر ایان کاه انجمانهاا در یاک
جامعه مدنی به قصد نائل آمدن به هدفی مشخص ایجاد میگردند اما جامعه مدنی
در کلیتاش هیچ هدف واحدی نادارد؛ جامعاه مادنی پیاماد غیارعمادی هماة آن
انجمنهای هدفمند است که خودانگیخته پدیدار میشوند.
بازار در هیأت همکاری
بازار جزئی جداییناپذیر از جامعه مدنی است .بازار از دو اصل برمایخیازد :اصال
نخست آن که ما انسانها در همکاری با دیگران دستاورد بیشتری خواهیم داشات تاا
در تنهایی و جداسری؛ و دوم این که قادر به درك و تشخیص اصل اول هستیم .اگار
انسان در میان جانداران گونهای بود کاه کاار در انازوا بارایش بهارهای فازونتار از
همکاری میداشت ،و اگر ما قادر به تشخیص مزایای همکاری نمایباودیم ،در آن
صورت بارای همیشاه در انازوا بااقی مایمانادیم و در جداساری مایزیساتیم .و
ناخوشایندتر آن که در چنین حالتی به قول «لودویگ فن میزس» "هر انساانی باه
ناگزیر مجبور میشد تا در همه ابنای بشر به چشم دشمنان خویش بنگرد؛ و تمنای
او برای ارضای غرایز شخصیاش وی را به ستیزی سرسختانه با همه همسایگانش
میکشاند" .بدون امکان نفع متقابلی کاه در ذات همکااری نهفتاه اسات و بادون
تقسیم کار ،نه احساس همدردی و دوستی در ما پدید میآمد نه نظم بازار.
در سیستم بازار ،از صدر تا ذیل ،همه افراد و شرکتها برای همکاری بهتار باا
یکدیگر رقابت میکنند« .جنرال موتورز» و «تویوتا» با من همکااری مایکنناد تاا
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بتوانم به هدف دلخواهم در حمل و نقل نائل شوم و برای پیشیگرفتن در همکاری
با من است که دارند با هم رقابت میکنند« .ایتیاندتی» و «ام.سای.آی» باا هام
رقابت میکنند تا با من همکاری کنند که من به اهداف ارتباطیام با دیگران برسم.
به واقع ،این دو برای معامله با من چنان شدید و بیمهابا با هم رقابت میکنند کاه
من به همکاری با یک شرکت مخابراتی سومی ترغیب شدم که باا ارائاه خادمات
پیغامگیر تلفن موجبات آرامش خاطر من را فراهم آورده است.
منتقدان نظام بازار اغلب شکایت دارند که سرمایهداری مشوق و پااداشدهناده
نفع شخصی است .حقیقت این است که آدمها تحت هر نظام سیاسای کاه باشاند
گرایش به منفعت شخصی دارند .بازارهاا ایان گارایش خودخواهاناه آدمیاان را در
مسیرهای مفید اجتماعی هدایت میکنند .در نظام بازار آزاد ،مردم از راه پیبردن به
خواستههای دیگران و سعی در برآورده ساختن آن خواستههاست که به اهداف خود
میرسند .گاه ممکن است این روند به شکل همکاری عدهای از مردم بارای باافتن
تور ماهیگیری یا ساختن یک جاده باشد .در یک اقتصاد پیچیادهتار ،ایان روناد در
قالب تالش برای کسب درآمد شخصی از طریق عرضه کاال و خادمات ماورد نیااز
دیگران شکل میگیرد .کارکنان و کارآفرینانی که نیازها و خواستههاای دیگاران را
به بهترین وجه برآورده میسازند تشویق میشوند و پاداش میگیرند؛ و آنهایی که
موفقیت چندانی نداشتهاند خیلی زود به ضاعفهاای خاود پایمایبرناد و ترغیاب
میشوند که از موفقها پیروی کنند یا این که رهیافت تازهای را بیازمایند.
سازمان های گوناگون اقتصاادی کاه در باازار حضاور دارناد همگای در حکام
آزمایشهای تجربی برای سنجیدن و یافتن راههای بهتر همکاری باه قصاد نائال
شدن به اهداف متقابل هستند .سیستم حقوق مالکیات ،حاکمیات قاانون ،و دولات
کمینه به مردم مجال میدهد تا در فراخترین گستره ممکن اشکال نوین همکااری
را بیازمایند .پیدایش و توسعه شرکتهاای ساهامی تقبال و انجاام وظاایف کاالن
اقتصادی را میّسر ساخت ،وظایفی که از عهده فرد و شراکتهای خُرد برنمایآماد.
سازمانهاایی مانناد شارکتهاای مالکیات مشاترك در مجتماعهاای مساکونی،
صندوقهای مشترك سرمایهگذاری ،شارکتهاای بیماه ،باناکهاا ،تعااونیهاای
کارگری ،و بسیاری دیگر از سازمانها همگی آزمونهاایی هساتند در جهات حال
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مشکالت مشخص اقتصادی از طریق اشاکال جدیادی از انجمانهاا .ناکارامادی
برخی از این اشکال به مرور زمان آشکار میشاود .باه طاور مثاال ،در دهاه ۰۱۱۱
معلوم شد که بسیاری از کارتلهای صنایع مشابه مدیریتپذیر نیساتند و در نتیجاه
سرمایههای سهامداران از بین رفت .واکنش سریع بازار به ناکارامدیها سبب ایجاد
انگیزه بارای نساخهبارداری از سااختارهای موفاق ساازمانی و طارد سااختارهای
بیحاصل و ناموفق میشود.
همکاری واقعاً به همان اندازه بخشی از سرمایهداریست که رقابات .همکااری و
رقابت هر دو از عناصر ضروری نظام ساده آزادی طبیعی هستند ،و ما اکثراً اوقاتی را کاه
صرف همکاری با شرکا ،همکاران ،تأمینکنندگان ،و مشتریانمان میکنیم باه مراتاب
بیشتر از اوقاتی است که صرف رقابت میکنیم.
اگر ما در انزوا میزیستم ،زندگی بدون شک کثیف و بیرحمانه و کوتاه میبود.
از بختیاری ماست که زندگی در جامعه سرمایهداری چنین نیست.
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طبابت غيرانتفاعی و انگيزه مهربانی
تام جی .پالمر
مؤلف و ویراستار این کتاب در مقاله حاضر تأمالت شخصیاش را از تجرباهای
که اخیراً در زمینه درمان درد داشته با ما در میان میگذارد .این تأمالت شخصی نه
بنای ارائه یک دکترین کلی را دارد و نه قصد افاضه نظر در علاوم اجتمااعی ،بلکاه
صرفاً کوششی است در جهت روشنسازی رابطه بین کسبوکار و مهربانی.
پزشکی انتفاعی احتماالً میبایست امر غیراخالقی و نفرتانگیزی باشد .به هار
حال ،من که همیشه همین عناوین را در نکوهشش شانیدهام .باه واقاع در هماین
لحظه که مشغول نوشتن هستم دارم به برنامهای در کانال «سی.بای.سای» کاناادا
گوش میکنم که بیمارستانهای خصوصی را به باد انتقاد گرفته است .باور بسیاری
از مردم این است که وقتی پزشکان و پرستاران و مسئولین بیمارستان فقط به فکار
پول و درآمدشان باشاند خودخاواهی سانگدالنه جاایگزین مهرباانی و غمخاواری
خواهد شد .اما من چنادی پایش کاه ناچاار شادم بارای تساکین دردی شادید و
فلجکننده به دو بیمارستان مختلف (یکی خصوصی و دیگری غیرانتفااعی) مراجعاه
کنم ،به درك تازهای از این موضوع رسیدم.
پارگی دیسک در ستون فقراتم مدتی پیش مرا دچار دردهای شدیدی کرده بود
که تا قبل از آن حتی تصور وجود چنین دردهایی به ذهنم خطور نمیکرد .باه یاک
متخصص در بیمارستانی خصوصی در نزدیکی منزلم مراجعه کاردم و او در عارض
یک ساعت ترتیبی داد تا در یک کلینیک رادیولوژی خصوصای تصاویر «ام.آر.آی»
از کمرم گرفته شود .وی سپس برای کاهش تورم عصبها در ساتون فقارات (کاه
منشأ دردهای من بود) هماهنگی الزم برای تزریق اپیدورال را انجاام داد .مان باه
قدری درد داشتم که اصالً نمیتوانستم حرکت کنم .پزشاکان و پرساتارانی کاه در
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کلینیک درد در آن بیمارستان انتفاعی کار میکردند با من فوقالعاده مهربان بودناد
و با مالیمت و محبت با من رفتار میکردند .بعد از آن که پرستار مطمئن شاد کاه
من کلیه مراحل تزریق را به درستی فهمیدهام و راهنماییهای الزم را دقیقاً متوجاه
شدهام ،دکتری که مسئول تزریق بود وارد اتاق شد و خودش را معرفای کارد و باار
دیگر کلیه مراحل تزریق را برایم توضیح داد و سپس با مهاارت بسایار ،و در حاالی
که به وضوح مراقب بود تا من درد کمتری حس کنم ،تزریق اپیدورال را انجام داد.
چند هفته گذشت .گرچه هنوز درد داشتم و ضعیف بودم ،اما حاالم باه مراتاب
بهتر شده بود .دکترم برای تسریع بهبودی و بازگشتن باه وضاعیت عاادی ،تزریاق
مجدد اپیدورال را توصیه کرد .متأسفانه کلینیک درد در آن بیمارستان خصوصی تاا
سه هفته اصالً نوبت پذیرش نداشت .من نمیخواستم سه هفتاه صابر کانم و باه
همین خاطر با بیمارستانهای دیگری در محلهمان تماس گرفتم .یاک بیمارساتان
غیرانتفاعی بسیار معاروف و معتبار مایتوانسات ظارف دو روز مان را بپاذیرد .باا
خوشحالی برای تزریق نوبت گرفتم.
وقتی وارد بیمارستان غیرانتفاعی شدم ابتادا باا تعادادی از خاانمهاا و آقایاان
بازنشسته صحبت کردم که یونیفرمهای مرتبی پوشیده بودند و داوطلبانه آن جا کار
میکردند و با خوشرویی سعی داشتند به من کماک کنناد .کاامالً معلاوم باود کاه
آدمهای خیرخواهی هساتند ،کاه البتاه تاوقعی کاه مایشاود از یاک بیمارساتان
غیرانتفاعی داشت هم همین است .سپس عصا به دست و لنگلنگان خاودم را باه
کلینیک درد رساندم و مشخصاتم را در دفتر پذیرش ثبت کاردم .پرساتاری بیارون
آمد و اسمم را صدا زد .خودم را معرفی کردم و او همان جاا در ساالن انتظاار روی
صندلی کنارم نشست .مصاحبه و معرفی در حالی صورت گرفت که اطرافمان پار از
افراد غریبه بود .خوشبختانه سؤاالتی که موجاب خجاالتم شاود پرسایده نشاد .در
همان حال متوجه شدم که دیگر پرساتاران باا حاالتی آمراناه باه بیمااران دساتور
میدهند که چه کار بکنند .یکی از پرستاران به خانم بیماری که معلوم بود به شدت
درد میکشد گفت که صندلیاش را عوض کند و وقتی بیمار در جواب اظهاار کارد
که در جایش راحتتر است ،پرستار با انگشت به صندلی دیگری اشاره کرد و گفت:
"نخیر ،اون جا بشین!" .وقتی همان پرستار به سمت من آمد فکر میکانم نگااه و
قیافهام به او فهماند که به هیچ عنوان دلم نمیخواهد مثل مدرسه تربیت حیواناات

78
دستآموز با من رفتار شود .او بدون این که حرفی بزند باا دسات باه اتااق معایناه
اشاره کرد و من نیز داخل شدم.
دکتر مسئول تزریق وارد اتاق شد .معرفی و احوالپرسی و دست دادنی در کاار
نبود .به پروندهام نگاهی کرد ،آهسته زیر لب غرولندی کارد و باه مان گفات روی
تخت بنشینم ،شلوارم را پایین بکشم و پیراهنم را باال بازنم .هماان طاور کاه روی
تخت به پهلو دراز کشیده بودم به او یادآور شدم که قبالً تزریق اپیدورال داشاتهام و
وضعیت خوابیده برایم راحتتر است چون نشستن بارایم خیلای ساخت و دردنااك
است .او گفت که ترجیح میدهد من در حالت نشسته باشام .جاواب دادم کاه مان
خوابیدن به پهلو را ترجیح میدهم .او گفت که حالت نشسته دسترسی را آساانتار
میسازد .الاقل این حرفش به نظرم دلیل معقولی بود که مناافع هاردوی ماا را در
برداشت ،لذا به خواستهاش تن دادم .سپس او برخالف دکتر بیمارستان غیرانتفاعی،
سوزن را محکم در کمرم فرو برد و دارو را با چنان وضع ناگهانی و دردآوری تزریق
کرد که بیاختیار از درد فریاد کشیدم .تجربه تزریاق اولام هایچ شاباهتی باه ایان
تجربه زجرآور نداشت .بعد او سوزن را بیرون کشید ،چیازی در پرونادهام نوشات و
ناپدید شد .پرستار ورقهای به دستم داد و به در خروجی اشاره کارد .پاول تزریاق را
پرداخت کردم و رفتم.
سود و مهربانی
این دو تجربه شخصی خیلی ناچیزتر از آنند که بشود بر مبناای آن مقایساهای
بین پزشکی غیرانتفاعی و پزشکی انتفاعی انجام داد .اما همین دو تجرباه شااید تاا
حدودی بیانگر ماهیت انگیزه سودآوری و رابطهاش با مهربانی باشد .نمیشود گفت
که فقط بیمارستانهای خصوصی هستند که آدمهای مهرباان و غمخاوار را جاذب
میکنند زیرا داوطلبان سالخوردهای که من در آن بیمارستان غیرانتفاعی دیدم قطعاً
مهربان و غمخوار بودند .اما من نمیتوانم این موضوع را از فکارم خاارج کانم کاه
پزشکان و پرستاران شاغل در کلینیک درد در آن بیمارستان خصوصی برای اِعماال
محبت و غمخواری در هنگام کار انگیزهای داشتهاند .به هر حال ،اگر من در آینده نیاز
به معالجات تکمیلی داشته باشم و یا اگر دیگران از من بخواهند بیمارساتان خاوبی را
به ایشان معرفی کنم ،من بیاختیار به یاد آن بیمارستان خصوصی میافتم ،ولی هرگز

73
دیگر به آن بیمارستان غیرانتفاعی پا نخواهم گذاشت و آن را باه هایچ کاس توصایه
نخواهم کرد .فکر میکنم علت این امر را نیز میدانم :پزشکان و پرستاران بیمارساتان
غیرانتفاعی هیچ دلیل و انگیزهای ندارند که انتظار داشته باشند من بیمارستانشان را به
دیگران توصیه کنم .و حاال این را نیز میدانم که چرا آن بیمارستان غیرانتفااعی قاادر
بود به آن سرعت من را بپذیرد .شک دارم که چنین بیمارستانی تعداد زیادی مشتریان
ثابت داشته باشد.
تجربه شخصی من به این معنا نیست که سودآوری شرط الزم یا حتای کاافی
برای مهربانی ،خیرخواهی ،یا ادب و خوش رفتاری اسات .مان خاودم در ساازمانی
غیرانتفاعی کار میکنم که به حمایات مساتمر طیاف گساتردهای از اهداکننادگان
کمکهای مالی وابسته است .اگر من در انجام وظایفی کاه ایان اهداکننادگان باه
امانت به من سپردهاند کوتاهی کنم آنها دیگر از کار مان حمایات نخواهناد کارد.
واقعیت این است که من و همکارانم در این سازمان کار میکنیم چون که عالیاق
و دغدغههای مشترکی با حمایتکنندگانمان داریم .بنابراین ،همه چیز در مجموعه
ما درست و هماهنگ پیش میرود .اما اگر حامیان ،کارکناان ،و «مشاتریان» (چاه
بیماران دردمندی که مشتری درمان هستند و چه روزنامهنگاران یا آموزگاارانی کاه
مشتری اطالعات و الهام فکریاند) اهداف و ارزشهای یکساانی نداشاته باشاند–
چنان که مثالً در آن بیمارستان غیرانتفاعی شاهد باودیم– در آن صاورت انگیازه
سودآوری همچون عامل نیرومندی در جهت هماهناگساازی ارزشهاا و اهاداف
ناهمگون عمل میکند.
سودهایی که در متن حقوق قانونیِ تعریف شده و قابل اجرا تحصیل شده باشند
(برخالف سودهایی که به واسطه دزدیهای هوشمندانه به دست آمدهاند) میتوانند
زمینهساز مهربانی و غمخواری باشند نه سردی و بیاعتنایی .سود جستن ایجاب
میکند که پزشک منافع بیمار را در نظر بگیرد ،خودش را جای او بگذارد و رنج
بیمار را درك کند تا بدین ترتیب حس غمخواری و مهربانی در او ایجاد شود .به
واقع ،شاید بتوان گفت که در اقتصاد بازار آزاد ،انگیزه سودآوری چیزی نیست جز
نام دیگری برای انگیزه مهربانی.
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پارادوکس اخالق
مائو یوشی
ترجمه «جود بالنشت»
در این مقاله ،اقتصاددان ،کارآفرین اجتماعی و روشنفکر چینی« ،مائو یوشای»،
نقشی را که بازارها در ایجاد توافق و همکاری ایفا میکنند توضایح مایدهاد .وی
رفتار مبتنی بر «نفع شخصی» را با رسیاپردازیهایی که منتقدان سرمایهداری نشار
میدهند مقایسه میکند و از این طریق مزایای سود و نرخ ارزان جساتن در مبادلاه
را آشکار میسازد .او در تبیین دیدگاهش هم از میراث ادبی چاین مثاال مایآورد و
هم از تجارب شخصی خودش (و میلیونها چینی دیگر) در دورانی که کشور چاین
تجربه مصیبتبار الغای سرمایهداری را میآزمود.
مائو یوشی بنیانگذار و رییس «مؤسسه یونیرول» در پکن است .وی نویسانده
چندین کتاب و بسیاری مقاالت ادیبانه و پرطرفدار است ،در دانشگاههاای مختلاف
درس اقتصاد تدریس کرده و به تأسیس تعدادی از نخستین مؤسسات بشردوساتانه
غیردولتی و سازمانهای مستقل و خودکفا در چین همت گماشته اسات و از او باه
قهرمان دلیر آزادی یاد میکنند .در دهه  ۰۱۶۱به جرم گفتن دو جمله ("اگار هایچ
محلی برای خرید گوشت نداشته باشیم ،پس قیمت گوشت باید افزایش پیدا کناد"
و "اگر مائو تسهتونگ بخواهد با یک دانشمند مالقات کند ،کدام یک باید به دیادار
دیگری برود؟") به مجازات در اردوگاه کار اجباری و «بازآموزی» و تبعیاد محکاوم
شد و تا سرحد مرگ گرسنگی کشید .وی در سال  ،۴۱۰۰اندکی پیش از انتشار این
کتاب ،در سن  ۰۴سالگی مقالهای سرگشاده با عنوان «بازگرداندن مائو تساهتوناگ
به هیأت انسانی» نوشت که در وبسایت معروف «تسایشین» منتشار شاد [ایان
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مقاله در تاریخ  00آوریل در تسایشین به چاپ رسید و ظهر روز  01آوریال از روی
وبسایت برداشته شد -مترجم] .پس از انتشار این مقاله او بارها تهدید به مارگ شاد،
اما در عین حال بر شهرتش به عنوان منادی صداقت و عدالت نیز افزوده گردید .ماائو
یوشی یکی از شخصیتهای بزرگ لیبرتاریانیسم در دنیای معاصر است که در معرفای
افکار لیبرتارین و تجرباه آزادی باه ماردم چاین و دیگار کشاورهای جهاان تالشای
خستگیناپذیر داشته است.
تضاد منافع در سرزمين نجيبزادگان
در خالل سدههای ۰۰و ۰۱میالدی نویسنده چینی« ،لی روژن» ،کتابی نوشات
با عنوان «گلها در آیینه» .کتاب به توصیف شخصی به نام «تانگ آئو» میپاردازد
که به علت ناکامی در کار ،همراه برادر زنش به سفرهای دور و دراز میرود .تاناگ
در این سفرها از سرزمینهاای مختلفای باا دیادنیهاا و شانیدنیهاای عجیاب و
شگفتانگیز دیدار میکند که اولین آنها «سرزمین نجیبزادگان» است.
همه ساکنین «سرزمین نجیبزادگان» برای اطمیناان از بهارهمنادی دیگاران
عمداً خودشان را به رنج و زحمت میاندازند .فصل یازدهم کتاب به شرح شخصیت
یک مأمور دستگاه قضایی میپردازد (لی روژن در این جا عناوان شخصایت چینای
داستانش را تعمداً مطابق با درك عمومی مردم از مأموران دستگاه قضایی در دوران
چین باستان انتخاب کرده اسات ،دورانای کاه ایان ماأموران از امتیاازات ویاژهای
برخوردار بودند و با قلدری از مردم عادی باج میگرفتناد) .ماأمور در هنگاام خریاد
کاال از یک مغازه با وضعیت زیر مواجه میشود:
مأمور پس از بررسی مقداری از اجناس به فروشنده میگوید" :رفیق ،تاو اجنااس
بسیار مرغوبی داری ،اما قیمت آنها خیلی ارزان است .من چگونه مایتاوانم آراماش
داشته باشم وقتی که دارم با خرید این اجناس از تو ساوء اساتفاده مایکانم؟ اگار تاو
قیمت اجناست را باال نبری در واقع امکان معامله را از خودت و من سلب کردهای".
فروشنده در جواب میگوید" :شاما باا آمادنت باه ایان مغاازه بار مان منات
گذاشتهای .مثلی هست که میگوید فروشنده قیمتی به بلندای آسمان طلب میکند
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و خریدار توقعی در حد زمین دارد .نرخ من در اوج آسمان است و شاما همچناان از
من میخواهید که آن را افزایش دهم .اجابت خواسته شما برای من ساخت اسات.
بهتر است برای خرید جنس به مغازه دیگری مراجعه کنید".
پس از شنیدن پاسخ فروشنده ،مأمور در جواب میگوید" :تو برای اجناسای باا
این کیفیت عالی نرخهای نازلی تعیین کردهای .آیا این باه معناای ضارر و زیانات
نیست؟ ما باید با خویشتنداری و بدور از فریب عمل کنیم .مگر غیار از ایان اسات
که در وجود هریک از ما چرتکهای تعبیه شده است؟" .پس از مدتی جار و بحاث،
فروشنده همچنان اصرار داشت که قیمت را نباید افزایش داد .ماأمور باا عصابانیت
فقط بخشی از اجناس مورد نیازش را از او خریداری کرد .وقتی میخواست مغازه را
ترك کند ،فروشنده راه او را سد کرد .در همین حال ،دو پیرمرد وارد شدند و پس از
بررسی وضعیت ،برای فیصله دادن به معامله حکم کردند که مأمور هشتاد درصاد از
اجناس را ببرد و برود.
کتاب سپس به شرح معامله دیگری میپردازد که در آن خریدار معتقد است که
قیمت اجناس علیرغم کیفیت عالی بسیار پایین است ،در حالی که فروشنده اصارار
میورزد که اجناسش کهنهاند و باید اقالم معمولی محسوب شوند .سرانجام خریادار
بدترین جنسهای فروشنده را برای خرید انتخاب میکند و این امر موجب میشاود
که جمعیت حاضر در محل او را متهم به بیانصاافی کنناد و لاذا خریادار نیمای از
اقالم مورد نیازش را از بین اجناس مرغوب و نیمای دیگار را از باین اجناسای کاه
کیفیت پایینتری داشتند انتخاب میکند .در سومین معامله ،خریدار و فروشنده هار
دو بر سر وزن و کیفیت نقره با هم مشااجره مایکنناد .طارف پرداخاتکنناده باا
سرسختی اصرار دارد که سکههای نقرهاش نامرغوب و سبک هستند ،در حالی کاه
طرف دریافتکننده معتقد است که نقره او از لحاظ وزن و کیفیت ممتازند .با توجاه
به این که پرداختکننده مدتی پیش خریدش را انجام داده و مغاازه را تارك کارده
بود ،دریافتکننده خودش را موظف حس میکند که آن مقادار نقارهای را کاه باه
نظرش اضافی میآمد به گدایی بدهد که از سرزمین غریبهای به آن جا آمده بود.
دو نکته در داستانهای این کتاب برجسته شدهاند که جاا دارد آنهاا را بیشاتر
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بررسی کنیم.
نخست آن که هر وقت طرفین یک معامله از سهم خاود در ساود بگذرناد یاا
اصرار کنند که سهمشان در سود خیلی زیاد است ،مشاجرهای در خواهد گرفت .جار
و بحثهایی که ما در زندگی واقعی شاهد هستیم اکثراً ریشه در پایگیاری مناافع
شخصی ما دارند .در نتیجه ،اغلب به اشتباه تصور می کنیم که اگر همیشه در فکر
منافع طرف مقابل باشیم چنین مشاجراتی در نخواهد گرفت .اما در «سارزمین
نجیب زادگان» شاهدیم که حتی وقتی جانباداری از مناافع دیگاران را مبناای
قضاوت های مان قرار می دهیم نیز باز هم دچار کشکمش و درگیری می شویم،
و در نتیجه برای دست یابی به یک جامعاه هماهناگ و متناساب مای بایسات
همچنان در جست وجوی بنیانی منطقی باشیم.
اگر قدری در بررسی های مان پایش تار بارویم متوجاه مای شاویم کاه در
معامالت تجاری در دنیای واقعی هر دو طرف یک قرارداد باه دنباال منفعات
خودشان هستند و از طریق مذاکره بر سر شارایط قارارداد (از جملاه در ماورد
قیمت و کیفیت) می توانند به توافق برسند .در مقابل ،حصول چنین تاوافقی در
«سرزمین نجیب زادگان» ناممکن است .نویسانده در داساتانش مجباور اسات
برای فیصله دادن به مشاجرات از پیرمرد و گدای غریب کمک بگیارد و حتای
به عنصر زور و اجبار متوسل شود 32.در این جا ما باا حقیقتای عمیاق و مهام
مواجهیم :در وضعیتی که طرفین معامله هر دو به دنبال مناافع شخصای شاان
هستند مذاکره و گفتوگو می تواند به ایجاد تعادل بیانجامد ،اما اگر هر یاک از
طرفین معامله به دنبال منافع طرف مقابل باشد ،هرگاز اتفااق نظاری حاصال
نخواهد شد و در ضمن ،این طرز معامله منجر به ایجاد جامعهای میشاود کاه
مدام با خودش درگیر است .حقیقت پیش گفته شدیداً باا انتظاارات و باورهاای
اکثر مردم مغایرت دارد .از آن جاا کاه «سارزمین نجیاب زادگاان» در تحقاق
بخشیدن به تعادل در روابط ساکنینش ناتوان اسات ،سارانجام باه «سارزمین
 .0خوشبختانه گدای مزبور یک گدای غریبه بوده واال اگر از اهالی سرزمین نجیبزادگان میبود مشاجره تا ابد
ادامه مییافت و به سرانجامی هم نمیرسید.

84
بی پَروایان و درشتخویان» مبدّل خواهد شاد .سااز و کاار اماور در «سارزمین
نجیبزادگان» به گونه ای تنظیم شده که همه به دنبال تأمین منافع دیگرانند و
به همین جهت این سرزمین بستر مناسبی برای رشد شخصیت هاای فرومایاه
است .وقتی نجیب زادگان نمی توانند معامله ای را به سرانجام برسانند و سود را
در زیر پا گذاشتن منافع خودشان می جویند ،بی پروایان و درشتخویان میداندار
می شوند و از بقیه پیشی می گیرند .در صورت ادامه ایان روال ،احتمااالً نسال
نجیب زادگان تباه خواهد شاد و بای پروایاان و درشاتخویان جاایگزین ایشاان
میشوند.
نکته فوق به ما نشان میدهد که انسانها تنها در صورتی قاادر باه همکااری
هستند که دنبال منافع خودشان باشند .این همان بنیان مطمئنایسات کاه جامعاه
انسانی میتواند بر مبنای آن برای ایجاد دنیایی ایدهال تالش کند .اگر قرار بود کاه
انسانها مستقیماً و منحصراً به دنبال منافع دیگران باشند ،هیچ ایادهالای در زماین
محقق نمیشد.
البته اگر بنای بحث را بر واقعیت بگذاریم بدیهیست که برای کاستن از تضااد
و درگیری ،همه ما موظفیم که در فکر همنوعان خود باشیم و راههایی بارای مهاار
تمایالت خودخواهانهمان بیابیم .اما اگر مبنا و هدف همة رفتارها معطوف باه توجاه
به منافع دیگران باشد ،در آن صاورت هماان تضااد و درگیاری کاه لای روژن در
«سرزمین نجیبزادگان» وصف کرده بود در جامعه تولید مایشاود .شااید عادهای
بگویند که عناصر خندهآوری که در زندگی اهالی «سرزمین نجیبزادگان» جریاان
دارد نمی تواند در دنیای واقعی اتفاق بیافتد ،اما همان طور که سیر داستان به تدریج
آشکار میسازد ،اتفاقاتی که در دنیاای واقعای و در «سارزمین نجیابزادگاان» رخ
میدهند علتهای مشابهی دارند .به بیانی دیگر ،اصل پیگیاری منفعات شخصای
هم در دنیای واقعی و هام در «سارزمین نجیابزادگاان» فاقاد وضاوح و تعریاف
مشخص است.
ساکنین «سرزمین نجیبزادگان» چه انگیزههایی دارند؟ بارای پاساخ باه ایان
پرسش باید ابتدا از خود بپرسیم "چرا انسانها مایل به داد و ساتد باا یکدیگرناد؟"
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انگیزه میل به داد و ستد این است که انسان میخواهد وضعیتش را بهبود بخشاد و
زندگی را برای خودش راحتتر و رضایتبخشتر کند ،حال چه ایان داد و ساتد در
وجه بدوی آن به صورت مبادله پایاپای کاال باشد و چه در شکل معاوضاه کااال باا
وجه نقد در جامعه مدرن .اگر چنین انگیزهای در میان نبود ،چه لزومای داشات کاه
افراد مبادله را به مصرف آنچه خود با زحمت تولید کاردهاناد تارجیح دهناد؟ تماام
برخورداریهای مادی ما ،از نخ و ساوزن گرفتاه تاا یخچاال و تلویزیاون ،فقاط از
طریق مبادله به دست میآیند .اگر مردم با یکدیگر داد و ستد نمیکردند ،هر فردی
تنها قادر بود که در روستا غالت و پنبه بکارد ،و از خشت و کاهگل خاناه بساازد ،و
اجناسی را که برای زنده ماندن نیاز دارد از میان خاك و کثافات باا زور از دیگاران
بقاپد .در چنین وضعیتی شاید میتوانستیم قوت الیموتی فراهم آوریم و باه زنادگی
ادامه دهیم ،همان گونه که نیاکانمان دهها هزار سال با همین وضع رقتبار زیستند،
اما قطعاً از هیچ یک از نعمتهایی که تمدن مدرن به ماا ارزانای داشاته بهارهمناد
نمیشدیم.
مردم در «سرزمین نجیبزادگان» از پایش دارای کشاور و بازارناد کاه نشاان
میدهد قبالً از خودبسندگی در اقتصاد دست کشیدهاند و ترجیح دادهاناد کاه بارای
بهبود شرایط مادی خود مسیر مبادلاه را در پایش گیرناد .باا ایان احاوال ،چارا در
مبادالت اقتصادیشان از اندیشیدن به منافع شخصی خود امتناع میکنند؟ البته اگر
از ابتدا بنای مبادله بر این باشد کاه از صارفه شاخص بکاهاد و بار نفاع دیگاران
بیافزاید ،شاید بشود وقوع رفتار «نجیبانه» را محتمل دانست .اما کسانی که خود در
داد و ستد نقش دارند ،و یا قبالً تجربه مبادله داشتهاند ،به خوبی آگاهند که طارفین
مبادله به این قصد در مبادله شرکت میکنناد کاه نفعای برایشاان حاصال شاود و
آنهایی که در جریان یک مبادله مغایر باا مناافع شخصای عمال مایکنناد دچاار
ناپیوستگی در انگیزهها هستند.
آیا میتوان بدون مذاکره در مورد قیمت ،جامعهای بر اساس نفع متقابل بنا نهاد؟
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در دورهای که زندگی و کردار «لی فنگ» 33در چین تبلیغ مایشاد تلویزیاون
مرتب صحنههایی را پخش میکرد که در آن یکی از مقلدین متعهد و مهربان لای
فنگ مشغول ترمیم دیگها و قابلمههای قراضه برای تودههای فقیر بود و همیشاه
صف طویلی از مردم که ظروف کهنه در دست داشتند مقابل او شاکل مایگرفات.
پیام مورد نظر این صحنهها این بود کاه دیگاران باه تقلیاد و پیاروی از آن مریاد
خوشقلب لی فنگ تشویق شوند و این نمونه فداکاری در کانون توجه عماوم قارار
بگیرد .دقت کنید که اگر صفهای طویلی از ماردم باه تصاویر کشایده نمایشاد،
پروپاگاند مزبور توان تأثیرگذاری و تشویق نمیداشت .همچنین ،باید توجاه داشات
مردمی کاه در صاف ایساتاده و منتظار تارمیم ظروفشاان بودناد بارای آماوختن
آموزههای لی فنگ صف نکشیده بودند؛ بلکه بر عکس ،ماردم در آن محال جماع
شده بودند تا با هزینه زحمت دیگران نفعی برای خودشان بجویند .گرچه این قبیال
برنامههای تبلیغاتی ممکن است به عدهای بیاموزاند که در حاق دیگاران کارهاای
خیر انجام دهند ،اما در عین حال به عده بیشاتری آماوزش مایدهاد کاه چگوناه از
دسترنج دیگران نفع شخصی ببرند .در گذشته تصور بر ایان باود کاه تبلیغاات بارای
تشویق مردم به کار و خادمت رایگاان در حاق دیگاران موجاب ارتقاای اخالقیاات
اجتماعی میشود .اما چنین تصوری یقیناً ناشی از یک بدفهمی بزرگ است زیرا تعاداد
کسانی که بر اثر ایان تبلیغاات راههاای سوءاساتفاده و ساودجوییهاای شخصای را
می آموزند به مراتب بیشتر از افرادی اسات کاه خادمت صاادقانه باه دیگاران را فارا
میگیرند.
از منظر فایده اقتصادی ،الزام و تعهد همگانی به خدمت به دیگران اتالف
بیهوده است .افرادی که پیشنهاد تعمیرات رایگان نظرشان را جلب می کند باه
اح تمال زیاد اجناس قراضه ای را برای ترمیم نزد تعمیرکار می برناد کاه ارزش
تعمیر ندارند ،یا شاید حتی مستقیماً از داخل زباله ها برداشته شده اند .اما چاون
 .0لی فنگ ( ۰۷دسامبر  ۰۲ - ۰۴۹۱آگوست  )۰۴۱۵سربازی در «ارتش آزادیبخش خلق» چین بود که پس از
مرگش در سال ( ۰۴۱۵بر اثر سانحه رانندگی) به یک قهرمان ملی تبدیل شد .در سال  ۰۴۱۱ستاد تبلیغاتی
وسیعی در سطح ملی به نام "از رفیق لی فنگ بیاموزید" برپا شد که مردم چین را دعوت به تقلید از جاننثاری
لی فنگ برای حزب کمونیست چین و نظام سوسیالیسم میکرد.
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بهای تعمیر آن اجناس قراضه اکنون تا حد صفر کااهش یافتاه ،تقاضاا بارای
تعمیر مجانی افزایش می یابد و در نتیجه نرخ تلف شدن مناابع کمیاابی چاون
وقت تعمیرکاران و مواد و مصالح مصرف شده در تعمیر نیز باالتر می رود .نظر
به این که زحمت تعمیر اجناس بر دوش دیگران قرار گرفته ،تنها هزینهای که
متوجه متقاضیان تعمیر رایگان می شود وقتی است که صرف ایستادن در صف
کردهاند .از منظر جامعه ،به م ثابه یک کل ،حاصل همة وقت و کار و موادی که
صرف تعمیر آن اجناس قراضه شده تعدادی دیگ و قابلمه است که به زحمت
قابل استفاده هستند .در عوض ،اگر این وقت و مواد در فعالیت های پرباارتری
به کار گرفته می شد ،بی شک ارزش بیشتری برای جامعه ایجاد میکرد .از نظر
کارایی اقت صادی و رفااه کلای ،تقریبااً هایچ تردیادی نیسات کاه ایان گوناه
تعمیرکاری التزام آور و بی مزد و مواجب بایش از آن کاه مفیاد باشاد زیاانآور
است.
به عالوه ،اگر قرار بود که فداکاری از این نیز فراتر برود و مثالً دیگر شااگردان
خوشقلب لی فنگ از سر دلسوزی پیشنهاد بدهند که جاای برخای دیاگبدساتانِ
منتظر در صف را بگیرند تا آن بیچارهها از خساتگی معطلای در صاف رهاا شاوند،
صف انتظار برای تعمیر ظروف قراضه باز هم طوالنیتر مایشاد .چناین وضاعیتی
حقیقتاً یک صحنه مضحک و احمقانه پدید میآورد؛ صحنهای که در آن یک گاروه
به صف میشدند تا گروه دیگری مجبور به ایستادن در صف نباشند .این سنخ نظام
تعهد و وظیفه ،از پیش تمایل یک گروه به دریافت خدمت رایگان را پایششارطی
الزم فرض میکند .اصول اخالقی کار و خدمت با چنین خصایصی قابلیات تعمایم
ندارد و نمیتواند همگانی باشد .واضح است کسانی که الف برتری چنین سیستمی
از خدمات متقابل رایگان را میزنند و به آن افتخار میکنند به درستی در ابعاد ایان
موضوع نیاندیشیدهاند.
الزام و تعهد به تعمیر رایگان پیامد پیشبینی نشاده دیگاری نیاز در برخواهاد
داشت .اگر اقدام شاگردان لی فنگ به کسادی باازار صانف تعمیرکااران بیانجاماد،
همه پیشهورانی که از مدتها پیش به این حرفه اشاتغال داشاتهاناد کارشاان را از
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دست میدهند و به فقر و فالکت میافتند.
من به هیچ عنوان قصد مخالفت با آموزههای لای فناگ را نادارم زیارا او باه
نیازمندان کمک میکرد؛ امری که برای جامعه یک کاردار نیاک و حتای ضاروری
محسوب میشود .با وجود این ،ایجااب خادمت التزامای باه دیگاران باعاث باروز
نابسامانی و ناهماهنگی میشود و روحیه داوطلبانه در تعلیمات لی فنگ را مخدوش
میکند.
در بین ما آدمهای بسیار شکاك و منفینگری هستند که متنفرناد از جامعاهای
که ،به زعم ایشان ،منزلت پول را از همه چیز واالتر میداند .آنها فکر میکنند که
اشخاص پولدار را نمیشود تحمل کارد ،کاه ثروتمنادان خودشاان را از بقیاه برتار
میدانند ،در حالی که فقرا به خاطر انسانیت زجر میکشند .آنها معتقدند کاه پاول
باعث انحراف و تباهی روابط عادی انسانها میشود .در نتیجاه ،ایان عاده آرزوی
ایجاد جامعهای را دارند که بر پایه خدمت متقابل بنا شده باشد ،بیآن که حرفای از
پول و قیمت در میان باشاد .در چناین جامعاهای کشااورزان باه کشات محصاول
میپردازند بیآن که در اندیشه اجر و پاداش باشند ،کارگران بیمزد و مواجب بارای
همه پارچه میبافند ،آرایشگران موی مردم را رایگان اصالح میکنند ،و الی آخر .آیا
ساختن چنین جامعه ایدهالی در عمل شدنیست؟
ما برای پاسخ به این پرسش نیازمند رجوع به تئوری اقتصاادی تخصایص مناابع
هستیم که مستلزم انحراف از بحث و اطناب کالم است .لذا جهت سهولت کاار ،بهتار
است بحث را با یک آزمایش فکری دنبال کنیم .یک آرایشاگر را در نظار بگیریاد .در
حال حاضر مردان هر سه یا چهار هفته یک بار موی سرشان را اصالح میکنناد ،اماا
اگر اصالح مو مجانی بود مردان احتماالً هر هفته به آرایشگاه میرفتناد .مطالباه پاول
برای اصالح مو بهرهوری کار آرایشگر را باال میبرد .در منطاق باازار ،جامعاه از کال
دسترنج کارش سهمی را به حرفاه آرایشاگری اختصااص مایدهاد و نارخ خادمات
آرایشگر تعیین کننده این سهم است .اگر دولت مدام نرخ اصالح مو را کااهش دهاد،
تعداد متقاضیان اصالح مو افزایش مییابد ،و به همین نسبت تعداد آرایشگران نیز باید
به ناچار افزایش بیابد و چنانچه کل نیروی موجود کار در جامعه ثابات باشاد ،مشااغل
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دیگر میبایست به نفع حرفه آرایشگری کاهش بیابند .آنچه در مورد آرایشگری صدق
میکند ،قابل تعمیم به همه حرفههاست.
در بسیاری از مناطق روستایی در چین ارائه خدمات رایگان اماری کاامالً
مرسوم است .اگر کسی بخواهد خانه جدیدی بسازد اقوام و دوستانش همگای
برای کمک در ساختن خاناه پیشاقدم خواهناد شاد .در ایان مواقاع ،معماوالً
دستمزدی بابت همیاری پرداخت نمی شود و صاحب خانه فقط غاذای مفصالی
تهیه می بیند و از آن هایی که در کار به او کمک کرده اند پذیرایی میکناد .در
مقابل ،هر زمان که یکی از دوستان یا اقوام فرد ذینفع بخواهد خانه بساازد ،او
نیز به تالفی خدمتی که دریافت کرده رایگان برای وی کار میکند .به هماین
ترتیب ،تعمیرکاران نیز در این مناطق اغلب لوازم برقی را بدون دریافات وجاه
تعمیر می کنند و برای جبران مزدشان فقط انتظار دارند که در تعطیالت سال نو
هدیه ای از مشتری دریافت کنند .در این نوع مبادالت غیر پولی ،ارزش خدمات
ارائه شده قابل اندازه گیری دقیق نیست .در نتیجه ،ارزش نیروی کار به نحوی
اثرگذار توسعه نخواهد یافت و تقسیم کار در جامعه تشویق و ترغیاب نخواهاد
شد .قیمت ها و پول نقش مهمی در توسعه جامعه ایفا مایکنناد .قاعادتاً هایچ
کس نمی تواند انتظار داشته باشد که پول را جایگزین عواطفی چاون عشاق و
دوستی کند .در نتیجه ،عشق و دوستی هم منطقاً جایگزین پول نمی شوند .ماا
نمی توانیم از پول صرف نظر کنیم فقط به این دلیل که می ترسایم مباادا پاول
پیوند های عاطفی میان انسان ها را بفرساید و بگسالند .واقعیت این اسات کاه
قیمت گذاری با پول تنها روش موجود است که چگونگی تخصایص مناابع باه
ارزشمند ترین مصارف را تعیین میکند .اگر ما قیمات هاای پاولی و عواطاف و
ارزش های واالی انسانی را هم زمان حفظ کنیم ،می توانیم امیدوار باشایم کاه
جامعه ای بسازیم که هم کارامد باشد و هم انسانی.
توازن منافع شخصی
فرض کنید «الف» و «ب» میخواهناد دو سایب را باین هام تقسایم کنناد.
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«الف» تیزدستی میکند و سیبی را که بزرگتر است میقاپد« .ب» به تلخای از او
میپرسد" :چه طور میتاوانی تاا ایان حاد خودخاواه باشای؟" «الاف» در جاواب
میگویاد" :اگار تاو پیشدساتی کارده باودی ،کادام یاک از سایبهاا را انتخااب
میکردی؟" «ب» پاسخ میدهد" :من سیب کوچکتر را برمیداشتم" «الاف» باا
خنده به او میگوید" :اگر چنین است ،پس انتخاب من کامالً مطاابق خواساته تاو
بوده است".
در سناریوی فوق« ،ب» از اصل «تقدم منافع دیگران بر منافع خاود» پیاروی
میکند ،در حالی که «الف» این گونه نیست ،و در نتیجه «الف» نهایات بهاره را از
«ب» میبرد .اگر فقط یک بخش از جامعه به پیروی از اصل مزبور پایبند باشاد و
دیگران به آن اصل پایبند نباشند ،شکی نیست کاه بخاش اول ضارر مایبیناد و
دیگران نفع میبرند .چنانچه این روال ادامه یابد و مهاار نگاردد ،اوضااع قطعااً باه
درگیری خواهد انجامید .واضح است که اگر تنها عدهای از مردم منافع دیگران را بر
منافع خودشان مقدم بدانند چنین روالی در نهایت باه تولیاد درگیاری و نابساامانی
منجر خواهد شد.
در صورتی که «الف» و «ب» هر دو همزمان به فکر منافع طرف مقابل خاود
باشند ،حل و فصل مشکل تقسیم سیب به کلی ناممکن خواهد شد زیارا در حاالتی
که هر دوی آنها خواستار خوردن سیب کوچکتر هستند مشکل تازهای باه وجاود
میآید که نمونهاش را در «سرزمین نجیبزادگاان» شااهد باودیم .آنچاه در ماورد
«الف» و «ب» صادق است در مورد همه آدمها نیز صدق میکند.
اگر همه افراد جامعه به استثنای یک نفر از اصل «تقدم منافع دیگران بر منافع
خود» پیروی میکردند ،کل جامعه در خدمت منافع آن یک نفر میبود .وجود چنین
سیستمی ،الاقل به لحاظ منطقی ،امکانپذیر است .اما اگر قرار بود همان یک نفار
نیز تغییر عقیده میداد و به جمع پیروان اصال مزباور مایپیوسات ،آن گااه اداماه
زندگی اجتماعی در قالب جامعه (یعنای در قالاب سیساتمی از همکااری) نااممکن
میشد .به طور کلی ،اصل خدمت به دیگران تنها به شرطی امکانپاذیر اسات کاه
وظیفه مراقبت از منافع کل جامعه قابل تفویض به دیگران باشد .اما از منظر جامعه
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بشری در کل سیاره زمین ،تحقق چنین امری محال است ،مگر ایان کاه مایشاد
وظیفه مراقبت از منافع ساکنین زمین را مثالً به سیاره مریخ محول کرد.
دلیل این تناقض و ناسازگاری عقلی در آن است که هرگاه از زاویه دید جامعه،
به عنوان یک کل ،به موضوع بنگریم ،هیچ تفاوتی میان منافع «دیگران» و مناافع
«خود» وجود ندارد .البته برای یک فرد مشخص ،مثالً «جان» یا «جین»« ،خاود»
همواره «خود» محسوب می شود و «دیگران» در هر شرایطی «دیگران» محسوب
میشوند و اولی را نمیتوان با دومی اشتباه گرفات .اماا از نظرگااه اجتمااعی ،هار
شخصی در آن واحد هم «خود» است و هم «دیگری» .وقتی در یک جامعه قاعد
«به دیگران خدمت کن قبل از این که به خودت خدمت کنی» در ماورد «شاخص
الف» اِعمال شود ،طبیعتاً «شخص الف» میبایست پیش از هر چیز به سود و زیان
دیگران بیاندیشد و منافع خودش در اولویت نباشد .اما چنانچاه «شاخص ب» نیاز
همین قاعده را اتخاذ کند ،آن وقت «شخص الف» شخصیسات کاه مناافعش در
اولویت قرار گرفته .افراد در چنین جامعهای مدام با این پرسش مواجاه هساتند کاه
آیا باید اول به منافع دیگران بیاندیشند یا این که دیگران باید ابتادا در فکار مناافع
آنها باشند ،و این پرسش بیپاسخ یک راست به تناقض و ابهام منتهی مایشاود.
بنابر این ،اصل از خود گذشتگی در این بافتار ،به لحاظ منطقی ،نامنسجم و متناقض
است و در نتیجه نمیتواند در حل مشکالت عدیدهای کاه از بطان رواباط انساانی
برمیخیزند به کار گرفته شود .البته مالحظه فوق به ایان معناا نیسات کاه روحیاه
برانگیزاننده خیرخواهی ارزش ستودن ندارد یا این که رفتار و اعماال دیگرخواهاناه
ستودنی نیستند؛ مقصود رساندن این معناست که افراد جامعه برای تضامین مناافع
متقابلشان به یک مبنای کارامد و فراگیر نیاز دارند ،و اصل از خاود گذشاتگی قاادر
نیست چنین مبنایی را فراهم آورد.
کسانی که دوران «انقالب فرهنگی چین» را تجربه کردهاند به خاطر دارند که
وقتی شعار «با خودخواهی بستیزید ،تجدیدنظر خواهی را تقبیح کنیاد» در سرتاسار
کشور طنینانداز بود ،تعداد دسیسهچینان و مقامپرساتان در بیشاترین حادش قارار
داشت .در آن زمان ،اکثر مردم عادی در چاین واقعااً بااور داشاتند کاه ایان شاعار
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می تواند یک هنجار اجتماعی محسوب شود و به همین خاطر به جِد میکوشیدند تا
همه قیود و جوانب این شعار را مو باه ماو اجارا کنناد .درسات در هماین احاوال،
فرصتطلبان شعار مزبور را وسیلهای برای بهرهجویی و سوءاستفاده از دیگران قارار
داده بودند .این عده به بهانه پیکار علیه استثمار به منازل دیگران یورش میبردند و
اموال مردم را به جیب میزدند ،و دیگران را دعوت مایکردناد کاه از خودخاواهی
دست بردارند و در راه اعتالی انقالب اعتراف کنناد کاه خاائن و جاساوس و ضاد
انقالب هستند تا بدینسان برگ دیگری بر پرونده ناشایساتگیهاایشاان افازوده
گردد .این افراد فرصتطلب بدون لحظهای درنگ و صرفاً برای کسب مقام رسمی
در دستگاه حکومتی ،دیگران را در موقعیتی قرار مایدادناد کاه جانشاان باه خطار
بیافتد .قاعد «خدمت به دیگران را مقدم بر خدمت خویش بدار» واجاد معضاالتی
تئوریک است که تا این جای کار آنها را بررسی کاردهایام ،اماا تجرباة «انقاالب
فرهنگی چین» تناقضات پنهان در این قاعاده را در مرحلاه عملای شادنش ثابات
میکند.
«انقالب فرهنگی چین» در خاطرهها محو شده است ،اما نباید فراماوش کارد
که در آن دوران همة شعارها مورد نقد و بررسی قرار میگرفتند .اکنون دیگار از آن
نقد و بررسیها خبری نیست چرا که موضوع یافتن بهترین قاعده برای مواجهاه باا
مشکالت اجتماعی ظاهراً از بررسی معاف شده است .ما هنوز هم اغلب باا اساتفاده
از همان پروپاگاندای قدیمی مردم را دعوت به حل اختالفات مایکنایم و حتای در
مواقعی که کار به دادگاه میکشاد ،آن شایوههاای کهناه همچناان از نفاوذ قابال
مالحظهای برخوردارند.
خوانندگانی که در آزمایش های فکری مهارت دارند بدون شاک در ماورد
تقسیم سیب بین «الف» و «ب»  ،که پیشتر مطرح شاد ،ساؤاالت دیگاری در
ذهنشان ایجاد شده و می خواهند بپرسند که چگونه می توان باه بهتارین وجاه
سیب ها را به آن دو نفر اختصاص داد .مسئله این جاست که ما باید به توافقی
برسیم و بپذیریم که از قاعد « دیگران را بر خویشتن مقدم بادار» نمای تاوان
قانونی استخراج کرد که مشکل توزیع سیب ها را به بهترین وجه برطرف کند؛
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اما آیا این توافق بدین معناست که هیچ راهی برای توزیع سایب هاا باه نحاو
احسن وجو د ندارد؟ به خاطر داشته باشید که در این آزمایش فکری یک سیب
بزرگ داریم و یک سیب کوچک ،و تخصیص فقط قرار است بین دو نفر انجام
پذیرد .نکند خدایانِ افسانه ای چین نیز در برابر این مشکل ،خاود را نااتوان از
طرح راه حلی شایسته مییابند؟
در یک جامعه مبتنی بر داد و ستد معمای فوق به راستی قابل حل است .بارای
حل این معما« ،الف» و «ب» ابتدا میتوانند با هم مشورت کنند .مثالً فرض کنیاد
«الف» سیب بزرگتر را انتخاب میکند با این توافق که در دیدار بعدی ،حق «ب»
است که سیب بزرگتر را به خانه ببرد؛ یا مثالً «الف» در ازای بردن سیب بزرگتر
مبلغی را برای جبران به «ب» بپردازد .پرداخت وجه به حل مشکل کمک میکناد.
در اقتصادی که پول را مبنای داد و ستد قرار میدهاد ،قطعااً افارادی هساتند کاه
روش دوم را میپسندند .برای جبران نابرابری سیبها ،معامله را میشود در ابتدا باا
پیشنهاد وجه اندکی (مثالً یک سنت) آغاز کرد و سپس رقم پیشانهادی را باه تادریج
افزایش داد تا این که طرف مقابل سرانجام راضی شود کاه سایب کوچاکتار را باه
اضافة مبلغ جبران ،بپذیرد .اگر رقم اولیه خیلی ناچیز باشاد ،احتماال دارد کاه طارفین
معامله هر دو به بردن سیب بزرگتر و پرداخت وجه اندك تمایل داشته باشند .اماا باا
افزایش مبلغ جبران به نقطهای میرسیم که باالخره یکی از طرفین ،سیب کوچکتار
به اضافة مبلغ جبران را میپذیرد .به یقین میتوان گفت که چنانچاه ارزیاابی طارفین
معامله از موضوع مورد مناقشه یک ارزیابی عقلای و منطقای باشاد ،آنهاا در نهایات
راهی برای حل مشکلشان خواهند یافت .و این راهی است بارای حال مساالمتآمیاز
منافع متضاد طرفین.
سی سال پس از اجرای سیاست «اصالح و بازگشایی چاین» ،بحاث ثاروت و
فقر بار دیگر باال گرفته و کینهتوزی نسبت به ثروتمندان هر روز شدیدتر مایشاود.
در آن دوران ،که رسم بود هر جنبش تودهوار با تأکید بر گفتمان تضاد طبقاتی آغااز
شود ،معموالً رنجهای گذشته را با شاادمانی فعلای مقایساه مایکردناد .انقالبیاون
خلقی ،جامعه پیش از انقالب را محکوم مایکردناد و بهارهکشایهاای پیشاین را
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بهانهای قرار میدادند تا تخم نفرت در دل مردم بکارند و آنها را به حرکت انقالبی
تشویق کنند .با شروع «انقالب فرهنگی» در سال ( ۰۱۱۱که نهضتی در جهت رفع
پلیدیهای نظام طبقاتی پیشین بود) در بسیاری از مناطق چین ،فرزندان و نوادگاان
طبقه زمیندار را زنده زنده در گور میکردند و این در حالی بود که اکثر زماینداران
سالها پیش از آن مرده بودند .به هیچ کس رحم نمیشد ،پیر و جوان ،حتی زنان و
کودکان نیز زنده بگور میشدند .توجیه ماردم در قباال ایان اعماال ایان باود کاه
می گفتند همان طور که هیچ عشقی بدون علات نیسات ،پاس هایچ نفرتای هام
بیدلیل به وجود نمیآید .اما به راستی این روح کیناهتاوزی و دشامنی نسابت باه
فرزندان و نوادگان زمینداران از کجا نشأت مایگرفات؟ ریشاه ایان عنااد از بااور
آتشینی برمیخاست که مدعی بود بازمانادگان طبقاه زمایندار جایگااه خاویش در
جهان را با اتکا به استثمار دیگران ایجاد کردهاند.
شکاف میان غنی و فقیر در حال حاضر آشکارتر شده است .گرچه عدهای هساتند
که مسلماً ثروتشان را با توسل به راههای غیرقانونی به دست آوردهاند ،اما بروز شکاف
میان ثروتمندان و فقرا در هر جامعهای ،حتی در غیاب آن عده ،پدیدهای اجتنابناپاذیر
است .حتی در کشورهای توسعهیافته که مجااری غیرقاانونی باه شادت محدودناد،
شکاف میان فقرا و ثروتمندان معموالً وجود دارد.
منطقی که در پشت نفرت از ثروتمندان قرار دارد منطقای معیاوب اسات .اگار
کسی به این دلیل که خودش هنوز به ثروت نرسیده از ثروتمندان بیزار باشد ،در آن
صورت بهترین تدبیر ممکن برای او این است که ابتدا ثروتمندان را سرنگون کند و
سپس منتظر بماند تا روزی که خودش به پول و ثروت برسد ،که البته از فردای آن
روز طبیعتاً طرفدار دفاع از حقوق ثروتمندان خواهد شد .شاید گروههاای خاصای از
افراد به واقع اتخاذ چنین تدبیری را عاقالنهترین راه به سوی آینده بدانند ،اما بارای
جامعه در کلّیتش هیچ روشی وجود ندارد که بر مبنای آن بتواند روناد مزباور را باه
گونهای هماهنگ کند که همه افراد همگام با هم ثروتمند شاوند .همیشاه عادهای
پیش از دیگران ثروتمند میشوند .اگر قرار باشد صبر کنیم تا همه همگاام باا هام
ثروتمند شوند ،هیچ کس هرگز به ثاروت نخواهاد رساید .مخالفات باا ثروتمنادان
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توجیهناپذیر است زیرا فقرا فقط در صورتی بخت ثروتمند شدن دارند که حقوقی که
تحصیل ثروت برای هر فرد (و همه افراد) را ممکن میسازد تضامین شاوند ،ثماره
تالش و زحمت فرد پایمال نگردد ،و حق مالکیت محترم شمرده شود .جامعهای که
در آن تعداد افراد بیشتری به کسب ثروت نائل میشوند و همگی توافق دارناد کاه
«ثروتمند شدن شکوهمند است» ،جامعهای است که امکان ساختنش هست.
دانشور چینی «لی مینگ» زمانی نوشته باود کاه تقسایم ماردم باه دو گاروه
«فقیر» و «غنی» شیوه نادرستی برای تمایز قائل شدن میان ایان دو گاروه اسات.
درست آن است که مردم را به افراد «با» حقوق و افراد «بی» حقوق تقسیم کنایم.
منظور «مینگ» این بود که در جوامع مدرن مسئله فقیار و غنای در اصال مسائله
حقوق است .اغنیا به ثروت رسیدهاند چون حقوقی دارناد ،در حاالی کاه فقارا از آن
حقوق بیبهرهاند .مقصود او از حقوق میبایست حقوق بشر باشد نه امتیازات ویاژه.
امکانپذیر نیست که همه شهروندان به امتیازات ویژه دسترسی داشته باشند و فقط
تعداد اندکی میتوانند از امتیازات ویژه بهرهمند شوند .بنابراین ،چنانچه بخاواهیم در
پی حل معضل فقیر و غنی باشیم ابتدا باید حقوق بشر را باه مسااوات بارای هماه
افراد برقرار کنیم .تحلیل «لی مینگ» تحلیلی ژرف و جامع است.
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منطق اخالقی برابري و نابرابري در جامعۀ بازار
«لئونید وی .نیکونف»
انتقادات ضد سرمایهداری عمدتاً با تکیه بار ادعاهاای مرباوط باه براباری طارح
میشوند ،از جمله ادعاای براباری در مواهاب اولیاه ،در ارزشهاا و یاا در نتیجاههاا.
فیلسوف روسی« ،لئونید نیکونف» ،در این مقالاه ایاده «براباری» در مبادلاه را ماورد
بررسی نقادانه قرار داده و مشخص میسازد که انتقادات ضد سرمایهداری اکثاراً فاقاد
انسجام منطقی هستند.
نیکونف استاد فلسفه دانشگاه دولتای آلتاای در باناائول روسایه و مادرس دروس
فلسفه اجتماعی ،هستیشناسی ،تئوری علم ،و فلسفه ادیان در آن دانشگاه اسات .وی
در حال حاضر سرگرم کار بر روی کتابی با عنوان «سنجشهای اخالقای لیبرالیسام»
است و مطالبی در نشریات آکادمیک روسیه به چاپ رسانده اسات .باه دنباال کساب
رتبه نخست مسابقه مقالهنگاری (در روسیه) با موضاوع «کاپیتالیسام جهاانی و آزادی
انسان» در سال ( ۴۱۱۰رقاابتی نظیار آنچاه ساازمان «دانشاجویان آزادی» در ساال
 ۴۱۰۰برگزار کارد) و ساپس شارکت در تارم تابساتانی در ماورد آزادی در الوشاتای
اوکراین ،فعالیتهای علمی و نظری نیکونف بیشتر شد (متولی ترم مزبور در آن زماان
« »Cato.ruبود و در حال حاضر « »InLiberty.ruاسات) .نیکوناف در ساال ۴۱۰۱
«مرکز فلسفه آزادی» را تأسیس کرد و سپس مدیریتش را برعهده گرفت .این مرکاز
در برپایی کنفرانسها ،تورنمنتهای بحث نظری ،و برنامههایی از این قبیل در روسیه
و قزاقستان فعالیت دارد« .انجمن مونت پلرین» که در سال  ۰۱۲۰به همت  ۱۱نفار از
دانشمندان برجسته به منظور احیای اندیشه کالسیک لیبارال تأسایس شاده باود ،در
سال  ۴۱۰۰از وی جهت عضویت دعوت به عمل آورد .نیکوناف جاوانتارین عضاو
«انجمن مونت پلرین» است.
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بازارها لزوماً نتیجه های برابر به بار نمی آورند؛ همان طور که مواهب برابر
نیز طلب نمی کنند .هرچند که نباید این امر را هزینه تأسف آوری تلقی کرد که
مترتب بر برخورداری از بازار است .نابرابری نه فقط یک نتیجة طبیعی مبادلاه
بازار ،بلکه پیش شرط مبادله است؛ پیش شرطی که در نباودش مبادلاه معناایی
نخواهد داشت .مضحک و نامعقول است که از مباادالت باازار ،و در نتیجاه از
جوامعی که ثروت در آن ها به واسطة روند بازار تخصیص می یابد ،انتظار ایجاد
برابری داشته باشیم .حقوق اساسی برابر ،از جملاه حاق آزادی مبادلاه ،الزماه
بازارهای آزادند ،اما بازارهای آزاد متکی بار براباری شارایط نیساتند ،مگار در
زمینه حقوق قانونی ،و لذا نمی توان انتظار داشت که نتیجه های برابار باه باار
بیاورند.
آرمان مبادله برابر میتواند ناظر بر دو معنا باشد :برابری مواهب اولیه یا برابری
در نتیجهها .چنانچه معنای اول مد نظر باشد ،فقط افرادی میتوانند در یک مبادلاه
شرکت کنند که از هر حیث ممکن با هم برابار باشاند؛ هرگوناه ناهمساانی میاان
طرفین ،برابری مبادله را نقض میکند ،و به همین خاطر است که عادهای مخاالف
قراردادهای کاری میان کارگر و کارفرما هستند و آنها را ذاتااً ناابرابر (و در نتیجاه
ناعادالنه) میدانند .در معنای دوم ،شاید مقصود مبادله ارزشهای برابر باشد یا ایان
که نتایج مبادله در ارزش برابرند .به طور مثاال ،اگار مقادار یکساان و مشاابهی از
اجناسِ دارای کیفیت یکسان و مشابه از شخصی به شاخص دیگار منتقال شاود،
مبادله مزبور کلیه شرایط برابری را تأمین کرده است .حال صحنهای سورئالیستی را
تجسم کنید که در آن دو موجود انساانی کاامالً مشاابه (یعنای عااری از هرگوناه
تمایزات شخصی که ممکن است موجد نابرابری باشد) اشیایی کامالً مشابه را باین
یکدیگر رد و بدل میکنند .صرفنظر از احساس انزجار زیباشناختی که ممکن است
از مشاهده این تصویر غیرطبیعی به ما دست بدهد ،احتماالً عقل سالیم باه خاودی
خود داللت بر این خواهد کرد که ایده مبادله برابر بر تناقضای ژرف اساتوار اسات.
بدیهی است چنین مبادلهای هیچ چیز را تغییر نخواهد داد ،هیچ بهبودی در وضعیت
طرفین ایجاد نخواهد کرد ،و الجرم هیچ یک از طرفین دلیلی برای مبادله نخواهند
داشت («کارل مارکس» اصرار میورزید که دادوستدها در باازار بار مبناای مبادلاه
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ارزشهای برابر انجام میگیرند– ادعایی که منجر به پیدایش یک تئوری اقتصادی
احمقانه و نامنسجم شد) .برنشاندن مبادله بازار بر قاعده براباری ،مبادلاه را از دلیال
وجودیاش ،که همانا بهبود وضع طرفین مبادله اسات ،محاروم مایساازد .مبناای
اقتصادی مبادله بر به رسمیت شناختن ارزشگذاری نابرابر کاالها و خدمات توساط
مبادلهگران است.
البته چنانچه از منظر اخالقی به موضوع نگریسته شود ،ایده برابری در هر حال
ممکن است در نظر عدهای خوشایند بیاید .ویژگی مشترك بسایاری از داوریهاای
اخالقی این است که در بافتار عقلی محضاً تکلیفی پیکربنادی شادهاناد ،یعنای در
منطقی که منحصراً به تکالیف محدود میشود .توجه ایان دسات داوریهاا فقاط
معطوف به آن است که چه امری باید انجام بگیرد ،بی هیچ اعتنایی به منطاق
اقتصاد ،یا به نفس آنچه عیناً هست؛ یا حتای (مای شاود ادعاا کارد) بایهایچ
اعتنایی نسبت به آنچه در آینده ،به واسطة امری که باید انجام بگیرد ،هسات
خواهد شد .به طور مثال ،بنا به نظر «امانوئل کانت»  ،تکلیف یا وظیفاه ،خاود
ایجاب می کند که محقق شود ،صرف نظر از این که عمل کردن به آنچه بایاد
انجام بگیرد چه اثرات ،پیامدها و حتی احتماالتی در بر خواهد داشت .در چنین
حالتی «بایستن» حکم «توانستن» را پیدا می کند و «تو می بایستی» متارادف
می شود با «تو میتوانی» .بنابراین ،علی رغم این که برابری در مبادله به لحاظ
اقتصادی مضحک و فاقد معناست ،باز هم این امکان هست که از آن به عنوان
یک آرمان اخالقی دفاع کنند (کما این که میکنند).
برابری به مثابه یک بحث اخالقی موضوعی بسیار پیچیده اسات .در ایان
باره می توان میان دو دسته از دیدگاه هاا تماایز قائال شاد :دیادگاه هاایی کاه
تحصیل برابری را وجه غالب همت خود قرار می دهند و دیدگاه هایی کاه ایان
گونه نیستند .دسته نخست به دیدگاههای مساوات خواهانه معروفند و دسته دوم
به دیدگاه های نامساواتخواهانه .نامساوات خواهاان ناه لزومااً بار نامطلوبیات
برابری تصریح دارند و نه ضرورتی می بینند که بار مطلوبیات ناابرابری تأکیاد
کنند؛ آن ها صرفاً با تمرکز مساوات خواهانه انحصاری بر اصل برابری ،همچون
یک هدف ،به قیمت کنار گذاشتن اهداف دیگر ،و خصوصاً با تمرکز بر تضمین
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برابری ثروت مادی ،مخالفند .نامساوات خواهانی که به اصول کالسیک لیبرال
پای بندند (لیبرتارینها) بر اهمیت نوع خاصی از برابری ،یعنی برابری در حقوق
اساسی ،تصریح مؤکد دارند و معتقدند که برابری حقوق باا براباری نتیجاههاا
ناسازگاری منطقی دارد .بنابراین ،مای تاوان لیبرتاارین هاا را گوناه دیگاری از
مساوات خواهان محسوب کرد (بخش عماده ای از تجرباه قاانون ،مالکیات ،و
مدارا ،که مردم در جوامع مدرن و آزاد آن را بدیهی فرض می کنند ،بر شاالوده
برابااری حقااوق اسااتوار اساات) .لیباارال هااای کالساایک و لیبرتااارینهااای
نامساوات خواه از دیدگاه خود به مثابه ناب ترین یاا اساتوارترین یاا پایادارترین
صورت ممکن برای برابری دفاع می کنند ،اما طرفاداران براباری در «توزیاع»
ثروت عموماً مدعی اند که این گونه برابری لیبرتاریانی محضااً صاوری اسات،
برابری در الفاظ است نه در اعمال ( ادعای مزبور چندان بی ربط هم نیست زیرا
برابری حقوقی بیش از آن که به وضعیت های توصیف پذیر جهاان بپاردازد یاا
نحوه خاصی از توزیع دارایی ها را تبیین کند عمادتاً نااظر بار چیساتی فکار و
چگونگی عمل مردم است .این که آیا چنین رهیافتی به برابری محضاً صوری
است یا این که قائم بذات است ،بستگی به این دارد که فرد اهمیت روال های
قانونی و هنجارهای رفتار را چگونه ارزیابی کند).
موضوعات دشوار فلسفی اغلب پیش از آن که به قاعده ای روشان بیاان
یا به آراستگی طرح شوند ،با شور و حرارت مورد بحاث و تباادل نظار قارار
می گیرند– شیوه ای که از دیرباز معمول بوده است .فالسفه در شرق و غرب
هزاران سال بدون آن که چندان اطالعی از تحلیل روشامند داوری هاا و یاا
منطق پرفورماتیو داشته باشند اصول اخالقی را طرح و بحث می کردند .کاار
بر روی این موضوعات نخستین بار و به طور جدی با «دیوید هیاوم» آغااز
شااد و پااس از او توسااط امانوئاال کاناات و سااپس فیلسااوفان اثبااات گاارا
(پوزیتیویست ها) نظیر «جرج مور»« ،آلفر ایر»« ،ریچارد هر»  ،و دیگران پی
گرفته شد .تحقیق و بررسی در باب منطق پرفورماتیو و منطق تکلیفای (یاا
وظیفه گرا) همچناان اداماه دارد .گرچاه بحاث و جادل مسااوات خواهاان و
نامساوات خواهان صرفاً به بررسی رابطاه منطقای صاحیح میاان براباری و
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اخالق محدود نمی گاردد ،اماا فهام رابطاه میاان اخاالق و براباری افاضاه
ارزشمندی خواهد بود در مباحثات شدید جاری پیرامون این که آیا باازتوزیع
قهری ثروتِ نابرابری که مبادله بازار ایجاد کرده اخالقاً الزم است یا ممنوع
( این بحثی است کامالً جداگانه و هیچ ربطی ندارد با ایان موضاوع کاه آیاا
منا بعی که از صاحبان قانونی شان دزدیده شده اند می بایست به چپاول شدگان
بازپس داده شود یا خیر– فار از این که چپاول گران حاکماان دولتای باوده
باشند یا جنایتکاران «خودسر»).
بیایید معضل اخالق برابری را با یک پرسش ساده بررسی کنیم :به چاه دلیال
برابری ،چه برابری مواهب اولیه و چه برابری نتیجهها ،اخالقاً بار ناابرابری برتاری
دارد؟ عکس این پرسش را نیز در نظر بگیرید .قصد صادقانه برای رسیدن باه یاک
گرهگشایی اخالقی در این باره ایجاب میکند که چناین پرساش صاریحی هام از
مساواتخواهان پرسیده شود و هم از نامساواتخواهان.
دامنه پاسخهای محتمل به این پرسش محدود است .یکی ممکن اسات ابتادا
درصدد جا انداختن این مطلب برآید که برخی تناسبهای عاددی مشاخص (باین
برابری و نابرابری) از انواع دیگر تناسبها بهترند .به طاور مثاال ،نسابت  Xباه Y
اخالقاً برتر خواهد بود چنانچه مقادیر متغیرها برابر باشند ،و اخالقاً پستتار خواهاد
بود چنانچه آن مقادیر برابر نباشند .به عبارت دیگر ،اگر نسبت « »۰:۰برتری داشته
باشد بر نسبت « ،»۰:۴آن گاه محققاً بر نسبت « »۰:۰۱نیز برتری خواهاد داشات.
علی رغم این که چنین موضعی ممکن است به ظاهر از وضاوح مشاهود برخاوردار
باشد ،اما مسئله ویژگیهای اخالقی به ایان ساادگی قابال حال و فصال نیسات.
ارزشهای اخالقی با مقادیر متفاوتند و نمیتوان آنها را مشتقی از احکاام تناساب
ریاضی دانست که در ذات خود اخالقاً خنثی هستند .تصاریح برتاری یاک نسابت
ریاضی بر یک نسبت ریاضی دیگر امری کامالً دلبخواه و قاراردادی اسات؛ چیازی
شبیه به روش عجیب پیروان «فیثاغورث» که اعداد را بر حسب صفاتی چاون نار،
ماده ،دوستداشتنی ،بینقص ،معیوب ،و غیره طبقهبندی میکردند.
معقول تر آن است که به جای آن که حواسمان را معطوف برابری مواهب اولیه
یا نتیجههای مبادله کنیم ،توجهماان را بار براباری یاا ناابرابری شاأن اخالقای و
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شخصی فرد متمرکز کنیم و آن را مبنای ارزیابی خود از رواباط باین انساانهاا (از
جمله مبادالت) قرار دهیم .بدین سان :هیچ شخصی شأن اخالقی برتر یا پستتری
نسبت به هیچ شخص دیگری ندارد؛ و شق دیگر قضیه :برخی از آدمهاا اخالقااً از
دیگران برتر (یا پستتر) هستند .بر چنین بنیانی شخص ممکن است خوشایندی یا
ناخوشایندیِ اصرار بر مواهب اولیه برابر یا نتیجه هاای برابار را اساتنتاج کناد.
احتمال دارد هر دوی این دیدگاه ها بر سر موضوع بازتوزیع قهری با هم تالقی
کنند ،چه این بازتوزیع در جهت محو نابرابری باشد و چه در جهت ایجاد آن ،و
در هر دو مورد (صرف نظر از شکاف ادراکی ژرف و پُر ناشدنی میان ایده شاأن
اخالقی و موقعیت های عینی که مردم باا آن هاا سار و کاار دارناد) محوریات
استدالل بر شأن اخالقی طرفین خواهد بود.
بر این قاعده ،پرسش اصلی متوجه رابطه ای خواهد بود که باین شائون
اخالقی انس ان از یک سو ،و مقدار و کیفیت و ارزش کاالهاای در دساترس
شخص از سوی دیگر ،برقرار است .ما در پی گیری این پرسش ممکن اسات
بپرسیم که اصوالً چرا دو شخصی که اخالقاً منزلتای برابار دارناد صابح هاا
می بایست فقط یک میزان قهوه با کیفیت و ارزشی مشابه بنوشند؟ و آیا مرد
سخاوتمن د و همسایه خسیسش ،که هر دو جایگاه اخالقی برابار دارناد (باه
راستی چنین است؟) باید ،یا نباید ،با هایی یکسان داشته باشند که به یاک
اندازه شکوفا هستند و میوه هایی با ارزش برابر به بار می آورند؟ ظاهراً تا آن
جا که به برابری مواهب یا مصرف یا دارایی ها مربوط می شود  ،شأن اخالقیِ
برابر هیچ اهمیت و تأثیر واضحی در موضوع ندارد .رابطه دو شطرنج باز را در
نظر بگیرید که به لحاظ اخالقی هر دو به یک اندازه منزلت و اهمیت دارند.
آیا این منزلت و اهمیتِ یکسانِ اخالقی ایجاب می کند که آن دو شطرنج باز
مهارت های مشابه داشته باشند؟ و یا مسابقاتشان الزاماً هر باار باه تسااوی
بیانجامد؟ یا این که یکسانی در منزلت اخالقی ایجاب می کند کاه آن دو در
بازی از قوانین مشابهی پیروی کنند؛ امری که هیچ نوع تجویز هنجااری در
بر نخواهد داشت که حکم به تساوی الزامی در پایان هر مسابقه کند .مواهب
اولیه یا نتیجه های خاص هیچ کدام رابطه مستقیمی با شاأن اخالقای برابار
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ندارند.
اگر ما به جای پرداختن به مواهب یا نتیجه ها بار رفتاار و قاوانین تمرکاز
کنیم در خواهیم یافت که اوضاع جااری در زنادگی بار اسااس رفتاار انساانی
قضاوت می شوند ،بر اساس گزینش هایی که می کنایم ،و ( باه ویاژه در ماوارد
مربوط به بزهکاری) بر اساس نیّات مان .این که چه مقدار پول در جیاب یاک
نفر هست و مقدارش بیشتر یا کم تر از پولی است که همسایه او در جیاب دارد
به خودی خود واجد اهمیت اخالقی در زندگی انسان نیست .مهم این است که
آن پول چگونه به جیب او رفته است .یک راننده تاکسای و یاک اَبَرثروتمناد،
بسته به سازواری اعمالشان با هنجارهای جهان شمول اخالقی (مثالً این که آیا
به قوانین عدالت و به عامل اخالقی ذاتی در خود و دیگران احترام می گذارند)
هر دو به یک میزان می توانند مورد قضاوت قرار بگیرند و منصف یا نامنصاف
ارزیابی شوند .سزاواری ستایش و نکو هش فی نفسه از ثاروت یاا فقار نشاأت
نمی گیرد؛ بلکه این کردارهای مردم است که چیزی یا کسی را سزاوار ستایش
یا نکوهش میکند .موقعیت های متفاوت ،فرصت های متفاوتی برای رفتار نیک
یا بد ،برای فضیلت یا رذالت ،و برای عدالت یا بی عدالتی عرضه میکنناد ،اماا
این هنجارها ناظر بر رفتار انسانی هستند نه مواهب یا نتیجهها .تحقق اخالقی
شأن اخالقی برابر منوط به اِعمال برابر هنجارهاست ،که برمبنای آن می توان
رفتار را مورد قضاوت اخالقی قرار داد .برابری اخالقی یعنی این که جنایت به
هر حال جنایات اسات ،فاار از ایان کاه جنایتکاار رانناده تاکسای باشاد یاا
اَبَرثروتمند ،و یک معامله صادقانه سودآور به هر حال معامله ای صادقانه است،
فار از این که طرفین معامله دو راننده تاکسی باشند ،دو اَبَرثروتمند باشند ،یاا
یک راننده تاکسی و یک اَبَرثروتمند.
حال برگردیم به بررسی رابطه ثروت و برابری .دارایی هایی که باه ثاروت
مربوط می شوند یا ثمره رفتار عادالنه اند یا از راه زور و اجبار تحصیل شده اناد.
مبادالت بازار آزاد می تواند هم به نابرابری بیشتر و هم به برابری بیشتر منجار
شود .دخالت ها و باازتوزیع هاای دولتای نیاز هماین حکام را دارد ،یعنای هام
می توانند به نابرابری بیشتر بیانجامند و هم به برابری بیشتر .هیچ عنصار ذاتااً
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برابر یا نابرابری در نفس هر یک از ایان دو گوناه تعامال وجاود نادارد .یاک
کارآفرین می تواند به خلق ثروت بپردازد و در نتیجه از یک شخص دیگر درآمد
بیشتری کسب کند ،حتی اگر فرآیند آن خلق ثروت به بهره مندی آن شاخص
دیگر نیز انجامیده باشد .همچنین ،ممکن است مبادالت بازارهای آزاد از طریق
تولید رفاه گسترده و فرسودن امتیازات ویژه و ناعادالناه ای کاه قدرتمنادان از
نظام های پیشین به ارث برده اند ،باه براباری بیشاتر بیانجاماد .یاک دزد نیاز
می تواند مال کسی را سرقت کند ،ثروتش از مالباخته بیشتر شود ،و به نابرابری
بیشتر دامن بزند ،یا این که پس از دزدی ،میزان دارایی اش باا مالباختاه برابار
شود و بدین ترتیب دزدی اش به ایجاد برابری بیشتر بیانجامد .بر همین منوال،
دخالت های قدرت قهری و سازمان یافته دولتی نیز ممکن است به نابرابریهای
عظاایم ثااروت منجاار شااود– چااه از طریااق پایمااال کااردن و باایاثاار کااردن
گزینش هاای فعااالن باازار (ماثالً از راه سیساتم هاای حماایتی ،سوبساید ،و
«رانت خواری») و چه به واسطه اِعمال زور وحشیانه و خشونت ،چنانچه محققاً
در کشورهای تحت سلطه نظام کمونیستی رخ داد ( رسماً وقف برابری بودن باا
عیناً ایجاد برابری کردن یکی نیست؛ تجربه تلخ چندین دهه شاهدی بار ایان
مدعاست).
این که یک نظام حقوقی یا اقتصادی به طور تقریبی برابری درآماد بیشاتر یاا
کمتری ایجاد میکند یک موضوع تجربی است ناه یاک امار ادراکای .وبساایت
«آزادی اقتصادی جهاان» 34در گازارشهاای سااالنهاش میازان آزادی اقتصاادی
کشورها را میسنجد و سپس شاخصهای مربوطه را با شاخصهاای گونااگونی از
رفاه اقتصادی (طول عمر ،باسوادی ،میزان فسااد ،درآماد سارانه و غیاره) مقایساه
میکند .دادههای این گزارشها نشان میدهناد کاه شاهروندان کشاورهای دارای
اقتصادهای آزاد نسبت به شهروندان کشورهایی که آزادی اقتصادی کمتری دارناد،
نه تنها ثروتمندترند بلکه نابرابری درآمد در این کشورها (به ویژه سهم درآماد ملای
که توسط فقیرترین دَهک جمعیت کسب شده) خصیصهای از سیاستهای مختلاف
اِعمال شده نیست ،در حاالی کاه میازان درآمادی کاه ماردم تحصایل کاردهاناد
www.freetheworld.com
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خصیصهای از آن سیاستهاست .با تقسیم کشورهای جهان به چارَكهاا (کاه هار
چارَکی دربرگیرنده  % ۴۶از کشورهای دنیاسات) ،ساهم متوساط درآماد ملای کاه
نصیب فقیرترین دهاک جمعیات در چاارَکی کاه در ساال  ۴۱۱۰از حاداقل آزادی
برخوردار بوده (شامل زیمباوه ،میانمار ،و سوریه)  %0/41است .ساهم مزباور در دو
چارَك بعدی (یعنی در کشورهای چارك دوم و سوم که به لحاظ آزادی اقتصادی از
کشورهای چارك اول نسبتاً آزادتار باودهاناد) باه ترتیاب  %0/03و  %0/01و در
چارکی که کشورهایش آزادترین اقتصاد را داشاتهاناد  %0/27باوده اسات .واضاح
است که اختالف درصدها اصالً قابل اعتنا نیستند .به عبارتی ،به نظر میرساد کاه
این قبیل نابرابریها به کلی مصون از قوانین سیاستهای اقتصاادی اسات و از آن
قوانین تأثیر نمیپذیرد .از طرف دیگر ،مقدار درآمادی کاه فقیرتارین دهاکهاا در
کشورهای مختلف دریافت میکنند به میزان بسیار زیادی با هم متفاوتناد ،و علات
نیز دقیقاً آن است که متغیر مربوطه (یعنی مقدار درآمد) باه طاور یقاین مصاون از
سیاستهای اقتصادی نیست و تابع مستقیمی از آن سیاستهاست .آنها کاه جازو
فقیرترین دهک جمعیت در کشورهایی با حداقل آزادی اقتصادی بودهاناد ،متوساط
درآمد ساالنهای معادل  ۱۰۱دالر داشتهاند در حاالی کاه ایان رقام نازد فقیرتارین
دهک در آزادترین اقتصادهای مبتنی بر بازار معادل  77414دالر بوده است .ظاهراً
برای آنها که فقیرند به مراتب بهتر است که در سوئیس فقیر باشند تا در میانمار.
این موضوع که من و شما پیش از مبادالت آزاد از مواهب اولیه برابر برخاوردار
باشیم یا بعد از مبادالت آزاد داراییهای برابر داشته باشایم ،باه خاودی خاود یاک
مسئله اخالقی محسوب نمیشود .در مقابل ،آنچه باه یقاین یاک مسائله اخالقای
محسوب میشود امتناع از رفتار اخالقاً برابر با اشخاص برابر و اِعمال قاوانین برابار
در مورد آنهاست– امتناعی که عمدتاً به قصد تولید نتیجههای برابر ِ بیشتر صورت
میگیرد (پروژه ای که به نظر در کل چندان موفق نبوده است زیرا نتیجههای مزبور
را به این سادگیها نمیشود به دلخواه دستکاری کرد) .این یک تخطی از براباری
اخالقی است و همان موضوعی است که اهمیت دارد.
شرم آورترین رسوایی در مورد نابرابری ثروت در جهان به نابرابری میان فقیر و
غنی در جوامعی که به لحاظ اقتصادی آزادند مربوط نمیشود؛ آنچاه مایاه خجالات
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است ،شکاف هولناکی است که میان ثروت مردم در دو گونه از جوامع انسانی وجود
دارد ،یعنی شکاف میان ثروت مردم در جوامعی که از حیث اقتصادی آزادند و ثروت
مردم در جوامعی که از حیث اقتصادی آزاد نیستند .شکاف بین ثروت و فقار بادون
شک موضوعی است که میتوان آن را با تغییر قوانین (یعنی با تغییر سیاساتهاای
اقتصادی) حل کرد .آزادی بخشایدن باه مردمای کاه در جواماع غیارآزاد زنادگی
میکنند به خلق ثروت عظیمی خواهد انجامید که بهتر از هر سیاست قابل تصوری
شکاف میان فقرا و ثروتمندان جهان را کمتر میکند .به عالوه ،اعطاای آزادی باه
مردم به واسطه و در ادامه تحقق عدالت است که چنین دستاورد شگرفی به هماراه
میآورد (همان عدالتی که خود پیامد خجسته آزادی است) ،به واسطه حاذف رفتاار
نابرابر با مردمی که در کشاورهای غیارآزاد زنادگی مایکنناد و حاکمانشاان از راه
رفیقساالری ،دولتگرایی ،نظامیگری ،سوسیالیسم ،فساد ،و زور عریان بار جامعاه
حکم میرانند .آزادی اقتصادی ،یا به عبارتی هنجارهای برابر عدالت و احترام برابار
به حقوق همه انسانها در تولید و در مبادله ،هنجار صحیح عدالت برای موجاودات
اخالقی است.
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آدام اسميت و افسانۀ آزمندي
«تام جی .پالمر»
نویسنده در این مقاله خط بطالنی میکشد بر افسانهای که مدعی اسات یاک
فرد سادهلوحی به نام «آدام اسمیت» معتقد بوده کاه اتکاای محاض بار «منفعات
شخصی» به ایجاد رفاه خواهد انجامید .کسانی که در تأیید این افسانه از گفتههاای
خود اسمیت شاهد میآورند ظاهراً هرگز از آثار او چیزی فراتر از چند عبارت و نقال
قول نخواندهاند و نمیدانند که او تا چه اندازه بر نقش نهادهاا و تاأثیرات زیاانباار
رفتار مبتنی بر منفعت شخصی ،آن گاه که از مجرای نهادهای قهری دولت هدایت
شوند ،تأکید داشته است .حاکمیت حق و قانون ،حاق مالکیات ،قارارداد ،و مبادلاه،
منفعت شخصی را به سوی نفع متقابال هادایت مایکنناد در حاالی کاه در پرتاو
بیقانونی و بیحرمتی به حق مالکیت ،منفعت شخصی نتیجهای به کلی متفااوت و
عمیقاً زیانبار در پی خواهد آورد.
این روزها مرتباً شنیده میشود که بنا به اعتقاد آدام اسمیت اگر آدمها بر اساس
خودخواهی عمل میکردند همه چیز در جهان به خوبی پیش میرفت و این که باه
باور او "دنیا بر مدار طمع و آزمندی میگردد" .البته آدام اسمیت هرگز معتقاد نباود
که تکیه انحصاری بر انگیزههای خودخواهانه دنیا را به مکانی بهتار بارای زنادگی
مبدل میکند ،و رفتار مبتنی بر خودخواهی را نیز ترویج و تشویق نمایکارد .شارح
مبسوطی که وی در رساله «نظریه عواطف اخالقی» بر نقاش «نااظر بایطارف»
نگاشته است میبایست در پایان دادن به این تعبیرات ناروا کفایت کناد .اسامیت از
خودخواهی دفاع نمیکرد ،اما در عین حال چندان خاام هام نباود کاه تصاور کناد
فداکاری ناخویشتنخواهانه در راه سعادت دیگران (یا اذعان به این فداکاری) دنیا را
گلستان خواهد کرد .همان گونه که «استیون هاولمز» در مقالاه روشانگرانهاش باا
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عنوان «تاریخ محرمانه منفعت شخصی» 35اشااره مایکناد ،اسامیت باه خاوبی از
تأثیرات ویرانگر احساساات «عااری از انگیازههاای نفاعجویاناه» نظیار حساادت،
کینهتوزی ،انتقام ،جاننثااری متعصابانه ،و غیاره آگااهی داشاته اسات .شایفتگان
متعصب و ناخویشتن خواهی کاه جنایاات تفتایش عقایاد اساپانیا را رقام زدناد ،از
دینبرگشتگان را به این امید شکنجه میکردند که شاید ایشان پایش از ماردن ،در
آن واپسین لحظة دردناك ،توبه کنند و مشمول رحمت خداوناد شاوند .ایان شایوه
معروف بود به اصول توجیه رستگاری از گناه« .هامبرت دو رُمانس» ،راهاب متنفاذ
فرانسوی در قرن  ،09در تعلیمات و رهنمودهای خود به تفتیشگاران هماواره باه
ایشان اصرار میورزید که مجازاتهای اِعمال شاده در حاق از دیان برگشاتگان را
برای هم مسلکان خاود در کلیساا توجیاه کنناد زیارا "ماا باه التمااس از خداوناد
میخواهیم ،و از شما استدعا داریم ،که همنوا با من به التماس از او بخواهید تاا باه
واسطه عطایای فضل و رحمتش مقرر بدارد که مجازاتشوندگان مجازاتی را که ماا
(به مقتضای عدالت و با قلبی اندوهگین) برای اِعمال بر ایشان توصیه میکنایم باا
شکیبایی بسیار تحمل کنند ،باشد که این به رستگاریشان بیانجامد .به همین دلیل
است که ما ایشان را مجازات میکنیم" .36از نظر آدام اسمیت بدیهی بود کاه ایان
قبیل پارسایی و فداکاری ناخویشتنخواهانه در راه سعادت دیگران اخالقااً رجحاانی
نداشت بر خودخواهی منتسب به کسبه باازار ،کاه باا فاروش اشاربه و اغذیاه باه
مشتریان تشنه و گرسنه در پی پولدار شدن بودند.
آدام اسمیت قطعاً رفتار خودخواهانه را در کلیتش تصدیق نمیکند زیارا فارض
این که انگیزههای خویشتنخواه در نهایات و "چناان کاه گاویی باا یاک دسات
نامرئی" (به تعبیر معروف او) به پیشبرد و تعالی خیر عاام رهنماون شاود ،بساتگی
بسیار دارد به متن کنشها و خصوصاً به زمینة نهادی.
گاه میل به دوست داشته شدن توسط دیگران (که تمنایی خودخواهاناه اسات)
حقیقتاً میتواند شخص را به اتخاذ دیدگاهی اخالقی ساوق دهاد ،چاون میال باه
35
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دوست داشته شدن سبب میشود تا برایمان مهم باشد (و در بارهاش فکر کنیم) که
در چشم دیگران چگونه به نظر میرسیم .در زمینههایی که رساله «نظریه عواطاف
اخالقی» به شرح آنها میپردازد (که نوعاً معطوف به روابط فی مابین اشخاص در
مقیاس خُرد هستند) اثر یک چنین انگیزهای ممکن است باه خیار و نفاع عماومی
منتهی شود ،زیرا " تمنای این که ما خود مفعاول چناین عواطاف دلپاذیری واقاع
شویم و به مانند عزیزانی که دوستشان داریم و و ساتایششاان مایکنایم دوسات
داشتنی و ستودنی باشیم" ایجاب میکند که "« ناظر بیطرف» شخصایت و طارز
رفتار خود باشیم" .37حتی منفعت شخصایِ باه وضاوح مفارط ،چنانچاه در زمیناه
نهادی درستی قرار بگیرد ،میتواند به نفع دیگران تمام شود .داستانی کاه اسامیت
درباره پسر مرد فقیر روایت میکند شاهدی بر این مدعاست .انگیزه جاهطلبی سبب
میشود که پسر مرد فقیر به منظور کسب و انباشت ثروت ،بیوقفه و خستگیناپذیر
کار کند و در نهایت پس از یک عمر کار و تالش سخت ،دریابد که شادمانیاش از
آن گدایی که کنار گذر آسوده در آفتاب لمیده بیشتر نیست .پیگیری جااهطلباناه و
مفرط منفعت شخصی از سوی پسر مرد فقیر به نفع باقی انسانیت تمام میشود چرا
که وی در راه ارضای این جاهطلبی اقدام به تولید و انباشت ثروتی میکند که نفس
حیات و گذران زندگی بسیاری از افراد دیگر مدیون آن ثاروت اسات ،چارا کاه باه
تعبیر اسمیت "زمین به واسطه این زحماتی که انسان کشیده است ناگزیر باوده تاا
بارآوریاش را دو چندان کند و رزق و روزی تعداد بیشاتری از سااکنینش را تاأمین
نماید".38
اما در بافتار کاالنتار اقتصااد سیاسای (مبحثای کاه در بسایاری از فرازهاای
«جستاری در ماهیت و اسباب ثروت ملل» تشریح شده است ،به ویژه آن فرازهایی
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که مربوط به تعامل با نهادهای دولتی است) چندان محتمل نیست کاه پایگیاری
منفعت شخصی آثار و نتایج مثبتی در بر داشته باشد .به طور مثال ،منفعت شخصی
تجار و کسبه ،آنان را باه سامت رایزنای باا دولات باه منظاور ایجااد کارتالهاا،
سیاستهای حمایتی ،و حتی جنگ سوق میدهد" :به واقع ،توقاع ایان کاه آزادی
تجارت هرگز در بریتانیا به تمامی اعاده گردد همان قدر مضحک و بیمعناست کاه
توقع ایجاد یک اقیانوس یا آرمانشهر را در ایان مملکات داشاته باشایم .ناه تنهاا
پیشداوریهای متعصبانه مردم ،بلکه عنصری بسیار غلباهناپاذیرتر– یعنای مناافع
خصوصی تعداد زیادی از افراد– به شکلی مقاوماتناپاذیر باا ایان اعااده مخالفات
میورزد" .39در مواردی که جنگها و امپراطوریهاا مطارح هساتند ،صارفههاای
بیمقداری که تجار از انحصارات میبرند به بهای تحمیل بارهای گران و هولنااك
بر گرده عموم مردم ابتیاع میشوند:
در سیستم قوانینی که برای مدیریت مستعمرات آمریکایی و هند غربی ما مقرر
شدهاند ،منافع مصرفکنندگان داخلی ما ،با ریخت و پاشی اسرافآمیزتار از تماامی
دیگر ضوابط تجاریمان ،فدای منافع تولیدکنندگان شده است .امپراطوری عظیمای
منحصراً به این منظور تأسیس شده است تاا ملتای از مشاتریان را بار پاا دارد کاه
ناگزیرند از مغازههای تولیدکنندگان مختلف ما هر آنچاه را کاه نیااز دارناد ،و ایان
تولیدکنندگان قادر به تأمینش هستند ،خریداری کنند .به خااطر آن انادك افازایش
قیمتی که این انحصار ممکن است نصیب تولیدکنندگان ما کند ،کشایدن باار کال
هزینه حفظ و دفاع از امپراطوری بر دوش مصارفکننادگان داخلای تحمیال شاده
است .به این منظور ،و فقط به این منظور ،در دو جنگ اخیر بیش از  011میلیاون
هزینه شده و قرارداد وام جدیدی بالغ بر  011میلیون دیگر ،افزون بر همه آنچه به
همین منظور در جنگهای پیشین خرج شده بود ،منعقد شده است .بهره این وام به
تنهایی نه فقط از کل سود حاصل از انحصار تجارت مستعمرات (هر اندازه هام کاه
در مورد خارقالعاده بودن این سود الف زده شود) بلکه از کل ارزش آن تجارت یاا
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از کل ارزش کاالهایی که به طور میانگین ساالنه به مستعمرات صادر شدهاناد نیاز
40
بیشتر بوده است.
بدین ترتیب ،نظر آدام اسمیت در قبال این حرف که "آزمنادی خاوب اسات"
(گفتهای که از زبان «گوردون گکو» ،شخصیت خیالی فیلم «وال استریت» سااخته
«الیور استونز» بیان میشود) قطعاً این خواهد بود که "گاهی بلاه ،و گااهی خیار"
( البته با فرض این کاه هماه رفتارهاای مبتنای بار منفعات شخصای «آزمنادی»
محسوب شوند).
اما در مورد این باور عام که بازارها را مروج رفتار خودخواهانه میداناد و معتقاد
است که بینش روانشناختی حاصل از مبادله مشوق خودخواهی است ،چه میتاوان
گفت؟ اگر این طرز تلقی بهارهای از حقیقات مایداشات آن گااه در جاوامعی کاه
حاکمانشان در روند بازار مداخله میکنند ،یا آن را سرکوب و نکوهش میکنناد ،یاا
آن را مختل میسازند ،نمیبایست آزمندی و خودخواهی وجود میداشات .لاذا مان
هیچ دلیل شایستهای نمای شناسام کاه فکار کانم بازارهاا ماروج خودخاواهی یاا
آزمندیاند ،در این معنا که تعامل بازار کمّیت آزمندی را افزایش میدهد یا گارایش
مردم به خودخواهی را زیاد میکند .واقعیت امر این است که بازارهاا هامزماان باه
خودخواهترینها و نیز به دیگرخواهترینها امکان مایدهناد تاا در صالح و آراماش
مقاصدشان را پیش ببرند .کسانی که همه زندگی خود را وقف کماک باه دیگاران
میکنند از بازارها در جهت پیشبرد مقاصدشان استفاده میکنند و میزان این استفاده
به هیچ عنوان کمتر از کسانی نیست که هدفشان افزودن بر ثاروت و دارایایهاای
خودشان است .برخی از این دسته دوم حتی ثروتانادوزی را باه قصاد بااال باردن
ظرفیت و توانشان در کمک به دیگران انجام میدهناد« .جارج ساورس» و «بیال
گیتز» نمونههاای معروفای از ایان دساتهاناد .هار دوی آنهاا پاولهاای کالنای
درمیآورند و الاقل بخشی از تالش آنها در کسب ثاروت باه منظاور بااال باردن
توانشان برای کمک به دیگران از طریق فعالیتهای خیرخواهانه صورت میپاذیرد.
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ثروتی که به واسطه سود جستن خلق میشود آنها را قادر میسازد که ساخاوتمند
باشند.
یک انساندوست یا یک آدم خیرخواه میخواهاد از ثروتای کاه در اختیاار دارد
برای تعداد بیشتری از مردم غذا و پوشاك و راحتی فراهم کند .بازارها به او امکاان
میدهند تا نازلترین نرخهای پتو ،غاذا ،و دارو را بیاباد و باه کساانی کاه نیازمناد
یاریاش هستند برساند .بازارها خلق ثروت را ممکن میسازند ،ثروتی که میتواناد
جهت کمک به افراد بداقبال استفاده شود ،و میتواند تسهیالتی مهیا کند تا خیّرین
بتوانند کمکرسانی به دیگران را به حداکثر برسانند .بازارها انجام عمل خیر را برای
خیّرین میّسر میسازند.
یک اشتباه متداول این است که مقاصد و اهداف مردم را منحصراً باا «منفعات
شخصی» آنها یکی فرض کنیم ،که به نوبه خود با «خودخاواهی» اشاتباه گرفتاه
میشود .مقاصد مردم در بازارها بدون شک مقاصاد خویشاتنهاا هساتند ولای ماا
آدمها ،در مقام خویشتنهاایی کاه مقاصادی دارناد ،در فکار مناافع و خوشابختی
دیگران نیز هستیم– مثالً اعضای خانوادهمان ،دوستان و همساایگانماان ،و حتای
افراد کامالً غریبهای که هرگاز مالقاتشاان نخاواهیم کارد .باه واقاع ،بازارهاا باه
شایستهسازی روابط انسانها کمک میکنند و شرایطی فراهم مایآورناد تاا ماردم
نیازهای دیگران ،از جمله غریبهها ،را مد نظر قرار دهند.
اقتصاددان فقید انگلیسی« ،فیلیپ ویکستید»  ،بررسای ظریفای از مبحاث
انگیزه ها در مبادالت بازار ارائه می کند .وی در تشریح انگیازه هاای ماا بارای
شرکت در مبادالت بازار ،به عوض این که واژه «خودخواهی» را به کاار ببارد
( زیرا بدیهی است که فرد ی ممکن است ،به طور مثال ،به قصد خرید غذا برای
فقرا به بازار برود و در مبادلاه شارکت کناد) اصاطالح «ناا-خاواهی» (non-
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مشغول س ر و کله زدن بر سر باالترین یا پایین ترین قیمت هستیم ،باه نادرت
پیش می آید که این کار را به خاطر توجه مان به رفاه طرفی که داریم با او چانه
می زنیم انجام دهیم .در صورت انجام چنین کاری ،ما داریم در واقع هم معامله
می کنیم هم هدیه می بخشیم؛ موضوعی که به نوعی نفس مبادله را پیچیاده و
مشکل میکند .کسانی که در یک مبادله تعمداً مبلغی بیشتر از آنچه الزم است
پرداخت می کنند عمدتاً کاسب های خوبی نیستند و همان طاور کاه «اچ .بای.
اکتون» در کتاب «اصول اخالق بازارها» 42اشاره مای کناد ،اداره کاردن یاک
کسب و کار با ضرر ،به طور کلی روشی سبک سرانه ،و حتای احمقاناه ،بارای
بشردوستی است.
بد نیست به آنها که پرداختن به سیاست را ستایش میکنند و آن را بر درگیار
شدن در صنایع و تجارت ترجیح میدهند یادآور شد که سیاست نیز میتواناد زیاان
فراوان برساند و به ندرت عامل خیر میشود« .ولتر» در مطلبی که سالها پایش از
اسمیت تحریر شده ،به روشنی ایان تفااوت را دیاده باود .وی در مقالاه «در بااب
تجارت» از رساله «یادداشتهایی درباره ملت انگلیسای» (مجموعاه مقااالتی کاه
ولتر طی  09سال اقامتش در بریتانیا به زبان انگلیسی نوشات ،کاه باه آن تسالط
کامل داشت ،و سپس خاودش آن را باا باه زباان فرانساه بازنویسای و باا عناوان
«یادداشتهای فلسفی» منتشر کرد) اشاره میکند که:
در فرانسه لقب «مقام مارکیز» را مفت و مجانی به هار کاه پاذیرای آن باشاد
میبخشند؛ و هر کس که با مشتی پول در کیسهاش از وسط دهکورهای از دورترین
والیات پایش به پاریس میرسد و آخر اسمش به حروف  acیا  illeختم مایشاود،
خرامان و فخرفروشانه در شهر میچرخد و باناگ برمایآورد کاه چاه بزرگماردی
هستم من! مردی با این شأن و مقام که من دارم! و با تکباری شاهریارانه در یاک
بازرگان به دیده تحقیر مینگرد؛ و از آن طرف ،بازرگان نیز ،کاه اغلاب از گاوش و
کنار شنیده است که حرفهاش را چگونه به باد تحقیر و استهزاء میگیرناد ،باه قادر
کفایت سادهلوح هست که با سرافکندگی از خجالت سرخ شود .با وجاود ایان ،مان
نمیتوانم بگویم که کدام یک از این دو به حال یاک ملات ساودمندترین هساتند؛
لُردی که سر و وضعش را به آخرین ماد آراساته اسات [و در صاحن درباار پرساه
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میزند] و میداند که اعلیحضرت همایونی دقیقاً چه ساعتی از خواب برمیخیزناد و
چه ساعتی به بستر میروند ،و آن که میخواهد با قیافه و رفتارش تظاهر به جاالل
و واالمقامی کند در حالی که در پستوی دستگاه نخستوزیری پادو و بردهای بایش
نیست؛ یا بازرگانی که کشورش را ثروتمند میکند ،و از حجرهاش سفارشات کاال را
به «سورات» هند و «قاهره کبیار» گسایل مایدارد و بادین ساان در شاادمانی و
43
سعادت دنیا نقشی ایفا میکند.
نیازی نیست که بازرگانان و سرمایهداران ما از خجالت سرخ شاوند وقتای کاه
سیاستمداران و روشنفکران با دیده تحقیر باه آنهاا ماینگرناد و فخرفروشاانه در
اطراف میخرامند و باا لفااظی در خطاباههایشاان باه تقبایح ایان و نکاوهش آن
میپردازند ،در حالی که مدام از بازرگانان و سرمایهداران و کارگران و سرمایهگذاران
و صنعتگران و کشاورزان و مبتکرین و دیگر تولیادکننادگان و نیروهاای مولاد در
جامعه طلب میکنند که ثاروت بیافرینناد ،ثروتای کاه سیاساتمداران مصاادرهاش
میکنند و روشنفکران علیرغم ابراز نفرت به آن ،حریصانه مصرفش میکنند.
چرخه بازار با اتکا بر اصل خودخواهیِ مردم (با پیشفرض قلماداد کاردنِ ایان
اصل) نمیچرخد ،الاقل نه به آن اندازه که سیاست بار ایان اصاول متکای اسات.
مبادالت بازار نیز رفتار و انگیزههای خودخواهانهتر را ترغیب نمیکنند .اما بارخالف
سیاست ،مبادله آزاد میان مبادلهگران رضامند به ایجاد صلح و ثروت میانجامد ،کاه
زمینههای الزمی هستند برای شکوفایی و رشاد ساخاوتمندی ،دوساتی ،و عشاق.
همان گونه که آدام اسمیت به درستی فهمیده باود ،حتمااً دلیلای دارد کاه باازار و
مبادله تا این اندازه سودمندند.

« .0یادداشتهایی در باره ملت انگلیسی» نوشته ولتر:
Voltaire, Letters Concerning the English Nation, ed. Nicholas Cronk
(Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 43.

114

آین رَند و سرمایهداري :انقالب اخالقی
«دیوید کلی»
فیلسوف عینیت گرا« ،دیوید کلی» ،در این مقاله در تکمیل بنیانهاای دنیاای
مدرن و حفاظت از دستاوردهایی که نظاام سارمایهداری میّسار سااخته ،باه طارح
مبحثی به نام «انقالب چهارم» میپردازد.
دیوید کلی مدیر اجرایی «انجمن اطلس» است که توسعه و نشر فلسافه
«عینیت گرایی» 44را ترویج می کند .کلی آثار متعددی نوشته است ،از جملاه
« ماادرك حااواس ،هناار اسااتدالل» ( کااه در ایاااالت متحااده یکاای از مااورد
استفاده ترین رساالت آموزشی در باب منطق است) ،و « زیستنی که متعلق به
خود شخص اسات :حقاوق فاردی و دولات رفااه» .او در «کاالج وَسار» در
نیویورك و « دانشگاه برندایس» در ماساچوست فلسافه تادریس مای کارد و
مطالب بسیاری در نشریات مطرح و معروفی مانند
Harper’s, The Sciences, Reason, Harvard Business Review,
 Barron’sمنتشر کرده است.

مقالااه حاضاار باارای نخسااتین بااار در بهااار سااال  ۴۱۱۱در نشااریه
« فردگرایان نو » به چاپ رسیده بود که اینک با کسب اجازه از نویسنده در
این جا باز انتشار یافته است .
"در توان ما این هست که دیگر باره جهان را از نو آغاز کنیم"
«توماس پین» ،عقل سلیم۰۰۱۴ ،
بروز بحران در بازارهای ماالی سایالبی از عواطاف ضاد سارمایهداری باه راه
انداخته است که قابل پیشبینی نیز بود .علایرغام آن کاه مقاررات محدودکنناد
objectivism
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دولتی خود یکی از علال عماده باروز بحاران باه شامار مایرفات ،اماا دشامنان
سرمایهداری و معرکهگردانان آنها در جراید ،تقصیر را بار گاردن باازار انداختناد و
خواستار ایجاد محدویتهای جدید شدند .دولتها تا همین جای کار نیز باه میازان
بیسابقهای در بازارهای مالی اِعمال دخالت کاردهاناد و اکناون باه وضاوح چناین
مینماید که گستره دور جدید کنترل و نظارتهای اقتصادی به مراتب از حوزه وال
استریت فراتر خواهد رفت.
در اقتصاد مختلطِ ما ،یکی از دو کار اساسی که دولت انجاام مایدهاد اِعماال
مقررات بر تولید و تجارت است .دومین کار دولات باازتوزیع اسات– یعنای انتقاال
درآمد و ثروت از جیب یک عده به جیب عدهای دیگر .گروههاای ضدسارمایهداری
در این حوزه نیز از قافله عقب نماندند و ضمن فراخوانی برای تحمیل مالیااتهاای
سنگینتر بر ثروتمندان ،خواستار برخورداریهای تازهای از قبیل بیمههاای درماانی
تضمینی شدند .بحران اقتصادی ،همراه با انتخاب «باراك اوباماا» ،تقاضاای مهاار
شد عظیمی برای بازتوزیع را آشکار ساخته است .منشأ این تقاضا کجاست؟ بارای
پاسخ به این پرسش به شیوهای بنیادین ،ما ناگزیریم که به گذشاته برگاردیم و باا
مروری بر مبادی اولیه سرمایهداری ،مباحاث مرباوط باه باازتوزیع را از نزدیاکتار
بررسی کنیم.
سیستم سرمایهداری در طول یک قرن و طای ساالهاای  ۰۰۶۱تاا  ۰۰۶۱و در
نتیجة سه انقالب ،به مرحله بلو رسید .نخستین این انقالبها انقالب سیاسای باود:
پیروزی لیبرالیسم ،به ویژه غلبه دکترین حقهای طبیعی ،و این دیدگاه کاه دولات در
عملکردش در حفاظت از حقوق افراد ،از جملاه حقاوق مالکیات ،بایاد محادود باشاد.
انقالب دوم تولاد درك اقتصاادی باود ،کاه نموناهاش در رسااله «ثاروت ملال آدام
اسمیت» تبلور مییافت .اسامیت نشاان داد کاه چنانچاه افاراد در پایگیاری مناافع
اقتصادیشان آزاد گذاشته شوند ،نتیجه حاصله ناه یاک هارج و مارج ،بلکاه نظمای
خودانگیخته خواهد بود؛ نظمی از بازار که در آن کنشهای افراد باا هام هماهناگ
میشوند و ثروتی تولید میشود که بیشتر از ثروتی است که در اقتصاد باا مادیریت
دولتی ایجاد میگردد .انقالب سوم ،طبعااً« ،انقاالب صانعتی» باود .ناوآوریهاای
تکنولوژیک بازویی فراهم آورد که توان تولید انساان را در ساطحی وسایع چنادین
برابر افزایش داد .پیامد این افزایش تولید نه تنها به ارتقاای اساتانداردهای زنادگی
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برای همه انجامید ،بلکه به فرد هشیار و جسور چشمانداز کساب ثروتای را عرضاه
کرد که تا پیش از آن حتی در خیال کسی هم نمیگنجید.
انقالب سیاسی ،یعنی پیروزی دکترین حقوق فاردی ،باا روحیاه آرماانگرایای
اخالقی همراه بود .آرمان انقالب سیاسی رهایی انساان از بناد اساتبداد باود ،و باه
رسمیت شناختن این امر که هر فرد انسانی ،فار از مقاام و موقعیات او در جامعاه،
غایت فینفسه و ذاتی خویش است .اما انقالب اقتصادی باه زباانی بیاان شاد کاه
دارای ابهام اخالقی بود :باور عام بر این بود که نطفة نظام سرمایهداری ،به عناوان
یک سیستم اقتصادی ،در گناه بسته شده است .تمنای ثروتمناد شادن ذیال ساایه
احکام کلیسا در نهی خودخاواهی و حارص تعریاف و طبقاهبنادی شاد .شااگردان
آموزههای آدام اسمیت در آن اوایل به خوبی آگاه بودند که با پذیرش تئاوری نظام
خودانگیخته در واقع داشتند از یک پارادوکس اخالقی دفاع میکردند– به این معناا
که ،به قول «برنارد ماندویل» ،رذالتهای شخصی میتوانناد خیار جمعای باه باار
آورند.
منتقدین بازار همواره از وجود این تردیدها در مورد اخالقی بودن بازار باه نفاع
خود استفاده کردهاند .جنبش سوسیالیستی تداوم بقای خود را مدیون اتهامااتی باود
که متوجه سرمایهداری میکرد؛ اتهاماتی نظیر این که سرمایهداری زاینده و پرورنده
خودخواهی ،بهرهکشی ،بیگانگی از خویشتن ،و بیعدالتی اسات .هماین اعتقااد در
اَشکال مالیمترش دولت رفاه را پدید آورد که درآمد را از طریق برنامههای دولتی و
به نام «عدالت اجتماعی» بازتوزیع میکند .نظام سرمایهداری هرگز از بند آن ابهاام
اخالقی (که نطفهاش در آن بسته شده بود) رهاایی نیافتاه اسات .سارمایهداری را
برای کامیابیهایی که به بار میآورد گرامی میدارند و همچون پیششارط الزمای
برای آزادی سیاسی و فکری محترمش مایدارناد ،اماا تعاداد انادکی از حامیاانش
حاضرند با قاطعیت اظهار کنند که آن طرز زندگی که شالوده و اساس سارمایهداری
است– یعنی پیجویی منفعت شخصی از طریق تولید و تجارت– جادای از ایادهال
بودن و واالمقامیاش ،اخالقاً شرافتمندانه است.
سرچشمه بیزاری اخالقی از بازار کامالً معلوم است که کجاست و هیچ معمایی
در این مورد وجود ندارد .ایان بیازاری ،از اصاول اخالقای «دیگرخاواهی» نشاأت
میگیرد ،که عمیقاً در فرهنگ غربی ،و به واقع در بسایاری از فرهناگهاا ،ریشاه

117
دارد .بنا به هنجارهای دیگرخواهی ،پیجویی منفعات شخصای در بهتارین حالات
کنشی بیطرفانه است (و طبعاً بیرون از قلمارو اخاالق) و در بادترین حالات گنااه
محسوب میشود .درست است که موفقیت در بازار از طریق دادوساتد داوطلباناه ،و
در نتیجه به واسطه برآورده کردن نیازهای دیگران ،حاصل میشود ،اما این نیز یک
واقعیت است که افراد موفق در بازار انگیزهشان نفع شخصی است ،و اصول اخاالق
به همان اندازه که به نتایج اهمیت میدهند دلواپس نیّات نیز هستند.
45
در زبان روزمره ،اغلب فرض بر این است که واژه «دیگرخواهی» معانی
دیگری بیش و فراتر از مهربانی و تواضعِ عام ندارد .اما معنای واقعی این واژه ،باه
لحاظ تاریخی و فلسفی« ،ازخودگذشاتگی» اسات .در نظار سوسیالیساتهاا ،کاه
اختراعکننده این واژه بودند« ،دیگرخواهی» به معنای تحلیل رفاتن و محاو مطلاق
خود در کلیت بزرگتر جامعه بود .به تعبیر «آین رند» " :اصل اساسی دیگرخاواهی
این است که انسان هیچ حقی برای زیستن به خاطر خودش نادارد ،ایان کاه تنهاا
توجیه وجودی او خدمت به دیگران است ،و ایان کاه ازخودگذشاتگی عاالیتارین
وظیفه اخالقی ،عالیترین فضیلت ،و عالیتارین ارزش اسات" .ازخودگذشاتگی در
این معنای اکید ،مبنای انواع مفاهیم «عدالت اجتماعی» است که دساتاویز دفااع از
برنامه های دولتی در جهت بازتوزیع ثروت قرار میگیرند .برنامههای مزباور معارف
فداکاری اجباری مردمی است که از ایشان مالیات گرفته میشود تا از آن برناماههاا
حمایت کنند ،و معرف استفاده از افراد به مثابه منابع جمعی ،و وسایله قارار گارفتن
فرد برای اهداف دیگران .و این همان دلیل بنیادینی است که الزام میدارد مدافعان
سرمایهداری با استناد به اصول اخالقی با این برنامهها مخالفت کنند.
تقاضاها براي عدالت اجتماعی
تقاضاها برای عدالت اجتماعی بر دو گونه شکل مایگیرناد کاه مان آنهاا را
«رفاهگرایی» و «مساواتخواهی» مینامم .مطابق با رفاهگرایی ،افراد حق برخورداری
از میزان مشخصی از ضروریات زندگی را دارند؛ از جملاه حاداقلی از غاذا ،مساکن،
پوشاك ،درمان ،آموزش و غیره .این وظیفه جامعه است که دسترسی همه افراد باه
این ضروریات را تضمین کند .اما سیستم سرمایهداری بیبندوبار ،که بر مبنای عادم
altruism
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مداخله و آزادی اقتصادی قرار دارد ،دسترسی افراد باه ایان ضاروریات را ضامانت
نمیکند .در نتیجه ،بنا به استدالل رفااهگرایاان ،سارمایهداری در انجاام مسائولیت
اخالقیاش قصور میورزد و لذا میبایست از طریق کنش دولتی پیراساته و تعادیل
شود تا آن کاالها و ضروریات زندگی را برای مردمی کاه نمایتوانناد آنهاا را باه
همت و تالش خود به دست آورند تأمین نماید.
مطابق با مساواتخواهی ،ثروتی که جامعه تولید میکند مایبایسات منصافانه
توزیع گردد .عادالنه نیست که عدهای درآمدشان پانزده یا پنجاه یا صد برابر بیشاتر
از درآمد دیگران باشد .اما سرمایهداری بیبندوبار این اختالفها در درآمد و ثروت را
مجاز میداند و تشویق میکند و به همین خاطر ناعادالنه است .عالمت مشخصاه
مساواتخواهی استفاده از آمارهایی است که نشانگر توزیع ثروتاند .به طاور مثاال،
در سال  ۴۱۱۰خانوارهای آمریکایی که در مقیاس درآمدی جزو  ۴۱%باالی جامعاه
هستند  ۶۱%از کل درآمد کشور را کسب کردهاند ،در حاالی کاه خانوارهاای %01
پایین جامعه تنها  %9/4درصد کسب کردهاند .هدف مساواتخاواهی کااهش ایان
اختالف است؛ از نظر اینان ،هر تحولی در جهت برابری بیشتر ،دستاوردی در عادل
و انصاف محسوب میشود.
تفاوت میان این دو عقیده که از بطن مفهوم عدالت اجتماعی زاییاده شادهاناد،
تفاوت بین سطوح مطلق و نسبی رفاه است .رفاهگرا خواستار آن است که مردم باه
حداقل مشخص و متعارفی از معیشت دسترسی داشته باشند .مادامی که این کف یا
«تور ایمنی» وجود داشته باشد ،اهمیتی ندارد که دیگران چه مقدار ثاروت دارناد و
یا اختالف بین فقرا و ثروتمنادان چقادر اسات .بناابراین ،رفااهگرایاان عمادتاً باه
برنامههایی عالقهمندند که سودمندی آنها معطوف به مردمی است کاه زیار حاد
مشخصی از فقر قرار دارند ،یا بیمارند ،بیکارند ،و یا به هر نحوی محرومند .از طرف
دیگر ،مساواتخواهان ،دغدغهشان رفاه نسبی است .مساواتخواهان بارها گفتهاناد
که چنانچه بنا باشند بین دو جامعه یکی را انتخاب کنند ،ترجیحشان جامعهای است
که در آن ثروت با رعایت مساوات بیشتری توزیع میشود ،حتی اگر استاندارد کلای
زندگی در مجموع در آن جامعه پایینتر باشد .از این رو ،مسااواتخواهاان مایال باه
جانبداری از اقدامات دولتی نظیر مالیاتبندی تصاعدی هستند که هدفشاان باازتوزیع
ثروت در سرتاسر مقیاس درآمد است ،و ناه فقاط در باین طبقاات فرودسات .آنهاا
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همچنین گرایش به حمایت از ملی کاردن اماوال دارناد ،نظیار آماوزش و درماان ،و
ترجیح میدهند که این امور به کلی از مدار بازار خارج شده و به شیوهای کام و بایش
برابر در دسترس همگان قرار گیرند.
حال بیایید در این دو مفهوم عدالت اجتماعی با دقت و به ترتیب تأمل کنیم.
رفاهگرایی :تعهد برناگزیده
فرض مقدماتی بنیادین در رفاهگرایی این است که دسترسی باه اماوالی نظیار
غذا ،مسکن ،و درمان حق مردم است؛ آنها «مساتحق» ایان چیزهاا هساتند .بار
مبنای این فرض ،کسی که از برنامههای دولتی مزایایی دریافت میکند محضاً دارد
حق خود را میگیرد ،درست همان طور که خریداری که کاالیی را دریافت میکناد
که پول آن را پرداخته ،محضاً دارد حق خود را میگیرد .وقتی دولت مزایای رفااه را
تقسیم و توزیع میکند ،محضاً دارد از حقها صیانت میکند ،درست همان گونه که
از حق یک خریدار در برابر کالهبرداری صیانت میکناد .در هایچ یاک از ایان دو
حالت هیچ الزامی برای سپاسگزاری وجود ندارد.
مفهوم حقهای رفاه ،که غالباً آنها را حقهای ایجابی ماینامناد ،بار اسااس
الگوی سنتی حقهای لیبرال (یعنی حق زندگی ،حق آزادی ،و حق مالکیت) شاکل
گرفتهاند .اما تفاوت دانسته و مشهوری بین آنها وجود دارد .حقهای سانتی ،حاق
انجام کنش بدون دخالت از جانب دیگران است .حق زندگی ،حق کنش به منظاور
حفظ و بقای شخص است .چنین حقی ،حق مصون بودن از مرگ به واسطه علال
طبیعی ،یا حتی مرگی نابهنگام ،نیست .حق مالکیت ،حق خرید و فاروش آزاداناه و
تصاحب اموال بالصاحب از طبیعت است ،حق جوییدن ملک است ،اما حق جهیزیه
بردن از طبیعت یا دولت نیست؛ هیچ تضمینی نیست که شخص در این جوییادن و
پیگیری چیزی را به تملک درآورد .در نتیجه ،آنچه حقهاای ایجاابی بار دیگاران
تحمیل میکنند صرفاً تعهد سلبیِ دخالت نکردن است ،باز نداشتن شاخص باه زور
است از عمل به آنچه برمیگزیند .چنانچه من خودم را رانده شاده از جامعاه تصاور
کنم– مثالً در یک جزیره متروك– حقهاای مان کاامالً محفاوظ خواهناد ماناد.
ممکن است عمر درازی نکنم ،و قطعاً زندگی خوبی نخاواهم داشات ،اماا در آزادی
مطلق و معاف از قتل ،دزدی ،و تجاوز خواهم زیست.
در مقابل ،حقهای رفاه بادواً باه مثاباه حاق تصارف و برخاورداری از اماوال
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پنداشته شدهاند ،فار از آن که کنشهای شخص چه باشاند [یاا اصاوالً کنشای از
جانب شخص انجام بگیرید یا نگیرد] .اینها حقهای داشتن اموالی هستند که اگار
شخص خود نتواند آنها را کسب کند دیگران برایش فراهم میکنند .بدین ترتیاب،
حقهای رفاه [دقیقاً برخالف حقهای لیبرال] تعهدات ایجابی بر دیگاران تحمیال
میکنند .اگر من حق برخورداری از غذا را داشته باشم ،یک نفر متعهد است کاه آن
غذا را تهیه کند .اگر قادر به پرداخت وجه غذا نباشم ،یک نفر متعهد است کاه غاذا
را برایم بخرد .رفاهگرایان گاه استدالل میکنند که تعهد مزبور بر جامعاه باه مثاباه
یک کل تحمیل میشود ،و نه بر هیچ فرد مشخصای .اماا جامعاه وجاود مساتقلی
عالوه بر اجزای فردی تشکیلدهنده خود ندارد چه رسد باه ایان کاه یاک عامال
اخالقی باشد ،و بنابراین ،انجام هر تعهدی نهایتاً بر عهده ما افاراد گذاشاته خواهاد
شد .به طور مثال ،تا حدی که ایفای حقوق رفاه از طریق برنامههای دولتی صاورت
پذیرد ،تعهد در بین همه مالیاتدهندگان توزیع خواهد شد.
لذا از نظرگاهی اخالقی ،ذات رفاه گرایی پیش گزاره ای است مبنی بار ایان
که نیاز یک فرد ادعایی علیه دیگر افراد است .این ادعا ممکن اسات فقاط تاا
محدوده شهر یا ملت تسرّ ی یابد و شاید همه بشریت را در بار نگیارد .اماا در
تمام قرائتهای رفاه گرایی ،این ادعا علیه مدعی بستگی به رابطه شخصی شما
با مدعی ندارد ،یا به گزینش شما برای کمک به او ،یا به ارزیابی شاما از او و
این که آیا لیاقت کمک شما را دارد .این ادعا تعهادی برناگزیاده اسات کاه از
موجودیت محض نیاز او ناشی میشود.
اما ما میبایست تحلیلمان را یک مرحله پیشتر ببریم .اگار مان در جزیارهای
متروك زندگی کنم ،البته که واجد هیچ حق رفاهی نیستم ،چون که هیچ آدمی غیر
از من آن جا نیست که تأمینکننده اموال مورد نیاز من باشد .بر همین مبنا ،اگر من
در جامعهای بَدَوی زندگی کنم کاه پزشاکی در آن ناشاناخته اسات ،حاق درماان
نخواهم داشت .ظرفیت و محتوای حقهای رفاه بستگی نسبی دارد به سطح ثروت
اقتصادی و ظرفیت تولیدی در هر جامعه معین .باه طریاق مشاابه ،تعهاد افاراد در
برآوردهسازی نیاز دیگران بستگی دارد به توانایی ایشان در انجاام تعهاد .مان را در
مقام یک فرد نمی توان سرزنش کرد که باه چاه دلیال آنچاه را کاه بارای خاودم
نمیتوانم تولید کنم برای دیگری تأمین نکردهام.
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حال فرض کنید که توان تولید آن چیز را داشته باشم ،ولای دلام نخواهاد کاه
تولیدش کنم .فرض کنید قابلیت کسب درآمدی به مراتب بیشتر از آنچه اآلن کساب
میکنم داشته باشم؛ درآمد کالنی که اخذ مالیات از آن کمک حال کسی خواهد شد
که بدون برخورداری از مالیات بر درآمد من به رنج و گرسنگی خواهد افتاد .آیا مان
متعهدم که محض خاطر آن شخص سختتر بکوشم و بیشتر کسب درآماد کانم؟
من در بین فیلسوفان رفاهگرایی هیچ کس را سرا ندارم که بار تعهاد مان صاحّه
بگذارد .ادعای اخالقیای که به واسطه نیاز دیگری بر من و علیه من تحمیل شده،
[وقوع و حادث شدنش] مشروط است بر نه تنهاا تواناایی مان در تولیاد بلکاه بار
«تمایل» من به تولید.
مالحظه فوق بیانگر نکته مهمی در مورد تأکید اخالقی رفاهگرایای [و ماهیات
این تأکید] است .این تأکید اخالقی ،اظهار نظر قطعی و اثبااتی در ماورد تعهاد باه
تعقیب ارضای نیازهای انسانی ندارد ،چه رسد به این که اظهار نظر قطعی در ماورد
تعهد به موفق شدن در انجام چنین مهمی داشته باشد .این تعهد بیشتر یاک تعهاد
مشروط و مقید است :کسانی که به خلق ثروت نائال مایشاوند فقاط باه شارطی
مجازند آن ثروت را ایجاد کنند که دیگران هام اجاازه داشاته باشاند در آن ثاروت
سهیم باشند .هدف در این جا بیش از آن که نفع رساندن به نیازمندان باشاد ،مقیاد
ساختن توانگران است .فرض ضمنی این است که قابلیت و ابتکار یک شخص جزو
داراییهای اجتماعی هستند که فقط به شرطی میشود آنها را به کار بست که در
جهت خدمت به دیگران باشند.
مساواتخواهی :توزیع «منصفانه»
حال چنانچه سوی بررسیمان را متوجه مساواتخواهی کنیم در مییاابیم کاه
باز به همان قاعده کلی میرسیم ،منتهی از یک مسیر منطقای متفااوت .چاارچوب
اخالقی مساواتخواهان به جای مفهوم حق با مفهوم عدالت تعریف میشود .اگر ما
به جامعه چونان یک کل بنگریم ،خواهیم دید که درآمد ،ثروت ،و قادرت باه روش
خاصی بین افراد و گروهها توزیع میشوند .پرسش اساسای ایان اسات :آیاا توزیاع
موجود منصفانه است؟ اگر نیست ،پس میبایست توسط برنامههای بازتوزیع دولات
تصحیح شود .اقتصاد بازار در حالت ناب و خالصش البتاه کاه براباری میاان افاراد
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ایجاد نمیکند ،اما فقط معدودی از مساواتخواهان ادعا کردهاند کاه براباری اکیاد
نتیجهها الزمة عدالت است .متداولترین دیدگاه این اسات کاه نتیجاههاای برابار
مطلوبند و فرض محتملی به نفع این مطلوبیات وجاود دارد ،و ایان کاه هار گوناه
انحرافی از اصل برابری میبایست با در نظر گرفتن منافعی کاه آن انحاراف بارای
جامعه در کلیتش در بار دارد توجیاه گاردد .باه هماین دلیال ،نویسانده انگلیسای،
«ریچارد هنری تانی» ،مدعی بود که " نابرابری وضع و حال ،تا حادی کاه شارط
الزمی باشد جهت تضمین خدماتی که اجتماع طلب میکند ،امری معقول محسوب
میگردد" .اصل معروف «جان رالاز» ،یعنای «اصال تفااوت» (مبنای بار ایان کاه
نابرابریها به شرطی مجازند که در خدمت منافع محرومترین اشخاص جامعه باشاند)
یکی از اخیرترین نمونههای چنین رهیافتی است .به عباارت دیگار ،مسااواتخواهاان
تشخیص میدهند که برابرسازی سختگیرانه و محض تأثیر فاجعهآمیازی بار تولیاد
خواهد گذاشت .آنها خود اقرار دارند که همه افراد به یکسان در ایجاد ثاروت جامعاه
نقش ایفا نمیکنند .لذا [از نظر ایشان] تا یک حدی ایجاب میکند که مردم بر اسااس
قابلیت تولیدیشان اجر و پاداش دریافت کنند تا این پاداش مشاوقی شاود کاه افاراد
بهترین سعی و کوشش خود را به کاار بندناد .اماا تفااوتهاایی از ایان دسات تنهاا
میبایست به مواردی منحصر گردند که برای خیر عموم الزامیاند.
مبنای فلسفی این اصل چیست؟ مساواتخواهان اغلب استدالل میکنناد کاه
این اصل منطقاً تابعی از اصل اساسی عدالت است :که فقط در صورتی میتوان باا
مردم به تفاوت رفتار کرد که از برخی لحاظ مربوطة اخالقی با هم متفاوت باشند .با
وجود این ،اگر بخواهیم این اصل بنیاادین را در توزیاع درآماد اِعماال کنایم ،ابتادا
میبایست چنین بیانگاریم که جامعه به معنای واقعی کلمه در کانش توزیاع درآماد
دخیل و درگیر است .این پنداشت به وضوح نادرست است .در اقتصاد مبتنی بر بازار،
گزینشهای میلیونها تن از افراد (مشتریان ،سرمایهگذاران ،کارآفرینان ،و کارگران)
تعیین کننده درآمدهاست .هماهنگی این گزینشها توسط قاوانین عرضاه و تقاضاا
صورت میپذیرد و به هیچ روی تصادفی نیسات کاه ماثالً یاک کاارآفرین موفاق
درآمدی به مراتب بیشتر از یک کارگر روزمزد دارد .اما چنین اختالفی نتیجه قصد و
نیت آگاهانه از سوی جامعه نیست .در ساال  ۴۱۱۰در باین مجریاان برناماههاای
سرگرم کننده در آمریکا «اپرا وینفری» بیشترین درآمد را کسب کرده بود کاه باالغ
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بر  ۴۱۱میلیون دالر میشد .این امر به این دلیل نبود که «جامعه» تصمیم گرفته و
اراده کرده بود که ارزش اپرا وینفری  ۴۱۱میلیون دالر باشد ،بلکه میلیونها نفار از
طرفداران او ترجیح و تصمیمشان این بوده که برنامههای وی ارزش تماشاا کاردن
داشتهاند .حتی در یک اقتصاد سوسیالیستی ،چنان که تجرباههاای پیشاین بار ماا
آشکار ساخته ،نتایج اقتصادی تحت کنترل برنامهریزان دولتی قرار ندارناد .حتای در
این نوع اقتصاد نیز نظم خودانگیختهای جریان دارد (ولو این که نظم فاسدی است)
که نتایج در آن توسط کشمکشهای حذفی دیوانساالرانه ،بازارهای سیاه ،و غیاره،
تعیین میشوند.
علیرغم آن که کنش توزیع به معناای واقعای کلماه در جامعاه وجاود نادارد،
مساواتخواهان اغلب استدالل میکنند که جامعه مسئول است تا نسبت باه توزیاع
آماری درآمدها مطابق با معیارهای معینی از انصاف ،اطمینان حاصل کند .چرا؟ زیرا
[بنا به اعتقاد مساواتخواهان] تولید ثروت یک فرآیند تعاونی و اجتماعی است؛ و در
جامعهای که با ویژگیهایی چون تجارت و تقسیم کار شناخته میشود تولید ثاروت
افزون تر از جامعة مبتنی بر تولیدگرانِ خودکفاست؛ تقسیم کار به این معناسات کاه
تعداد زیادی از مردم در امر تولید نهایی شرکت دارند؛ و تجارت نیز به این معناسات
که حوزه وسیعتری از مردم در مسئولیت ثروتی که توسط تولیادگران ایجااد شاده
سهیم هستند .مساواتخواهان معتقدند که تولید به واسطه این رابطههاا باه حادی
دگرگون میشود که میبایست واحد واقعی تولید و منبع واقعی ثروت را [نه فرد یاا
افراد بلکه] جماعت یا گروه به مثابه یک کل در نظر گرفت– الاقل منشااء تفااوت
ثروتی که میان جوامع تعاونی و غیرتعاونی وجود دارد همین جماعت یا گروه اسات.
بنابراین ،جامعه میبایست اطمینان حاصل کند کاه ثمارات همکااری و تعااون باه
انصاف در بین همه شرکتکنندگان توزیع میشود.
اما این استدالل تنها در صورتی اعتبار دارد که ماا ثاروت اقتصاادی را چوناان
یک محصول اجتماعی ناشناس در نظر بگیریم که در آن جادا کاردن و مشاخص
کردن سهمی که هر فرد در ایجاد ثروت داشته ناممکن باشد .تنها در ایان صاورت
الزم خواهد بود که برای تخصیص سهام محصول ،به وضع اصول توزیعی عادالت
بپردازیم .اما این فرض نیز به وضوح نادرست است .آنچه ما به اصاطالح محصاول
اجتماعی مینامیم به واقع طیف وسیعی از کاالها و خدمات فردی موجود در بازارند.
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این امکان به یقین وجود دارد که بدانیم هار یاک از افاراد در تولیاد کادام یاک از
کاالها یا خدمات کمک کرده و نقش داشته است .و زمانی که محصولی به صورت
مشترك و توسط عدهای از افراد تولید میشود ،نظیر یک فایلم ساینمایی ،بااز هام
این امکان وجود دارد که مشخصاً تعیین کنیم چه کسی چه کاری انجام داده است.
به هر حال ،کارفرما بر اساس هوی و هوس کارکنانش را استخدام نمیکند .مبناای
استخدام یک کارگر پیشبینی کارفرماست از میزان تفاوتی که تالش او در سااخت
محصول نهایی خواهد داشت .این واقعیتی است که مساواتخواهاان خاود نیاز بار
درستی آن اذعان دارند آن جا که نابرابریها را به شرطی که مشوقی باشاند بارای
افراد مولّدتر تا ثروت کل جامعه را افزایش دهند ،مجاز و مقباول مایدانناد .هماان
طور که «رابرت نوزیک» به درستی دریافته و اشاره کرده اسات ،مسااواتخواهاان
برای اطمینان از این که مشوقها در اختیار افراد ذیصالح قرار میگیرناد ،ناگزیرناد
به این فرض تن دهند که ما میتوانیم نقش هر یک از افاراد را در ساهمی کاه در
تولید داشتهاند شناسایی و تعیین کنیم .خالصه کالم آن که اِعمال مفهاوم عادالت
در توزیعات آماری درآمد و ثروت در گستره کل اقتصاد ،هیچ مبنایی ندارد .ماا بایاد
این تصویر خیالی را رها کنیم– تصویر یک کیک بزرگ که مادری مهربان دارد آن
را تقسیم میکند و دلش می خواهد نسابت باه هماه فرزنادان خاود کاه دور میاز
نشستهاند به انصاف رفتار کند.
اما بعد از آن که از ایان تصاویر دل کنادیم آن وقات تکلیاف آن اصالی کاه
«ریچارد تالی» و «جان رالز» و بقیه مساواتخواهان سخت دلبستهاش بودناد چاه
میشود :همان اصل که مدعی است نابرابریها تنها به شرطی مجاز و مقبولند کاه
در خدمت منافع همگان باشند؟ چنانچه این اصل را نتوان بر مبنای عادالت اساتوار
کرد آن گاه میبایست آن را اصلی تلقی کرد که ناظر بر تعهداتی است که فرد فارد
ما نسبت به یکدیگر داریم .وقتی به قضیه از این منظر نگاه کنیم خواهیم دیاد کاه
این همان اصلی است که پیشتر آن را با عنوان مبنای حقوق رفاهگرایی بررسایده و
شناسایی کرده بودیم .اصل مزبور این است که مولّدین آزاد و مجازند که از ثمارات
تالشهایشان بهرهمند شوند اما فقط به شرطی که تالشهایشان به نفاع دیگاران
نیز باشد .شما هیچ تعهدی ندارید که به تولید و خلق و کسب درآماد بپردازیاد .اماا
اگر چنین کنید آن گاه نیازهای دیگران همچون قیدی بر کردهها و کنشهای شما
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حمل خواهد شد .توانایی شما ،ابتکار و هوشامندیتاان ،ساعی و وقتای کاه وقاف
اهدافتان کردهاید ،و همه دیگر کیفیااتی کاه موفقیات شاما را ممکان مایساازند،
داراییهایی شخصی خواهند بود که شما را در بند یک تعهد اسیر مایکنناد؛ تعهاد
نسبت به آنها که توانایی و ابتکار و هوشمندی و کوشاییشان کمتر از شماست.
به عبارت دیگر ،هر شکلی از عدالت اجتماعی بر این فرض متکای اسات کاه
توانایی فرد یک دارایی اجتماعی است .چنین فرضی محضاً اظهار نمیدارد که فارد
نباید از استعدادهایش در جهت پایمال کردن حق دیگران استفاده کند .ایان فارض
حتی محضاً بیانگر این نیز نیست که مهربانی و سخاوتمندی فضیلتاند .این فرض
به ما میگوید که فرد باید خودش را ،الاقل تا حدودی ،باه مثاباه وسایلهای بارای
خیررسانی به دیگران محسوب کند .و ما این جا به مهمترین نکته و اصال مطلاب
میرسیم .من با احترام به حقوق دیگران این امار را باه رسامیت مایشناسام کاه
دیگران فینفسه غایت خویش هستند و من مجاز نیساتم کاه از ایشاان باه مثاباه
وسیلهای برای خشنودی خودم استفاده کنم ،چنان که مثالً با اشیای بیجاان رفتاار
میکنم .پس به چه دلیل اخالقاً مجاز نیستم که در خودم چونان یک غایت بنگرم؟
چرا من به واسطه احترامی که برای شرافت خودم به عنوان یاک موجاود اخالقای
قائلم ،نباید امتناع کنم از این که باه خاودم در چشام وسایلهای بارای خادمت باه
دیگران بنگرم؟
به سوي اصول اخالقی فردگرایانه
بحثی که «آین رند» در دفاع از سرمایهداری طرح میکناد متکای بار اصاول
اخالقی فردگرایانه است که از پایه ،حق اخالقی فرد در پیگیری منفعت شخصی و
طرد دیگرخواهی را به رسمیت میشناسند .دیگرخواهاان اساتدالل مایکنناد کاه
زندگی ما را در برابر یک انتخاب اساسی قرار میدهاد :یاا بایاد دیگاران را قرباانی
خویش کنایم یاا خاود بایاد قرباانی دیگاران شاویم .ماورد دوم خاطمشای کلای
دیگرخواهان است ،و فرض ایشان بر آن است که [چنانچاه نخاواهیم ماورد دوم را
بپذیریم] تنها شق ممکن ،زیستن به سان حیوانات درنده است .اما باه عقیاده آیان
رند ،این شق نادرست است .زندگی در هیچ کدام از این دو جهت قربانی نمیطلباد.
منافع انسانهای خردمند تضادی باهم ندارند ،و پیگیری منفعات شخصای اصایل
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ایجاااب ماایکناد کااه مااا روابطمااان بااا دیگااران را از طریااق مبادلااه داوطلبانااه و
مسالمتآمیز سامان دهیم.
برای پی بردن به چرایی این موضوع ،بیایید این پرسش را مطرح کنیم کاه ماا
اصوالً چگونه تصمیم میگیریم [و تعیین میکنیم] که منفعت شخصیمان چیست؟
یک منفعت در واقع ارزشی است که ما در پای کساب آن هساتیم :ثاروت ،لاذت،
امنیت ،عشق ،عزت نفس ،یا چیزهای دیگر .فلسفه اخالقی آین رند بر مبناای ایان
بینش استوار است که ارزش بنیادین ،آن «خیر مطلق» ،خاودِ زنادگی اسات .ایان
هستی موجودات زنده ،و نیاز آنها به حفظ و نگهداری خودشاان از طریاق کانش
دائم در جهت برآورده ساختن احتیاجاتشان است که پدیده ارزشها را در تماامیتش
پدید میآورد .دنیای عاری از زندگی ،دنیای واقعیاات اسات ،ولای دنیاای ارزشهاا
نیست؛ دنیایی که در آن هیچ حالت و کیفیتی را نمیتوان بهتار یاا بادتر از حاالتی
دیگر دانست .لاذا آن هنجاار بنیاادین ارزش ،کاه باا اساتناد باه آن هار شخصای
میبایست چیستی منفعت خود را داوری کند ،زندگی اوست[ :و مراد از این زنادگی]
نه فقط محض بقای او از این ساعت تا ساعتی دیگر ،بلکه بارآورده سااختن کامال
احتیاجات اوست از طریق به کار بستن مداوم استعدادهای فکریاش.
استعداد اولیه انسان ،ابزار اولیه او در بقا ،قوه عقلی اوست .این عقل است که به
ما امکان میدهد تا با تولید زندگی کنیم و در نتیجه از سطح مخاطرهآمیز و ابتدایی
شکارچی-گردآورنده به سطحی باالتر صعود کنیم .عقل پایه و اساس زباان اسات،
که همکاری و انتقال دانش را برای ما ممکن میسازد .عقل پایه و اساس نهادهای
اجتماعی است که از طریق قوانینِ انتزاعی اداره میشوند .هدف و مقصاود اخاالق
فراهم آوردن هنجارهای زیستن مطابق با عقل در خدمت زندگی است.
برای زیستن با عقل میبایست استقالل را به عنوان یاک ارزش بپاذیریم .عقال
یک توانایی و استعداد ذهنی فرد است .ما هر اندازه هم کاه از دیگاران بیااموزیم ،بااز
هم کنش فکر در ذهن فرد رخ میدهد .این کنش باید توسط هر یک از ما با انتخااب
خودمان آغاز گردد و با تالش فکری خودمان هدایت شود .بنابراین ،عقالنیت ایجااب
میکند که مسئولیت هدایت و حفظ زندگی خودمان را بپذیریم.
برای زیستن با عقل میبایسات بهارهور باودن را نیاز باه عناوان یاک ارزش
بپذیریم .تولید ،کنش خلق ارزش است .انسانها برخالف دیگر حیوانات قادر نیستند
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که صرفاً با پیدا کردن مایحتاجشان در طبیعت زندگی ایمن و رضایتبخشی داشاته
باشند؛ مثل انگل هم نمیتوانند با تغذیه از دیگران زندگی کنند .بنا به استدالل آین
رند " :اگر عدهای از آدمها با توسل به زور عریاان و شایادی ،و از طریاق غاارت و
دزدی و فریب تولیدگران یا به بردگی کشاندن آنها باه بقاای خاود اداماه دهناد،
حقیقت این امر همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که بقای چپاولگران محضااً
به واسطه قربانیانشان ممکن شده است ،به واسطه انسانهایی که تصمیم گرفتهاند
که بیاندیشند و متاعی تولید کنند ،متااعی کاه چپااولگران غاارت مایکنناد .ایان
غارتگران انگلهایی هستند که توان و قابلیت بقا ندارند ،انگلهایی که باا ناابودی
توانایان زندهاند ،با نابودی آنها که پیگیر خطمشیای هستند که شایساته انساان
است".
46
«خودگرا» معموالً به شکل آدمی تصاویر مایشاود کاه بارای رسایدن باه
خواستههایش به هر کاری دست میزند ،آدمی که درو میگوید ،دزدی میکناد ،و
به دنبال سلطه بر دیگران است تا تمایالت خود را برآورده سازد .آین رند نیز مانناد
بسیاری از مردم این شیوه از زندگی را غیراخالقی میداند ،اما نه به این دلیال کاه
این شیوه به دیگران زیان میرساند .دلیل آین رند این است که چنین شایوهای باه
خود فرد زیان میرساند .تمایل ذهنی و درونی محک و معیاری نیسات کاه تعیاین
کند چیزی به نفع ما هست یا نیست ،و نیرنگ و دزدی و قادرت نیاز وسایله نائال
شدن به شادمانی یا یک زندگی کامیاب نیستند .ارزشهاایی کاه مان پیشاتر ذکار
کردم هنجارهایی عینی هستند .این هنجارها ریشاه در ماهیات انساان دارناد و در
نتیجه در مورد همه انسانها موضوعیت و اعتبار دارند .اما هدف این هنجارهاا ایان
است که هر شخص را توانمند سازد تا وی بتواناد " آن ارزش غاایی را ،آن غایات
فی نفسه را ،که همانا زندگی خود شخص باشد ،به دست آورد ،حفظ کند ،به انجاام
برساند ،و از آن برخوردار شود" .بنابراین ،هدف اصول اخالق این است کاه باه ماا
بگوید چگونه به منافع واقعیمان نائل شویم ،نه ایان کاه چگوناه آنهاا را قرباانی
کنیم.

46. egoist
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اصل تاجر
پس با این حساب ما چگونه باید با دیگران رفتار و تعامل کنیم؟ اصاول اخالقای
آین رند بر دو اصل اساسی متکیاند :اصل حقها و اصل عدالت .بنا بر اصل حقها ما
میبایست با دیگران به شیوهای صلحآمیز و با مبادله داوطلبانه تعامل کنایم و آغاازگر
استفاده از زور علیه دیگران نباشیم .فقط از این طریق است که میتاوانیم بار مبناای
تالشهای تولیدکننده و پر بار خودمان مستقل زندگی کنیم .کسی که سعی دارد تاا از
راه کنترل دیگران زندگی کند یک انگل است .به عالوه ،در یک جامعة سازمانیافتاه،
اگر میخواهیم که حقوق خودمان محترم شمرده شوند باید باه حقاوق دیگاران احتارام
بگذاریم .و فقط از این طریق میتوانیم مزایای بسیاری را که ناشی از تعامل اجتماعیاناد
به دست آوریم :هم مزایای مبادله اقتصادی و فکری ،و هم ارزشهاای رواباط شخصای
صمیمانهتر با دیگران .سرچشمه این مزایا عقالنیت ،مولد بودن ،و فردیات آن شاخص
مقابل است ،و شکوفایی این امور مستلزم آزادی است .اگر من با زور زنادگی کانم در
واقع به ریشه ارزشهایی که میجویم حملهور شدهام.
اصل عدالت چیزی است که آین رند آن را اصل تاجر مینامند :زندگی کردن با
تجارت ،عرضه ارزش در برابر ارزش[ ،و مقید ماندن به این که] کسب ناشده را ناه
طلب کنی نه اعطا .شخص شرافتمند نیااز خاود را چوناان تعهادی علیاه دیگاران
عرضه نمیکند؛ او ارزش را به عنوان مبنای هر رابطاهای عرضاه مایکناد .تعهاد
برناگزید خدمت به دیگران را نیز نمیپذیرد .هیچ انسانی که برای زندگی خاودش
ارزش قائل باشد نمیتواند مسئولیت نگهاداری همیشاگی از بارادرش را بپاذیرد .و
هیچ انسان مستقلی نیز دلش نمیخواهد که نگهداری شود؛ نه توسط یک اربااب و
نه توسط وزارت بهداشت و خدمات انسانی .اصل تاجر ،چنان کاه آیان رناد اشااره
میکند ،تنها مبنایی است که بر اساس آن انسانها میتوانند به مثابه افراد مساتقل
و برابر با یکدیگر تعامل کنند.
به طور خالصه ،اصول اخالقی «عینیتگرا» فرد را به معناای کامال و واقعای
کلمه غایتی در خویشتناش تلقی میکند .چنین مالحظهای داللت ضمنی دارد بار
ایاان کااه نظااام ساارمایهداری یگانااه سیسااتم عادالنااه و اخالقاای اساات .جامعااه
سرمایهداری بر به رسمیتشناسی و حفاظت از حقوق فارد اساتوار اسات .در یاک
جامعه سرمایهداری ،انسانها آزادند تا باا بکاارگیری شعورشاان باه دنباال اهاداف
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خویش باشند .در چنین جامعهای ،همچون دیگر جوامع ،انسانها مقیاد باه قاوانین
طبیعت هستند .غذا ،مسکن ،پوشاك ،دارو ،و کتاب روی شاخه درخت نمایرویناد،
این چیزها باید تولید شوند .و درست به مانند دیگر جوامع ،در جامعه سرمایهداری
نیز انسان ها مقید به محدودیت های ماهیت طبیعی خویش و حدود تواناییهای
فردی شان هستند .اما تنها قیدی که سرمایهداری اِعمال می کند این الزام است
که آنان که خواستار خدمات دیگرانند مای با یسات در ازای خادمات دریاافتی،
ارزش عرضه کنند .هیچ کس مجاز نیست که دولت را وسایله مصاادره آنچاه
دیگران تولید کرده اند قرار دهد.
نتایج اقتصادی در بازار– توزیع درآمد و ثروت– بستگی به کنشها و تعاامالت
داوطلبانه همه شرکتکنندگان بازار دارد .موضوعیت و کاربرد مفهوم عدالت به روند
فعالیت اقتصادی مربوط میشود نه به نتایج اقتصادی .درآمد یک شخص عادالنه و
منصفانه است هر گاه که از طریق مبادله داوطلبانه تحصیل شاده باشاد و پاداشای
باشد در قبال ارزشی که شخص عرضه کرده است ،و داوری در این مورد با کسانی
است که این ارزش به آنان عرضه شده است .اقتصاددانان مدتهاست دریافتاهاناد
که جدای از قضاوتهای عامالن بازار درباره ارزش متاعی که به آنان عرضه شاده،
اصوالً چیزی به اسم قیمت عادالنه برای یک کاال وجود ندارد .هماین موضاوع در
مورد قیمت خدمات تولیدی انسان نیز صدق میکناد .مقصاود از ایان حارف ایان
نیست که من میبایست ارزش کار و تولید خودم را با درآمدم بسنجم ،بلکه چنانچه
بخواهم از طریق تجارت و معامله با دیگران زندگی کنم ،آن گاه نمیتوانم از ایشان
بخواهم که شرایط من را به قیمت فدا کردن منفعت شخصی خودشان بپذیرند.
خيرخواهی به مثابه ارزشی برگزیده
حال تکلیف ک سی که فقیر است یا معلولیت جسمی دارد ،یاا باه ناوعی از
تکفل خودش ناتوان است ،چه می شود؟ این پرسش بجا و درستی است مادامی
که نخستین پرسشی نباشد که ما در باره یک نظام اجتماعی سؤال مایکنایم.
این یک میراث به جا مانده از آرمان «دیگر خواهی» است که عقیده دارد معیار
اصل ی در ارزیابی یک جامعه نحوه رفتار آن جامعه با ناتوان ترین و بیثمرتارین
اعضایش است« .مسیح» فقرا و افتادگان را متبرك می دانست" ،خوشا به حال
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آنان که نیازمندند ...خوشا به حال افتادگان  [ –"...انجیل متی ،موعظه سرکوه].
اما ارجمندی ویژه قائل شدن برای فقرا و افتادگا ن ،یا ارجح دانساتن نیازهاای
ایشان ،هیچ دلیل و مبنایی در عدالت ندارد .اگر ما مجبور به انتخااب باین دو
جامعه می شدیم ،یک جامعه اشتراکی که در آن هیچ کس آزاد نیست اما هایچ
کس گرسنه هم نیست ،و یک جامعه فردگرا که در آن همه آزادند ولای تعاداد
اندکی گرسنگی می کشند ،من استدالل می کردم که انتخاب اخالقی ،انتخااب
جامعه دوم ،یعنی جامعه آزاد ،است .هیچ کس نمی تواند مدعی این حاق شاود
که دیگران غیرداوطلبانه به او خدمت کنناد حتای اگار زنادگی او در گارو آن
خدمت باشد.
اما این گزینشی نیست که ما با آن مواجهیم .در واقع ،وضع فقرا در نظاام
سرمایه داری به مراتب بهتر از وضع ایشان در نظام های سوسیالیستی یاا حتای
دولت رفاه است .به عنوان یک واقعیت تاریخی ،جوامعی که در آن هیچ کاس
آزاد نیست ،مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق ،جاوامعی هساتند کاه در آنهاا
تعداد کثیری از مردم در فقر و گرسنگی به سر میبرند.
افرادی که به هر جهت توان کار کردن دارند ،منافع حیااتی شاان در گارو
رشد اقتصادی و تکنولوژیکی است– امری که در نظم بازار با سرعت بیشاتری
رخ میدهد .سرمایه گذاریِ سرمایه و استفاده از ماشین آالت ،استخدام مردمی را
که بدون وجاود سارمایه و ماشاین آالت قاادر باه تولیاد کاافی بارای تاأمین
زندگی شان نبودند امکان پذیر می سازد .باه طاور مثاال ،کامپیوترهاا و وساایل
ارتباطی اکنون به افرادی که معلولیت شدید دارند امکان داده است تا در منزل
به کار بپردازند.
برای رسیدگی به افرادی که اصوالً قادر باه کاار نیساتند ،جواماع آزاد هماواره
اَشکال بیشماری از مجموعههای غیردولتی و انساندوساتانه فاراهم آورده اناد کاه
خارج از حوزه بازار فعالیت میکنند :سازمانهای خیریه ،انجمانهاای نیکوکااری ،و
غیره .در این زمینه ،باید هماین جاا صاراحت ًا متاذکر شاد کاه هایچ تضاادی باین
خودگرایی و خیرخواهی وجود نادارد .در پرتاو مزایاای بیشاماری کاه از تعامال باا
دیگران نصیب ما می شاود ،طبیعای اسات کاه ماا باه همنوعاان خاود باا روحیاه
خیرخواهی عام بنگریم ،در بداقبالیها و بیچارگیهایشان احساس همدردی کنیم ،و
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هرگاه که مساعدت به آنها مستلزم قربانی کردن منافع خودمان نباشاد ،باه آنهاا
کمک کنیم .اما تفاوتهای عمدهای میان مفهوم خیرخاواهی نازد یاک خاودگرا و
یک دیگرخواه وجود دارد.
برای یک دیگرخواه ،سخاوتمندی نسبت به دیگران یک بنیاان اولیاه اخالقای
است و ،بنا به اصل "ببخش تا حدی که به رنج بیافتی" ،باری است که باید تا مرز
قربانی شدن بر دوش سخاوتمند حمل شود .از دید دیگرخواهان ،بخشش و دهش،
فار از هر ارزش دیگری که فرد ممکن است بدان قائل باشد ،یک تکلیف اخالقی
است ،و دریافتکننده نسبت به آن محقّ است .اما برای یک خودگرا ،ساخاوتمندی
یکی از ابزارهای پرشماری است که ماا باه واساطه آنهاا پایگیار ارزشهایماان
هستیم ،از جمله ارزشی که برای رفاه و خوشبختی دیگران قائلیم .سخاوتمندی باید
در متن دیگر ارزشهای فرد ،و بر مبناای اصال "بابخش آن گااه کاه بخشایدن
چارهسااز اسات" ،سانجیده و انجاام شاود .در ایان جاا بخشاش تکلیاف نیسات،
دریافتکننده نیز حقی در قبال آن ندارد .آدم دیگرخواه میل دارد که سخاوتمندی را
همچون کفاره گناه بپندارد زیرا فرض او بر این است که در توانمند باودن و موفاق
بودن ،در مولّد بودن و ثروتمندی ،عنصری مشاکوك و گنااهآلاوده وجاود دارد .آدم
خودگرا اما در این ویژگیها به چشم ارزش مینگرد و سخاوتمندی را چونان تجلی
غرور و سربلندی در این ویژگیها میبیند.
انقالب چهارم
در ابتدای مطلب گفتم که سرمایهداری نتیجه ساه انقاالب باود کاه هرکادام
گسستی اساسی از گذشته بودند .انقالب سیاسی اولویت حقهاای فاردی را بنیاان
نهاد و این اصل را که دولت خدمتگذار انسان است نه ارباب او .انقالب اقتصاادی
درك و فهم بازارها را میسر ساخت .انقالب صنعتی کاربرد شعور در فرآیند تولیاد را
به نحوی بنیادین گسترش داد .اما انسان هرگز از گذشته اخالقیاش نگسسات .آن
اصل اخالقی که توانایی فرد را یاک دارایای اجتمااعی مایانگاارد باا جامعاه آزاد
سازگاری ندارد .اگر بناست آزادی به معنای زندگی کردن و شکوفا شدن باشاد ،ماا
نیازمند انقالب چهارمی هستیم ،یک انقاالب اخالقای ،کاه حاق اخالقای فارد در
زیستن به خاطر خودش را بنیان نهد.
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اخالق اقتصادي در اسالم

محمد ابواالحرار" رامزپور"
استاد اسبق فقه و قانون فاکولته شرعیات پوهنتون کابل
«اخالق اقتصادی» بخشی از آموزههای ارزشمند اسالمی است کاه هام باه
مؤلفههای رشد  ،توسعه اقتصادی و رفاه عمومی میپردازد و هم از سوی دیگار،
شیوهها و عناصر مقابله با مفاساد و ساالم ساازی فعالیاتهاای اقتصاادی را بار
مینمایاند و بستر الزم را برای رشد معنوی و سعادت ابادی انساان نیاز فاراهم
میسازد.
دین اسالم به مهمترین عناصر اخاالق اقتصاادی در ساه بخاش «تولیاد»،
«توزیع» و «مصرف» دساتیری را در چوکات قرآن ،سانت و اجتهاادات فقهاای
اسالمی ارایه داشته است.
رشد اقتصادی در کنار سالم سازی فعالیتها و مقابله باا مفاساد از یکساو و
گسترش عدالت اجتماعی و برخورداری عموم مردم از رفاه نسبی از سوی دیگار،
از مهمترین دغدغههای عصر حاضر در غالب جواماع ،از جملاه جواماع اساالمی
است .خوشبختانه مهمترین شیوهها و عناصار دساتیابی باه آنهاا در آماوزههاای
اسالمی ارایه شده است .به گوناهای کاه توجّاه باه آنهاا در برناماهریازیهاای
اقتصادی و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عماومی ،باه یقاین مایتواناد رفااه و
آسایش عمومی را به ارمغان آورد.
از کارآمدترین ایدههای اسالم در این موضوع« ،آمیختن ارزشهای اخالقای
با اقتصاد» به هدف تأمین رفاه مادّی و ساعادت اخاروی انساان اسات .ماراد از
«اخالق اقتصادی» ،مجموعهای از صفات و رفتارها به منظور دستیابی باه رشاد
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اقتصادی پایدار و مطلوب ،سالمسازی فعالیتهای اقتصادی و مصرف بهینه است
و فرد مسلمان در پرتو اعتقادات دینی ،خود را ملزَم به انجام دادن یا ترك کاردن
آنها میداند.
تحقیق در این موضوع ،از دو جهت ضروری به نظر میرسد:
اوالً اینکه عناصر اخالقی اقتصادی اسالم ،در صورت تحقّاق عینای ،نقاش
تعیین کنندهای در عرصه رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی و کارآیی اقتصاد مبتنی
بر ارزشها را در عصر حاضر ،نمودار میسازد.
ثانیاً این که متأسفانه تا اکنون تحقیقات الزم علمی در ایان موضاوع ،بطاور
شایان صورت نگرفته و کار اساسی در این باره انجام نشده اسات کاه ایان امار
مستلزم توجه محققین در زمینه میباشد.
مکتب اقتصادی اسالم ،دارای مبانی جهانبینای و انساان شاناختی کاامالً
متفاوت از دیگر مکتبهاست که پیوند اخالق را با اقتصاد اجتنابناپذیر میداند.
در این دیدگاه ،خداوند ،محور و کانون عالم هستی است و رابطه او با جهاان
و انسان ،بر اساس رابطه «خالقیت«ربوبیت «مالکیت» و «رازقیّت» استوار است.
در این بینش ،انسان ،جانشین خداست و طبیعت با تمام ثروتها و داشاتههاایش
به عنوان «امانت» در اختیار بشر قرار گرفته و وی مؤظّاف اسات ،فعالیاتهاای
اقتصااادی خااود را در چااارچوب احکااام و ارزشهااای الهاای بااه سااامان رساااند.
«هدفداری مسؤول بودن« اختیار برخورداری از حیات جاوید و «دو بُعدی بودن»
(بُعد مادی و معنوی) ،از دیگر مبانی انسان شناختی در اسالم اسات .اصال اخیار
(دو بعدی بودن انسان) از مهمترین اصاولی اسات کاه ارتبااط «اخاالق» را باا
«اقتصاد» الزامی میسازد؛ زیرا از دیدگاه قرآن ،سرشت آدمای در بُعاد ماادّی ،از
«خاك تیره» و در بُعد معنوی ،از «روح الهای تکاوین یافتاه اسات؛ از ایان رو،
نیازها و تمایالت انسان نیز دو گونه است و تکامل او نیز در گرو رشد مطلوب هر
دو بُعد میباشد .نادیده انگاشتن بُعد معناوی و روحای ، ،آدمای را از مقاام واالی
خود تنزّل میدهد و «انسان اقتصادی مطرود» از دیدگاه اسالم را شکل میدهد.
برخی از ویژگیها و نشانههای رفتاری چنین انسانی اینگونه است:
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پیوسته ،سود مادّی خویش را بر منافع دیگران ترجیح میدهد؛ از اینرو،
خسیس و خودخواه است« :و کاان اإلنساان قتاورا» (ساوره أسارا آیاه
)011
در صورت توانگری ،سرکشی مایکناد« :إنّ اإلنساان لیطغای* أن رآه
استغنی» (سوره علق آیات 6و)7
برخود میبالد و بر دیگران فخر میفروشد« :إنّه لفرح فخور» (هود )11
نمیتواند یا نمیخواهد منافع واقعی و درازمدّت خویش را در نظر گیارد:
«بل تحبّون العاجلة* و تذرون اآلخر » یعنای دنیاا را دوسات دارناد و
آخرت را فرو میگذارند (سوره قیامت آیات  21و .)21
سخت شیفته مال و ثروت است« :و إنّاه لحابّ الخیار لشادید» (ساوره
العادیات آیه )8
کم ظرفیت و کام طاقات اسات؛ از ایان رو ،در مواجهاه باا مشاکالت
اقتصادی ،بیتابی میکند و به هنگام گشاایش و رفااه ،بخال مایورزد:
«إنّ اإلنسان خلق هلوعا*إذا مسّه الشرّ جزوعا* و إذا مسّه الخیر منوعا»
(معارج )1221

در مقابل ،انسانِ «تربیت یافته ،تزکیه شاده و اخاالق مادار» قارار دارد کاه
خلیفه خدا «و إذ قال ربک للملئکه إنی جاعل فی األرض خلیفه» (سوره بقره ایه
 )01معلّم و مسجود فرشاتگان( ،و إذ قلناا للملئکاه اساجدوا ألدم فساجدوا إال
ابلیس أبی و استکبر و کان من الکافرین» (بقره آیه  )33و برخاوردار از کرامتای
ویژه «و مقامی بس ارجمند است (اسراء آیه 71؛ حجرات آیاه  )13و از دیادگاه
اسالم« ،انسان اقتصادی مطلوب» به شمار میرود .ویژگیهای چنین انسانی که
در مقابل ویژگیهای انسان اقتصادی مطرود قرار دارد ،چنین است:
 .1با منافع دیگران هماهنگ ،بلکه در موارد الزم ،آن را بر منفعت شخصی
خودش مقدّم میدارد« :و یؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصه»
(حشر آیه )2
 .2دلداده و وابسته به ثروتش نیست ،بلکه آن را در مسایر رضاایت الهای:
«ینفقااون أمااوالهم ابتغاااء مرضااات اللّااه» (بقااره )265 /و خاادمت بااه
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نیازمندان« :و فی أموالهم حقّ للسائل و المحروم» (ذاریات آیه  )12باه
کار میگیرد.
 .3متین و خویشتندار است .در برابر نابسامانیهای اقتصاادی و مشاکالت
زندهگی ،شکیباااایی میورزد« :و الصاااابرین علی ما أصابهم» (الحاج
آیه  )35و هنگام رفاه و آساایش ،طغیاان نمایکناد و باه سرمساتی و
شادمانی و فخرفروشی آلوده نمیشاود« :إنّاه لفارح فخاور* إالّ الاذین
صبروا و عملوا الصالحات» (هود  11و .)11
 .4آینده نگر و دارای بینشی عمیق اسات؛ از ایانرو ،دارایای خاویش را در
«سودایی مقدس» ،وسیلهای برای نیل به منافع درازمدّت و سود و لذّت
پایدار قرار میدهد« :إنّ الذین یتلون کتاب اللّه و أقاموا الصاله و أنفقاوا
ممّا رزقناهم سرّا و عالنیهً یرجون تجاره لن تباور* لیاوفیّهم أجاورهم و
یزیدهم من فضله» (فاطر  22و .)31
بی تردید ،دستیابی به چنین اوصاف و شخصایتی ،جاز در پرتاو آماوزههاای
اخالقیِ مبتنی بر وحی و تزکیه نفس امکانپذیر نیست و ایان مهام کاه هماان
تربیت و هدایت انسانها باه ساوی کماال و تعاالی اسات ،هادف اصالی نظاام
اقتصادی اسالم به عنوان بخشی از مجموعاه دیان اسات و بادینساان ،پیوناد
ناگسستنی اخالق با اقتصاد آشکار میگردد.
برای روشن کردن بیشتر این پیوند و آثار آن ،آموزههای اساالمی را در ساه
بخش «اخالق کار ،تشبثات اقتصادی و تولیاد»« ،اخاالق توزیاع و تجاارت» و
«اخالق مصرف» به اختصار بررسی میکنیم.
اخالق کار و توليد
امروزه نظریه پردازان اقتصاد و توسعه بر این باورند که از میان سرمایههاای
فیزیکی ،تکنولوژی و انسانی ،آنچه بیش از همه در مسیر تحوّالت تمدّن بشری،
مهم و مؤثر است« ،متغیار کاالن سارمایه انساانی و بهارهوری صاحیح از آن»
میباشد .از سوی دیگر ،عامل زیربناایی تحاوّالت صانعتی و اقتصاادی« ،تغییار
خصلت اخالقی و فرهنگی و وجود تصوّرات عمومی درسات از مفااهیم اساسای
توسعه ،همچون کار و زمان» است.
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آموزههای اسالمی ،بیش از هر مکتب و اندیشهای ،به ارزش و اخاالق کاار،
اهتمام ورزیده است که در صورت ارایه صحیح و نهادیناه شادن آن در فرهناگ
عمومی ،تحوّالت ژرفی را در جهت تکامل اخالق کار و رشد اقتصاد ملّی موجاب
میشود.
جایگاه کار ،تشبثات و توليد در قرآن و حدیث
با آنکه کار نزد بسیاری از نژادهای بشری در روزگاران گذشته ،امری سخت،
سخیف و مخصوص بردهها به شمار میرفته اسات ،در معاارف اساالمی ،کاار و
فعالیتهای تولیدی ،جایگاهی بس ارجمند دارد؛ قرآن کریم در آیههاای فراوانای
یادآوری میکند که خداوند ،منابع و امکانات تولید را در اختیار انسانها قارار داده
و با تأکید بر تصرّف در عوامل تولید ،آنان را به آباد کردن زمین و برطرف کردن
نیازهای معیشتی خود ،تشویق کرده است و میفرماید« :هو أنشأکم مان األرض
و استعمرکم فیها (سوره هود ایه « )10اللّه الذی سخّر لکم البحر لتجری الفلک
فیه بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلّکم تشکرون* و سخّر لکم ما فیالسموات و ما
فیاألرض جمیعا منه» (جاثیه 12 /و .)13
مصداق بارزِ «ابتغاء فضل» در اینگونه آیههاا« ،فعالیتهاای تولیادی» اسات.
افزون بر اینها ،آیههایی که به «فراهمسازی زمیناه تولیاد» اشااره دارناد و نیاز
آیههایی که به «مطلق تصرّف» یا «آمادگی همه جانبه» فرمان میدهند ،نیز باه
گونه التزامی ،بر مطلوبیت فعالیتهای تولیدی داللت دارند.
روایتهایی که دیدگاه اسالم را در این باره مشخص کرده اند ،نیز از تناوع و
گستردگی ویژهای برخوردارند« :ارزشگذاری معناوی فعالیاتهاای تولیادی« و
«تبیین ارزش مادّی کار و فلسفه و آثار آن» ،از مجماوع ایان آماوزههاا در ایان
زمینه ،نکات ذیل مستفاد میگردد:
 .1در نظام ارزشگذاری اسالم ،کار و تولید ،نه اماری صارفاً ماادّی ،بلکاه
عبادتی بزرگ و دارای ارزش ذاتی است؛ بادین معناا کاه کاار و تولیاد،
صرفاً مقدّمه کسب کردن سود و درآمد یا ضارورتی بارای جلاوگیری از
فقر نیست ،بلکه نفس کار کردن به سبب آثار مثبت اقتصادی ،روحای و
اخالقی آن مطلوب است؛ از اینرو ،انسان در عین توانگری و بینیاازی،
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موظّف به کار و تالش است و در عین حال ،ارزش آن ،به رعایت اخالق
کار منوط میباشد.
حقّ تولید و بهرهبرداری از زمین و امکانات آن ،برای تمام انسانهاست،
نه گروهی خاص .که همانا با نظریه اصل تساوی فرصتها برای هماه
همخوانی کامل دارد.
کار و تالش با اخاالق و دیناداری ،رابطاهای متقابال دارد؛ کاار ،بساتر
مناسبی برای رشد فضیلتهای اخالقی و یاور انسان در دینداری است و
در مقابل ،گزارههای اخالقی و آموزههای دینی ،مشوّق و زمینهساز کاار
بیشتر است.
بیکاری ،افزون بر رکود اقتصادی ،آثاار مخرّبای نیاز بار جسام ،جاان و
اخالق آدمی وارد میکند و زمینه بروز «مفاسد اخالقای و اجتمااعی» و
«سلب نشاط زندهگی» را فراهم میسازد.
در حدیث صحیح از آنحضرت (ص) نقل قاول شاده اسات کاه ایشاان
فرمودند" :هر آیینه برای زندهگی تان چنان کار نمایید که شما هیچوقت
نمیمیرید و برای آخرت تان چنان عبادت نمایید که گویا همین لحظاه
میمیرید".
مطابق دساتیر قرآنی برای انسان امر شده است تا نصیب و سهم خود از
دنیا را فراموش نکند یعنی برای راه اندازی تشابثات مشاروع و اساتعمار
زمین و مواهب داده شده برای وی نهایت تالش و سعی را به خرچ دهد
چنانچه خداوند (ج) میفرماید" :و ال تنس نصیبک من الدنیا".
مبحث معامالت منحیث یکی از بخشهای اساسی فقه اساالمی تماام
شرایط راه اندازی تشبثات اقتصادی از قبیل انجاام عقاود و تصارفات و
تسهیل امور تجارتی را به شکل خیلی جامع در البالی احکام افتراضای
بحث نموده است که قوانین مدنی و تجارتی تمام کشورهای اسالمی از
آن متأثر بوده انتظام امور مذکور را از قرنها بدینسو عهدهدار میباشد.
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قابالً اشااره شاد کاه ارزش کااار و تولیاد در اساالم ،باه رعایات اخااالق و
ارزشهای دینی در این عرصاه مناوط اسات .عناصار اخالقای کاار و تولیاد در
آموزههای دینی بسیار گسترده است .تحقّق عینی این عناصر ،از یکسو ،زمینهساز
گسترش و بهینهسازی فعالیتهای تولیدی و در نتیجه رشد اقتصاادی اسات و از
سوی دیگر ،ضمن جهتدهی به فعالیتها و سرمایهگذاریها ،سالمسازی آنهاا را
موجب میشود .برخی از مهمترین این عناصر به همراه کارکرد اقتصادی اخالقی
آنها چنین است:
 .1هدفمندی و انگیزه سالم :در نگرش اسالم ،هدف نهایی انسان ،تکامال
در پرتو نیل به قرب الهی است؛ از اینرو ،هدف نهایی نظاام اقتصاادی
اسالم ،فراهم کردن زمینههاای الزم بارای دساتیابی افاراد باه کماال
مطلوب است .برای تحقّق این هدف ،یکسری «اهداف میاانی» مطارح
میگردد که از یکسو ،به عنوان انگیزههاای فعالیاتهاای تولیادی فارد
مسلمان تلقّی میشود و از سوی دیگر ،مقدمه نیل به هدف نهایی است
انجام دادن وظایف عبادی تأمین نیازهای زندهگای و رسایدن باه رفااه
نسبی ،خودکفایی و اقتادار جامعاه و مشاارکت در خادمات اجتمااعی از
مهمترین اهداف فرد مسلمان در کار و تولید است
 .2وجدان کاری« :وجدان کااری» باه معناای «گارایش باه انجاام دادن
صحیح کاار و وظاایف شاغلی ،بادون نظاارت مساتقیم» اسات کاه از
نشانههای آن ،انجام کار بیشتر و بهتر ،کنترل درونی و مسؤولیتپذیری
است .عواملی چند بر ایجاد و تقویت وجدان کااری ماؤثر اسات کاه در
متون دینی ،مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است؛
 .3تخصص و تعهّد« :تخصّص و تعهّد» ،دو ویژهگی اساسی نیاروی کاار و
مدیریت است که در آموزههای دینی ،به شدّت ماورد تأکیاد اسات ،باه
گونهای که ممکن نیست هیچ یاک بادون دیگاری ،ماالك ارزیاابی و
مطلوبیت باشد» :قال اجعلنی علی خزائن األرض إنّی حفیظ علیم» یعنی
گفت که من را به خزائن زمین مسلط گردان و هر آئینه محافظت کننده
ای دانا خواهم بود( .یوسف)55 /

193
در بینش اقتصادی اسالم« ،متعهّد غیر متخصّاص» در ردیاف «متخصّاص
خائن» قرار میگیرد .از اینرو آگاهی از دانشهای هر زمان و افزایش تخصّاص،
در کنار پاکی و تعهّد ،از وظایف دینی نیروی کار است ،به گوناهای کاه تعهّاد او
اقتضا میکند ،از پذیرش کاری که تخصّص و توان آن را ندارد ،خاودداری ورزد.
فقه اسالمی کسانی را که تخصص کار الزم در رشتههای مشاخص و یاا ارایاه
خدمات مشخصی را ندارند و به آن تمسک ورزند قابل مجازات میداند .از سوی
دیگر مسایل مربوط به علوم تجربی و عقلی را مربوط به اهل آن میداند چنانچه
حینی که حضرت محمد (ص) مردم مدینه را از القاح درختان خرما منع فرماود و
بعدآً حاصالت مطلوب در همان سال به دست نیامد برای مردم فرمودند که شاما
به امور دنیای تان از من بهتار مایدانیاد یعنای تجربیاات علمای آناان را تائیاد
فرمودند.
نقش ارزشهاي معنوي در رشد اقتصادي
بیتردید ،هدف ارزشهای اعتقادی و اخالقی در گاام نخسات ،بازساازی و
تکامل روحی انسان و تهذیب نفس اوست .با ایان حاال ،ارزشهاای مبتنای بار
جهانبینی دینی (در صورت تحقّق عینی و عدم تحریف آن) تأثیر تعیین کنندهای
در پیشرفت اقتصادی افراد و جوامع دارد .این نکته یادکردنی است که اعتقاد باه
تأثیر معنویات بر اقتصاد ،هرگز به معنای نفی یاا تضاعیف نقاش اساباب ماادّی
نیست ،بلکه مقصود ایان اسات کاه در کناار عناصار ماادّی همچاون سارمایه،
تکنولوژی و نیروی کار ماهر؛ و عوامل معنوی مانناد اعتقاادات دینای صاحیح و
اخالق و اعمال نیک نیز در رشد اقتصادی مؤثر است.
تأثیر باورها و رفتارهای ارزشی و ضد ارزشی بر رشد و رکود اقتصادی خیلای
با اهمیت اند .یک متشبث اقتصادی مسلمان در اثنای انجام معامالت و کار و بار
تجارتی همواره معتقدات غیبی خود را ناظر میداند و هیچگاه باه عملای دسات
نمیزند که سبب زیان اخروی وی گردد و یا هم به مناافع اجتمااع صادمه وارد
نماید .از همینرو است که فقهای اسالمی بارای اعماالی مانناد غابن ،تادلیس،
احتکار و غیره موئیدات شرعی را پیشبینی کرده اند .رعایت این ماوازین حاامی
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حقوق عرضه کننده و مصرف کنناده هاردو باوده پیشارفت و انکشااف باازار را
تضمین میکند.
اخالق توزیع و تجارت
توزیع نابرابر ثروت و امکانات ،از مهمترین مشکالتی است که اغلب جواماع
بشری و از جمله کشور ما از آن رنج مایبارد .آماوزههاای اساالمی ،باه هادف
برقراری عدالت اقتصادی و مقابله با فقر و زراندوزی (تکاثر) ،شیوههاایی را ارائاه
نموده است که یکی از آنها «مقابله فرهنگی با خاستگاهها و پی آمادهای فقار و
تکاثر در قالب ارائه اخالق اقتصادی» است.
تحقّق اخالق اقتصادی و رفتارهای برخاسته از آن که در ادامه مایآیاد ،بار
یک سلسله اصول اعتقادی و زیرساختهای معرفتی جامعه اسالمی مبتنی اسات
که مهمترین این اصول سه مورد است:
 .1اصل مالکیت خداوند و جانشینی و امانتدار بودن انسان.
 .2اصل عدالت ،نفی افراط و تفریط مالی (فقر و تکاثر) و لزوم برخاورداری
«تمام مردم» از «همه امکانات» با پذیرش اختالفای معقاول در ساطح
برخوردار.
 .3اصل اخوّت که در عرصه اقتصادی ،به شکل مواسات مالی و نیاز ایثاار
مالی ،به شدّت مورد تأکید است.
اخالق مصرف
مصرف ،از نظر اقتصادی ،هم علّت غایی تولید و توزیاع اسات و هام علّات
صوری؛ بدین معنا که این ،مصرف کننده اسات کاه باه تولیاد و چگاونگی
توزیع ،شکل و جهت میدهد .نقش مصرف بر سایر عرصههای اجتمااعی و
سیاسی و نیز آثار آن بر جسم و جان آدمی کامالً روشن است .از سوی دیگر،
الگوی مصرف فرد و جامعه ،متأثر از عوامال متعادّد اقتصاادی ،اجتمااعی و
فرهنگی است و در این میان ،اصول و ارزشهاای اخالقای و دینای ،نقاش
تعیین کنندهای در تعیین الگوی مصرف دارد.
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محدودیتهاي مصرف
از آنجا که مصرف از دیدگاه اسالم ،همچاون مقدماهای بارای رسایدن باه
سعادت حقیقی و کمال مطلاوب اسات ،مصارف کاالهاایی کاه آدمای را از
رسیدن به آن باز دارد ،ممنوع است .مهمتارین محادودیتهاای مصارف در
ذیل میآید:
 .1کاالهای ممنوع
 .2اسراف و تبذیر :به سبب پی آمدهای بیشمار اسراف و تبذیر در عرصاه
اقتصادی ،تضییع حقوق دیگران ،مفاسد اخالقی و سقوط معنوی ناشای
از آن دو ،بخش وسیعی از آموزههای اخالقی اقتصادی اسالم ،باه ایان
موضوع اختصاص دارد .بخشی از این آموزهها عبارت اند از:
 تعیین معیارهای اسراف و تباذیر؛ شاامل :مصارف در راه معصایت،
تضییع کاالها ،زیانبار بودن مصرف و استفاده فراتر از حدّ نیاز.
 تبیین گسترده اسراف و تبذیر و استثنا ناپذیر بودن آن7

پایان

نوت :در زمان تبدیل شدن این کتاب به فایل  PDFتعداد از صفحات اش جا
تبدیل نموده است که مطابق به فهرست کتاب نمیباشد ،امیدواریم معذرت ما را
بپذیرید!
سپاس
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