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  نامه نويسنده براي ترجمه و انتشار اثر توسط مترجم تصوير اجازه



   

  مترجم مترجمگفتارگفتار  پيشپيش   
پژوهان علم  يك ضرورت تحصيلي براي دانش» آدام اسميت«هاي  انديشهآشنايي با 

مانند اين » آدام اسميت«ورود به مباحث اقتصادي بدون آشنايي با آراي . اقتصاد است
كه » نيوتن«يا » ارسطو«است كه كسي بخواهد فلسفه يا فيزيك بخواند، اما نداند كه 

آموختگان  چنين ضرورتي البته به اين معنا نيست كه همه دانش. اند اند و چه گفته ودهب
اتفاقاً . اند اند و فهميده علم اقتصاد الزاماً رساالت فلسفي و اقتصادي او را به دقت خوانده

در زمرة آن دسته از مشاهير » آدام اسميت«قضيه درست برعكس است زيرا گر چه 
اند، اما آن چه  آموختگان علوم انساني شنيده اش را همه دانش آوازهبرجستة دنيا است كه 

هاي او به گوش به ديگران رسيده عمدتاً در حد نقل قول چند جمله مشهور و  از انديشه
هاي او از زبان كساني بوده كه با نظرياتش موافقت يا مخالفت  يا نقد و تحليل گفته

. را بدون واسطه و به دقت مطالعه كرده استاند و كمتر كسي متن اصلي آثار او  داشته
  !  انگيزي ناشناخته مانده است شود گفت كه او از فرط شهرت تا حد شگفت بنابراين، مي

توان داليل فراواني آورد، اما در اين جا به ذكر يك دليل اكتفا  در اثبات ادعاي فوق مي
سنت «شگاه معروف آموخته دان  دانش، ايمون باتلر حاضر،نويسنده كتاب. كنم مي

شناسي و اقتصاد است و از همان دانشگاه نيز  هاي روان اسكاتلند در رشته» اندروز
گذار و مدير يك انديشكدة معتبر  او در عين حال بنيان. دكتراي فلسفه گرفته است

ها رساالت آدام  دكتر باتلر سال. است» مؤسسه آدام اسميت«اقتصادي در لندن به نام 
اش را به نام  ت مطالعه كرده و به قدري به او عالقه دارد كه انديشكدهاسميت را به دق

» ثروت ملل«كند كه رسالة  وي در ابتداي اين كتاب اظهار مي. گذاري كرده است او نام
رغم   اما علي،ست اهاي دنيا ترين كتاب  يكي از مهم،با حجمي در حدود هزار صفحه

امروزي نفوذناپذير باقي مانده » خوانندگان «هاي بياني براي اهميتش، به دليل پيچيدگي
تواند خوانندگان چيني يا فارسي زبان  طبعاً نمي» خوانندگان«منظور نويسنده از . است
كرده هستند و به   زند كه تحصيل او دارد از خوانندگان انگليسي زباني حرف مي. باشد

ي خواندن اين كتاب و فلسفه و علوم اقتصادي و اجتماعي عالقه دارند اما باز هم برا



  گفتار مترجم پيش

6  

براي » ثروت ملل«حال بايد پرسيد كه اگر رساله . درك آن با مشكل مواجهند
 براي من فارسي زبان چگونه ،نفوذناپذير بوده» آدام اسميت«همشهريان انگليسي زبان 

توانسته شناخته شده باشد؟ متأسفانه بايد پذيرفت كه ما هرگز شناخت درستي از  مي
چه  ايم و هميشه به آن هايش را نخوانده ايم زيرا كتاب هاي آدام اسميت نداشته انديشه

  .ايم اند بسنده كرده ديگران در مورد او به ما گفته
ناپذير او به نيكي  خواهي و باور خلل نيك» آدام اسميت«فرد هاي منحصر به  يكي از ويژگي

هاي آشكار  او برخالف بسياري از متفكران پيش و بعد از خود براي بدي. ذاتي انسان است
زدن،   هايي مانند حسد، دروغ، عهدشكني، الف از نظر او بدي. بافي نكرد ها فلسفه آدم

 و جنايت هيچ كدام اصالتي ذاتي و ،، ظلمهايي نظير دزدي، خيانت آزمندي، و حتي پليدي
. هاي ذاتاً خوب هستند انسان» ناداني« بلكه همگي حاصل ،مستقل در فطرت انساني ندارند

 بلكه يك ،كند موجود پليدي نيست گويد يا كسي كه دزدي مي زني كه دروغ مي آدم الف
طا شده و اش دچار ضعف و خ كه در قوه تشخيص و قضاوت عقليناداني  است، نادان
  . شمول رفتار انساني تطبيق دهد تواند رفتار خود را با قواعد كنش و غايات جهان نمي

ها و دقت در نحوة تعامالت مردم در  با مشاهده رفتار انسان» آدام اسميت«به عالوه، 
نهايت تأثيرگذار و   اما بي،شان به كشفيات به ظاهر ساده زندگي و كسب و كار روزانه

به طور مثال، او براي نخستين بار به اين حقيقت شگفت پي برد .  آمدسودمندي نائل
جويي منافع  و پي) سيرت هستند نفسه موجوداتي نيك كه في(ها  خواهي آدم كه خويشتن

 بلكه از ،ها ندارد شان نه تنها امري نكوهيده نيست و حكايت از بدي انسان شخصي
ها و موتور اصلي توليد ثروت و  ترين عوامل ايجاد صلح و همدلي بين انسان مهم

كشفيات او به سرعت تبديل به قواعد و مباني علم مدرن . خوشبختي در جامعه است
  . اقتصاد شدند و زندگي جوامع انساني در اين سياره را به ميزان شگرفي بهبود بخشيدند

هاي او به  در تمام نوشته» آدام اسميت«خواهي، و صداقت فكري  انديشي، نيك روشن
ناشده باشد براي  اي تحريف اميدوارم كه ترجمه اين كتاب مقدمه. وشني آشكار استر

قدر اسكاتلندي از زبان خود او و  هاي اين فيلسوف گران آشنايي بيشتر با افكار و انديشه
  .اند نه از دريچه نگاه كساني كه به احتمال زياد هرگز آثار او را به دقت نخوانده

 1392 ردادم -برديا گرشاسبي 



 

   

  

مقدمه مقدمه   
 كتابي پيشرو 1»جستاري در ماهيت و علل ثروت ملل«رساله معروف آدام اسميت به نام 
خوانندگان امروزي اين اثر سترگ .  صفحه950در حدود  در باب اقتصاد است با حجمي

هاي بالغي و   با زباني مشحون از آرايه،»ثروت ملل«: يابند را تقريباً نفوذناپذير مي
زند كه در يك مورد  هاي مطولي گريز مي  به حاشيه،ر زبان كنونيواژگاني نامرسوم د

هاي قرن هيجدهمي آن بسياري اوقات  شمار مثال هفتاد صفحه ادامه يافته است و بي
  .دنساز د او را سردرگم مينبه عوض اين كه خواننده امروزي را روشن كن

آدام اسميت . ست ااهاي دني ترين كتاب يكي از مهم» ثروت ملل«با وجود اين، رساله 
با اين كتاب در عرصه اقتصاد همان كاري را كرد كه نيوتون و داروين در فيزيك و 

 معارف قديمي و مرسوم در باب تجارت و »ثروت ملل«. شناسي كردند زيست
ها را مطابق با اصولي كامالً جديد  بازرگاني و سياست عمومي را در پيش نهاده و آن

. بريم اي ثمربخش از آن بهره مي تا همين امروز نيز به گونهدوباره بيان نمود كه ما 
 را چونان ميزاني از ثروت ملي طرح كرد؛ 2»توليد ناخالص داخلي«آدام اسميت مفهوم 

 ممكن 3»گرايي تخصص« و عظيمي را كه به واسطة تقسيم كارمنافع توليدي 
 بلكه طرفين ،شناسايي كرد؛ تشخيص داد كه از تجارت نه فقط فروشندهگردند  مي

برند؛ متوجه شد كه بازار يك مكانيسم خودكار است كه با  مبادله هر دو نفع مي
دهد، و دريافت كه اين مكانيسم خودكار  يِ بسيار منابع را تخصيص ميكارامد

. پذير كرده است همكاري گسترده و پرباري را در بين توليدكنندگان مختلف امكان
ناپذير از   بخشي جداييچون همها  ، تمام اين ايدهاكنون پس از گذشت بيش از دو قرن

  . اند ساختار اساسي علم اقتصاد پا برجا مانده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
2. gross domestic product 
3. specialization 
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.  اما خواندنش تقريباً ناممكن است،ارزش خواندن را دارد» ثروت ملل« رسالة ،بنابراين
اي كه  نسخه: اي بسيار مختصرتر از اين رساله است  ما امروز نياز داريم نسخهآن چه

 به زباني مدرن  بلكه،ران مدرنآدام اسميت را نه با عبور از صافيِ نظر مفس هاي ايده
به روزرسانيِ زبان و : كتاب حاضر دقيقاً با همين هدف نگاشته شده است. ارائه كند

هاي  اصطالحات تخصصي، همراه با ذكر تعدادي از جمالت معروف آدام اسميت و مثال
 و هواي نسخه اصلي كتاب كفايت كند، به او تا آن حد كه براي به دست دادن حال

هايي در حاشيه به منظور روشن ساختن اين كه مفاهيم اقتصاديِ امروز  اضافة يادداشت
  .اند هاي اولية آدام اسميت پرورش و توسعه يافته چگونه از بطن ايده

 همين شيوه در مورد ديگر اثر سترگ آدام اسميت نيز اعمال شده است، يعني رساله
.  منتشر گرديد و او را به شهرت رساند1759 كه در سال 1»ي عواطف اخالقيتئور«

 2»دانشگاه گالسكو«كه ماحصل دوران تدريس وي در درس فلسفه در (رساله مزبور 
. پردازد به توضيح اخالق با رجوع به طبيعت انسان چونان يك موجود اجتماعي مي) بود

 و ترين مقامات كه يكي از عالي[ا  نوجوان ر3»هنري اسكات«اين كتاب پدرخواندة 
 به قدري تحت تأثير قرار داد كه وي فوراً آدام اسميت را با ] اسكاتلند بودزادگان اشراف

اش و همراهي او در يك  العمر به عنوان آموزگار شخصي نوه پرداخت حقوق مكفي مادام
  . سفر آموزشي در سرتاسر اروپا استخدام كرد

گيري از   با بهره،داشتدر اختيار اسميت كه اكنون ديگر به اندازه كافي وقت آزاد 
اي كه طي اين مسافرت سراسري در اروپا به دست آورده بود طرح اولية  هاي تازه بينش

وي پس از بازگشت . تبديل شد» ثروت ملل« كتابي را آغاز كرد كه در نهايت به رسالة
 منزلش در اسكاتلند به نوشتن و پيرايش و تكميل متن  سال در10از مسافرت، به مدت 

هاي خود با روشنفكران برجسته آن دوران در لندن  اين كتاب و بحث درباره ايده
موفقيت بزرگ ديگري براي آدام اسميت به » ثروت ملل«نسخه نهايي كتاب  .پرداخت

  . شدهاي مختلف ترجمه و بارها تجديد چاپ ارمغان آورد و به سرعت به زبان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. The Theory of Moral Sentiments 
2. Glasgow University, Scotland 
3. Henry Scott, 3rd Duke of Buccleuch 
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ها  طرز تفكر غالب در آن زمان اين بود كه ملت. اين كتاب مضموني انقالبي داشت
» ثروت ملل«بايست امور تجاري خود را از كشورهاي ديگر در امان نگه دارند و  مي

داد كه تجارت آزادانه بين  اين كتاب نشان مي. كرد مستقيماً به اين طرز تفكر حمله مي
اسميت . انجامد به بهبودي وضع طرفين تجارت مي) يك ملتو نيز بين افراد (ها  ملت
از طريق اعمال (ها با مداخله در اين آزادي  كرد كه دولت استدالل مي» ثروت ملل«در 

كردند بلكه موجب  نه تنها مردمشان را ثروتمندتر نمي) ها ها، و ماليات ها، تعرفه كنترل
  .شدند ها مي فقيرتر شدن آن

ها  اين ايده.  بر سياستمداران تأثير گذاشت و روند امور را تغيير دادهاي آدام اسميت ايده
ها و سوبسيدها شد   و لغو تعرفه،هاي تجاري، اصالح وضعيت ماليات منجر به عقد پيمان

كه همين امر به نوبه خود عصر طاليي تجارت آزاد و كاميابي جهانيِ قرن نوزدهم را 
  .رقم زد

  چگونگي طرح مطالب در اين كتابچگونگي طرح مطالب در اين كتاب
بندي عادي چاپ شده   در پي خواهد آمد، تمام مطالبي كه با فونت و حاشيهآن چهدر 

هايي كه  پاراگراف. نويسنده كتاب استهاي آدام اسميت به قلم  استداللاي از  چكيده
مطالبي كه به صورت . دهاي خود آدام اسميت هستن تورفتگي دارند كلمات و جمله

 آدام آن چه از ده توضيح نويسندة كتاب استشبا اندكي تورفتگي چاپ » ايتاليك«
   .ها حائز اهميت هستند اسميت گفته و نيز توضيح در مورد اين كه چرا اين گفته

  
************  

 همگي اند قرار گرفته [] جمالت و عباراتي كه مابين عالمت كروشه: توضيح مترجم
  .اند تر شدن موضوع به متن اضافه شده توسط مترجم و به منظور روشن

  
  



  مقدمه

10  

  
  

  



   

   

  »»ثروت مللثروت ملل««اي از رساله اي از رساله   چكيدهچكيده

 

  
يعني مقدار و ميزاني كه يك فرد ــ ثروت يك ملت سرانة توليد ملي آن ملت است

اي از منابع طبيعي كه يك كشور ممكن  براي هر آميزه. كند عادي در عمل توليد مي
انة توليد آن كشور به نسبت جمعيت است در تملك داشته باشد، اندازه يا ميزان سر
اما اين ميزان سرانه به يك عامل . شاغل در كارهاي توليدي بستگي خواهد داشت

 و مهارتي كه اين نيروي كار با آن كاراييتر نيز بستگي دارد، يعني به سطح  بسيار مهم
  . آمده است به استخدام در

در آن دوران . شد ايده فوق در آن زمان يك نوآوري عظيم محسوب مي
در فلزات ــ شود حكمت غالب اين بود كه ثروت در پول خالصه مي

كند كه ثروت حقيقي به  اما اسميت اصرار مي. بها مانند طال و نقره گران
محصول «يعني ــ كند واقع آن چيزي است كه پول آن را خريداري مي

 آن اين همان مفهومي است كه امروزه. »ساالنة زمين و نيروي كار جامعه
شناسيم و به عنوان معيار پيشرفت و   مي1»توليد ناخالص ملي«را به نام 

  .شود ميكاميابي كشورهاي مختلف از آن استفاده 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. Gross National Product or GNP 
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 كاراييپردازد كه به وسيلة آن   به بررسي مكانيسمي مي1»ثروت ملل« اول رساله دفتر
) ده خواهد شد كه در ادامه نشان دا گونه همان(اشتغال مولّد . يابد توليد بهبود مي

به چه نحوي مورد استفاده ) و چه مقدار از سرمايه (2بستگي به اين دارد كه سرمايه
توليد ملي . پردازد به همين موضوع مي» ثروت ملل« دوم دفترگيرد و  قرار مي

 سوم آن را مورد دفترپذيرد كه   به ميزان زيادي از سياست عمومي تأثير ميچنين هم
هاي گوناگون  ه چهارم در پرتو مالحظات فوق به ارزيابي نظريردفت. دهد توجه قرار مي
 پنجم نيز به شناسايي نقش صحيح دولت، اصول مالياتي، و دفتر پردازد و اقتصادي مي

  .پردازد تأثير دولت بر اقتصاد مي
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . استبه فصول مختلف تقسيم شدهآن  و هر دفتر ،رسالة ثروت ملل به پنج دفتر. 1
   .كنيم استفاده مي) »capital«يا (» سرمايه«كند ما به جاي آن از  استفاده مي) »موجودي«يعني (» stock«هر جا اسميت از كلمه . 2
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   اقتصادي و عوامل توليد اقتصادي و عوامل توليدكاراييكارايي  : : دفتر اولدفتر اول
  

  وريوري  گرايي و بهرهگرايي و بهره  تخصصتخصص
اهميت  به طور مثال، توليد بي.  اقتصادي استكاراييكليد  )قسيم كارت (1گرايي تخصص

حتي اگر مواد اوليه مورد نياز براي توليد . سازي را در نظر بگيريد  سوزنيك كارگاه 
ما گداخته و آماده   د و فلز مربوطه را براين از پيش از معدن استخراج شده باش سوزن

 در روز به رنج و زحمت  سوزنساخت يك عدد كرده باشند باز هم اكثر ما حتي براي 
با وجود . ما خارج است ها به كلي از عهده  تا از آن20خواهيم افتاد و بدون شك ساخت 

دليل . كنند  توليد مي سوزن عدد 48000سازي روزانه   سوزناين، ده نفر در يك كارگاه 
.  تخصص دارد سوزناين امر آن است كه اين افراد هر كدام در يك بخش از توليد 

كند، يكي  ها را صاف مي كند، ديگري سيم هاي سيمي را براي كار آماده مي يكي رشته
ها  كند و آن ديگري ته آن ها را تيز مي  سوزندهد، يكي نوك  ها را به اندازه برش مي آن

كند و  عمليات تخصصي بيشتري طلب مي  سوزنساختن و كارگذاشتن ته . كوبد را مي
گرايي  تخصص. ها باز هم نيازمند تخصص بيشتر است بندي آن ها و بسته  سوزنآبكاري 

  .  را هزاران بار بيشتر كرده است سوزنوريِ فرآيند توليد  بهره) تقسيم كار(
گرايي نه تنها در درون  وري موجب گرديد كه تخصص اين دستاورد عظيم در بهره

داري بسيار  ثال، حرفه مزرعهبه عنوان م. ها نيز باب گردد  بلكه ما بين آن،ها حرفه
داران تمام وقت خود را صرف رسيدگي به زمين و  شود اگر مزرعه تر ميكارامد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اغلب با هم مترادف هستند و ) division of labour(» تقسيم كار«و ) specialization(» گرايي تخصص«در مباحث اقتصادي دو اصطالح . 1
به معناي واقعي آن صورت پذيرفته » تقسيم كار«كند كه  دليل اين ترادف نيز كامالً روشن است چون متخصص شدن در يك كار فقط زماني معنا پيدا مي

  .مترجمــ انجام دهيد و به واسطة تكرار آن كار به مرحلة تخصص برسيد يعني زماني كه شما كاري مشخص و مجزا از كار ديگران ؛باشد
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محصوالت كشاورزي و دام و طيور خود كنند و مجبور نباشند خودشان براي ساختن 
به همين منوال، آهنگران و ميز و . ابزارآالت مزرعه و اثاثيه منزلشان وقت صرف كنند

 نيز قادرند به مراتب اثاثيه منزل و ابزارآالت بيشتري توليد كنند اگر مجبور سازان صندلي
نباشند وقت و تالش خود را صرف پرورش دام و كشت گندم براي تهيه خوراك خود 

 را كه به آن چهپردازند و  هاي خاصي مي يتشان به تخصصحتي كشورها در كلّ. كنند
  .كنند بل كاالهاي مورد نيازشان را وارد ميسازند صادر كرده و در مقا بهترين نحو مي

 كار، و بخش مولد بهبود در نيروي بيشترينرسد كه  به نظر مي
 و مهارتي كه به گيري قوه قضاوت و تصميم  زبردستي،اعظمي از

اي اعمال   اين نيرو در جهتي هدايت يا در زمينهها  آنواسطه
  1.دن از آثار تقسيم كار بوده باش،دنشو مي

توسط سه عامل ) پذير ساخته گرايي آن را امكان كه تخصص (كاراييگير  چشمافزايش 
  :قابل توضيح است

  است، مهارتي كه افراد به واسطة » افزايش سطح مهارت«عامل نخست
گاهي اوقات سرعت عمل كارگران . كنند تكرار مداوم يك كار كسب مي

 .انگيز است  شگفتواقعاًماهر در انجام برخي كارها 
 است، اتالفي كه در نتيجة رها كردن يك » كاهش اتالف وقت«وم عامل د

اي كه چند هكتار زمين  بافنده. آيد كار و پرداختن به كار ديگر به وجود مي
اش دست بكشد،  كند ناچار است كه از كار بافندگي زراعي را كشت مي

هاي زراعي راه   و مسافت زيادي در زمين،ابزارآالت كشاورزي فراهم آورده
كشند تا به كار ديگري بپردازند  ها هنگامي كه از يك كار دست مي آدم. ودبر

مقداري زمان الزم دارند تا بتوانند ذهنشان را به كار جديد مطعوف كنند و به 
هنگام بازگشت به كار نخست باز هم نيازمند صرف وقت براي تمركز دوباره 

 .تهاي ذهني را نبايد دست كم گرف اهميت اين گسست. هستند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1، پاراگراف 13. ثروت ملل، دفتر اول، فصل اول، ص. 1
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 ها و ابزارآالت  دستگاه«گرايي امكان استفاده از  و عامل سوم اين كه تخصص
هايي كه زمان و تالش مورد نياز براي  سازد، دستگاه را فراهم مي» اختصاصي

گاهي اوقات كارگران خودشان . دهند توليد را به ميزان زيادي كاهش مي
اند و در  بداع كرده انيروي كارجويي در  هايي براي صرفه ها و دستگاه شيوه

 صورت يآالت ها از سوي سازندگان ماشين  بهسازي دستگاه،موارد ديگر
اي مختلفي  هاي فني و حرفه اينك خود تبديل به مجموعه پذيرفته كه

 .اند و هر يك در زمينة خاصي تخصص دارند شده
خيل  بين همه افراد دهمكارياي از  مستلزم درجة پيشرفته »تقسيم كار«واضح است كه 

ترين كاال نيز همكاري هزاران نفر را به   حتي توليد ساده،به واقع. در كارهاي توليدي است
چينان،  به طور مثال، توليد يك كت پشمي نيازمند كار چوپانان، پشم. گيرد خدمت مي

هاي  حتي قيچي. تابان، بافندگان و بسياري افراد ديگر است رزان، نخ گران، رنگ رج
ها به خدمات  چيان و آهنگران است؛ و حمل و نقل پشم د كار معدنچيني نيازمن پشم

  . ها و افراد پاياني ندارد فهرست اين حرفه. سازان و تعميركاران نياز دارد دريانوردان و كشتي
اي كه باالپوش كارگر روزمزد است، با همة زبري و  مثالً پشمينه

. استاش، محصول تالش مشترك كارگراني پرشمار  زمختي ظاهري
بافنده گرفته تا  رز و ريسنده و ريس و رنگ چين و پشم از چوپان و پشم

دستيار پوشاك و منشي ثبت اقالم و بسياري افراد ديگر همگي بايد 
هاي گوناگون خود را در هم بيĤميزند تا همين  هنرها و مهارت

  1.محصول به ظاهر ساده و پيش پا افتاده تكميل شود
 خود يك نظام بسيار پيشرفتة كارامد بسيار ران متخصصِاين تشريك مساعي بين هزا

 و به واقع همين تشريك مساعي منشاء ثروت عظيم ،شود اقتصادي محسوب مي
 همكاري بين افراد به معناي آن است كه كاالها و 2.يافته است كشورهاي توسعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   11، پاراگراف 22. ثروت ملل، دفتر اول، فصل اول، ص. 1
جستند  همه دنيا منشأ ثروت را يا در طال و نقره ميدر دوراني كه . اش انگيز ديدگاه آدام اسميت را با حكمت رايج زمانه مقايسه كنيد تفاوت شگفت. 2

   .مترجمــ  دانست را سرچشمة اصلي ثروت و توانايي يك ملت مي» همكاري بين افراد متخصص«يا در محصول به دست آمده از زمين و زراعت، او 
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ز باعث وري ني گردند و افزايش بهره وريِ به مراتب بيشتري توليد مي خدمات با بهره
 حتي فقيرترين اقشار جامعه نيز به ،در نتيجه. تر شدن قيمت توليدات خواهد شد ارزان

اگر . طيف گسترده و گوناگوني از كاالها و خدمات دسترسي خواهند داشت
گرايي يا تقسيم كار در جامعه صورت نگرفته بود هزينه توليد به قدري باال  تخصص

   1.بود  به كلي از استطاعت اقشار فقير خارج ميرفت كه خريد اين كاالها و خدمات مي

  هاي متقابلِ حاصل از مبادلههاي متقابلِ حاصل از مبادله  منفعتمنفعت
آمد ستد و مبادله به وجود  و از بطن تمايل طبيعي انسان به داد) گرايي يا تخصص(تقسيم كار 

ما به هنگام مواجهه با ديگراني كه چيزهايي دارند كه ما خواهانش هستيم  .و توسعه يافت
اما شايد . قلبي به ما بدهند  بسيار بعيد است كه آن چيزها را صرفاً از روي خوشدانيم كه  مي

خواهند و به همين خاطر ممكن است  ها مي ما هم در عوض چيزهايي داشته باشيم كه آن
  .ها معاوضه كنيم هاي آن هايمان را در ازاي به دست آوردن داشته  داشتهحاضر باشيم كه

فروش و نانوا نداريم؛   ي قصاب و نوشابهما شام شبمان را از مهربان
شام شب ما حاصل توجهي است كه نانوا و قصاب به منافع خودشان 

مان به انسانيت ايشان  ما در معامله با اين افراد خطاب و توجه. دارند
ها به خودشان دارند و  اي است كه آن  بلكه به عشق و عالقه،نيست

 بلكه از منافعي ،گوييم زي نميها چي هايمان به آن هرگز از نيازمندي
   2.زنيم برند حرف مي ما مي ها از معامله با كه آن
كند  مراد مي» نفع شخصي«و » عشق به خويشتن« آدام اسميت از آن چه

مقصودي كه او از اين كلمات در ذهن . نيست» خودخواهي«يا » آزمندي«
 داريم كه اي است كه ما براي سعادت خودمان دارد ناظر به توجه و دغدغه

تئوري عواطف «او در كتاب . كامالً طبيعي و به واقع شايسته نيز هست
 اما در عين حال ،نامد  مي3»دورانديشي« اين توجه و دغدغه را »اخالقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  10، پاراگراف 22. ثروت ملل، دفتر اول، فصل اول، ص. 1
   12، پاراگراف 27 و 26، صفحات ثروت ملل، دفتر اول، فصل دوم. 2
3 .prudence -به نقل از رساله تئوري عواطف اخالقي، دفتر ششم، قسمت اول  .  ... 
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) و نه خودپرستي و آزار رساندن به ديگران(» عدالت«كند كه  تأكيد مي
  . ضرورتي بنيادين براي يك جامعه سالم انساني است

كنيم  كه مايحتاج مورد نيازمان را تأمين مي  ما از طريق همين عمل مبادله است،قعو به وا
ها به دست خودمان؛ و تجارت وضع هر دوي ما را كه  و نه از طريق ساخت و توليد آن

 در آن چههر كدام از ما براي به دست آوردن . طرفين مبادله هستيم بهتر كرده است
  .ايم ايم گذشت كرده  ارزش كمتري برايش قائل بودهآن چهنظرمان ارزشمندتر بوده از 

هاي بسيار مهم و اساسي است كه فهم آن را مديون  اين يكي ديگر از بينش
زيسته، درست مانند  در دنيايي كه آدام اسميت در آن مي. آدام اسميت هستيم

ي ستد پاياپا و شدند و نه با داد دنياي كنوني ما، اكثر كاالها با پول مبادله مي
 چنان به نظر ،شد از آن جا كه در زمان او پول عين ثروت تلقي مي. كاال
توانست از مبادله نفع  رسيد كه گويي در روند مبادله فقط فروشنده مي مي

آورد و  كنندة پول بود؛ يعني او ثروت را به دست مي چرا كه او دريافت[ببرد 
 به ايجاد شبكة همين تصور واهي منجر. ]داد خريدار ثروت را از دست مي

اي از مقررات محدودكننده بر سر راه تجارت شده بود تا مگر به اين  گسترده
وسيله از نشت پول به خارج از كشور يا شهر يا حتي به خارج از يك حرفه 

دهد كه نفع مبادله يك نفع دوسويه   اما اسميت نشان مي.جلوگيري شود
  .نده نيستكن است و بنابراين نيازي به وضع مقررات محدود

منافع حاصل از مبادله، و تمايل طبيعي ما به انجام مبادله، محركي براي ايجاد تقسيم 
 خودمان به خوبي قادر به توليدش هستيم آن چهكند كه از  براي ما صرف مي. كار است

 آن ،هميشه مقداري مازاد بر مصرفمان توليد كنيم تا بتوانيم در تجارت خود با ديگران
اي را تصور كنيد كه در آن به  ترين بيان، يك جامعه قبيله به ساده. دله كنيممازاد را مبا

واسطة وجود برخي استعدادهاي مشخص فيزيكي و ذهني، يكي از بقيه افراد آن قبيله 
... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دارندة معاني مختلفي است كه در اساس با هم مرتبط هستند و آدام اسميت از  در زبان انگليسي در بر» prudence« الزم به ذكر است كه واژه 
 به همين لحاظ مشكل بتوان يك معادل خاص براي اين كلمه در زبان فارسي يافت كه ناظر به .كند ي را مراد مياي از آن معان اين واژه مجموعه

گيري از عقل خويش است و هم به  هم به معناي توانايي شخص در اداره و انضباط امور خود با بهره» prudence « زيراتمام آن معاني باشد
ور به طور كلي، و نيز به معناي كارداني و قوة تصميم و قضاوت درست در استفاده از منابع و هم به معناي معناي خردمندي و زيركي در مديريت ام

   . مترجمــنگري در هنگام مواجهه با امور، به ويژه اموري كه متضمن خطري براي شخص باشند احتياط عاقالنه و برخورداري از ژرف
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اگر آن كه مثالً . در ساخت تير و كمان يا كلبه يا لباس يا فلزات بهتر و ماهرتر است
اش تير و كمان توليد  زد بيش از اندازة نياز شخصيسا بهتر از ديگران تير و كمان مي

آن وقت براي مبادله با ديگران و ) مثالً يك انبار پر از تير و كمان داشته باشد(كند 
به اين . چيزي براي عرضه خواهد داشت تأمين كاالهايي كه در ساختشان مهارت ندارد
د آن چيزي كه در ساختش تواند روي تولي ترتيب هر كدام از افراد آن جامعة كوچك مي

 تخصص دارد تمركز كند و بقيه مايحتاج خود را از طريق مبادله از ديگر توليدكنندگان
ساز مبادله  فلزكار مازاد چاقوهاي خود را با مازاد توليد پيكان .باكفايت تأمين نمايد

 مبادله سازد اش را با آن كه كلبه و سرپناه مي شده هاي دباغي كند و دباغ مازاد پوست مي
اي از وسايل گوناگون خواهد   هر كدام از افراد قبيله مجموعه،در آن صورت. خواهد كرد

  . اند ي بسيار توليد شدهكارامدداشت كه هر يك با مهارت و 
گرچه همكاري ــ توانند با هم همكاري كنند ها نيز مي ترين آدم بدين ترتيب حتي ناهمگون

دليل اين  بلكه به ،خواهي ت شكوهمند مهرباني و نيك نه از سر احساسا،دو نفر با يكديگر
  .اند  شخصي بردهاند نفع مبادالتي كه با هم داشتهيابند كه از  بينند و درمي است كه هر دو مي

    آورندآورند  تر به همراه ميتر به همراه مي  تر منافعي بزرگتر منافعي بزرگ  بازارهاي گستردهبازارهاي گسترده
رايي سوق گ بريم همان نيرويي است كه ما را به سوي تخصص نفعي كه ما از مبادله مي

گردد كه ما اضافه بر مصرفمان توليد كرده  دهد و در نتيجه موجب افزايش آن مازادي مي مي
 تواند پيش گرايي تا كجا مي اين كه تخصص. ايم و براي مبادله با ديگران در جايي نگه داشته

   1.بازاردارد، يعني به گستره و حدود بستگي  مبادله پذيريِ برود به گسترة امكان
پذيرند، يعني  فقط در شهرهاي بزرگ امكان) مثالً حرفة باربري(ها   كسب و پيشهبرخي

هر چند در سوي . در جايي كه به اندازه كافي مشتري براي تداوم كار وجود داشته باشد
ديگر اين گستره، مثالً در ارتفاعات دورافتادة اسكاتلند، هر خانواده ناچار است كه هم 

 يعني ،در جايي بين اين دو طيف. ب و نانوا و نجار خودكشاورز خودش باشد، هم قصا
 مناطق حاشيه شهري وجود دارد كه ،ترين روستاها بين شهرهاي پرجمعيت و دورافتاده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ثروت ملل، دفتر اول، فصل سوم. 1



 كارايي اقتصادي و عوامل توليد: دفتر اول

19  

بپردازد و نجار  بايست خودش به هر نوع كار مربوط به فلز و آهنگري ها آهنگر مي در آن
 و حكاكي و ،سازي نتناچار است كه عالوه بر نجاري هم لوالگري كند هم كابي

   1.سازي را همه با هم بداند و انجام دهد سازي و واگن چرخ

  پول و ارزشپول و ارزش
در يك جامعة مبتني .  است2پولانجامد  يكي از چيزهايي كه قطعاً به گسترش بازار مي

 اندكي از بخش ما ،گرايي در آن نيرومند است بر تجارت و بازرگاني كه تخصص
 نيازهايمان به مبادالت خود با ديگران تأمينسازيم و براي   را خودمان مي خود مايحتاج

سازانِ  نوشابهچه، به طور مثال،  نهايت سخت خواهد بود چنان اما مبادله بي. متكي هستيم
نياكان ما در جوامع انساني . گرسنه هميشه ناگزير باشند كه در پي نانوايان تشنه بگردند

ي كه يك ا واسطه ــ   اي براي مبادله پيدا كنند طهدوران باستان تالش بسيار كردند تا واس
خودشان كاالي ثالث محسوب شود و اكثر مردم با رضايت و خشنودي آن را با كاالي 

معاوضه كرده و سپس در معامالت بعدي خود با ديگران از آن استفاده كنند تا به اين ترتيب 
 بگردند كه نيازي دقيقاً معكوس مجبور نباشند براي مبادله كاالهاي خود به دنبال اشخاصي

  ).ساز گرسنه بگردد مثالً نانواي تشنه به ناچار دنبال نوشابه(نياز آنان دارند 
در .  نمك بود4»حبشه« احشام و در سرزمين 3»هومر«اين كاالي واسطه در زمان 

 از ماهي دودي، 5»نيوفاندلند«شد، در  هندوستان از صدف براي اين منظور استفاده مي
اما به مرور زمان فلز .  كاالي واسطه شكر بود6»هند غربي«يرجينيا از تنباكو، و در در و

برخالف (شود آن را  فلز از پايداري برخوردار است و مي. تبديل به وجه رايج متعارف شد
تر تقسيم كرده و سپس دوباره آن را  بدون ضايع شدن به مقادير كوچك) مثالً احشام

ها يا  اوايل در رم باستان ميله. تر تبديل نمود به مقادير بزرگ) بسته به نياز و شرايط(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

در نتيجه در جوامعي كه . گرايي و تقسيم كار بستگي به گستره و حدود بازار دارد به استدالل آدام اسميت، ميزان گسترش تخصصلذا بنا . 1
شود به وضوح در دنياي  درستي استدالل آدم اسميت را مي. گسترة بازار و تجارت محدود باشد تقسيم كار نيز محدود و ابتدايي خواهد بود

  .مترجمــ     دوامعي كه بازارهاي گسترده و تجارت پر رونق دارند عموماً از درجات بسيار باالتري از تخصص برخوردانج: امروز مشاهده كرد
  ثروت ملل، دفتر اول، فصل چهارم . 2
3. . Homerشاعر حماسي يونان باستان   
4 .Abyssiniaيا اتيوپي فعلي  
5 .Newfoundlandاستاني در سواحل شرقي كانادا   
6 .West Indiesيا جزاير كارائيب   
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ها با   اما وزن و اندازة اين ميله،رفت هاي سادة فلز مس به جاي پول به كار مي شمش
اي به دقت وزن  بايست هر بار براي استفاده در هر معامله هم فرق داشتند و مي

 استاندارد وزن و مرغوبيت فلز را نشان  ابداع شد كه1»بهنس« نهايتاً ،بنابراين. شدند مي
  . ها بود  و اين آغاز اختراع نخستين سكهــ داد مي

كنندة نرخي است  اما فارغ از اين كه واسطة مبادله پول باشد يا نباشد، چه چيزي تعيين
: دو معنا دارد» ارزش«شوند؟ واژه  كه مطابق با آن محصوالت متفاوت با هم مبادله مي

 4»ارزش مبادله«كه به آن  ،3»ارزش در مبادله« و ديگري 2»استفادهارزش در «يكي 
 ندارد، اي لهارزش مبادنهايت مفيد است اما تقريباً هيچ  به طور مثال، آب بي .گوييم مي

  . آن بسيار زياد استارزش مبادلهفايده است اما  در عوض الماس به ميزان زيادي بي
كنند و نيز توضيح  ي قيمت را تعيين ميها توضيح اصولي كه ارزش مبادله و مؤلفه

   .اي نيست شوند كار ساده عواملي كه باعث ايجاد نوسان در اين قيمت مي
هاي  آدام اسميت ناگزير شد تا بخش. اي نيست و حقيقتاً نيز كار ساده

را به ) ، فصول پنجم تا نهمدفتر اولبه ويژه (متعددي از رسالة ثروت ملل 
امروزه ممكن است ما مسئلة آب و . دهدتوضيح اين اصول اختصاص 
 حل كنيم و بگوييم 5»اي مطلوبيت حاشيه«الماس را با استفاده از تئوري 

چون الماس بسيار كمياب است داشتن يا به دست آوردن يك قطعه الماس 
شود اما چون آب منبعي بسيار فراوان  اضافي غنيمتي بزرگ محسوب مي

وان آب اضافي مطلوبيت يا مفيديت است، داشتن يا به دست آوردن يك لي
يا ممكن است براي توضيح اين مسئله از . بسيار ناچيزي براي ما دارد

ها و ابزارهاي نظري  اما اين فرمول.  استفاده كنيم6»تحليل تقاضا«فرمول 
   .علم اقتصاد در زمان آدام اسميت هنوز به وجود نيامده بودند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 .Stampمترجمــ  شد استفاده ميدار كردن فلز و درج اطالعاتي نظير وزن و اسم و مرغوبيت فلز از آن  به يا مهري كه براي نشانن س .   

2. value in use  
3. value in exchange 
4. exchange value 
5. marginal utility 
6. demand analysis 
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 آن مقدار از نيروي كار انساني است كه در اي همة كاالها سنجة واقعي ارزش مبادله
اين كه چرا ما براي درست كردن كااليي كه . توليد آن كاالها به كار گرفته شده است

خواهيم  كنيم دقيقاً به اين دليل است كه مي فروشيم وقت و تالش صرف مي مي
خريم  خودمان را از الزام صرف وقت و تالش براي درست كردن چيزهايي كه مي

خريم در واقع نيروي كار   كه ما به هنگام تجارت و مبادله با ديگران ميآن چه. هانيمبر
 بلكه آن مقدار از نيروي كار ديگران ،و نهايتاً اين كه ثروت پول نيست. ديگران است
البته برخي از انواع نيروي كار ممكن . (توانيم به خدمت بگيريم يا بخريم است كه مي

 اما ،تر باشند يا مستلزم نبوغ و مهارت بيشتري باشند ر سختاست نسبت به انواع ديگ
  .)زني در بازار حل و تعديل كرد شود با استفاده از چانه ها را مي اين جور مسائل و تفاوت

 از بسياري براياست  ممكن مبادله ارزش موضوع به رويكردي چنين
 ابتدايي كننده شبيه به يك نظريه خام و اقتصادي به شكلي ناراحت مفسرين

در باب مفهوم ارزش به نظر برسد كه صرفاً بر مبناي نيروي كار استوار 
هاي توليد است و تقاضا را ناديده  اي كه تمركزش بر هزينه است، نظريه

 رويكرد بود كهكنند كه چيزي شبيه همين  برخي استدالل مي. گيرد مي
اره نيروي انگيزي درب اشتباهات مخوف و نفرتسمت  را به 1»كارل ماركس«

برخي ديگر ممكن است به دفاع از آدام اسميت . سوق دادكار انساني 
سازي كند و  كوشيد تا موضوعات را ساده برخيزند و اظهار كنند كه او فقط مي

اي ماقبل دوران مالكيت زمين و   مربوط به زمانههاي او استداللها و  حرف
و ) شد وليد محسوب مياي كه نيروي كار يگانه هزينه ت زمانه(سرمايه بود 

موقتاً در اين چند بخش از رساله خود عوامل ديگري مانند زمين و سرمايه و 
ها را در  عواملي كه همه آنــ گرفت  عامل تقاضا را ناديده ميچنين هم

شود گفت  به هر حال، مي.  استبررسي كرده كتابش بعديهاي  بخش
د و نانداز به اشتباه ميهاي آدام اسميت در بهترين حالت خواننده را  حرف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. Karl Marx 
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اما . شود هاي او مي د و در بدترين حالت برداشتي غلط از گفتهنكن گمراه مي
  . طرحي نو بودو سرگرم درانداختنِن است كه ا آقدر مسلم

زنيم چرا كه پول در مقايسه با  البته ما معموالً ارزش مبادله را بر مبناي پول تخمين مي
اما پول سنجة كاملي . تر است اش بسيار آسان گيري ندازهتر و ا نيروي كار بسيار ملموس

ارزش فلزاتي مانند طال يا نقره كه ما براي ضرب سكه . گيري ارزش نيست براي اندازه
و بسته به عواملي مانند (كنيم ممكن است در طوالني مدت  ها استفاده مي از آن
 چنان هم قيمت واقعي لذا. دچار نوسان گردد) معادن يا هزينه حمل و نقلوري  بهره

ما با .  هستند1»هاي اسمي قيمت«هاي پولي صرفاً   قيمت. خواهد بودهمان نيروي كار
 براي خودمان بيشتر تمام شانخريم كه هزينه كار و زحمت ساختن پول چيزهايي را مي

آوريم نيروي  آن ثروت واقعي كه ما در هنگام مبادله با ديگران به چنگ مي. خواهد شد
  .ها  نه پول آن،هاست كار آن

  نيروي كار، سرمايه، و زميننيروي كار، سرمايه، و زمين
در يك جامعه بدوي شكارچي نيروي كار تنها عامل توليد است چرا كه زمين رايگان است 

اي لزوم و معنايي ندارد  جا كه در چنين جامعه  از آن. اي وجود ندارد و موجودي و سرمايه
 ،ت آورد خريداري كندتواند به دس كه كسي چيزي را كه خودش با تالش كمتر مي

دهندة نيروي كاري باشند كه در تهيه  بازتاب) و به طور ثابت(بايست همواره  ها مي قيمت
اگر هزينه كار و زحمت براي شكار يك سگ آبي دو برابر شكار . يك چيز صرف شده است

سختي يا كه هر چند ؛ 2شود با دو آهو مبادله كرد يك آهو باشد، طبعاً يك سگ آبي را مي
  3.هاي بازار بازتاب خواهند يافت در قيمتنهايتاً مهارت نيروي كار الزم در اين مورد 
.  نيروي كار به تمامي به كنندة كار تعلق خواهد داشتدر اين جامعه شكارچي ماحصل

آورند تا با آن  كنند و ديگران را به استخدام درمي البته وقتي مردم سرمايه كسب مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. nominal prices 
   1، پاراگراف 65. ثروت ملل، دفتر اول، فصل چهارم، ص. 1
  4، پاراگراف 49. ثروت ملل، دفتر اول، فصل پنجم، ص. 2
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بايست   در آن صورت محصول حاصل از كار مي زيراكند فرق ميسرمايه كار كنند موضوع 
برند دستمزد  سهمي كه كارگران ميــ بين افراد تقسيم گردد و همه در آن سهيم شوند

گر چه بايد توجه داشت . تبرد سود حاصله اس كننده مي ايشان است و سهمي كه استخدام
 بلكه نيستشدگان   استخدامدهندة كار  بازتابسود: كه سود با دستمزد تفاوت دارد

  . كه در توليد به كار گرفته شدهاستاي  دهندة ارزش سرمايه بازتاب
نخستين رساله ثروت ملل به جاي واژه  هاي فصلآدام اسميت در 

او در فصول بعدي . كند  استفاده مي2»موجودي« از واژه 1»سرمايه«
 گردش شامل سرمايه ثابت و سرمايه در» موجودي«دهد كه  توضيح مي

 شامل مواد به كار رفته در فرآيند توليد، كاالهاي ساخته و نيزاست و 
اند، و كاالهايي كه جهت مصرف در  اي كه هنوز به فروش نرفته شده تمام

و پس از اين توضيحات است كه او تازه شروع به . اند آينده نگه داشته شده
تمام،  ي نيمهكاالها» موجودي«كند، از جمله  مي» سرمايه«صحبت درباره 

رسد  لذا به نظر مي.  و كاالهاي به فروش نرسيده،نشده كاالهاي مصرف
  . تر فهم  تر بوده و هم قابل هم آسان» موجودي«كه استفاده از اصطالح 
توليد كند كه در  آيد، گروه سومي ظهور مي مي  درخصوصيهنگامي كه زمين به مالكيت 

 ديگر موجود بودن يا ،از اين پس. داران مين يعني گروه مالكين يا ز؛شود ملي سهيم مي
آوري و  در دسترس بودن غذا، سوخت، و مواد معدني فقط به نيروي كاري كه براي جمع

كنند كه بخشي از  اكنون مالكين زمين طلب مي. ها صرف شده منوط نيست تهيه آن
   .دها به صورت اجاره به ايشان داده شو محصول يا كاالي توليد شده در زمين آن

اين   حاال سه عامل توليد وجود دارد و سهم پرداخت و پاداشي كه هر يك از،بنابراين
. گردد عوامل توليد استحقاق دريافت آن را دارند بر اساس اصول مختلفي تعيين مي

بخشي از آن اجارة صاحب زمين : شود هاي مختلفي را شامل مي قيمت گندم قسمت
دار است كه پول و  ، و بخشي نيز سود مزرعهاست، بخش ديگر دستمزد كارگران است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. capital  
2. stock  
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در قيمت آرد، بايد سود آسيابان و . كند وسايل كشاورزي را براي كشت و كار تأمين مي
كارگران شاغل در آسياب نيز ملحوظ گردد، و به همين منوال سود نانوا و دستمزد 

چه تعداد افراد فارغ از اين كه . بايست كه در قيمت نان لحاظ شود كارگران نانوايي مي
ها همواره در تركيبي از سه عامل يا سه عنصر  هزينه در يك فرآيند توليد دخيل باشند،

   1.شوند سرشكن مي) اجاره، سود، دستمزد(گفته  پيش
يك .  درآمدي به يك شخص تعلق داشته باشند دو يا چند تا از اين مجاريِداردالبته احتمال 

دار و   مزرعهزمان همدار، يا  زمين باشد و هم مزرعه هم مالك زمان هم ممكن است كشاورز
  . و دستمزد خواهد بود، سهم او تركيبي از اجاره، سود،بنابراين. نيروي كار كشاورزي باشد

  هاي بازارهاي بازار  هاي توليد و قيمتهاي توليد و قيمت  هزينههزينه
كنند كه  دستمزدها و سودها در هر فرآيند توليدي اغلب به سمت نرخ ميانگيني ميل مي

يعني با اجاره، (زماني كه قيمت يك كاال دقيقاً با هزينه توليد آن . ر استوابسته به بازا
قيمت «آن را  شود  مي،و هزينه انتقال آن به بازار سر به سر باشد) سود، دستمزد

ها به فروش برسد، فروشنده  اگر آن كاال به قيمتي باالتر از آن هزينه. ناميد» طبيعي
  .تر به فروش برسد فروشنده متضرر خواهد شد نسود خواهد كرد و اگر با قيمتي پايي

 آن چه اما ،زبان به كار رفته در رساله ثروت ملل زباني از رواج افتاده است
منظور دارد چيزي بيش از هزينة توليد نيست » قيمت طبيعي«اسميت از 

اين . شود كه شامل نرخ معمولي سود در شرايط رقابت در بازار هم مي
به مفهوم   او نسبته واقع در امتداد نگرشب نگرش در مورد قيمت

داند كه در تهيه   ارزش را بيشتر مربوط به چيزهايي ميكه(است » ارزش«
در حالي كه ما امروزه به هنگام صحبت ) اند و توليد يك كاال به كار رفته

به همين . زنيم در مورد قيمت از مفاهيمي مانند عرضه و تقاضا حرف مي
به زبان مدرن امروزي دشوار است » قيمت طبيعي«سبب واگرداني معناي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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استفاده » هزينة توليد«اما اگر به جاي اصطالح قيمت طبيعي از تركيب 
  .تر خواهد رسيد كنيم به نظر قابل فهم

اين . شود ناميده مي» قيمت بازار«رسند  قيمتي كه كاالها در نهايت با آن به فروش مي
 مقدار كااليي كه فروشنده به  كميت ياني بهقيمت بستگي به عرضه و تقاضا دارد، يع

 هر گاه عرضه از تقاضا 1. و حجم و اندازه تقاضا از سوي خريداران بالقوه،آورد بازار مي
كمتر شود، بين خريداران رقابت ايجاد خواهد شد و در نتيجه نرخ پيشنهادي از سوي 

يك شهر در محاصره قرار  اگر ،به طور مثال. رود خريداران براي خريد آن كاال باال مي
در مقابل وقتي ميزان عرضه از . يابد بگيرد قيمت كاالهاي اساسي به شدت افزايش مي

ــ ها خواهند شد تقاضا فراتر رود و به حد اشباع برسد، فروشندگان ناچار به كاهش قيمت
زار و قابل عرضه مجدد به با) جات مثالً ميوه(شدني باشد  به ويژه اگر كاالي مزبور فاسد

 عرضه و تقاضا كامالً برابر باشند، قيمت طبيعي و قيمت بازار با چنان چهالبته . نباشد
  . رسد كامل مي 2» پاياپاييوضعيت«هم برابر خواهند بود و اصطالحاً بازار به 
داران و  تر از هزينه توليد هستند، زمين ها پايين در بازاري كه از كاال اشباع شده و قيمت

ارگران به عوض آن كه متحمل ضررهاي پي در پي در فعاليت كارفرمايان و ك
شان براي آن بازار شوند، زمين و موجودي و سرمايه و نيروي كار خود را از آن  توليدي

در نتيجة خروج اين عوامل از بازار، كميت عرضه كاهش خواهد . بازار خارج خواهند كرد
باالتري براي كاالها پيشنهاد هاي  ضيان نرخقايافت و با كاهش عرضه بار ديگر مت

اي كه بازار  رسد، يعني نقطه هاي بازار به سطح قيمت طبيعي مي قيمت دهند و مي
 چنان چه ،در مقابل. شوند مجدداً به حالت تعادل رسيده و عرضه و تقاضا برابر مي
 ها باال باشند، توليدكنندگان موجودي كاال در بازار كمتر از ميزان تقاضا گردد و قيمت

در نتيجه كميت عرضه . منابع بيشتري را به اين خط توليد سودآور تخصيص خواهند داد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 از سوي متقاضياني كه به صورت مؤثر و واقعي يعني تقاضا(نامد  مي» تقاضاي مؤثر« يا effective demandاسميت اين را اصطالحاً . 1
 اما در عمل قدرت خريد ،كند كه برخي از مردم ممكن است متقاضي خريد يك كاال باشند و اشاره مي) قدرت خريد كاالي مورد نظر را دارند

 اشاره اسميت امروزه كامالً درك شده است نكته مورد. كننده نيست  تقاضاي ايشان از نظر اسميت مؤثر و تعيين،آن را نداشته باشند و در نتيجه
  . بريم را به كار مي» تقاضا«ولي ما به جاي اصصالح او فقط كلمه 

2. market clearing 
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هاي بازار به سطح قيمت طبيعي نزول كرده و  رود و با زياد شدن كاالها قيمت باال مي
  .رسد بار ديگر بازار به تعادل مي

ها  قيمتتحت يك شرايط رقابتي .  دارد1»كننده تنظيم-خود« بازار ماهيتي ،بنابراين
كنند و توليدكنندگان هدفشان هميشه اين است  همواره به سمت هزينة توليد ميل مي

  .كه ميزان توليدشان دقيقاً با تقاضاي مشتريان مطابقت داشته باشد
و روشنگرانه از آدام اسميت در اين جا بار ديگر با بينشي بسيار مهم 

فروشندگان در . ناپذير است بازار يك سيستم كامالً اجتناب. مواجهيم
شان به دنبال كسب سود، منابع در اختيار خويش را به  گيري طبيعي پي

دهند كه تقاضا وجود دارد، يعني همان سمتي كه طبعاً  سمتي سوق مي
 خود به فعاليت اين باها در باالترين حد ممكن است، و در نتيجه  قيمت

 ارزشمندترين به عبارت ديگر، منابع به سمت. كنند اقناع تقاضا كمك مي
 بدون آن كه در اين بين هيچ نيازي به هدايت و ،شوند كاربرد كشيده مي

  .ريزي مركزي وجود داشته باشد برنامه

  2 قيمت قيمتخاصخاصعوامل عوامل 
هاي بازار به هر حال نوسان خواهند داشت و از هزينه توليد بيشتر يا كمتر  البته قيمت

 امري متغير است و احتمال  به طور مثال برداشت محصوالت كشاورزي زيراشوند مي
دارد كه يك ميزان نيروي كار ثابت در يك سال نسبت به سال ديگر گندم و انگور و 

هاي روغني بيشتر يا كمتري توليد كند و در نتيجه قيمت بازار افزايش يا كاهش  دانه
هاي نخي يا پشمي، نسبت به برداشت  توليد كاالها و محصوالت ديگر، مثالً پارچه. يابد
ها نيز از پايداري  حصوالت كشاورزي متحمل نوسانات كمتري هستند و قيمت آنم

  تواند قيمت پارچه  يك عزاي عمومي مي،اما به طور مثال. بيشتري برخوردار است
  .مشكي را همراه با دستمزد خياطان روزمزد افزايش دهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. self-regulating 
2. specific price factors 
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رود،  ن باالتر ميهاي توليد آ شود و قيمت بازار يك كاال از هزينه وقتي تقاضا زياد مي
كنند اين واقعيت را كه دارند سودهاي كالن  كنندگان آن كاال طبيعتاً سعي مي تأمين
خواهند رقباي خود را نسبت به اين موضوع   نمي زيرابرند از ديگران پنهان نگه دارند مي

ازها راما اين قبيل . دنها چند صباحي باال بمان  امكان دارد كه قيمت،بنابراين. هشيار كنند
  .ها را به مدت طوالني پنهان نگاه داشت شود آن هند شد و نميادير يا زود فاش خو

مثالً يك رنگرز كه . رازهاي مربوط به ساخت و توليد ممكن است ديرتر فاش شوند
ها تا   احتمال دارد سالكردهشيوه توليد رنگ خاصي را با نصف هزينه معمول كشف 

در اين جور . پي ببرند سودهاي بسيار كالن ببردپيش از آن كه رقبايش به شگرد او 
 بازار براي مدت زماني طوالني با قيمت طبيعي فاصله بگيرد و  مواقع ممكن است قيمت

  .از آن باالتر باشد
ت و به طور مثال، وضعي. توانند تأثيري مشابه داشته باشند شرايط ويژه ديگر نيز مي

مكان دارد اجاره زمين تاكستان را در  افرانسه خاك مساعد در يك تاكستان خاص در
كنندة يك كاالي خاص كه  يا مثالً تأمين. هاي مجاور باال ببرد مقايسه با اجاره تاكستان

تواند به سادگي با كم كردن عرضه كاالي خود  اي اعطا شده مي به او انحصار ويژه
ي در برخي به همين منوال، قوانيني كه شرايط كارآموز. قيمت آن را باال نگه دارد

ها ايجاد  كنند و يا موانعي بر سر راه متقاضيان ورود به آن حرفه ها را محدود مي حرفه
  .هاي خود را باال نگه دارند  تا قيمتدهند امكان ميها  فعالين آن حرفهبه كنند،  مي

 اتفاقات تصادفي، علل طبيعي، و قوانين دولتي قميت بازار يك كاال  گونه  اينةدر نتيج
اما اين قيمت . ست براي مدتي باالتر از سطح هزينه توليد آن كاال باقي بماندممكن ا

 در آن صورت  زيراتر از هزينه توليد بماند تواند به مدت طوالني پايين نمي
) كارفرمايان و صاحبان نيروي كار داران و صاحبان سرمايه و يعني زمين(كنندگان  تأمين

خواهند كرد و  خط توليد آن كاال خارج  خود را ازبه سادگي زمين و سرمايه و نيروي كار
البته به شرطي كه در انجام اين كار (شوند متحمل ضررهاي مداوم گردند  حاضر نمي

تحت هر  برخالف مثالً دوران مصر باستان كه پسران به زور ناچار بودندــ باشند» آزاد«
  ).شرايطي حرفة پدرانشان را دنبال كنند
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  ي به رشد اقتصادي داردي به رشد اقتصادي داردميزان دستمزدها بستگميزان دستمزدها بستگ
 كه مشاهده كرديم، در دوراني كه زمين هنوز به مالكيت افراد اختصاص  طور همان

كنندگان انباشت نشده، كل ماحصل نيروي كار  نيافته و هنوز سرمايه توسط استخدام
 مالكينآيد،  مي اما به محض آن كه زمين به مالكيت افراد در. متعلق به كنندة كار است

كنند و به مجرد آن كه سرمايه   توليد را براي استفاده از زمين خود طلب ميسهمي از
نموده و  عمل  گونه كنندگان نيز همين شود، صاحبان سرمايه و استخدام انباشت مي

  .كنند  ميمطالبهسهمي از توليد را براي استفاده از سرمايه خود 
همه موجودي مورد نياز براي البته تعداد اندكي از كارگران وجود دارند كه خود مالك 

يعني هم زمين دارند، هم سرمايه و ابزار و تخصص و هم (هاي توليدي هستند  فعاليت
به طور معمول، كارگران به . افتد ، اما چنين وضعيتي خيلي به ندرت اتفاق مي)نيروي كار
. ندهاي توليدي هست آيند، به استخدام افرادي كه مالك دارايي مي  ديگران دراستخدام
بايست چه مقدار از درآمد حاصل از   و كارگران هر يك مي1»كنندگان استخدام«اين كه 

گردد، اما در اغلب  توليد سهم ببرند موضوعي است كه در قرارداد بين طرفين تعيين مي
از آن جهت كه . كنندگان هستند كه دست باال را دارند قراردادها اين استخدام

توانند با هم  ميتر  آسانسبت به كارگران خيلي كمتر است كنندگان تعدادشان ن استخدام
متحد شوند تا با توسل به نيرنگ، بازار نيروي كار را دستكاري كرده و ميزان دستمزدها 

محتاج نان شب و دستمزد [تري در اختيار دارند  اين عده منابع بزرگ. را پايين نگه دارند
ا در مواقع بروز اختالفات و مشاجرات صنفي دهد ت كه به ايشان امكان مي]  نيستندروزانه

 مدت زماني طوالني ]يا تهديد كارگران به دست كشيدن از كار[ها و كارگران  بين آن
اعتنا باشند يا از شركت در جلسات حل اختالف امتناع  هاي كارگران بي نسبت به خواسته

 قانون به مان حال كهدر ه. بگذرندهاي خود  هكنند تا اين كه سرانجام كارگران از خواست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

استفاده شود زيرا » كننده خداماست«از معادل فارسي » employer«در ترجمه حاضر سعي شده است كه تا حد امكان براي كلمه انگليسي . 1
. رسد تر به نظر مي دقيق» كارفرما«نسبت به تركيب آشنا و معمول ) كرده به ويژه با توجه به معنايي كه آدام اسميت از آن مراد مي(اين تركيب 

اي از   عدهرييس سرپرست يا تواند مدير، كه مي(رود   هم به كار ميرييسبه معناي مدير و » كارفرما«در زبان فارسي گاهي اوقات كلمه 
كارگران در يك قسمتي از كارخانه باشد كه خودش هم در واقع در استخدام صاحب يا صاحبان اصلي كارخانه و سرمايه و ابزارآالت است و نه 

  . ممترج ــ  منظور نداشته است» employer«و آدام اسميت قطعاً اين معنا را از كلمه ) كنندة كارگران الزاماً استخدام
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 كنندگان در همه خدامـ، اتحاد و تباني است1دهد كه با هم متحد شوند كارگران اجازه نمي
   2.خورد و امري عادي است جا به چشم مي

مردم محروم و طبقة كارگر به هايش نسبت  آدام اسميت در سرتاسر نوشته
ت با دهد و خيلي به ندر زمان خودش احساس همدردي بسيار نشان مي

ها به چشم  كند و اغلب به آن كنندگان همدردي مي تاجران و استخدام
نگرد كه با نيرنگ و تباني سعي در دستكاري بازار به نفع خويش  افرادي مي

شود كه گمان دارند  اين موضوع معموالً باعث شوكه شدن كساني مي. دارند
بايست  ميآدام اسميت به عنوان فردي باورمند به بازار و تجارت آزاد 

اما اسميت معتقد است كه براي  .القاعده طرفدار كارفرمايان باشد علي
) و به ويژه براي گسترانيدن ثروت در جهت مستمندان(گسترش ثروت 

بازارهاي آزاد و رقابتي بهترين روش هستند و درست به همين دليل نيز بايد 
ن از رقابت و هاي سياستمداران و تاجراني كه خواستار كاست در برابر تالش

  .آزادي هستند ايستادگي كرد
شود و  يابد اوضاع به نفع كارگران مي البته وقتي تقاضا براي نيروي كار افزايش مي

كنندگان بر سر نيروي كار موجب باال رفتن نرخ دستمزدها  رقابت بين استخدام
 توان  را تنها از محل درآمد يا سرمايه ميهت كه دستمزداما از آن ج. شود مي

توليد ناخالص «يابد كه  تقاضا براي نيروي كار فقط زماني افزايش مي، پرداخت كرد
داران ثروتمند درآمدهاي سرشار  به طور مثال، وقتي زمين.  افزايش بيابد3»ملي

 وقتي بافندگان يا آورند؛ در مي استخدام بهداشته باشند پيشخدمتان بيشتري را 
 كارگران روزمزد بيشتري را به خدمت شود كفاشان موجودي انبارشان لبريز مي

اگر توليد ملي در يك سطح راكد بماند يا كاهش بيابد هيچ امكاني براي . گيرند مي
  . باال رفتن دستمزدها وجود ندارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .مترجم ــ  داد هايي را نمي اش وجود نداشت و قوانين كشور نيز اجازه تشكيل چنين اتحاديه در زمان آدام اسميت اتحاديه كارگري به معناي امروزي. 1
  13، پاراگراف 84. ثروت ملل، دفتر اول، فصل هشتم، ص. 2

3. gross national product 
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رسد از   و پر جمعيت بوده، اما به نظر مي،خيز، صنعتي ها يك كشور غني، حاصل چين مدت
 سال پيش تا كنون، تقريباً هيچ پيشرفت و 500از از چين، يعني » ماركوپولو«زمان ديدار 

شوند و باير   در چين كشت ميچنان هم ها زمين. اي در اين كشور صورت نگرفته است توسعه
به همين دليل است . كند اند، اما اقتصاد چين رشد نمي حاصل به حال خود رها نگشته و بي

  .اي اروپا نيز بيشتر استه كه فقرِ فقيرترين كارگران چين حتي از فقيرترين ملت
كند كه ساالنه صدها   بيداد ميآن چنان اما فقر ،خيز است نيز سرزميني حاصل» بنگال«

واضح است كه توليد مليِ مورد نياز براي برقرار . ميرند و هزاران نفر بر اثر گرسنگي مي
استه و مدام از سطح آن كبه واقع رو به افول است بنگالي نگه داشتنِ كارگران فقير 

   .بدانيم» كمپاني هند شرقي«توانيم متوجه ظلم  كه تقصير آن را ميگردد  مي

  هاي دستمزدهاي دستمزد  عوامل تأثيرگذار بر نرخعوامل تأثيرگذار بر نرخ
رغم متغير بودنشان  البته در اقتصادهاي رشدكننده نظير بريتانياي كبير دستمزدها علي

 تابستان هاي گرم به طور مثال، دستمزدها در ماه. باالتر از سطح امرار معاش هستند
ها  هاي سرد زمستان كه دستمزدها پايين و هزينه باالترند زيرا كارگران ناچارند براي ماه

 دستمزدها در مناطق مختلف كشور با هم تفاوت چنين هم. انداز كنند باال هستند پس
 در حالي كه اين ، پنس در روز است18نرخ نيروي كار معمولي در لندن حدود . دارند

 8 پنس و در مناطق حاشيه شهرهاي اسكاتلند 10) مركز اسكاتلند(» وادينبر«نرخ در 
تر بودن دستمزدها در اسكاتلند، نرخ غذاي مردم  تازه عالوه بر پايين. پنس در روز است

 در انگلستان نسبت به اسكاتلند  زيراعادي در اسكاتلند نيز باالتر از انگلستان است
اين امر كه كارگران اسكاتلند قادرند با . يندآ محصوالت كشاورزي بهتر و بيشتر عمل مي

هاي باالي گندم و حبوبات به نوعي روزگار بگذرانند و از  اين دستمزدهاي پايين و قيمت
نسبت به همتايان خود در (پس مخارج بر بيايند بيانگر آن است كه كارگران انگلستان 

  . بايست از نوعي رفاه و فراواني برخوردار باشند مي) اسكاتلند
ها به طور كلي  قيمتاما  ،است افزايش رو بهدر بريتانياي كبير هاي دستمزد  نرخگرچه 

. گرايي است وريِ حاصل از تخصص رو به كاهش هستند كه اين نتيجة باال رفتنِ بهره
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 و كلم نصف قيمت اين ،زميني، شلغم، هويج به طور مثال، قيمت محصوالتي نظير سيب
تر از قديم هستند  هاي نخي و پشمي ارزان پارچه.  سال پيش است40محصوالت در 

ما . اند تر از سابق شده آالت و ميز و صندلي و لوازم منزل نيز ارزان  كه آهن طور همان
وضعشان از گذشته به تدريج بايد با شادماني پذيراي اين واقعيت باشيم كه مردم فقير 

توان  كنند به زحمت مي  ميكشوري را كه اكثريت مردمش در فقر زندگي. شود بهتر مي
 صابون و نمك و شمع و  كهالبته درست است. يك كشور ثروتمند و سعادتمند ناميد

ــ ها است هاي سنگين بر آن اند، كه آن هم عمدتاً به دليل وضع ماليات تر شده چرم گران
اما كاالهاي مزبور اقالم لوكسي هستند كه در دخل و خرج اكثريت طبقه كارگر وارد 

   1.آيند شوند و به حساب نمي نمي
تواند به شكوفايي و سعادتمندي برسد وقتي  اي نمي يقيناً هيچ جامعه

   2.برند اكثريت اعضاي آن جامعه در فقر و مسكنت به سر مي
اما . ها است هاي آن دستمزد خوب و معقول الزمة رفاه و شادماني كارگران و خانواده

ها  كنندگان آن  بلكه به نفع استخدام،پرداخت دستمزد خوب فقط به نفع كارگران نيست
به . وقتي دستمزدها باال هستند تغذيه كارگران بهتر و قدرتشان بيشتر است. نيز هست

 و اميد به بهبود اوضاع در آينده را دادهانداز  ران امكان پسعالوه، دستمزد خوب به كارگ
گرمي بيشتري  شود با جديت و پشت دهد كه همين امر سبب مي ها افزايش مي در آن

 احتمال تندرستي ،و وقتي به كارگران فرصت كافي براي استراحت داده شود. كار كنند
  .وري كارشان باالتر خواهد رفت آنان بيشتر شده و بهره

  سرمايه و سودسرمايه و سود
آورند حتي از دستمزد نيروي كار نيز  كنندگان از سرمايه به دست مي سودي كه استخدام

هاي بازار و بسياري عوامل  اين سود به قيمت. اش دشوارتر است گيري متغيرتر و اندازه
اي كه ممكن است در  ديگر بستگي دارد، از جمله به عملكرد رقبا و به مشكالت عديده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
در بريتانيا و تقريباً در تمام اروپا اجناسي نظير ) يعني اواسط قرن هيجدهم(ن رساله ثروت ملل بود در زماني كه آدام اسميت سرگرم نوشت. 1

   .مترجم ــ  شدند كه فقط ثروتمندان توان تهيه و خريدشان را داشتند جات كاالهايي بسيار گران و لوكس محسوب مي صابون و نمك و ادويه
  36 پاراگراف ،96. ثروت ملل، دفتر اول، فصل هشتم، ص. 2
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هاي بهره   با وجود اين، نرخ1.ليد، حمل و نقل، و انبار و نگهداري كاالها رخ دهندفرآيند تو
اگر مردم بتوانند با : شود به عنوان شاخصي تقريبي از سودآوري در نظر گرفت را مي

   .خوبي بپردازند استفاده از پول سود خوبي كسب كنند، طبعاً حاضرند براي قرض آن بهرة
دهد تا كسب و كار بيشتري در جامعه  ايش در سرمايه اجازه مي كه ديديم، افز طور همان

دهد كه موجب باال  انجام بگيرد و بنابراين افزايش در سرمايه، امور را به سمتي سوق مي
در سرمايه به سمت كاستن از در عين حال، همين افزايش . گردد رفتن دستمزدها مي

بين صاحبان سرمايه را افزايش عرضة بيشتر سرمايه رقابت . كند ميل ميسودها نيز 
هاي  آورد و به همين ترتيب نرخ دهد و در نتيجه نسبت بازده سرمايه را پايين مي مي
  . دهد كنندگانِ سرمايه حاضر به پرداختش هستند كاهش مي اي را كه قرض بهره

به طور مثال، در . البته در برخي شرايط خاص استثنائاتي هم در اين زمينه وجود دارد
اال ب ،هاي بهره  نرخ و به تبع آن،دستمزدهاريكاي شمالي و هند غربي، عمرات آممست

.  كه سودها نيز در اين مستعمرات باال هستندندگر آن  نمايانهمين دو شاخصه. هستند
 اما در حال حاضر به ،خيز در اين مناطق است هاي حاصل دليل چنين امري وفور زمين

تقاضا براي . ها وجود ندارد براي كشت اين زميناندازه كافي نيروي كار و سرمايه 
ست و در نتيجه قيمت  انيروي كار و ابزار و تجهيزات در اين مستعمرات بسيار باال

البته چنين وضعيتي تا ابد پايدار نخواهد . نيروي كار و تجهيزات نيز بسيار زياد است
هاي  شوند كه زمين ها ناگزير مي همگام با رشد جمعيت در مستعمرات جديد، آن. ماند

  .اي بيشتري را به زير كشت درآورند و سودها نيز به تدريج كاهش خواهند يافت حاشيه
دهد كه يك كشور تا آن اندازه كه خاك و  مورد خاص ديگر احتماالً زماني رخ مي

در . دهد ثروتمند شده باشد و ديگر جايي براي رشد نداشته باشد وضعيتش اجازه مي
يت اشباع شده رقابت بين كارگران براي به دست آوردن كار خيلي كشوري كه از جمع

در چنين . شود و اين رقابت موجب پايين ماندن سطح دستمزدها خواهد شد شديد مي
رقابت بين رسد و اين به معناي شدت يافتن   ميگذاري نيز به حد اشباع كشوري سرمايه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   3، پاراگراف 105. ثروت ملل، دفتر اول، فصل نهم، ص. 1
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دها نيز اندك و پايين خواهند كنندگان و صاحبان سرمايه است و بنابراين سو استخدام
  .اما فعالً هيچ كشوري به اين سطح از ثروت و جمعيت نرسيده است. بود

سرمايه و . شناسيم امروزه ما هيچ حد و مرزي براي رشد اقتصادي نمي
هاي جديد در كسب و  تكنولوژيِ ما موجب ظهور انواع مختلفي از بخش

آدام اسميت، اقتصاد اما در زمان . ه استهاي شغلي شد كار و فرصت
ناپذيريِ توسعة زمين  يكسره در سيطرة كشاورزي بود و او به اشتباه امكان

  .انگاشت ن حدي براي رشد اقتصادي مياش را چونا  باروريميزانفراتر از 

  1هاي دستمزد بازارهاي دستمزد بازار  نرخنرخ
بايست در  اي، منافع خالصِ حاصل از استخدام نيروي كار يا سرمايه مي در هر منطقه

اگر چنين . موارد استفاده از كار و سرمايه به سمت تعادل يا برابر شدن ميل كندتمام 
 دستمزدهاي پرداختي و سودهاي حاصله در برخي صنايع خاص خيلي چنان چهنباشد و 

كنندگان هر دو به  شوندگان و استخدام ها و صنايع باشد، استخدام بيشتر از ديگر بخش
برند و با هجوم نيروي كار و سرمايه به آن  سمت آن صنعت يا حرفة خاص هجوم مي

. گردند صنعت، دستمزدها يا سودهاي آن بار ديگر كاهش يافته و به حالت طبيعي باز مي
هاي  كه عمالً در برخي رشتهمالي يا پاداشي در عالم واقعيت البته واضح است كه بازده 

اما . هم تفاوت دارندگردند به ميزان بسيار زيادي با  كاري و صنايع مختلف تحصيل مي
يعني اين كه منافع خالص يا بازده حاصل از (اي كه در فوق اشاره شد  در اظهار نكته

 مورد استفاده به سمت برابري بايست در تمامي موارد و سرمايه مياستخدام نيروي كار 
ها و منافع غير نقدي صنايع  الزم است كه به موازات بازده مالي، هزينه) ميل كند
  :در اين جا چندين عامل دخيل هستند.  نيز در نظر گرفته شوندمختلف
 تر   و يا محترم،تر، تميزتر ها ممكن است ساده نخست اين كه برخي حرفه

  زيراآورد يك بافنده بيشتر از يك خياط در مي. ها باشند از ديگر حرفه
 كارش  زيراتر است و آهنگر از بافنده بيشتر درآمد دارد كارش سخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. market wage rates 
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دستمزد كسي كه با ذغال سنگ سر و . كاري بيشتري است كثيفمستلزم 
 و ،كار دارد از آهنگر نيز بيشتر است چون محيط كارش تاريك، كثيف

ها دستمزد بااليي دارند زيرا كارشان مستلزم  قصاب. خطرناك است
بيرحمي و تحمل بوي بد است، و سختي و بيرحمي كار جالدي كه مأمور 

 و طبعاً دستمزدش نيز از او ، قصاب نيز بيشترزدن گردن مجرمين است از
 .باالتر است

  زمان و . تر است تر و گران ها سخت  برخي حرفهيادگيريدوم آن كه
 نرخ دستمزدبايست در  ها مي اين حرفه يادگيريتالش صرف شده براي 

 يك ،بنابراين. دهند جبران شود ها انجام مي كاري كه شاغلين اين حرفه
 . زد باالتري نسبت به يك كارگر غير ماهر داردكارگر ماهر دستم

 تواند  يك كارگر ساختماني نمي. ها فصلي هستند سوم آن كه برخي حرفه
هاي مناسبِ كارش  در هواي بد و يخبندان كار كند و ناچار است در فصل

كاري قادر به   سرما و بي كافي درآمد كسب كند تا در فصلبه اندازه 
 كارگران معمولي در هفته چهار يا پنج ،مين دليلبه ه .تأمين زندگي باشد

 اما كارگران ساختماني در فصول مناسب براي ،شلينگ درآمد دارند
  .كارشان حدود هفت يا هشت شلينگ درآمد دارند

 نظير (هايي كه مستلزم درجة بااليي از اعتماد هستند  چهارم اين كه حرفه
خبرگي و . ر استدرآمدشان هم بيشت)  يا پزشكي،طالسازي، وكالت

بيشتري را از ها پرداخت دستمزدهاي  امانتداريِ شاغلين در اين حرفه
  .طلبد مشتريان مي

 هستند هندة احتمال موفقيت در هر حرفهد پنجم اين كه درآمدها بازتاب  .
وكال دستمزدشان خيلي خوب است زيرا تعداد بسيار اندكي از كساني كه 

نند دورة درس خود را با موفقيت خوا هاي قانون درس مي در دانشكده
مشتريان وكال عالوه بر هزينة موفقيت وكيل خود، به واقع  .كنند تمام مي
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درآمدهاي سرشار . پردازند ها را نيز مي هزينة مردود شدگان اين دانشكده
ان و خوانندگان محبوب و امثال ايشان نه تنها نمايانگر پرداخت گهنرپيش

ر از سوي طرفداران هنرمندان محبوب خوردگان عرصه هن هزينة شكست
دهندة كميابي و زيبايي استعدادهاي اين هنرمندان نيز   بلكه بازتاب،است

  1.ها گر هزينة بدنامي استخدام آن نمايان  طور هست و همين
هاي دستمزد و سود تفاوت ايجاد   نرخ درهاي ويژة ديگر نيز هستند كه برخي وضعيت

  :به طور مثال. كنند مي
 اين كه نرخ سود و دستمزد بستگي به اين دارد كه حرفه مورد نظر نخست 

كارآفريناني كه شركتي جديد تأسيس . تا چه اندازه قدمت و اعتبار دارد
مؤسسات معتبر و قديمي به رند براي جذب كاركنان باتجربة كنند ناچا مي

اشتغال در مؤسسات يا . شركت خودشان دستمزدهاي باالتري بپردازند
اي تازه تأسيس ممكن است چندان مطمئن به نظر نرسد و تغييرات ه حرفه

در مقايسه با مؤسسات (ها را  تواند آن ميها و مد  ثباتي در سليقه بازار و بي
 . تحت تأثير قرار دهد و از ميدان به در كندبيشتر) قديمي و باسابقه

  دوم آن كه ممكن است در روند عرضه و تقاضا يك تغيير ناگهاني خاص
هاي  مثالً در زمان وقوع جنگ دستمزد ملوانان كشتي. صورت بگيرد

 شلينگ در ماه 60 يا 40 شلينگ در ماه به بيش از 27 يا 21تجاري از 
 ،و يا برداشت محصوالتي نظير گندم، رازك، انگور، تنباكو. يابد ميافزايش 

و غيره ممكن است در يك سال نسبت به سال ديگر تفاوت چشمگيري 
 .  نيز متفاوت خواهد بودها واسطهشد و طبعاً سودهاي تجار و داشته با

 از يك شغل داشته باشند دستمزدها سوم اين كه وقتي مردم بيش 
نشينان اسكاتلند در ازاي كارهاي گاه به گاه در  كلبه. توانند تغيير كنند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
شدند  هايي مانند خوانندگي و هنرپيشگي و رقص در زمرة مشاغل پست و بدنام محسوب مي بايد توجه داشت كه در زمان آدام اسميت حرفه. 1

ها در واقع ناچار به پرداخت يك هزينة اجتماعي هم  آن) و استعداد و هنر(مزد نيروي كار كنندگان اين افراد عالوه بر پرداخت دست و استخدام
   .مترجم ــ  پذيرفتند بودند و بايد بدنامي مرتبط با اين استخدام را نيز مي
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 كيلو بلغور جو از 16مزرعه مقداري زمين براي كشت و چيزي حدود 
ها اين را مستمري ثابت خود فرض  آن. كنند يافت ميدار در مزرعه

كنند و حاضرند در ازاي مبالغي بسيار كمتر در اوقات فراغتشان براي  مي
 . ديگران كار كنند

  دستمزدها و سياستدستمزدها و سياست
 اقتصادي ماهيتانجامد فقط به   در دستمزدها مي  به بروز ناهمگونيآن چه
توانند در اين زمينه   نيز ميعوامل سياسي. شود هاي مختلف محدود نمي حرفه
  .كننده باشند تعيين

هر چه . سازد ها را محدود مي نخست آن كه مقرراتي وجود دارد كه ورود به برخي حرفه
تعداد افرادي كه مجاز به پرداختن به يك حرفه هستند كمتر باشد نرخي كه شاغلين آن 

ها با استفاده از همين  كنند بيشتر خواهد بود، و حرفه حرفه براي خدمات خود طلب مي
اند كه حاكم بر نحوة كارآموزي و ورود به اين  حربه به ترويج قواعد مختلفي پرداخته

هاي داخلي، استادكار حرفة چاقوسازي در  نامه به طور مثال، آيين .ها است حرفه
كند، و بافندگان در   را از پذيرفتن بيش از يك كارآموز در هر دوره منع مي1»شفيلد«
بافان لندن نيز در هر دوره مجاز به   و ابريشم، و كالهدوزان انگليسي،2»فُلكنور«

هاي مزبور،  نامه در ضمن مطابق با آيين. پذيرش و آموزش بيش از دو كارآموز نيستند
. كشد دوره كارآموزي نيز بسيار طوالني است و معموالً حدود هفت سال طول مي

ست از مردم در مقابل شياديِ استادكاران طوالني بودن مدت كارآموزي مثالً قرار ا
انجامد و درست مانند اعمال   اما به واقع به تحقق چنين هدفي نمي،قالبي حفاظت كند

محدوديت در پذيرش تعداد كارآموزان فقط به باال نگه داشتن نرخ دستمزدها در 
قررات ها از اين م متأسفانه منفعتي كه صاحبان حرفه. انجامد هاي مربوطه مي حرفه
گردد و نيز با  تر تحصيل مي هاي گزاف برند فقط با اجبار مردم در پرداخت نرخ مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 .Sheffieldعت فلزكاري اين شهر بود و صن» انقالب صنعتي«شفيليد يكي از مراكز مهم .  شهري در استان يوركشاير جنوبي در انگلستان
  .مترجم ــ    المللي داشت به ويژه در طي قرن نوزدهم ميالدي شهرتي بين

2 .Norfolkمترجم ــ     شهري ساحلي در شرق انگلستان.   
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 به ،محروم كردن ديگران از حق استفاده از مالكيت مقدسي كه بر نيروي كار خود دارند
  .خواهند هر طريقي كه خودشان مي

و محدود اي سعي در گسترش بازار كار خود  البته كامالً طبيعي است كه اصناف حرفه
كردن رقابت داشته باشند تا به اين وسيله منافع صنفي خودشان را در مقابل منافع بقيه 

خواهي از حالت طبيعي خود خارج  اين منفعت[اما متأسفانه . ها به پيش ببرند افراد و گروه
اند و به آنان مزاياي انحصاري اعطا   قوانين كشوري به كمك اصناف آمده]شده چرا كه

به طور مثال، تأسيس دفاتر رسمي ثبت نام و مشخصات اعضاي يك حرفه به  .دان كرده
تر با هم رايزني كنند  و البته راحت(تر گرد هم جمع شوند  دهد كه راحت آنان اجازه مي

هاي صنف خودشان را باال ببرند و موانع ورود ديگران به حرفه خود را  كه چگونه قيمت
قوانيني كه به اصناف و ). را محدودتر سازندافزايش دهند و بازار كار خودشان 

دهد تا به شكلي الزامي براي منفعت اعضاي خودشان صندوق  ها اجازه مي حرفه
مجاز . سازد ناپذير مي يي آن اصناف را اجتنابارفاه تشكيل دهند، اتحاد و گردهم

هاي صنفي از طريق رأي اكثريت اعضا، رقابت در  داشتن اصناف در تعيين سياست
 صنفي اتحاد و تباني از حاصل محدوديت و كند مي محدود  صنف يا حرفه راآن

 و آزاد اتحادهاي در افراد تباني از ديگري نوع هر از حاصل هاي محدوديت به نسبت
  1.است مؤثرتر و ديرپاتر داوطلبانه

آيد كه همكاران صنفي، حتي براي تفريح و  خيلي به ندرت پيش مي
اي  كه مصاحبتشان به توطئه  مگر آن، كنندگذراني، هم را مالقات خوش

  2.ها اي براي افزايش قيمت به ضرر عموم مردم ختم شود و يا به نقشه
  »ترس از دست دادن مشتري«افتد  كه بر كسب و كارها مؤثر ميانضباطي قاعدة  تنها
ن  بالمنازع هستند تنها راه مطمئريان حاكمِيك بازار رقابتي كه در آن مشت ايجاد 3.است

 درآوردن و سامان دادن به رفتار كسبه است؛ تأثير يك چنين بازاري از تمام انضباطبراي به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   30، پاراگراف 145. ثروت ملل، دفتر اول، فصل دهم، قسمت دوم، ص. 1
   27گراف ، پارا145. ثروت ملل، دفتر اول، فصل دهم، قسمت دوم، ص. 2
   31، پاراگراف 146. ثروت ملل، دفتر اول، فصل دهم، قسمت دوم، ص. 3
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 بيشتر ]اند كنندگان تصويب شده  براي حمايت از مصرفاًكه ظاهر[قوانين و مقررات رسمي 
  .آورند  ميبه باراي خالف منظورِ وعده داده شده   مقرراتي كه تقريباً هميشه نتيجهــ است

تواند درآمدهاي يك حرفه يا تجارت را به واسطة  سياست دولتي گاه مي  كهدوم آن
هاي مستمري  صندوق.  براي ورود به آن حرفه كاهش دهدمردمتشويق بيش از حد 
ممكن است همين تأثير نيز ها   و نظاير آن،هاي دولتي ها و بورسيه دائمي، كمك هزينه

  . را داشته باشند
اي به   نيروي كار و سرمايه از حرفهانةاد گردش آزادسوم آن كه قانون موجب انسد

هاي  به طور مثال، هنرها و مهارت. شود حرفة ديگر و از محلي به محل ديگر مي
اگر يكي از . مربوط به بافندگي نخ و پشم و ابريشم تفاوت خيلي زيادي با هم ندارند

توانند به سرعت   شاغلين در آن صنعت مي،اين صنايع به داليلي با ركود مواجه شود
اما آن ديگر . آموزش مجدد ببينند و در يكي ديگر از صنايع مشابه مشغول كار شوند

صنايع هر كدام براي خودشان اقتدار قانوني محفوظ و مقررات سفت و سختي دارند 
) از جمله مقررات مربوط به ورود كارآموزان به آن صنعت و نحوة آموزش كارآموزان(

دهد از اشتغال اين كارگران جديد در آن حرفه ممانعت به عمل  ميها اجازه  كه به آن
 است قوانين مربوط به مستمندان، كه هر بخش يا محله را  گونه به همين. بياورند

كند، و ميل و رغبتي براي مسئولين شوراي  مسئول حمايت از فقراي همان محله مي
ت ديگر اجازه ورود به حوزة ها و محال گذارد تا به مستمندان بخش آن محله باقي نمي

حتي اگر آن مستمندان تازه وارد مايل به پيدا كردن يك ــ استحفاظي خود را بدهند
  .كار جديد در محلة ايشان باشند

      زمين و اجارهزمين و اجاره
است و اجاره آن مبلغي است كه به خاطر نقش و سهمي » زمين«سومين عامل توليد 

كه ( اجاره با دستمزد 1.شود داخت ميكه زمين در توليد ملي دارد به صاحب آن پر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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كه (و با سود سرمايه تفاوت دارد ) بايست براي تحصيلش نيروي كار صرف شود مي
اجاره صرفاً به خاطر مالكيت . نيز تفاوت دارد )بايست به دقت انباشت و مديريت شود مي

انب گردد و نه به واسطة توجه يا تالشي از ج صاحب زمين بر ملكش به او پرداخت مي
يعني حتي نيازي نيست كه [شود   حتي بابت زمين باير نيز اجاره دريافت مي،به واقع. او

. ]صاحب زمين توسعه يا بهبودي در ملكش صورت دهد تا مستحق دريافت اجاره شود
دريايي امتداد يافته از هاي  الكشان تا سواحل مملو از جلبكداران اسكاتلند كه ام زمين

ها  كه دريا به صورت طبيعي به ساحل زمين آن( را اي سودمنده ن جلبكافرادي كه اي
گيرند، درست با همان قاطعيتي كه براي  اجاره ميكنند   از كنار دريا جمع مي)آورده
  . كنند زار خود اجاره دريافت مي هاي گندم زمين

داران در كتاب ثروت ملل، آدام اسميت عمدتاً  در مباحث مربوط به زمين
هاي  سكاتلندي و طبقة اشراف را در نظر دارد كه بر زميناربابان بزرگ ا

ها  در زمان او بيشتر اين زمين. پهناوري در آن كشور مالكيت داشتند
 1»ها تژاكوبي«محصور بودند و امالكي كه از اواخر قرن هفدهم توسط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 .Jacobites - تا جايي كه به بحث اين كتاب مربوط است، براي درك بهتر موضوع اهميت زمين و مالكيت زمين در بريتانيا و سپس 

الزم است برخي رويدادهاي سياسي و مذهبي قرون ) Jacobitism(» كوبيتيسمژا«و نهضت سياسي » ها ژاكوبيت«آشنايي مختصر با 
هاي بعدي، به  ريشة بسياري از حوادث سياسي و اجتماعي بريتانيا در طي اين قرون و سده. شانزدهم و هفدهم در بريتانيا را در نظر گرفت

 و در زمان سلطنت 1534گردد كه در سال  بازمي» ساي انگلستانكلي«جداييِ نهاد رسمي دين در انگلستان از كليساي كاتوليك رم و تأسيس 
و استيالي هزار و پانصد » پاپ«از آغاز اين تأسيس، نهاد سلطنت در بريتانيا به انحاي مختلف سعي كرد تا اقتدار . رخ داد» هنري هشتم«

و ارباب كليساي كاتوليك » پاپ«نمايندگان .  در هم بشكندسالة كليساي كاتوليك رم بر اركان زندگي سياسي، اجتماعي، و اقتصاديِ بريتانيا را
و » پاپ«هاي پهناور به شخص  اي از اجاره و عايدي اين زمين داران در بريتانيا بودند و بخش عمده ترين و قدرتمندترين زمين در زمرة بزرگ

هاي  ها و دارايي ها در پارلمان، زمين تصويب آنبا پيشنهاد قوانين پي در پي و پافشاري در » هنري هشتم«. گرفت كليساي رم تعلق مي
غصب كرد و بسياري از ) و در واقع به نفع شخص پادشاه كه در رأس اين كليسا قرار داشت(» كليساي انگلستان«كليساي كاتوليك را به نفع 

هاي متروك كليساهاي  شگاههاي ريخته و ديوارهاي شكستة پرست صحنة سقف(كليساهاي كاتوليك در شهرهاي مختلف را ويران نمود 
اي  در استعارهــ 73سونات  ــ  هاي معروف و زيباي شكسپير خورد در يكي از غزل كاتوليك كه در آن دوران در سرتاسر انگلستان به چشم مي

و تا پايان » شتمهنري ه«ها، در طي زمامداري  ها و سلب مالكيت از ايشان در همة حوزه دشمني با كاتوليك). نظير جاودانه شده است بي
جيمز «پس از مرگ اليزابت و با شروع سلطنت . تر ادامه يافت با شدت هر چه تمام) 1603يعني تا سال (» ملكه اليزابت اول«سلطنت دخترش 

بيشتري با اوضاع رفته رفته تغيير كرد زيرا او نسبت به اسالف خود مداراي ) پادشاه اسكاتلند بود» جيمز ششم«كه پيش از آن با لقب (» اول
به سلطنت رسيد كه خواستار سلطنت مطلقه بود و با هر گونه دخالت پارلمان در امور » چارلز اول«پس از مرگ او، پسرش . ها داشت كاتوليك

هاي داخلي و دستگيري و  هاي او با پارلمان سرانجام به جنگ و درگيري» چارلز اول«گرايشات كاتوليكي . كرد سلطنت به شدت مخالفت مي
پس از  . در لندن گردن زده شد1649در ژانويه سال » چارلز اول«ختم شد و » اليور كرامول«حاكمة وي توسط قواي پارلمان به رهبري م

» دوران فترت«اي كه به   ساله11دوران (اعدام او، نظام هزار سالة سلطنتي در انگلستان براي نخستين بار به نظام جمهوري تبديل گرديد 
پسر پادشاه معدوم و » چارلز دوم«طلبان به دنبال بر تخت نشاندن در طي اين دوران، سلطنت). 1660 تا ماه مي 1649 ژانويه ازــ معروف است

به » جيمز دوم«، برادرش 1685در فوريه » چارلز دوم«با مرگ . به خواسته خود رسيدند» چارلز دوم«احياي سلطنت بودند و با تاجگذاري 
 ...او سرانجام طي انقالبي . نيز مانند پدر و برادرش خواهان سلطنت مطلقه بود» جيمز دوم«البته . شاهي كاتوليك بودسلطنت رسيد كه رسماً پاد



  ثروت ملل

40  

شايد همين . شد ضبط شده بود رفته رفته به مالكين جديد واگذار مي
داران را  گر وي بود كه زمين گاه تحقيرآميز و مالمتواقعيات علت اصلي ن

عاشق خرمن برگرفتن بودند بي «ديد كه همواره  اي حريص مي طبقه
  .»كه هرگز چيزي كاشته باشند آن

د گيرند؛ هر گاه دستمزدها و سودها باال باشن  كه بتوانند اجاره ميچه قدرمالكين هر 
داران است كه تقريباً هر  ياري زمين از بخت.  بوددن باال خواه ها نيز طبعاً در پي آن اجاره

زميني توان توليد محصول و غذايي بيشتر از معاش روزانة كارگراني دارد كه روي آن 
هاي احشام چراگاه  هاي باير در نروژ و اسكاتلند نيز براي گله حتي دشت. كنند كار مي

ست كه از نياز آن چند آورند و گوشت و شير اين احشام به قدري فراوان ا فراهم مي
ت ديگر، زمين همواره به عبار. رود كنند فراتر مي باني كه از احشام مراقبت مي گله

زميني كه . گردد دار تأمين مي  توليد دارد كه از محل آن مازاد اجارة زمينمقداري مازاد
مثالً در نزديكي شهر و (خيز است و يا در محل مناسبي قرار دارد  بسيار حاصل

  .كند اجاره باالتري توليد مي) رهايشبازا
در اين . كنندة پوشاك و فضايي براي زندگي نيز هست  عالوه بر غذا، تأمين زمين،البته

موارد هم زمين همواره قابليت توليد مازاد دارد، مثالً توليد مازاد پوشاك از پوست 
 استفاده پوستان بومي آمريكاي شمالي به قدري پوست خام مازاد بر سرخ. حيوانات

انداختند تا اين كه اروپاييان   كااليي فاقد ارزش دور ميچون همها را  داشتند كه گاه آن
... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
و » شاه ويليام سوم«( از سلطنت خلع شد و جانشينان وي 1688در سال ) Glorious Revolution(» انقالب شكوهمند«معروف به آرام 

نظام سلطنت مشروطه را پذيرفتند و از آن پس قدرت پادشاهان بريتانيا براي هميشه محدود و ) يدندكه مشتركاً به سلطنت رس» ملكه مري دوم«
جويي براي  طلبان از پاي ننشسته و بيش از نيم قرن به مقاومت و ستيزه سلطنت» انقالب شكوهمند«اما پس از . مشروط به نظام پارلماني گرديد

كلمه ــ بودند) »جيمز دوم«يعني (ه واقع طرفداران احياي سلطنت مطلقة آخرين پادشاه كاتوليك ب» ها ژاكوبيت«. احياي سطلنت ادامه دادند
» ها ژاكوبيت«فعاليت عمدة . شهرت داشتند» ها ژاكوبيت«بودند به » جيمز«است و از آن جهت كه طرفدار » جيمز«شكل التينيِ اسم » ژاكوب«

ها با هر گونه دخالت پارلمان در امور  آن. متمركز بود)  از مراكز اصلي قدرت در لندن و ادينبرودور(بيشتر در ارتفاعات اسكاتلند و ايرلند شمالي 
نهضتي » ژاكوبيتيسم«. سلطنت مخالفت داشتند چرا كه براي قدرت و اختيارات مطلقة پادشاه كاتوليك يك منشأ فرازميني و مقدس قائل بودند

اين عده ). 1746 تا 1688يعني از ( سال به طول انجاميد 60ها اشاره داشت كه نزديك به  يها و درگير سياسي بود و به يك سلسله ناآرامي
» ژاكوبيتيسم«بود نهضت » ثروت ملل«هاي پهناوري را در اسكاتلند تصاحب كرده بودند و در زماني كه آدام اسميت سرگرم نوشتن رساله  زمين

اما آدام اسميت سرتاسر رويداد مالكيت زمين توسط طبقة اشراف . شد  به مالكين جديد واگذار ميها گرفته شده و هاي مزبور از آن خاتمه يافته و زمين
رويدادي ظالمانه ) آمد ها در مي شد و به مالكيت مخالفان آن اي خاص خارج مي ها را كه صرفاً از مالكيت عده و نحوة اين واگذاري(و اربابان كليسا را 

توضيح داده » ثروت ملل«اي بود كه خودش برخي راهكارهاي آن را در رسالة  نحصار مالكيت زمين به شيوهدانست و خواستار شكسته شدن ا مي
   .مترجمــ يا حق ارشديت فرزند ذكور اشاره كرد» زادگي نخست«توان به راهكار لغو قانون  كه از آن جمله ميــ است
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هاي خام بوميان با اجناسي مانند پتو و تفنگ و غيره  از راه رسيدند و براي مبادلة پوست
  . اشتياق نشان دادند

يك خانواده فقير كند چندان تفاوتي با   غذايي كه يك خانواده ثروتمند مصرف ميتكمي
داراني كه  اما زمين. ندارد، هر چند كه كيفيت غذاي ثروتمندان ممكن است بهتر باشد

اند و يا به واسطة اخذ اجاره از  كه يا خود كاشته(غذايي مازاد بر مصرفشان دارند 
براي پوشاك و مسكن و ناپذير  به نظر اشتهايي سيري) اند مستأجرين به دست آورده

قصرهاي فراخ و كمدهاي لباس ثروتمندان را مقايسه . كشيدني دارند خ به رتجمالت
  . هاي افراد فقير پاره هاي محقر و گليم كنيد با كلبه

ثروتمندان هميشه خواهان آن هستند كه چيزهاي مازاد بر مصرفشان را با چيزهاي 
مين قيمت مبادله كنند و فقرا نيز به ه  از قبيل پوشاك و كاخ و اجناس گرانتجملي

براي تأمين اين تقاضاي ) از جمله نيروي كارشان(هاي خود  ميزان مايل به عرضة داشته
. ثروتمندان هستند تا از رهگذر اين مبادله بتوانند نيازهاي اولية خود را به دست آورند

هاي  پردازند و هر يك تخصص فقرا براي تأمين تقاضاي ثروتمندان با هم به رقابت مي
د، دستمزدها نده ي و توليد را افزايش ميكارامدها  اين تخصص. نندك اي كسب مي ويژه

د، و نيز تقاضا نانجام سازي مي د و به رشد فزايندة تقاضا براي ساختماننبر را باال مي
 و تمام ديگر ،هاي قيمتي براي پوشاك، لوازم منزل، سوخت، مواد خام و معدني، سنگ

 افزايش توليد و دالبته در اين رون. د آن استامكانات و تسهيالتي كه زمين قادر به تولي
ها و معادن  برند چرا كه تمام آن مزارع و جنگل داران سهم خودشان را مي تقاضا، زمين

  .دنكن ها اجاره توليد مي براي آن
بر مبناي قاعدة او مبتني بر اين كه هر بخشي از توليد يك ملت 

 اسميت نشان داده است كه دهندة اجاره و دستمزد و سود است، آدام بازتاب
داران، كارگران، و  يعني زمينــ آفرينان در يك اقتصاد همة نقش

در حقيقت، . به واقع به يكديگر وابستگي متقابل دارندــ كنندگان استخدام
و كل سامان [رود  آفرينان از توليد فراتر مي وابستگي متقابل اين نقش
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كاالها به منظور مبادله شدن  زيرا از آن جا كه ]گيرد جامعه را دربر مي
يعني دليل اصلي توليد هر كااليي اين است كه با چيز (شوند  توليد مي

آفرينان توليد به شكلي  همة نقش) ديگري مبادله و سپس مصرف شود
گذاري و توزيع آن كاالها دخيل  كننده در فرآيند ارزش قطعي و تعيين

هايي از   توليد، بخشآفرين عرصة به عبارت ديگر، اين سه نقش. هستند
وقفه از جريانات شناوري هستند كه در آن  يك منظومة يكپارچه و بي

رسند  شوند، به مصرف مي شوند، مبادله مي گذاري مي كاالها خلق و ارزش
در اين منظومه، منابع نيز بي . گردند و پس از مصرف دوباره جايگزين مي

ند و به بهترين مصرف شو هيچ هدايتي به سمت بهترين استفاده كشيده مي
تمام اين امور به شكلي كامالً خودكار در بطن يك سيستم . رسند مي

اين در اساس همان فهمِ مدرني . پيوندند اقتصاديِ كارآ و فعال به وقوع مي
طرح و كشف اين . ناميم مي» اقتصاد بازار«است كه ما امروزه آن را 

  .ودموضوع توسط آدام اسميت يك نوآوري نظريِ عظيم ب
دهد، اين وابستگي   كه اسميت در ادامه توضيح مي طور با وجود اين، همان
شود كه بعضي از  آفرينان عرصة توليد مانع از آن نمي متقابل بين نقش

برداري و سوء   به نفع خودشان از ديگران بهرهاقتصاد  دخيل درعوامل
   .استفاده نكنند

  نفع شخصي و عوامل مختلفنفع شخصي و عوامل مختلف
و (هاي خاصي را  توانند منافع گروه  كرديم، قوانين و مقررات مي كه مشاهده طور همان

اما آنان كه بيشترين بهره را از قوانين و . ترويج يا ضايع كنند) البته منافع عموم مردم را
) توانند از مقررات به نفع خودشان استفاده كنند و به بهترين نحو مي(برند  مقررات مي

داران بعيد است  زمين. شوند ن سرمايه محسوب ميكنندگان هستند كه صاحبا استخدام
اين . كه به درستي قادر به درك ظرايف و پيامدهاي ناشي از قوانين و مقررات باشند

 بلكه صرفاً از مالكيت ،داران نه از كاربرد تالش بدني يا فكري واقعيت كه درآمد زمين



 كارايي اقتصادي و عوامل توليد: دفتر اول

43  

كند كه قادر به  ز آن ميتر ا تر و نادان ها را تنبل شود، آن ايشان بر زمين حاصل مي
  .انديشيدن به چنين موضوعاتي باشند

براي صاحبان نيروي كار، يعني كساني كه جهت امرار معاش و گذران زندگي محتاج 
هر . دريافت دستمزد ماهانه هستند، نفع عمومي جامعه از اهميتي حياتي برخوردار است

 و وقتي كسب و كار در ،وندش گاه در جامعه رونق و پيشرفتي باشد كارگران منتفع مي
ترين وجهي متحمل رنج  گردد كارگران مزدبگير به ظالمانه جامعه دچار ركود يا زوال مي

سوادي و عدم دسترسي به  اما صاحبان نيروي كار در نتيجة كم. شوند و سختي مي
تواند منافع آنان  اطالعات قادر نيستند به درستي درك كنند كه منافع جامعه چگونه مي

كنند توان و فرصتي  ها كه فقط براي زنده ماندن تقال مي آن.  تحت تأثير قرار دهدرا
و صداي مردم عادي . ندارند كه بخواهند صرف انديشيدن دربارة سياست عمومي كنند

  . هاي مربوط به سياست عمومي به گوش برسد آن قدر برد ندارد كه در بحث
. دارند به كلي متفاوت وضعيشود  ميدر عوض، آنان كه درآمدشان از سرمايه ناشي 

منافع اين افراد با منافع ديگر آحاد جامعه چندان منطبق نيست زيرا هر گاه اقتصاد رو به 
منفعت صاحبان سرمايه در . گردد تر مي شكوفايي داشته باشد سودهاي اين افراد مضيق

ر تحققش تر كردن بازار و محدودتر كردن رقابت است، هدفي كه اين افراد د وسيع
ريزي و مديريت عنصري بنيادين در كسب و  از آن جا كه برنامه. مهارت فراوان دارند

دانند به نفعشان تمام   موازين و مقرراتي كه ميپيشبردها براي  كار اين عده است، آن
  . خواهد شد هم دانش و اطالعات كافي در اختيار دارند و هم روابط و تيزهوشي الزم را

شود، مردمي  منفعت شخصي به قيمت تحميل ضرر به عموم مردم تمام مي  گونه اما اين
. شوند كه به هنگام تحريف بازار و محدود شدن رقابت دچار رنج و متحمل ضرر مي
دهند  بنابراين هر گاه كه صاحبان سرمايه مقررات جديدي براي تصويب پيشنهاد مي

ها قرار بگيرد زيرا اين  يترين بررس الزم و ضروري است كه پيشنهادشان مورد دقيق
شود كه منافعشان با منافع عموم مردم انطباقي ندارد،  پيشنهاد از سوي كساني طرح مي

بايي نيز از اين كار ندارندكساني كه قادرند با فريب مردم درآمدي كسب كنند و ا.  
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بايست به پيشنهاد تصويب هر گونه قانون و مقررات  همواره مي
گردد با وسواس و  ي اين افراد طرح ميتجاري جديدي كه از سو

احتياط فراوان گوش داده شود و آن قوانين و مقررات هرگز نبايد 
اتخاذ گردند مگر آن كه از پيش به دقت و طوالني مدت بررسي 

ترين توجه و   بلكه با بدگمان،ترين گيرانه شوند، و نه تنها با سخت
ها طرح  از آدماين قبيل پيشنهادات از سوي گروه خاصي . مراقبت

شوند كه منافعشان هرگز با منافع عموم مردم دقيقاً يكي نيست،  مي
هايي كه عموماً از فريب مردم و يا حتي از ظلم به ايشان نفع  آدم
برند و به همين دليل، و در بسياري مواقع، هم مردم را فريب  مي
   1. كنند ها ظلم مي دهند و هم به آن مي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   10، پاراگراف 267. گيري پايان فصل، ص ثروت ملل، دفتر اول، فصل يازدهم، نتيجه. 1

پدر «اي كه در جهان با عنوان  اند، يعني از زبان فيلسوف برجسته الزم به يادآوري است كه جمالت فوق عيناً از متن رسالة ثروت ملل نقل شده
 تفاوتي ماهوي دارد با داري كه مورد نظر آدام اسميت بود اما آن نظام سرمايه. شود داري شناخته مي گذار نظام سرمايه و بنيان» علم اقتصاد

الي اين  هحقيقت انديشه آدام اسميت به روشني از الب. هاي ظالمانه است چيني ساالري و دسيسه اي كه بنيانش بر رفيق داريِ آلوده سرمايه
دان دغلبازي كه همين چند خط براي توضيح نظر او دربارة آن دسته از صاحبان سرمايه و ثروتمن. ست اجمالت صريح و عاري از ابهام هويدا

اطالعي و گاه  هاي ناروايي كه اغلب از سر بي كند و خط بطالني است بر تهمت هميشه دست در دست صاحبان قدرت سياسي دارند كفايت مي
قيد   بياطالع خود به عنوان مدافع داري مورد نظر او نسبت داده و او را در نظر مخاطبين بي ورزي به آدام اسميت و نظام سرمايه از روي غرض

   .مترجمــ كنند و شرط صاحبان سرمايه معرفي مي



   

   
  انباشت ثروتانباشت ثروت  : : دفتر دومدفتر دوم
  

 بلكه ،ها توسط خودمان در يك اقتصاد پيشرفته اكثر نيازهاي ما نه از طريق ساخت آن
اما معناي اين سخن آن است . گردد از طريق مبادلة داوطلبانه ما با ديگران تأمين مي

به دست  را از طريق مبادله با ديگران كه ما پيش از آن كه چيزهاي مورد نيازمان
 خودمان را به فروش  بياوريم ناچاريم كه ابتدا چيزي را توليد كرده و مازاد بر مصرف

به طور مثال، بافندگان براي خريد يا اجاره دستگاه بافندگي و ديگر وسايل و . برسانيم
 بايد به قدر كافي پول يا سرمايه داشته باشند چنين هممواد اوليه نياز به سرمايه دارند و 

 توليداتشان  ها به بازار و به فروش رسيدن ها و ارسال آن وانند تا زمان تكميل پارچهكه بت
  .آيند از پس مخارج روزمرة زندگي بر

به عبارت ديگر، پيش از آن كه مردم بتوانند فعاليتشان در يك حرفة تخصصي را آغاز 
ند وري توليد در آن حرفه را تحصيل كن كرده و درآمدهاي كالن حاصل از بهره

هر اندازه ميزان .  انباشته شده و موجود باشدپيشاي از  سرمايهيك بايست كه  مي
گرايي در اقتصاد بيشتر باشد به سرماية بيشتري براي حفظ و ادامة آن  تخصص
به . شود  رشد اقتصادي از انباشت سرمايه تغذيه مي،بنابراين. گرايي احتياج است تخصص

گرايي و رشد اقتصادي يك چرخة مؤثر و قدرتمند   رابطة ميان سرمايه و تخصص،واقع
انجامد كه آن نيز به نوبه خود مازاد  گرايي مي  تخصصپيشبردرشد سرمايه به : است

 مجدد گذاريِ  سرمايه و اين مازاد بار ديگر براي خريد تجهيزات،كند بيشتري ايجاد مي
  1.سازند پذير مي گرايي و رشد بيشتر را امكان  و اين تجهيزات جديد تخصص،شود مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   4 تا 2هاي   ، پاراگراف277 و 276ثروت ملل، دفتر دوم، مقدمه، صفحات . 1
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  تقسيم سرمايهتقسيم سرمايه
از آن ي  كه توليد درآمد بيشتري بخشنخشت. سرمايه از دو بخش تشكيل شده است

كه هميشه با صاحب سرمايه باقي (اين ممكن است سرماية ثابت باشد . رود ميانتظار 
بخش دوم ). ماند كه همراه صاحب سرمايه باقي نمي(گردش باشد  و يا سرماية در) ماند مي
اين شامل موجودي انباشت شدة : كنندة مصرف فوري است اي است كه تأمين  سرمايهآن

شود كه قرار است به مصرف برسند، و نيز شامل درآمد از هر منبعي، و  كاالهايي مي
  .اند  كاالهايي نظير پوشاك يا اثاثية منزل كه هنوز كامالً به مصرف نرسيدهچنين هم

 ي و ديگر1»سرمايه«به دو بخش » يموجود«گويد كه  در واقع اسميت مي
واگرداني مضمون حرف او به زبان و . شود  تقسيم مي2»ها موجودي«

رسد كه اصطالح كلي  اي نيست؛ به نظر مي اصطالحات مدرن كار ساده
 تعريف چنين هم. بهترين واژه براي چيزي باشد كه او مد نظر دارد» سرمايه«

 نيز 3»دخل و دريافتي« شامل ، برخالف تعريف اقتصاددانان مدرن،اسميت
، كارهاي در حال انجام، و اموال دستپول نقد در  ، هر چند كه امروزهشود مي

  4.شوند اي در نظر گرفته مي به عنوان اقالم سرمايهمنقول و غير منقول نيز 

  پولپول
يت كه نمايانگر كم(سنجيم  گرچه ما معموالً درآمد يك شخص را بر مبناي پول مي

 پول صرفاً يك 5.نفسه فاقد ارزش ذاتي است اما پول في)  يا نقره استمشخصي از طال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. capital  
2. stocks 
3. revenue 

سرمايه در «ه و تجيهزات؛ و دوم مثالً كارخانــ »سرمايه ثابت«نخست، . شامل دو عنصر است» سرمايه«به طور كلي تعريف آدام اسميت از . 4
اقتصاددانان مدرن قطعاً اين دو عنصر مورد نظر آدام اسميت را در تعريف خود از مفهوم . هاي مالي است كه شامل همه اموال و دارايي» گردش

  : است كه به ترتيب عبارتند ازاما در تعريف آدام اسميت از سرمايه، عنصر دوم خود شامل چند چيز . گنجانند سرمايه مد نظر قرار داده و مي
كه اين احتماالً عالوه بر موجودي انبارهاي بزرگ شامل اجناس موجود روي (موجودي انبار شده از كاالهايي كه قرار است به مصرف برسند  - 

 ، مدرن با اين جنبه از تعريف وي موافقندانو اقتصاددان) شود داران نيز مي هاي مغازه قفسه
 ،كنند كه اقتصاددانان امروزه اين را جزو سرمايه محسوب نمي) income(درآمد  - 
مشخص نيست كه آيا اقتصاددانان ). هايي كه كهنه نشده و قابل پوشيدن هستند مثالً لباس(اند  كاالهايي كه هنوز كامالً به مصرف نرسيده - 

 اما ارزشي اندك دارند و به طور كلي كاالي ، هم سرمايه هستندها احتماالً اين. كنند يا خير امروزه اين قبيل كاالها را جزو سرمايه محسوب مي
  ،آيند دست دوم به حساب مي

كنند كه   اما چيزهايي را سرمايه محسوب مي،گنجانند نمي» سرمايه« را در تعريف خود از revenueيا » دخل و دريافتي«اكثر اقتصاددانان  - 
 ، پول نقد در دست، يا كار در حال انجام و ناتماممثالً: ها غافل بود آدام اسميت در تعريف خود از آن

 . مترجمــ شود اند كه سرمايه شامل اموال منقول و اموال غير منقول نيز مي هم عقيده مدرن با اسميت اقتصاددانانمتن اشاره شد  طور كه در  همان و نهايتاً -
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كند تا توليد يك ملت به بازار برسد، اما  ي است كه كمك ميراه شاهابزار مبادله است، 
تواند  ثروت واقعي در آن چيزي است كه پول مي. كند خودش هيچ كااليي توليد نمي

   .ابتياع كند، نه در خود پول يا سكه
توان آن را  اي هستند واقعيتي است كه خيلي ساده مي كه ثروت و پول چيزهاي جداگانهاين 

كند ممكن   به عنوان درآمد دريافت مي1»گيني«به هر حال، كسي كه امروز يك . نشان داد
تأمين كند ) با همان يك گيني(است فردا آن را خرج كند و بنابراين درآمد شخص دومي را 

ن است روز بعد سكة خودش را خرج كند كه به اين ترتيب درآمد و آن شخص دوم نيز ممك
 مقدار پول در گردش به وضوح بسيار كمتر از ،بنابراين. شخص سومي را تأمين كرده است

هايي   نه تكه، فروش شده استدرآمد ملي كميت كاالهاي خريد و .درآمد كل يك ملت است
  .گيرند ه آن كاالها مورد استفاده مياز يك فلز كه به صورتي اتفاقي جهت تسهيل مبادل

 و سوداگرانِ زمان خودش 2»ها مركانتيليست«اين جا اسميت بار ديگر به 
كند و سعي دارد باطل بودن افسانة يكي فرض كردن پول و  حمله مي

كه بر اساس آن (به اعتقاد او اين افسانة موهوم . ثروت را اثبات كند
سعي در محدودسازي جريان خروج ها با ايجاد محدوديت در تجارت  ملت

گردد  باعث بروز اشتباهات سياسي متعددي مي) پول از كشور را دارند
زيرا برخالف اين تصور واهي، هر گاه تجارت چاالك و تپنده و آزاد باشد 

  .يابد ثروت ملي كشور افزايش مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 .guineaمترجمــ  شلينگ21 به ارزش تقريبي 1813 تا 1663هاي  ستان طي سال سكه طالي رايج در انگل.  
» سوداگر«را ) mercantilist(كنند و لذا مركانتيليست  ترجمه مي» سوداگري«را اغلب در فارسي ) mercantilism(مركانتيليسم . 2

شود كه به  گفته مي» سوداگر«والً به تاجر يا كاسبي  اما در فرهنگ ما معم،است» تاجر«گرچه سوداگر در زبان فارسي مترادف با . ناميم مي
حتي از راه (اي كسب ثروت كند  خواهد به هر شيوه انديشد و مي  نيست و جز آزمندي به هيچ چيز نميبند پاييك از اصول اخالقي  هيچ

هاي   اما در زبان،عريف مركانتيليسم مطابقت داردالبته برداشتي كه ما از واژه سوداگري داريم به ميزان زيادي با ت). فريبكاري و ظلم به ديگران
 ناظر به يك معناي خاص ديگري نيز هست و آن ،قائل هستيم» سوداگران«اروپايي واژه مركانتيليست عالوه بر خصوصياتي كه ما براي 

ها و  ره خواهان اعمال نظارتنفوذي كه با دستگاه حاكمه روابطي گرم و صميمانه دارند و هموا عبارت است از تاجران ثروتمند و صاحب
در » موازنة تجاري«هستند تا از اين طريق، به قول خودشان، يك نوع تعادل يا ) به ويژه تجارت خارجي(هاي دولتي بر تجارت  محدوديت

وانين و مقررات هاي خود و در تمايل و پافشاري بيش از حدي كه براي وضع ق تاجران مزبور تقريباً در تمام استدالل. كشور برقرار گردد
كشور خواهد » منافع ملي«كردند كه گويي اين مقررات به سود عموم مردم و  دادند هميشه طوري وانمود مي محدودكنندة تجاري نشان مي

ر بردند و نتيجة حاصل از آن مقررات در نهايت و هميشه به ضر از آن مقررات سود مي) شان و رفقاي دولتي(اما در عمل، فقط خودشان . بود
طرز )  ميالدي18 و 16هاي  طي سده(مركانتيليسم بيش از دو قرن . گرديد شد و حتي موجب فقيرتر شدن كل كشور مي عموم مردم تمام مي

خشم » ثروت ملل«كرد و با انتشار كتاب  شديداً به اين طرز تفكر غالب حمله ميتفكر غالب در تجارت در سرتاسر اروپا بود و آدام اسميت 
   .مترجمــ ياستمداران و سوادگران قدرتمند زمان خويش را برانگيخته بودبسياري از س
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له اين كه توان انكار كرد كه پول برخي تأثيرات مهم نيز دارد، از جم با اين حال، نمي
گران ناچارند براي مواقع  وجه نقدي كه معامله. اندازد سرمايه را به فعاليت و توليد مي

. كند اي است كه هيچ چيزي توليد نمي ضروري در جايي نگه دارند به واقع سرماية مرده
تواند اين سرماية مرده را با سرعت بيشتري به حركت درآورد و   ميكارامداما بانكداري 

را جايگزين ) اسكناس(ها پول كاغذي  وقتي بانك. ود كه سرمايه بيشتر كار كندباعث ش
تر  دهند كه دوباره زنده شود و آسان كنند به اين سرماية مرده امكان مي طال و نقره مي

 راه شاهو به اين ترتيب به حركت سرمايه در ــ از گذشته مورد استفاده قرار بگيرد
  . دهند وري صنايع كشور را افزايش مي هبخشند و بهر بازرگاني سرعت مي

 طال و د شود كه بخواهند فراتر از موجوديِ ايجا ها اين وسوسه ممكن است در بين بانك
شود كاهش داد به شرطي كه  اين خطر را مي. پشتوانه چاپ كنند نقرة خود اسكناس بي

تي اگر چنين و ح(صورت   در غير اين. ها اجازه چاپ اسكناس كوچك داده نشود به بانك
ها ضامن حفاظت از منافع   رقابت آزاد بين بانك)ها ايجاد نشود محدوديتي براي بانك

سازد تا خودشان مراقب حجم  ها را مجبور مي مردم است زيرا رقابت آزاد بانك
هاي چاپ شده باشند و به اين وسيله احتمال هجوم ناگهاني مردم براي  اسكناس

بار ه هاي گسترده ب از آن بانكي كه آسيب هاي خود ناسدريافت طال و نقرة معادل اسك
ها روي نياز مشتريان خود تمركز كنند تا  شود بانك يابد و سبب مي آورده كاهش مي

  .هاي ديگر بروند مبادا مشتريان به سراغ بانك
پول «نوشت كه هنوز  را مي» ثروت ملل«اي كتاب  اسميت در زمانه

هايي كه امروزه  ها و سكه ني اسكناسيعــ  باب نشده بود1»پشتوانه بي
پشتوانه را خيلي ساده  كنند و اين پول بي محابا چاپ و ضرب مي ها بي دولت

مردم را نيز ) هاي مختلف به روش(به عنوان وجه رايج قانوني اعالم كرده و 
 پول واقعي چون همپشتوانه را  هاي بي كنند كه اين اسكناس متقاعد مي

 طالي تحت عنوان رسيدتوانستند  ها مي م اسميت، بانكدر زمان آدا! بپذيرند
چاپ كنند و طبعاً استفاده ) يا اسكناس( كاغذهاي بانكي ،دريافتي از مشتريان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. fiat currency 
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تر بود تا اين كه بخواهند فلزات  از اين كاغذها براي مشتريان خيلي ساده
ها  بانك. قيمتي مانند طال را با خودشان به اين طرف و آن طرف حمل كنند

توانستند قدري بيشتر از موجودي طال در خزانة خود اسكناس چاپ  حتي مي
 زمان همدانستند كه همة مشتريان بخواهند  كنند زيرا اين احتمال را بعيد مي

اما اگر بانكي خيلي . انداز طالي خود به بانك مراجعه كنند براي دريافت پس
كرد ممكن  پ ميپشتوانه چا بيشتر از يك حد متعادل و معقول اسكناس بي

خواستند پيش از خالي  بود با هجوم مشترياني مواجه شود كه همگي مي
. ها را نقد كرده و امانت طالي خود را پس بگيرند شدن خزانة بانك اسكناس

بحران بانكي شديدي نظير همين وضعيت مدتي پيش از آن كه اسميت 
ه بود و دليل كند در اسكاتلند رخ داد» ثروت ملل«اقدام به نوشتن رسالة 

پشتوانه نيز همان بحران  حساسيت او نسبت به موضوع چاپ اوراق بانكي بي
شود كه  آدام اسميت معتقد است كه رقابت به طور كلي سبب مي. بود

 اما باز هم براي حفاظت از منافع مردم ،ها محتاط و معقول رفتار كنند بانك
او مخالفتي با وضع . شدداند مقرراتي در اين زمينه وجود داشته با الزم مي

  ندارد و فقط با مقرراتي مخالفمقررات كلي در جهت حفظ منافع عمومي
  . هاي خاص باشند  كه در جهت تأمين منافع افراد و گروهاست

  1نيروي كار مولّد و نيروي كار نامولّدنيروي كار مولّد و نيروي كار نامولّد
ر به طو. افزايند  كار بر رويش انجام گرفته ميآن چهبرخي از انواع نيروي كار بر ارزش 

كند كه سپس  سازد به آن چيز ارزشي اضافه مي مثال، نيروي كار كسي كه چيزي را مي
. ناميم  مي»نيروي كار مولّد«ما اين را . رساندتوان آن چيز را با مقداري سود به فروش  مي

تواند تا مدتي پس از فروش دوام  كند كه مي اين نيرو چيزي قابل عرضه در بازار توليد مي
ارزشي به ــ مثالً نيروي كار يك نوكر سادهــ برخي ديگر از انواع نيروي كار. داشته باشد
رسد و هيچ چيز قابل عرضه و فروشي  اين نيروي كار فوراً به مصرف مي. افزايد چيزي نمي
  . بناميم»نيروي كار نامولّد«توانيم  ما اين نيرو را مي. گذارد به جاي نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. productive and unproductive labour 
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شود و با استخدام نوكران  وتمند ميانسان با استخدام سازندگان متعدد ثر
   1. شود متعدد فقير مي

 واجد ارزش است و مطابق با همان ارزش نيز به آن چنان همالبته اين نوع نيروي كار 
كنند   به طور مثال، ارتش و قوة قضاييه به مردم خدمت مي2.شود اجر و پاداش داده مي

ها هيچ چيزي را در فردا  مروز آن اما نيروي كار ا،ها شرافتمندانه است  آن و حرفه
 خطرناكي را تأمين  سربازان ارتش ممكن است امسال امنيت منطقه. كند خريداري نمي

ها سال آينده نيز مجبورند در همان منطقه باشند و به همان كار امسال خود   اما آن،كنند
اي سيرك، ه ها، دلقك ها، وكال، پزشكان، هنرپيشه به همين منوال، كشيش. ادامه دهند

 اين آن چه. گيرند  نيز در مقوله همين كارگران نامولّد قرار ميندگانرامشگران و رقص
شود و هيچ چيز قابل فروشي از  دهند به محض انجام يافتن منقضي مي افراد انجام مي

هزينة نيروي كار نامولّد عمدتاً از محل اجارة زمين و سودهاي . گذارند خود به جاي نمي
كارگران معمولي دستمزدهايي . گردد تأمين مي) عني سودهاي سرمايهي(» موجودي«

  .اندك دارند و فرصت چنداني هم براي خرج اين دستمزدهاي اندك ندارند
نيز مانند كاالهاي ساخته شده يا » خدمات«درك و دريافت اين نكته كه 

هاي آدام اسميت  محصوالت كشاورزي واجد ارزش هستند از ديگر نوآوري
 و اهميت  امروزه كه صنايع خدماتي به حد عظيمي رشد كردهاست و 

اند، ما اين نوآوري آدام اسميت را به خوبي درك كرده و به رسميت  يافته
و كارهاي خدماتي ارزشي به » خدمات«اما همين واقعيت كه . ايم شناخته

ها قدري  ناميدن آن» نامولّد«شود كه  افزايند باعث مي زندگي ما مي
دار ثروتمند نوعي  ممكن است كار نوكران يك زمين. ده باشدكنن گمراه

). كنندة صرف باشند و خودشان مصرف(حالت مصرفيِ محض داشته باشد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   1، پاراگراف 330. ثروت ملل، دفتر دوم، فصل سوم، ص. 1
را در معناي اخص توليديِ آن به » ارزش« لفظ هاي آدام اسميت بايد توجه داشت كه او براي پرهيز از هرگونه بردداشت نادرست از گفته. 2

ها را خوار و  دهند توهين كرده يا آن برد و هرگز قصد ندارد به افرادي نظير نوكران ساده كه كارهاي ابتدايي مانند نظافت انجام مي كار مي
به چيزي » ارزشي«كه چنين نيروي كاري هيچ گويد  كند و مي استفاده مي» نيروي كار نامولّد« وقتي او از اصطالح ،بنابراين. خفيف بدارد
ارزش و حقير باشد، كما اين كه خودش در ادامه حتي كار  ارزش افزودة توليدي است نه اين كه آن فرد و كارش بيكند مقصودش  اضافه نمي

كند كه  فعاليتي نامولّد معرفي ميكار و ) گردد  جاي دنيا در زمرة پرافتخارترين كارها محسوب ميدر همهها  كار آنكه (قضات دادگستري را 
   .مترجمــ طبق تعريف او هيچ ارزش افزودة توليدي و قابل ارائه در بازار ندارد
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سازان، پزشكان و حتي وكال  اما خدمات معلمين، نويسندگان، آهنگ
. ها بهره برده شود تواند تا مدتي پس از انجام و پايان دوام آورده و از آن مي

ها، موسيقي، سالمتي و قوانيني كه اين افراد   كه دانش، ايدهدرست است
ها را به فروش رساند، اما  شود آن كنند غيرملموس هستند و نمي توليد مي

يك بار . بناميم» نامولّد«امروزه بسيار بعيد است كه ما چنين خدماتي را 
 درديگر بايد توجه داشته باشيم كه آدام اسميت در اين جا دارد طرحي نو 

 گاهي براي جا كند؛ لذا اين واقعيت كه اندازد و كشفي جديد مي مي
  .افتد كامالً قابل درك است  به تكاپو و زحمت ميتازه انداختن اين مفاهيمِ

رسند درآمد و سرماية كمتري جهت  هر چه اين خدمات بيشتر به مصرف مي
 ملي سال آينده ماند، و در نتيجه توليد هاي آتي براي ما باقي مي گذاري سرمايه
درآمد آينده به ميزان سرماية ما بستگي دارد و تنها راه انباشت . تر خواهد بود پايين

 ما حتي براي اين كه بتوانيم سرمايه را در همان حد ،به واقع. انداز است سرمايه پس
انداز كنيم زيرا مواد و تجهيزات دائماً نياز به  اش نگه داريم ناچاريم كه پس فعلي
انداز مرتب درآمدهاي فعلي خود را بابت  اگر ما به جاي پس. يني و تعمير دارندجايگز

مان ذره ذره  كارهاي نامولّد به مصرف برسانيم در واقع داريم به خاطر مصرف فعلي
 ادامه بيابد چنان چهو ولخرجي است و  اين كار عين اسراف. خوريم سرمايه خود را مي

  .بدون شك به تباهي خواهد انجاميد
 به شرط آن ،ها اهميت چنداني ندارند جويي اين قبيل ناصرفه» مركانتيليستي«از نظرگاه 

اي به  ها همه در وطن و در اقتصاد داخلي صورت پذيرد و هيچ طال يا نقره كه ولخرجي
 ميزان كميِ پول در چنان چهكنند كه  اين افراد اظهار مي. خارج از كشور فرستاده نشود

اما در حقيقت . شد بايد نتيجه گرفت كه ثروتي از بين نرفته استكشور افت نكرده با
ها مقدار كمي پول در كشور تغيير نكرده باشد آسيب  جويي حتي اگر در اثر اين ناصرفه

به عوض اين كه حفظ » سرمايه« وارد آمده است زيرا ]به كشور و ثروت ملت[واقعي 
قتصاد كشور به انباشت سرمايه گردد مصرف شده است؛ و از آن جهت كه رشد آيندة ا

  .تر خواهد بود وابسته است، درآمد آينده الزاماً پايين
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در اين مورد . گذاري نيز به هدر خواهد رفت سرمايه از طريق تصميمات بد در سرمايه
گذاري تأثيري در ميزان ذخيرة طال و نقرة كشور  نيز گرچه تصميمات بد در سرمايه

هر پروژة ناموفقي در . دي آينده را كاهش خواهد دادندارد اما قطعاً ظرفيت تولي
هاي  ها يا پشتوانه كشاورزي، معادن، ماهيگيري، تجارت يا صنايع مقداري از ذخيره

  . داد خواهد هدرتوليدي كشور را 
هاي نابخردانة  گذاري ها يا سرمايه ها هرگز به واسطة ولخرجي با وجود اين، ملت

هاي نهادهاي دولتي است كه  ها و نابخردي لخرجي شد؛ فقط و تباه نخواهنداشخاص
 مردم عادي به خوبي آگاهند كه اگر بخواهند شرايط خود 1.كشاند ها را به تباهي مي ملت

انداز و  اي جز پس  را ترقي دهند چاره خودرا بهبود ببخشند و درآمدهاي آينده
 افراد عاطل و باطل و داري از اما اكثر درآمدهاي دولتي صرف نگه. گذاري ندارند سرمايه

ديوان و درباري شكوهمند با مستخدميني پرشمار، كليساهاي ــ شود چيزهاي نامولّد مي
ها از ماحصلِ نيروي كار  كه همة آنــ هاي عظيم ها و ارتش عريض و طويل، ناوگان

گذاري  انداز و سرمايه  پسجهتها دليل چنداني  دولت. كنند دهندگان ارتزاق مي ماليات
هاي دولتي به چنان حجم عظيمي  متأسفانه وقتي اين هزينه. بينند خودشان نميبراي 
ها مجبور به خوردن از سرمايه خود  دهندگان براي پرداخت آن رسد كه ماليات مي
  . شوند، درآمدهاي آينده الزاماً كاهش خواهند يافت مي

تالش . مند استها، اقتصاد آزاد به طرز چشمگيري چاالك و نيرو رغم همة اين اما علي
كه موتور و سرچشمة اصلي پيشرفت (شان  وقفة مردم براي بهبود اوضاع زندگي بي

ها و اشتباهات دولتي، براي  رغم ريخت و پاش در اكثر مواقع، و علي) شود محسوب مي
  2.كند تداوم بخشيدن به رشد اقتصادي كفايت مي

وانمود اين از نهايت گستاخي و تكبر پادشاهان و وزيران است كه 
 ... بر اقتصاد مردم نظارت دارند]از سر درايت و بزرگواري[كنند كه  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ترين  در حالي كه خودشان هميشه، و بي هيچ استثنايي، جزو مسرف
هاي ايشان كشور را به تباهي  و اگر ولخرجي... افراد جامعه هستند

  1.ها هرگز چنين نخواهد كرد كاري رعاياي آن نكشاند، اسراف
ملي فقط از طريق رشد تعداد كارگران مولّد رشد خواهد كرد و يا از طريق توليد كل 
وري نيز فقط از طريق مديريت بهتر نيروي  افزايش بهره. وري اين كارگران رشد بهره

پذير است و يا از طريق استفاده بهتر يا بيشتر از  اي امكان كار و منابع سرمايه
آالت و تجهيزات خود  دام از اين ماشينكه معموالً هر كــ آالت و تجهيزات ماشين

 آن گر نشان توليد بيشتر اغلب ،بنابراين. گذاريِ سرماية جديد هستند مستلزم سرمايه
لذا . گذاري شده است تري از سرمايه در فرآيند توليد سرمايه است كه مقدار كمي فزون

شمارتر اند، صنايعش پر هاي يك كشور بهتر كشت شده اگر مشاهده كنيم كه زمين
توانيم مطمئن باشيم كه سرماية آن كشور  تر شده است، مي اند، و تجارتش گسترده شده

اندازهاي شخصي و  توان به پس و آن افزايش انباشت سرمايه را مي. افزايش يافته است
آن كشور كه آن افراد را » امنيت قانونيِ«هاي افراد نسبت داد، و نيز به  گذاري سرمايه

هاي خود به انباشت  بدون وحشت از به سرقت رفتن داراييقادر ساخته تا 
انداز و  كه موجب تشويق افراد براي پس» آزادي«شان بپردازند، و به آن  هاي سرمايه
  .شان شده است گذاري و بهبود وضعيت زندگي سرمايه

  بهرهبهره
اي را كه در اختيار  دهند با اين اميد كه سرمايه مردم به ديگران پول قرض مي

اند در نهايت به خودشان برگردانده خواهد شد و اين كه  كننده قرار داده قرض
. اي كه در اختيار داشته به آنان پرداخت خواهد كرد كننده نوعي اجاره بابت سرمايه قرض

هاي مولّد استفاده كند و  واند از آن سرمايه در فعاليتكننده نيز اميد دارد بت طبعاً قرض
دهنده  كارش به قدري سودآور باشد كه نه تنها اصل سرمايه و بهره را به قرض

در اين جا باز هم بايد توجه داشته . بازگرداند بلكه براي خودش هم درآمدي كسب كند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 كه پول آن را  بلكه چيزي است،خواهد پول نيست كننده مي  قرضآن چهباشيم كه 
گرِ بخش كوچكي از توليد ملي است كه  نمايان) يا وام(قرض  به عبارت ديگر،. خرد مي

   1.گيرنده واگذار شده است دهنده به وام از سوي وام
هر گاه كه در يك كشور سرماية بيشتري موجود باشد رقابت بين صاحبان سرمايه بيشتر 

 براي ]يا به واقع نرخ بهرة كمتري[تري  ايينتوانند قيمت پ كنندگان مي خواهد بود و قرض
به عبارت ديگر، هر چه سرمايه بيشتر باشد نرخ بهره كمتري . سرمايه پيشنهاد بدهند

تر آن، به صنايع توليدي رونق و  رشد سرمايه، و هزينة پايين. توان از سرمايه گرفت مي
 و نرخ ،خواهد آمد نيروي كار بيشتري به استخدام در  و در نتيجهقوت خواهد بخشيد

داران كه  مثالً كارخانه[كنندگان   استخدام،بنابراين. پيشنهادي دستمزدها باال خواهد رفت
هاي   بهرة كمتري براي وام]اند اند و وام گرفته هاي خود قرض كرده اندازي كارخانه براي راه
  . تر خواهد شدكنندگان در اين شرايط ميزان سودشان كم و البته استخدامــ پردازند خود مي

در نتيجة كشف معادن جديد در (كنند كه افزايش ذخيرة طال و نقره  برخي استدالل مي
اما اين مطلب . باعث پايين آمدن نرخ بهره شده است) مستعمرات هند غربيِ اسپانيا

اگر هيچ تغييري در كشور رخ نداده باشد و همه چيز به . تواند حقيقت داشته باشد نمي
ته باشد، آن گاه افزايش كمي مقدار طال يا نقره هيچ تأثيري نخواهد همان صورت گذش

درست مانند هر كاالي ــ  جز آن كه از ارزش آن فلز بخصوص كاسته گردد،داشت
تأثير چنين . آيد ديگري كه وقتي به وفور در بازار عرضه شود ارزش آن پايين مي

اما اين افزايش . خواهد رفتپول ظاهراً باال ) يا ارزش( قيمت  كهافزايشي اين است
ها باال خواهند رفت اما هيچ چيز، از  قيمت. قيمت صرفاً صوري است و واقعي نيست

  . هاي بهره، به واقع تغيير نخواهد كرد جمله نرخ
مبني بر اين  (2»نظرية مقداري پول«آدام اسميت در اين جا با استفاده از 

) شود ش آن پول كمتر ميكه هر چه ميزان پول در گردش بيشتر باشد، ارز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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تر، آدام اسميت دارد  به عبارت ساده. پردازد ها مي به نفي نظر مركانتيليست
ها  او اين است كه همة قيمت 1بينش شهودي. زند حرف مي» تورم«از 

  . كنند  اما چيزهاي واقعي هيچ تغييري نمي،گيرند تحت تأثير قرار مي
اي در اقتصاد  كننده رات تحريفتأثي» تورم«ايم كه  امروزه ما تشخيص داده

هاي خاصي از اقتصاد  به بخش) پشتوانه و بي(دارد زيرا مقاديري پول جديد 
و سپس به ديگر گرديده ها از آن جا آغاز   قيمت شود و افزايش تزريق مي

هاي ايجاد شده بر اثر اين تورم  كند و تفاوت هاي اقتصاد سرايت مي بخش
هاي واقعي در  ر خود سبب بروز ناهنجاريدر مسي) مانند موجي ويرانگر(

  . گردد تخصيص منابع مي
اما اين اقدام . اند قرض پول با بهره را غيرقانوني اعالم كنند برخي كشورها سعي كرده

. بدتر موجب افزايش آن شده است ،به عوض جلوگيري از زشتي و فساد رباخواري
 اما در جايي كه قرض پول ،دمردم در هر حال و هميشه نياز دارند كه پول قرض كنن

شان ه تنها ناچار به پرداخت بهره قرضها ن عمل غيرقانوني باشد آنيك با بهره 
 پرداخت كنند چرا  دهنده اي نيز بابت ريسك قرض  بلكه مجبورند مبلغ اضافه،هستند

دهنده خطر اقدام به عملي غيرقانوني را به جان خريده و حاال طبعاً انتظار  كه قرض
هاي  ها براي ثابت نگه داشتن نرخ تالش دولت.  بيشتري از فرد بدهكار داردپرداخت

هاي بازار نيز تأثيرات مشابهي نظير اقدام فوق خواهد  تر از نرخ بهره در حدي پايين
دهندگان  استفاده از پول در بازار به هر حال ارزش مشخصي دارد و قرض. داشت

ارزد به كسي   واقعاً ميآن چه كمتر از اي شوند پول خود را با نرخ بهره حاضر نمي
هاي  باالتر از نرخ(اي  گيرندگان ناچارند كه مبلغ اضافه  قرض،قرض بدهند؛ بنابراين

براي وام درخواستي خود به ) هاي بازار آزاد رسمي و دولتي و حتي باالتر از نرخ
  .دهندگان پيشنهاد بدهند تا بتوانند وام را دريافت كنند قرض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ها پيش از آن كه موضوعات مالي و پولي دنياي  داند كه او سال نويسنده از اين جهت نظر آدام اسميت را نوعي بينش و بصيرت دروني مي. 1
   .مترجمــ عات را حدس زده و بررسي كرده بودنظيرش وجوهي از اين موضو امروز مطرح باشند بر اثر بينش و دانايي بي
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 در هر 1»ها كنترل قيمت«دهد  ل كالسيك است كه نشان مياين يك مثا
ها به صورت  وقتي قيمت. صورت به ايجاد بازار سياه خواهد انجاميد

كنندگان كاالها يا  هاي بازار نگه داشته شوند، عرضه تر از نرخ مصنوعي پايين
ها را پايين نگه داشته ممكن است خيلي  هاي آن خدماتي كه دولت قيمت

ه برايشان صرفة هاي ديگري روي بياروند ك ازارها و فعاليتساده به ب
و يا ممكن است كه .  و به اين ترتيب كمبود ايجاد خواهد شدبيشتري دارد
كنندگان به صورت غيرقانوني به كار خود ادامه دهند كه در اين  اين عرضه

اي  حالت نيز مشتريان ناچارند براي جبران ريسك فروشنده مبلغ اضافه
ند و به اين ترتيب قيمت كاالي مورد نظر حتي از نرخ بازار آزاد نيز بپرداز

يعني در نهايت قميت آن كاال حتي از نرخي كه به نظر [ باالتر خواهد بود
دولت گران بوده و به همين دليل دولت اقدام به كنترلش كرده نيز براي 

هم صدق همين استدالل در تمام موارد ديگر . ]شود تر تمام مي مشتري گران
يا تعيين حداقل [ كند، مواردي نظير كنترل اجاره، كنترل دستمزدها مي

  .ها هاي تحميلي بر قيمت ، و انواع ديگر محدوديت]دستمزد

  مالحظاتي ديگر در باب سرمايه مالحظاتي ديگر در باب سرمايه 
نظير مزراع يا (ها   برخي دارايي2.توان استفاده كرد از سرمايه به چهار روش مختلف مي

دهند كه فوراً آماده مصرف يا  ت خامي به دست ميمحصوال) هاي ماهيگيري محل
سازي مواد خام  براي آماده) آالت و تجهيزات نظير ماشين(برخي ديگر . فرآوري هستند

براي ) ها ها و كشتي نظير گاري(برخي ديگر . گيرند جهت مصرف مورد استفاده قرار مي
  .شوند شده به بازار استفاده مي حمل مواد خام يا ساخته

اي  يعني در حرفهــ گيرد فروشي مورد استفاده قرار مي ايتاً اين كه سرمايه در خردهو نه
تر  هاي كوچك كه مواد خام يا مصنوعات را مطابق با نيازهاي مشتريان به قسمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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شدند هر بار  مردم ناچار ميداشت  وجود نمياگر در دنيا هيچ قصابي . كنند تقسيم مي
بود و  كاري كه براي ثروتمندان اسباب دردسر مييك گاو يا گوسفند درسته بخرند، 

  !براي مستمندان به كلي ناممكن
هاي مرسوم در زمانة خودش را به   اسميت يكي ديگر از ديدگاهاين جادر 

هيچ سهم و » فروشي خرده«كشد، ديدگاهي كه معتقد بود  چالش مي
نقش مفيدي در جامعه ندارد و الزم است كه با وضع مقررات بر كار 

نفسه  ها في فروشان نظارت گردد زيرا رقابت بين آن داران و خرده غازهم
و ) انجامد بري و ظلم به ديگران مي كه به گوش(عملي بيرحمانه است 

ها كسب و كارشان را از دست بدهند و برخي  شود برخي از آن باعث مي
ديگر مشتريان را به سمتي سوق دهند كه ناچار به خريد اجناسي شوند 

  . ورد نيازشان نيستكه م
داران  مغازه. داران كامالً نابجاست هاي سياسي فعلي نسبت به مغازه ورزي  غرض،بنابراين
رقابت بين . كنند افزايند و به مردم خدمت مي فروشان به جامعه ارزش مي و خرده
هاي خود  ها ناچار به بستن مغازه اي از آن داران ممكن است باعث گردد كه عده مغازه
شود كه  وجود رقابت سبب مي.  اما اين هرگز آسيبي به مشتري نخواهد نزد،شوند
فشاري كه ــ هاي خود را پايين نگه دارند داران تحت فشار قرار بگيرند و قيمت مغازه

اين استدالل كه اگر مقرراتي . كنند اش نمي دارندگانِ امتيازهاي انحصاري هرگز تجربه
به خريد  ها را دارد مشتريان را گول بزنند و آنفروشان امكان  نباشد بعضي از خرده

چيزهايي كه احتياج ندارند ترغيب كنند استدالل نادرستي است كه ظاهري فريبنده 
روي مردم در  ها نيست كه موجب زياده خانه به طور مثال، اين وفور گستردة قهوه. دارد

چاي و قهوه است كه  بلكه نياز و تمايل مردم به نوشيدن ،شود نوشيدن چاي و قهوه مي
 رونق يا زوال يك كسب و كار را تعيين آن چه[ 1.انجامد ها مي خانه به رونق بازار قهوه

فروشي، مانند هر كسب و كار ديگري،   و حرفه خرده]كند ميزان تقاضا در بازار است مي
  .كند از تقاضا تبعيت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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گيرد مولّدترين نوع  مياي كه در كشاورزي مورد استفاده قرار  رسد سرمايه به نظر مي
دليل اين امر آن است كه در فرآيند كشت زمين، دست پرتوان طبيعت با . سرمايه است
مستعمرات آمريكايي . آورد  ميبه باركند و محصول  نسان همكاري مينيروي كار ا

اند چرا كه تمركز سرمايه در آن جا بيشتر بر روي اين بخش مولّد  خيلي سريع رشد كرده
هاي تجاري و صنايع  مردم در اين مستعمرات تأمين سرمايه براي بخش. بوده است

هايي كه نسبت به كشاورزي سود كمتري  بخش(اند  مورد نياز خود را به ديگران سپرده
شوند و اعتبار مالي  مصنوعات مورد نياز آمريكا تقريباً به تمامي از خارج وارد مي). دارند

. گردد حل سرماية بازرگانان بريتانيايي تأمين ميمعامالت مربوط به اين واردات از م
كه براي دپو كردن مصنوعات » مريليند«و » ويرجينيا«حتي انبارهاي بزرگ كاال در 

شوند در مالكيت بازرگانان بريتانيايي قرار  ارسالي از آن سوي اقيانوس اطلس استفاده مي
مراتش در آمريكاي ع مستلذا اگر در نتيجة اختالفات موجود ميان بريتانيا و. دارند

ها ناگهان به تجارت با بريتانيا خاتمه دهند و سرماية  شمالي، قرار باشد كه آمريكايي
خود را به سمت صنايع داخلي معطوف كنند، انحصار مؤثري كه به توليدكنندگان داخلي 

  خواهند شد، باعثرو روبههاي گزافي كه توليدكنندگان با آن  داده خواهد شد، و هزينه
  . گردد ها مي فقيرتر شدن آمريكايي

آيد كه بتوانند مازاد بر مصرفشان توليد كنند  پيشرفت اقتصادي فقط از كشورهايي برمي
. و سپس اين مازاد را براي به دست آوردن اقالم مورد نياز خود با ديگران مبادله كنند

نع تجاري با اگر كشورها دست از تالش براي خودكفايي بردارند و سعي در ايجاد موا
  .ديگران نكنند وضعشان به مراتب بهتر خواهد شد
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معامله و تجارت اصلي يك جامعه پيشرفته آن بده بستاني است كه بين شهرهاي بزرگ و 
شود گفت كه شهرها همة  به عبارتي مي. گيرد روستاها و مناطق حاشيه شهرها صورت مي

اي به  ا چنين مالحظهام. آورند ثروتشان را از روستاها و مناطق پيراموني خود به دست مي
در اين . گردد معناي آن نيست كه ثروت شهرها به بهاي فقيرتر شدن روستاها كسب مي

روستاييان كشاورز براي ابزار كار و اثاثية منازل خود به . برند معامله هر دو طرف سود مي
ه هنرمندان و صنعتگران شهري نياز دارند و شهرنشينان نيز براي مصنوعات توليدي خود ب

تر  هر چه ثروت و جمعيت يك شهر بيشتر باشد بازار آن بزرگ. بازار و مشتري نياز دارند
  .گردند نشينان بيشتر منتفع مي خواهد بود و روستاييان و حاشيه

  الويت كشاورزيالويت كشاورزي
از آن جا كه بقا و امرار معاش بر راحتي و تجمالت ارجحيت دارد، كشاورزي و بهبود 

ش از رشد شهرها صورت پذيرد، و شهرها فقط تا جايي بايست پي وضعيت روستاها مي
  .امكان رشد دارند كه روستاها و مناطق حاشيه شهرها توان توليد مازاد داشته باشند

داند كه از راه  بود، مردم عموماً ترجيح مي هاي كاري برابر مي اگر سودها در همة حوزه
زمين و اجاره نسبت به . جيكشت زمين روزگار بگذرانند تا از راه صنعت و تجارت خار

خيلي ) كه در معرض انواع ترديدها و اتفاقات هستند(توليد صنعتي و بازرگاني خارجي 
كاران از زيبايي و آرامش و  داران و زمين رسند؛ و به عالوه زمين تر به نظر مي مطمئن

 چنان همداران و كشاورزان  با وجود اين، مزرعه. برند صفاي طبيعت ييالقي نيز لذت مي
سازان و  سازان و خيش نظير نجاران و آهنگران و چرخ(محتاج صنعتگران شهري 
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اين صنعتگران نيز در مقابل . هستند) معماران و آجرچينان و دباغان و كفاشان و خياطان
معهذا، . اند ساكنين شهر و روستا متقابالً به يكديگر وابسته. به غذا و مواد اوليه نياز دارند

و به نسبت رشد تقاضا از سوي (تناسب با پيشرفت و شكوفايي روستاها شهرها فقط در 
  .توانند رشد كنند مي) روستاييان
 هر گاه مردم تصميم به تخصيص سرمايه در كاري داشته باشند نخست ترجيح ،بنابراين

گذاري در تجارت  سرمايه. گذاري كنند و سپس در صنايع دهند كه در زمين سرمايه مي
. بايست در مرحله آخر باشد قاعدتاً مي) شه با ريسك فراوان مواجه استكه همي(خارجي 

ها  سرمايه) مثالً در مستعمرات آمريكاي شمالي(خيز است  در جايي كه زمين فراخ و حاصل
در كشورهايي كه زمين اندك است . شود عمدتاً به سمت كشاورزي و بهبود آن كشيده مي

در . گردد ري از سرمايه به سمت صنايع معطوف ميو يا به توسعه كامل رسيده ميزان بيشت
گردد كه  صادرات معموالً به كشورهاي ديگري واگذار ميكار واردات و هر دو صورت، 
 دقيقاً به اين ؛به واقع، آمريكاي شمالي سريع رشد كرده است. تري دارند صنايع پيشرفته

منابع مالي تجارت ها به طرف زمين و كشاورزي رفته در حالي كه  خاطر كه سرمايه
ثروتي كه مصر و چين و . خارجي آن توسط بازرگانان بريتانيايي تأمين شده است

ها حتي اگر منابع مالي   آن است كه ملتگر نشاناند  هندوستان در دوران باستان داشته
  . شان توسط بيگانگان تأمين شود باز هم قادر به رشد و شكوفايي هستند تجارت خارجي

  ظهور شهرهاظهور شهرها
 اما به پيشرفت و بهبود روستاها نيز كمك ،هرها گرچه وابسته به روستاها هستندش

نخست آن كه شهرها بازارهاي فراخي براي محصوالت كشاورزي روستاها . كنند مي
خرند و  ثانياً ثروتمندان شهرنشين در روستاها و مناطق ييالقي زمين مي. آورند فراهم مي

زادگان  انان ثروتمند اغلب خودشان را اربابان و نجيببازرگ. دهند آن زمين را توسعه مي
دهندة   توسعه انِگپيش پندارند، گرچه در عين حال كاسب نشين مي روستايي يا ييالق
و سوم آن كه داد و ستد و بازرگاني در شهرها به ترويج قواعد . زمين نيز هستند

عدي كه از شهرها قواــ انجامد  نظم و ترتيب و دولت شايسته ميچون همارزشمندي 
  . شوند  ميدهيگسترانآغاز شده و در نهايت در روستاها و ديگر مناطق كشور نيز 
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ساكنين شهرها . اند شهرنشينان استقالل و آزادي خود را پيش از روستاييان كسب كرده
به خودمختاري و ديگر حقوق و ) ها و مبارزات فراوان و پس از تالش(به مرور زمان 
ها و مبارزات، گاهي اوقات تمناي  اند و البته در روند اين تالش مدهامتيازات نائل آ

پادشاهان ضعيفي كه مايل به اتحاد با ــ پادشاهان ضعيف نيز آنان را ياري داده است
دار  هاي اشرافي و زمين  در مقابل خانواده] اما متعدد،پا و بازرگانان خرده[شهرنشينان 

نگريستند و هم در  مي  پادشاهان به ديدة تحقيرزادگان هم در بودند زيرا اين اشراف
 و آزادي نخست در شهرها پديدار گشت و پا ، امنيت، نظم و دولت، بنابراين1.بازرگانان

   2.گرفت و به دنبالش صنايع و تجارت گسترده شدند
داران بزرگ هيچ چيزي براي مبادله  شايان ذكر است كه در دوران ماقبل صنايع، زمين

توانستند انجام دهند اين  ها مي تنها كاري كه آن. هاي خود نداشتند ليد زمينبا مازاد تو
. بود كه از ثروتشان براي حفظ لشگري عظيم از مالزمين و وابستگان خود استفاده كنند

 به سر هاي كاخ در كه پادشاهاني نه ،بخشيد و لذا كران مي اين امر به ايشان اقتداري بي
كه با [داران ثروتمند  همين زمينبودند، بلكه  مردم از دورتر ها فرسنگ كشيده فلك

 به طور طبيعي تبديل به شارعين اصلي قانون و ]رعيت تماسي مستقيم داشتند
تواند خودسرانه و استبدادي باشد و معرفي  اما چنين قدرتي مي. كنندگان امور شدند اداره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اند تا علل پيدايش و ترويج و پايداريِ مفاهيم و نهادهايي مانند آزادي،  هاي اخير بسيار كوشيده دانشمندان و محققين علوم انساني در دهه. 1
در اين حقيقت كه رواج و پايداري اين مفاهيم و نهادها در اروپا بيشتر .  و حاكميت قانون در اروپا را شناسايي كنند،فرديجامعه مدني، حقوق 

كنند، از جمله اين كه اروپاييان  از ساير نقاط جهان بوده تقريباً هيچ ترديدي وجود ندارد و امروزه داليل متفاوتي براي اين موضوع عنوان مي
هاي  اند؛ برخي نفس تجارت و دسترسي اروپاييان به آبراهه ها بوده گرا و فردگراي يوناني و به عبارتي بهترين شاگران يوناني لوارث تفكر عق

دانند  هاي دريايي و تجاري را عامل مهمي در نهادينه شدن اين مفاهيم و ترويج انديشة رواداري و تحمل مي بزرگ و درياها و توسعة ناوگان
وردي ا؛ برخي به هم)ها معامله كند و طبعاً كاري به باورهاي مشتريانش ندارد خواهد با آن اسب مشتريانش را دوست دارد و ميچرا كه آدم ك(

هاي گوناگون در  ها با حاكميت كنند كه حاصل تجمع تعداد زيادي از كشورها و فرهنگ هاي مختلف و حتي متضاد در اروپا اشاره مي انديشه
اي نيز ايجاد شكاف و انشعاب اساسي در دين  ؛ عده)هاي پهناور و تقريباً يكدست در شرق در مقايسه با امپراتوري(ست يك قارة كوچك بوده ا

را عامل بروز يك ) از جمله انگلستان(مسيحيت از يك طرف و ايجاد گسست ميان حاكميت كليساي كاتوليك و سلطنت در برخي از كشورها 
 سال پيش با هوشمندي به شناسايي يكي از 250اما اين كه آدام اسميت در بيش از . دانند حقوق فردي ميها و  فضاي تنفس براي بروز آزادي

او كسبه شهري و بازرگانان . شود پردازد خود يك ابتكار مهم محسوب مي علل عمدة پيدايش و پايداري آزادي در جوامع آن روز اروپا مي
متحدين پادشاهان ضعيف در مقابل ) شود از آنان ياد مي» طبقة بورژوا«آتشه او با عنوان كه در قاموس ماركس و پيروان دو( را  نورسيده

اتحادي كه در نهايت به درهم شكستن استيالي اربابان زورگو و اضمحالل اشرافيت و سلطنت هر دو انجاميد و در ــ ديد دار مي اشرافيت زمين
آدام اسميت در ادامة . به رسميت شناخته شد) فارغ از شأن و تبار(هاي عادي   آدمنتيجه براي نخستين بار در تاريخ، آزادي و حقوق فردي

دهد كه چگونه رشد صنايع و  نشان مي) فريبانه و ايدئولوژيك هاي عوام و به دور از سودازدگي(هايي ساده و روشن  همين بحث با استدالل
چه نقش » بورژوا«انجامد و گسترش كسب و كار همين طبقة به اصطالح  يبه زوال فئوداليسم م) الاقل در زادگاه خودش، اسكاتلند(تجارت 
   .مترجمــ هاي فردي و حاكميت قانون داشته است اي در ثتبيت حقوق و آزادي عمده
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 نظام جامعي از حقوق و تالشي بود در جهت مهار اين قدرت با ايجاد» قانون فئودال«
  .گرفت دار را در بر مي ترين زمين وظايف كه از شخص پادشاه گرفته تا كوچك

توانست قدرت و اختيار  باز هم نمي ]با همة جامعيتي كه داشت[نيز » قانون فئودال«اما 
 پيدايش و ، سرانجام بر اين قدرت لگام زدآن چه. خودسرانة لُردهاي بزرگ را مهار كند

 وقتي كاالهاي ساخت صنايع روانة بازار شدند لُردهاي 1.ايع و تجارت بودرشد صن
هايشان پيدا كردند و به جاي آن  ثروتمند باالخره چيزي براي مبادله با مازاد توليد زمين

كه ثروت خود را خرج ابقاي لشگري پرشمار از مستخدمين و نوكران كنند به خريد 
  .ردندتجمالت چشمگير و وسايل آسايش روي آو

 داران بزرگ منبع اختيار و اقتدار كامل خود را از دست دادند  زمين،البته در نتيجة اين تغيير
اند به مشتريان  ها و نوكران به اربابشان وابسته  كسبه و بازرگانان به آن اندازه كه نوچهزيرا

ها به   آنلذا وفاداريكسبه و بازرگانان مشتريان ديگري هم دارند و . خود وابستگي ندارند
هاي مختلف تقسيم شده و   در مقايسه با وفاداري نوكران به ارباب خود، به بخش مشتريان

  .گيرد منافع مختلف و حتي متضادي را در بر مي
نشان، يا چيز پوچ و  از آن پس اربابان بزرگ يك جفت سكگ الماس

 بهاي اي مشابه آن را، با حفظ هزار نوكر در سال، يا به واقع با استفاده بي
كردند و با اين معامله، كل وزن  نگهداشت هزار نوكر در سال، مبادله مي

  2.كردند و اقتدار قيمومت بر هزار انسان را با يك جفت سكگ مبادله مي
تر و اها گسترش يافته و كار همراه با كاهش تعداد مالزمين و مستخدمين نامولّد، مزرعه

داران را بر آن داشت تا اجارة زمين خود را  مينوري مزارع ز افزايش بهره. ورتر شدند بهره
مستأجران . هاي بيشتري شدند  اما در مقابل، مستأجران نيز خواهان ضمانت،باال ببرند

داران كاسته شد و رفته رفته سامانِ  استقالل بيشتري يافتند و از اختيار خودسرانة زمين
يع شهرها باعث بهسازي و بازرگاني و صنا. منظمي از عدالت پا گرفت و توسعه يافت

  .تهذيب كل كشور شده بود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ثروت ملل، دفتر سوم، فصل چهارم. 1
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 ]و نشأت گرفته از تأمالت شخصي[تاريخ فوق البته يك تاريخ نظري 
هاي  هم شكستن قدرت سنتي فئودال است اما به هر حال، ممكن است در

هايي واقعي و ملموس از اتفاقات آن زمان در اختيار  بزرگ اسكاتلند نمونه
  . باشدآدام اسميت قرار داده 

    داريداري  يِ كشاورزي و قانون اجارهيِ كشاورزي و قانون اجارهكارامدكارامد
شود سهم و  اي كه به مستأجران داده مي ها و امنيت قابل مالحظه در انگلستان، تضمين

وضعيت  .هاي كشاورزي و شكوه و عظمت ملت ايفا كرده است نقش مهمي در موفقيت
ها  نامه مثالً اجاره ،ت با انگلستان تفاوت داشته اسدر ديگر كشورهاي اروپاييها  نامه اجاره

به بهبود زمين تشويق نمايد، و يا اغلب در را  كه مستأجران تر از آن بوده كوتاه مدت
 به »نامشخص«بردارندة شروط مبهمي بوده كه مستأجران را ملزم به دادن خدماتي 

 هشد هاي نامربوط هم در آن گنجانده مي و يا گاهي مالياتكرده است  موجران مي
 غصب 1»ماليات سلطنتي«تقريباً تمام مازاد توليدشان به نام فرانسوي كشاورزان (

   ).شده است مي
منافع مستقيم بيشتري براي مديريت ) داران بزرگ نسبت به زمين(پا  خردهبرخي مالكين 

در اما . وري زمينشان بيشتر است تر هستند و بهره زمين خود دارند و به همين دليل موفق
 مانع از تقسيم اراضي چنان هم 2»زادگي نخست« قديمي  سنتريِ غلبه و ماندگااروپا 

ي  بلكه چونان مبناي، نه يك منبعي براي درآمد يا لذت،زمين همواره. بزرگ شده است
 و   در دوران پرمخاطره،بنابراين. شده است حمايت محسوب مي قدرت، قيمومت، و براي

ناامني كه در پي سقوط امپراتوري رم در اروپا حاكم شد اين پندار پيش آمد كه بهتر است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 .taille-از ) و اضافه بر اجاره(رتبه بابت استفاده از زمين  داران بسيار عالي  كه پادشاه يا زمينهاي بود اي فرانسوي است و ماليات ويژه  واژه اين
اخت آن به پادشاه يا مقامات زادگان رده پايين هم ناگزير به پرد داران جزء و نجيب كردند و البته زمين العمر اخذ مي رعاياي خود به صورت مادام

شد و فقط به شخص  اين ماليات از قرن پانزدهم ميالدي به بعد منحصراً به ماليات سلطنتي تبديل شد كه صرفاً از رعايا گرفته مي. رتبه بودند عالي
  . مترجمــ از پرداخت آن معاف شدند) هاي كليسا سپس كشيش(زادگان و  گرفت و كليه نجيب پادشاده تعلق مي

2 .primogeniture -ها كه يا بر اساس آداب و رسوم  زادگي يا حق ارشديت، سنتي قديمي و رايج در در اكثر جوامع و فرهنگ  نخست
كه تقريباً هميشه نخستين فرزند ذكور (رسد  دارد كه تمام امالك فرد متوفي به فرزند ارشد او به ارث مي و يا به شكلي قانوني مقرر مي

   .ترجممــ )مد نظر بوده
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 ماندگار چنان هماين سنت .  باقي بماند]و مصون از قطعه قطعه شدن[ نخورده زمين دست
از شايد يك سوم ــ شود مانده و در نتيجه زمين به ندرت براي فروش به بازار عرضه مي

و ــ  به صورتي يكپارچه باقي مانده همين نظام فكريتحتهاي اسكاتلند  زمينمساحت 
شود فقط با قيمتي بسيار گزاف و  هر گاه نيز كه زمين براي فروش به بازار عرضه مي

 بهبود. كند  ميكارامدز زمين را نا استفاده ا،اين نظام. انحصاري قابل خريد و فروش است
مانند هر كسب و كار ديگري، مستلزم توجه دقيق به همة جزئيات صرفة زمين، درست  به

نسبت به كساني كه (داراني كه امالكي پهناور دارند   اما زمين،ها و سودها است هزينه
. عالقه و توجه چنداني به اين جزئيات ندارند) كنند هاي كوچك خود را كشت مي زمين

كشد   سال طول مي500زي نزديك به اروپا چيدر ي اين نظام به حدي است كه كارامدنا
  .تا جمعيت كشور دو برابر شود

چندان رواجي ندارد، جمعيت » زادگي نخست«در عوض در آمريكاي شمالي، كه سنت 
 60 يا 50 زمين بازاري باز و پر رونق دارد و مبلغي حدود .شود  سال دو برابر مي25هر 

داري  اگر سنت و قوانين زمين. ندك پوند براي خريد زمين و آغاز كشت و كار كفايت مي
هاي او به مساوات بين وارثين تقسيم  داد كه پس از مرگ مالك زمين در اروپا اجازه مي

رسيد، زمين بيشتري براي  شود، اراضي و امالك عمدتاً توسط وراث به فروش مي
وري زمين  شد و بهره تر مي  متعادل زمينهاي شد، قيمت  به بازار عرضه ميمعامله

   .يافت زايش مياف
در . كند ي كشاورزي را محدود ميكارامد عامل ديگري است كه  هم»داري برده«البته 

، 2»موراويا« و 1»بوهيميا«برخي مناطق آلمان نظير و روسيه، لهستان، مجارستان، 
اند و همراه آن به   به زمين بسته شده]مانند جزئي از خاك[زمين  زارعين فقير و بي
اي كه به هيچ طريقي قادر به كسب  اما زارع فقير يا برده. رسند خريد و فروش مي

تواند بخورد  اي ندارد جز آن كه هر قدر كه مي  نيست، منفعت و عالقهخصوصيمالكيت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. Bohemia 
2. Moravia 
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 . مولّد كشيدن از بردگان كارِتوا  لذا فقط به زور و اجبار مي.و تا حد امكان كمتر كار كند
اما به همين دليلي كه ذكر شد،  ،رسد ميه نظر بخيلي ارزان گر چه نيروي كار بردگان 

و به واقع (ترين  صرفه نسبت به نيروي كار كارگران عادي كمنيروي كار بردگان 
 مستعمرات داري در مزارع نيشكر و تنباكو در ده بر1.نوع نيروي كار است) ترين گران

زي خاك اين خي  اما دليل اين امر فقط پهناوري و حاصل،بريتانيا رواج بسيار دارد
داري را  آورد و پرداخت هزينة گزاف برده  ميبه باراست كه محصول فراوان  مزارع

  .سازد ممكن مي
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
نخست آن كه او . رسد هاي آدام اسميت داشته باشيم ذكر دو نكته در اين جا ضرروي به نظر مي براي اين كه درك بهتري از اهميت انديشه. 1

 و خصوصاً در زمينة كشاورزي داري در تمام دنيا رواج دارد كند، يعني در زماني كه برده اين مطالب را در اواسط قرن هيجدهم ميالدي بيان مي
داري و بيگاري كشيدن از بردگان در كارهاي كشاورزي قاعدتاً   دليل رواج برده،به واقع. شود و كار بر روي زمين يك اصل مسلم محسوب مي

ها سود  دانستند كه براي آن يها را روشي بسيار ارزان و به صرفه م داران بوده باشد كه استفاده از برده بايست غلبة اين پندار در نزد زمين مي
اما آدام اسميت ديدگاهي تا اين اندازه فراگير ). پرست بخواهد كاري بكند كه به ضرر خودش باشد دار بيرحم و پول چون بعيد است زمين(دارد 

ميت هميشه نسبت به نكته ديگر اين كه آدام اس. زند انديشد و قلم مي اش مي كشد و درست برخالف حكمت مرسوم زمانه را به چالش مي
برده و  شده شديداً رنج مي اقشار فرودست جامعه احساس همدردي بسيار دارد و بنابراين هيچ ترديدي نيست كه از ظلمي كه به بردگان مي

كاري (له كند داري حم اش به جاي آن كه فقط از بعد اخالقي و بشردوستانه به سنت پليد برده سنجيِ هميشگي اما او با نكته. نفرت داشته است
حس سودجويي و عقل معاشِ مالكين ) ها و مقاالت شورانگيز انجام دهند توانستند با نشر كتاب كه احتماالً نويسندگان و متفكران ديگر هم مي

ها سودي عايدشان شود كه با استفاده از نيروي كار بردگان نه تن دهد و به آنان به زبان و فهم خودشان يادآور مي داران را هدف قرار مي و برده
   .مترجمــ !كنند شود و به واقع در نهايت ضرر مي هايشان كمتر مي وري زمين  بلكه بهره،شود نمي
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  تئوري و سياست اقتصادي تئوري و سياست اقتصادي     ::دفتر چهارمدفتر چهارم
  

توان براي مردم توليد  چگونه مي: كار دارد و با دو چيز سرعلم اقتصاد به طور كلي 
در . شود يك منبع و راه درآمدي براي كشور تأمين نمود به چه طريق ميدرآمد كرد و 

) سوادگري (1»كانتيليمر«سيستم : حال حاضر دو نظرية عمده در اين زمينه وجود دارد
  .و سيستم كشاورزي

  سيستم مركانتيليسيستم مركانتيلي
دهندة  عنصر اصلي تشكيل) طال و نقره(پول سيستم مركانتيلي بر اين است كه عقيدة 

. شخص ثروتمند، يا كشور ثروتمند، آن است كه پول فراوان داشته باشد. ثروت است
 از پول انبوهي تكمي طبق اين ديدگاه، سياست كلي بايد در جهت انباشت ،بنابراين

 ورودش به داخل كشور با آغوش باز  وباشد، پولي كه بايد در مستعمرات جسته شود،
  2.كشور ممانعت گردد آن از  اما از خروج،پذيرفته شود

براي اين كه تصوير روشني از اين ديدگاه داشته باشيم كافي است كاوشگران اسپانيايي 
پرسشي كه به ذهن اين نخستين . ا را كشف كردندرا در نظر آوريم وقتي كه قارة آمريك

. توان در اين سرزمين يافت كاوشگران خطور كرده بود اين بود چه مقدار طال يا نقره مي
.  حد بود اين عمومي در مورد اهميت اين فلزات تا بهفرض پيشاستيالي اين ديدگاه و 

هاي   و نقره ممنوعيتبه همين دليل است كه اسپانيا و پرتقال در زمينة صادرات طال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   47به پانويس صفحه . ك.ر. 1
 ثروت ملل، دفتر چهارم، فصل اول. 2
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حتي برخي قوانين قديمي اسكاتلند نيز . اند هاي گزاف وضع كرده بسيار شديد يا ماليات
  .دنكن صادرات اين فلزات را منع مي

 ناخوشايند  دست و پا گير وها را بسيار محدوديتاين قبيل طبعاً كسبه و تجار  البته
 به ايشان اجازه داده شود تا در ازاي ن چهچناكردند كه  لذا اين عده استدالل مي. يافتند مي

 خواهند توانست با فرآوري واردات و سپس صدور برخي واردات طال و نقره پرداخت كنند
ها به كشورهاي ديگر به واقع پول بيشتري براي مملكت كسب كرده و ميزان طال و  آن

گيري  د تا از سختاصرار و استدالل تاجران موجب ش. نقرة بيشتري را به كشور بازگردانند
 و نقره از فرانسه و انگلستان فقط به سكه برخي مقررات كاسته شود؛ منع صادرات طال

در كشور هلند حتي ممنوعيت خروج . محدود شد و ممنوعيت خروج شمش برداشته شد
  .گرديدسكه نيز منتفي 

بود  اگر قرار مي  متمركز شد زيرا1»تراز تجارت خارجي«از آن پس همة توجهات روي 
 تجارت  فقط همين تراز آزاد گرددورود و خروج طال و نقره از مرزهاي كشورهاي

را تعيين ميزان خالص جريان ورودي و خروجي طال و نقره توانست  مي بود كه خارجي
مورد ــ كه از اهميتي بسيار بيشتر برخوردار بودــ در مقابل، تجارت داخلي. كند
توجهي نيز اين بود كه در نتيجة تجارت داخلي نه  يمبناي اين ب. قرار گرفتاعتنايي  بي

 تجارت داخلي ،شود و بنابراين نه پولي به كشور وارد ميشود و  پولي از كشور خارج مي
 بيش از اما در حقيقت شيفتگي و توجه. ر كندتواند كشور را ثروتمندتر يا فقيرت هرگز نمي

كه با ورود و ( تجارت خارجي .موردي است كار بيالمللي   تجارت بيننسبت بهاندازه 
بخش بسيار اندكي از تجارت يك كشور را تشكيل ) گيرد خروج طال و نقره صورت مي

هاي  جايي جابه. شود قسمت عمدة ثروت در داخل كشور ايجاد و مصرف مي. دهد مي
   .بينِ مرزيِ طال و نقره بسيار بعيد است كه به تباهي يك ملت بزرگ بيانجامد

اي  پول صرفاً وسيله. ور كه ثروت فقط در پول نهفته يك اشتباه استدر ضمن اين تص
مفيديت پول در آن است كه همه مردم در مبادالتشان پول را قبول . براي مبادله است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. balance of foreign trade 
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 بلكه ، مردم به هنگام پذيرش پول واقعاً خواهانش هستند پول نيستآن چه اما .كنند مي
ترديدي نيست كه طال و نقره . اري كنندتوانند با پول خريد آن چيزهايي است كه مي

ها   آن بودننسبت به برخي ديگر از كاالها مزيت ماندگاري بيشتري دارند كه اين به مفيد
توان در دوام يا ماندگاري  اما همه چيز را نمي. افزايد  مي1»ذخيرة ارزش«به عنوان يك 
ها را از فرانسه وارد  دنيما در بريتانيا با خشنودي كامل حاضريم انواع نوشي. خالصه كرد

 مثالً ظروف آشپزخانه (افزارهاي ساخت خودمان را بدهيم ها سخت كنيم و در عوض به آن
 احمق نيستند كه بخواهند بيش از آن قدرها  با اين حال، فرانسوي). ساخت بريتانيا

ط به  آن هم فق،نيازشان براي پخت و پز از ما ديگ و قابلمه بخرند و در منزل انبار كنند
. نسبت به انواع نوشابه از دوام و ماندگاري بيشتري برخوردارندديگ و قابلمه كه اين دليل 

به همين منوال، نه ما و نه هيچ كشور .  منابع خواهد بودكاملها اتالف  اين كار آن
ديگري نبايد بيش از آن ميزاني كه براي تسهيل تجارت نياز است در پي تلنبار كردن طال 

اي كه   سرمايه؛ سرماية مرده استتلنبار كردنِــ اين كار نيز يك اتالف است. يمباش و نقره
خوراك و پوشاك و مسكن و استخدام مردم بايست از منابع موجودي كه براي  به ناچار مي

  .پول يك وسيله است، درست مانند ديگ و قابلمه. نياز داريم استخراج و تأمين شود
پندار مركانتيليستي كه پول را برابر با پس از تبيين و اثبات خطاي اين 

هاي تجاريِ برپا شده  داند، آدام اسميت اكنون به محدوديت ثروت مي
پول به بهانة جلوگيري از نشت كند كه به  ها حمله مي توسط مركانتيليست

  .وضع شده بودندخارج از كشور 

  هاي تجاريهاي تجاري  محدوديتمحدوديت
انگيزة وضع و تصويبشان ناشي از كه ــ ها يا عوارض سنگين عليه واردات ممنوعيت

به معناي آن است ــ ها در باب مفهوم پول بوده است فكريِ مركانتيليست خطا و پريشان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 .store of valueشود كه ارزشمند بوده و قابليت   به معناي مخزن ارزش، ذخيره ارزش، يا منبع ارزش، به هر مال يا كااليي گفته مي
هاي مربوط به مال يا  البته ويژگي. طال و نقره طبيعتاً اين خصوصيات را دارند. نيز داشته باشدرا دن و استفاده پس از مدتي طوالني ذخيره كر

در مورد پول، امروزه . تواند متفاوت باشد اي مي ها و شرايط مختلف در هر منطقه گردد بنا به زمان محسوب مي» ذخيره ارزش«كااليي كه 
به طور نسبي پايدار باشد و در معامالت گوناگون در هر جايي مورد پذيرش ) يا ارز(بر اين است كه مادامي كه ارزش يك وجه نقد عقيده كلي 

   .مترجمــ در يك اقتصاد محسوب خواهد شد» ذخيرة ارزش« آن وجه نقد يا پول كارآمدترين ،)مثالً اسكناس دالر آمريكا(عمومي باشد 
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 خود اختيارداده شود تا كل بازار داخلي را در نندگان داخلي انحصار مؤثر ككه به توليد
ها  قصابيبه طور مثال، ممنوعيت در واردات احشام زنده انحصار عرضه گوشت . بگيرند

به همين ترتيب، توليدكنندگان مصنوعات پشمي از . دهد را به دامداران داخلي مي
هاي ابريشمي نيز  گردند و سازندگان پارچه ممنوعيت ورود پشم به كشور منتفع مي

   1.اند اخيراً از امتيازات مشابهي برخوردار شده) ها مانند بسياري ديگر از صنايع و حرفه(
يافته، تعداد افرادي كه   شد، در يك كشور توسعهداده  توضيحتر پيشه  ك گونه اما همان

اي كه در آن كشور  نسبت مستقيم دارد با ميزان سرمايهبيايند  توانند به استخدام در مي
ها به هيچ عنوان  وضع اين قبيل مقررات و محدوديت. آمده است به تحرك و گردش در

 حدي كه سرماية موجود در كشور قابليت جذب و تواند ميزان اشتغال را فراتر از آن نمي
دهند آن   مقررات انجام مي گونه تنها كاري كه اين .اش را دارد افزايش دهد برقراري

 صاحبان  اما كسبه و.كنند مي منحرف ي ديگراست كه صنايع را از يك اشتغال به اشتغال
كه معتقدند بيشترين كنند  گذاري مي  خود را در جايي سرمايه صنايع طبيعتاً سرمايه

به واقع اين افراد محتمالً صاحب بهترين تشخيص و قضاوت در . كند ارزش را توليد مي
كه در (كنندگان مقررات  اين زمينه هستند و شرايط و وضعيت محلي را بهتر از تنظيم

به عالوه، دادن چنين  .كنند درك مي) اند جايي دور از محل در دفتر كار خود نشسته
  2.نفسه يك امر خطرناك است كنندگان مقررات في ختيار وسيعي به تنظيمقدرت و ا

 3»دست نامرئي«تنها جايي كه آدام اسميت در رسالة ثروت ملل از اصطالح 
 با وجود اين، بايد توجه داشت .كند در ادامة همين مطلب فوق است استفاده مي

و تمام [نفوذ دارد در سرتاسر اين كتاب » دست نامرئي«كه گرچه ايدة 
 اشاره مشخص و  اين4]هاي او حول محور همين ايده بنا شده است انديشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 رم، فصل دومثروت ملل، دفتر چها. 1
   10، پاراگراف 456. ثروت ملل، دفتر چهارم، فصل دوم، ص. 2
3 .the invisible handشود افراد توليد مي) هاي مبتني بر منفعت شخصي و البته كنش(هاي شخصي  كنندة اجتماعي كه از كنش  يك نظم عمل.  
برانگيز آدام اسميت است فقط سه بار مشخصاً توسط خودش به  العات بسيار معروف و گاه جنجاكه از ابد» دست نامرئي«استعارة مشهور . 4

؛ و يك بار نيز »تئوري عواطف اخالقي«و در ادامة همين پاراگرافي كه اشاره شد؛ يك بار در رسالة » ثروت ملل«كار رفته؛ يك بار در رسالة 
در دو مورد نخست ). في اوست كه پس از مرگش منتشر شدكه بخشي از مجموعه مقاالت بلند فلس(» شناسي تاريخ ستاره«در كتابي با عنوان 

ست كه  ا اما به طور كلي ناظر بر اين معنا،كه تشريح آن نياز به توضيحات مفصل دارد(برد  او اين استعاره را در معناي اقتصادي آن به كار مي
 ...دهد كه در نهايت وضع  اي سوق مي  را به سمت نتيجهخواهانة اقتصادي اشخاص نيرويي مرموز و ناپيدا، به صورتي خودكار، تصميمات خويشتن
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است كه به واقع نوعي سبك نويسندگي » دست نامرئي «يگانة او به اصطالحِ
  .كند اش را در پردة ابهام نگه داشته و از تكرار آن امساك مي شاه بيت انديشه

 نباشند، در آن صورت اعطاي انحصار تر شان ارزان اگر كاالهاي خارجي از مشابه داخلي
بر عكس، اگر  .بازار داخلي به توليدكنندگان داخلي آشكارا يك عمل بيهوده است

اين تلف  در آن صورت مقررات مضر هستند زيرا ،تر باشند كاالهاي خارجي حقيقتاً ارزان
انيد تو كردن وقت و منابع خواهد بود اگر شما در داخل كشور چيزي را بسازيد كه مي

كند براي  خياط هرگز سعي نمي. تر از جاي ديگر بخريد مشابه آن را با قيمتي ارزان
 .دوزد  همان طور كه كفاش نيز براي خودش لباس نمي،خودش كفش درست كند

 را كه آن چهتوانند بسازند توليد كرده و  تر مي  را كه ارزانآن چهبايست  كشورها نيز مي
  . شود از خارج وارد كنند ر تمام ميت هزينة توليدش برايشان گران

اي  شود با استفاده از شيشه و گرماي فضاي گلخانه در اسكاتلند مي
انگورهاي بسيار  ها آب انگورهاي بسيار مرغوب پرورش داد و از آن

تر از قيمت محصول   برابر گران30خوب گرفت كه قيمت آن تقريباً 
آيا قانوني كه . شود مشابه وارداتي از كشورهاي خارجي تمام مي

كند قانوني عاقالنه  انگورهاي خارجي را منع مي واردات كلية آب
هاي  تاكه كشت و برداشت خاطر ك اين فقط بهخواهد بود، آن هم 

 فرانسه 1»بورگندي«چه در مناطقي چون  نظير آن(مرغوب را 
  2در اسكاتلند تشويق نمايد؟) رويند مي

ها به عنوان يك ابزار جهت  از اين محدوديت چنين همهاي تجاري  طرفداران محدوديت
خارجي تجارت طور كه اشاره شد،  اما همان. كنند جلوگيري از تراز منفي تجاري دفاع مي

... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
خداي اساطيري رم كه معادل زئوس، خداي خدايان در (در مورد سوم اما او اين استعاره را در مورد ژوپيتر ). كند همه افراد جامعه را بهتر مي

، an invisible hand(برد   نامشخص به كار مياو در دو مورد نخست اين استعاره را با حرف تعريف. كند استفاده مي) اساطير يونان بود
آن دست « ، the invisible hand of Jupiter(و در مورد سوم با حرف تعريف مشخص ) »دستي نامرئي«يا » يك دست نامرئي«

) د و فلسفه سياسيفلسفه اقتصا(در هر حال، اين استعاره بيش از دو قرن در كانون مباحث اقتصادي و اجتماعي و سياسي ). »نامرئي ژوپيتر
   .مترجمــ شود هاي فراوان مي ان تا همين امروز در باره آن بحث و جدلچن همقرار داشته و 

1. burgundy 
   15، پاراگراف 458. ثروت ملل، دفتر چهارم، فصل دوم، ص .2
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اهميت است و مادامي كه يك كشور بيشتر از مصرفش توليد داشته باشد  امري نسبتاً بي
كشوري ممكن است چنين . افزايد اش مي كند و بر سرمايه انداز مي دارد پسدر واقع 
 و) اش منفي باشد يعني تراز تجاري(كند واردات داشته باشد   صادر ميآن چهبيشتر از 

  . به توليد مازاد خود ادامه داده و ثروتمندتر شود چنان همرغم اين موضوع  به

  موانع تجاري موجه و ناموجهموانع تجاري موجه و ناموجه
اما . دنگرد ميبر گردة كل كشور تحميل كه ياتي هستند هاي تجاري يك بار مال محدوديت

موارد «مقابله با شود كه گويي براي  ها به اين عنوان دفاع مي اغلب از اين محدوديت
گمرگي بر هاي   تعرفه توجيهي كه براي وضعدر بريتانيابه طور مثال، . الزم هستند» ويژه

اين ادعاي .  استنوشابهروي در مصرف  شود كاستن از زياده  بيان ميهاي خارجي نوشابه
) نظير فرانسه و اسپانيا(ها  كشورهاي توليدكنندة اين نوشابهمردمان جالبي است زيرا خيلي 

 نوشابههاي اروپايي  هاي اروپا هستند و خيلي كمتر از ديگر ملت در رديف هشيارترين ملت
 نيز ممكن نوشابههيچ ترديدي وجود ندارد كه گاهي اوقات در مصرف . كنند مصرف مي
تر است اگر بتوانيم  با وجود اين، باز هم براي ما بهتر و به صرفهروي شود اما  است زياده

از خارج وارد كنيم تا اين كه تر  با قيمتي ارزان) ي ديگرهاكاالمثل همة ( را نوشابه
در هر صورت، همين واقعيت كه . خودمان آن را به قيمتي گزاف در داخل توليد كنيم

ل و فرانسه جانبداري بيشتري نسبت به پرتقال از بين دو كشور پرتقاهاي بريتانيايي  تعرفه
ها مشتريان بهتري براي مصنوعات بريتانيايي  چون بازرگانان ما معتقدند كه پرتقالي(دارند 
هاي تجاري را آشكار  خود دروغ نهفته در توجيهات ادعاييِ حاميان محدوديت) هستند

به چه هاي ذينفع  گروهدهد   مورد مذكور نمونه روشني است كه نشان مي.سازد مي
   1.يك ملت بزرگ را منحرف سازنداقتصادي هاي  قادرند سياستهايي  شيوه

توانيم به شكوفايي و  در هر حال، ما با تالش در جهت فقير كردن همسايگان خود نمي
احتمال ثروتمندتر شدن يك ملت از راه تجارت با همسايگان ثروتمند و . بهروزي برسيم

  .تا با همسايگان فقيرصنعتي خيلي بيشتر است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   8، پاراگراف 493. ثروت ملل، دفتر چهارم، فصل سوم، قسمت دوم، ص. 1
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 بر اين مبنيكند  فرض مرسومي حمله مي در اين جا آدام اسميت به پيش
 .بايست يك برنده و يك بازنده وجود داشته باشد اي مي كه در هر مبادله

فرض  ، اين پيششد ميمربوط المللي  تا جايي كه به سياست تجارت بين
ين كه يك كشور فقط در  مبني بر اه بودنادرست به پندار ديگري دامن زد

ها را فقيرتر  تواند ثروتمند شود كه از ديگران پول بگيرد و آن صورتي مي
كند كه  آدام اسميت البته قهرمانانه از ديدگاه مدرني طرفداري مي. كند

معتقد است در روند تجارت آزاد و داوطلبانه طرفين معامله هر دو نفع 
ني بر آن هاي مبت سياست ست بود واز نظر او آن پندار رايج نادر. برند مي

با وجود اين، اسميت . شد گذاران مي جب نقض غرضِ سياستپندار نيز مو
هاي موقتي در تجارت  كند كه حداقل براي برخي محدوديت تصديق مي

توان توجيهاتي  ، ميدودعمهايي خاص و  خارجي، آن هم فقط در وضعيت
  .پردازد  و موارد خاص ميقائل بود و در ادامه به برشمردن اين توجيهات

صنايع وجود  كههنگامي به ويژه  ،ها معقول و پذيرفتني است تعرفه  برخيالبته وضع
قوانين «يك مثال روشن در اين زمينه، . ي براي دفاع از كشور ضروري باشدخاص

 است كه با هدف كاستن از توان نيروي دريايي هلند به 1»مربوط به دريانوردي
اگر بيگانگان از ورود : ها و قوانين هزينه نيز دارند اين قبيل تعرفه اما. تصويب رسيدند

 احتماالً براي خريد نيز نزد ما ،به بازارهاي ما جهت فروش كاالهايشان منع شوند
ها بكاهد، يا ممكن است كه   چنين تحريمي ممكن است از ثروت آن.نخواهند آمد

 به جاي خريد از ما، از بازارهاي آنان هاي تجاري ببندند و ها پيمان ها با ديگر ملت آن
  .خريد كنند

 اما ،معقول و پذيرفتني است كه بر برخي اقالم وارداتي ماليات تعلق بگيرد چنين هم
شوند نيز به هر دليلي  فقط در صورتي كه مشابه همان اقالم كه در داخل توليد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 .The Navigation Acts -  مجموعه قوانيني كه از اواسط قرن هفدهم به ترتيب در پارلمان بريتانيا به تصويب رسيدند و استفاده از

نخستين . هايي مواجه ساختند ها و محدوديت هاي خارجي در حمل و نقل مواد و محصوالت بين بريتانيا و مستعمراتش را با ممنوعيت كشتي
در پارلمان بريتانيا تصويب شد و توجيه اوليه آن نيز اين بود كه بازرگاني » اليور كرامول«ان  و در زم1651قانون در اين زمينه به تاريخ 

اساس ) يعني تا اواسط قرن نوزدهم ميالدي(قوانين مزبور به مدت بيش از دويست سال . هاي انگليسي انجام شود انگلستان بايد با كشتي
   .مترجمــ دادند تجارت دريايي بريتانيا را تشكيل مي
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 ).استشده  شمع  در مورد صابون، نمك، چرم، وچنان كه (شامل ماليات شده باشند
ها در رقابت بين تولدكنندگان داخلي و خارجي تعادل و انصاف  اين قبيل ماليات

تر شود  با وجود اين، ما نبايد اجازه دهيم كه چنين سياستي گسترده .دنكن برقرار مي
تمام و به تحميل ماليات به )  كه توليدكنندگان داخلي خواهانش هستندآن چنان(

به طور . امكان رقابت با صنايع داخلي را دارند سرايت كنده كاالهاي وارداتي ك
كنندگان  شوند و باري سنگين بر مصرف ها مي ها موجب افزايش قيمت كلي، ماليات
 مردم به طور اخص پليديِ  مايحتاج اوليه زندگيگرفتن ازو ماليات  كنند تحميل مي
   .محض است

ها يا  ازد، وضع تعرفهس ها را موجه مي مورد ديگري كه مقررات و تعرفه
اي است براي مجبور كردن  جويانه است كه شيوه هاي وارداتي تالفي ممنوعيت

 اين ديگر .هاي تجاري خود عليه كشور ما را لغو كنند كشورهاي ديگر تا ممنوعيت
گر، يعني سياستمداران، است كه مذاكره كنند و  بر عهدة آن موجودات موذي و حيله

اما . كارساز هست يا خيراي  جويانه  تالفيسياستاتخاذ چنين تصميم بگيرند كه آيا 
 شانس موفقيت چنين سياستي زياد نباشد، چه لزومي دارد كه بخواهيم با چنان چه

  ها ميزان آسيب وارده بر خودمان را شديدتر كنيم؟ تحميل اين تعرفه
ها متوقف  وعيتها و ممن كنند كه اگر روند تجارت بر اثر ايجاد تعرفه برخي استدالل مي

بايست كه حتماً به آهستگي و به  وضعيت عادي ميشده باشد، بازگرداني اوضاع به 
تدريج صورت بگيرد؛ و اين كه احياي ناگهاني بازار آزاد به بروز اختالل در امور خواهد 

اما واقعيت موضوع اين است كه تجارت خارجي فقط بخش كوچكي از صنايع . انجاميد
در امور پيش بيايد ميزان آن هم كه اختاللي و هر شود  را شامل ميو توليد يك كشور 

شان به واسطة آزادسازي  اكثر افرادي كه ممكن است زندگي. بسيار كم خواهد بود
به ويژه اگر ــ توانند مشاغل ديگري پيدا كنند تحت تأثير بگيرد به سادگي مي اقتصادي

و مقررات دست و پا گير امكان [د هاي بازار نيروي كار كاسته شده باش از محدوديت
، و در اين روند كل ]اشتغال آزادانة مردم در مشاغل دلخواهشان را سلب نكرده باشد

  .كشور نفع خواهد برد
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  ها، و ترجيحات تجاريها، و ترجيحات تجاري  ها، كنترل قيمتها، كنترل قيمت  هاي حقوق گمركي، كمك هزينههاي حقوق گمركي، كمك هزينه  برگشتيبرگشتي
مالياتي تواند  ميه مطابق با آن صادركننده اي ك قاعدهــ 1»هاي حقوق گمركي برگشتي«

را كه در داخل پرداخته بازپس بگيرد، يا عوارضي را كه براي واردات پرداخته به هنگام 
 اش  فراتر از سطح طبيعي كشور راصنايع و تجارتتواند  نميــ صادرات مجدد اعاده كند

ه  را نهايتاً ب تجاري قواعد در اصل فعاليت اقتصادي گونه اين.  ترقي واداردبه پويايي و
  به عالوه، مقررات ويژة مربوط به اين 2.گردانند مي همان سطح ماقبل وضع ماليات باز

گردند و اغلب  كه موجب تحريف امور مي امتيازات مالياتي به قدري پيچيده هستند گونه
   3.كنند مي فريبكاري و تقلب نيز مردم را دعوت به

تجارت خارجي به  بخشيدن به منظور رونقــ سوبسيد صادراتيا ــ 4»ها كمك هزينه«
اند كه امكان صادرات  هايي از صنايع و خطوط توليدي طراحي شده ما در آن بخش

 اما در اين مورد نيز بايد گفت كه اگر .ها بدون كمك هزينه ميسر نيست سودآور آن
يا اميدي به دريافت چنين [ها را دريافت نكنند  بازرگانان اين قبيل كمك هزينه

 طبيعتاً سرمايه خود را در صنايع ديگر، و سودآورتر، به كار ]شته باشندسوبسيدهايي ندا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 .Drawbacks - استرداد يا برگشت حقوق گمركي   
در حالتي كه هيچ مالياتي از صادرات و واردات (براي روشن شدن منظور آدام اسميت، فرض كنيد كه سطح فعاليت تجاري يك كشور . 2

دات، سطح فعاليت تجاري كشور كاهش هاي مختلف از صادرات و وار با اخذ انواع و اقسام ماليات. قرار دارد» الف«در وضعيت ) شود گرفته نمي
ساالري الزم جهت نظارت و اجراي  هايِ ديوان ها و كاغذبازي كند زيرا قطعاً اخذ ماليات و پيچيدگي نزول مي» ب«يافته و به وضعيت فرضي 

كند و  اري كارها را بيشتر ميكاهد و دشو ها مي  بلكه از انگيزه،شود مقررات مالياتي موجب تشويق بازرگانان و رونق صادرات و واردات نمي
در بهترين حالت سطح » استرداد حقوق گمركي«حرف آدام اسميت اين است كه قواعدي نظير . دهد سطح فعاليت در اين حوزه را كاهش مي

 پويايي و رشدي گونه گرداند، يعني به همان جايي كه قبالً بوده، و در نتيجة اين فعل و انفعاالت هيچ بازمي» الف«به » ب«فعاليت را از 
   .مترجمــ شود حاصل نمي

  ثروت ملل، دفتر چهارم، فصل چهارم. 3
4 .Bounties - يا » ها غنيمت«يا به واقع (» ها كمك هزينه« آدام اسميت در فصل پنجم از دفتر چهارم رسالة ثروت ملل در مورد اين
به جاي سوبسيد و ) »bounties«و حالت جمع آن (» bounty«او در اين فصل همه جا از واژه . دهد توضيحات مفصلي مي) »ها بخشش«

 و گاهي هم به معناي ، از جمله كمك هزينه، انعام، بخشش، جايزه، يا غنيمت،معاني مختلفي دارد» bounty«. كند سوبسيدها استفاده مي
همان سوبسيد » bounty«م اسميت از در هر حال منظور آدا. اي است كه براي كشتن يا دستگيري افراد مجرم و فراري تعيين شده جايزه
شود و اتفاقاً همين حالت تخصصي بودنش تا حد  يك اصطالح تخصصي در علم اقتصاد محسوب مي» سوبسيد«گرچه امروزه كلمة . است

 اين است  اما واقعيت امر،دهد و علمي به اين كلمه و مفهوم نهفته در آن مي» شيك«كاهد و به اصطالح يك حالت  زيادي از زشتي آن مي
دهند كه  البته برخي ترجيح مي. اي ديگر است  و پرداخت آن به عده،اي يك جور غنيمت گرفتن يا باج و خراج گرفتن از عده» سوبسيد«كه 

يك كمك هزينة ضرروري است كه بايد در جهت حمايت از نيازمندان و نيز حمايت از كشاورزي و صنايع وطني پرداخت » سوبسيد«بگويند 
 هر تعريفي كه براي اين كلمه در نظر بگيريم واضح است كه سوبسيد در نهايت نوعي انعام و بخشش است كه با ولخرجي ،هر صورتبه . شود

ست كه اوالً در اين ريخت و پاش و سخاوتمندي هميشه بين  اجا شود، اما مشكل اين و سخاوتمندي از سوي كسي به ديگران داده مي
يعني (دهد  گيرند، و ثانياً آن كسي كه جايزه و انعام مي و ديگراني كه نورچشمي هستند انعام بيشتري ميگيرد  تبعيض صورت مي» ديگران«

  .مترجمــ كند خودش چيزي ندارد كه بخواهد به كسي ببخشد و بنابراين هميشه از جيب ديگران ولخرجي مي) دولت
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صرفاً تجارت كشور را به اجبار به سوبسيد از هر نوعش كه باشد، . خواهند گرفت
سوبسيد يك ماليات دوگانه بر دوش . دهد مسيري متفاوت و غير سودمندتر سوق مي

 مالي اين سوبسيدها ماليات بدهند عموم مردم است زيرا مردم يك بار بايد براي تأمين
تر تهيه كنند با قيمتي  توانستند از جاي ديگري ارزان و سپس ناچارند كااليي را كه مي

   1.باالتر خريداري كنند
 تعلق هاي به طور مثال، سوبسيد.هستندنيز در معرض تقلب سوبسيدها عالوه بر اين، 

تعيين ) تناژ (ش وزن كشتيگنجايگرفته به صنايع صيد شاه ماهي سفيد بر اساس 
. كوشي و ميزان موفقيت صيادان و خدمة كشتي  سختاساس است و نه بر  شده

اكثر  به حدها تجهيزات خود را به قصد   جاي تعجبي نيست كه كشتي،بنابراين
 و نه به ]تا وزن كشتي بيشتر شود[كنند  ميو تعبيه  سوبسيد تهيه  دريافترساندن

 ، خاصماهي اين  پرداخت سوبسيد به صيادانامة رونداد. سازي صيد قصد بيشينه
صنعت شيالت در بنادر محلي را تباه ساخته و قيمت تجهيزات اساسي كشتي را باال 

 6 شلينگ به 3هاي آهني دو برابر شده و از  به طور مثال، قيمت بشكه(برده است 
  ).شلينگ رسيده است

مك هزينة داختي به صنعت صيد شاه ماهي سفيد ككمك هزينة پر
شود و نه متناسب با   و به نسبت وزن كشتي تعيين ميتناژ است

اي  كوشي و موفقيت در صيد؛ و اين متأسفانه تبديل به رويه سخت
ماهي بلكه فقط به قصد  ها نه به قصد صيد معمول شده كه كشتي

  2.شوند تجهيز مي» كمك هزينه«صيد 
 كه مشمول از جمله صنايعي. است 3»ها كنترل قيمت«يك شكل ديگر از مداخلة دولتي 

برداشت محصول به داليلي كم باشد وقتي .  صنعت توليد غله استها شده اين كنترل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ثروت ملل، دفتر چهارم، فصول چهارم و پنجم. 1
  32، پاراگراف 520.  چهارم، فصل پنجم، صثروت ملل، دفتر. 2
3 .price controls هاي  كنترل«يا » ها نظام تثبيت دولتي قيمت«يا » هاي قيمت نظارت« گر چه بايد اين تركيب معروف را به فارسي

 تركيب آشنا استفاده شده براي همه آشناتر است و لذا در اين ترجمه نيز از همين» ها كنترل قيمت« اما ظاهراً تركيب ،ترجمه كرد» قيمت
   .مترجمــ است
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 با كنندها سعي  دولتكه   هر گاه،در اين شرايط. روند ها به طور طبيعي باال مي قيمت
خلة مدا، كنندگان بيايند تعيين سقف قيمت براي غالت به ياري مصرفمداخله در بازار و 

كرده و يا موجب تشويق دلسرد  در بازار غالت را از عرضة توليدكنندگانايشان 
شود و احتمال بروز كمبود و قحطي در پايان آن   ميآنكنندگان در خريد سريع  مصرف

 چون يك امر طبيعي[برداشت بد محصول قابل پيشگيري نيست . گردد فصل مسلم مي
هايي   بهترين راه براي تعديل وضعيت در سال اما]افتد ها اتفاق مي است و بعضي سال

دهد اين است كه آزادي نامحدود و بي قيد و شرط  كه زمين محصول خوب نمي
   .كشاورزان و بازرگانان حفظ گردد

به واسطة آن به كه  است 1»يترجيحات واردات«يكي ديگر از انواع مداخالت در بازار 
هايي خاص، يا حق وارد كردن برخي كشورهاي خاص حق انحصاري وارد كردن كاال

. شود هاي معمول براي ديگر كشورها داده مي تر از تعرفه آن كاالها با نرخي پايين
 معاهدة تجاري بريتانيا با پرتقال است كه به اين كشور ،مثال روشن در اين زمينه

 هاي عادي به انگلستان وارد  را با نرخي كمتر از دو سوم تعرفهميوهدهد آب  اجازه مي
آشكارا به نفع بازرگانان و توليدكنندگان كشور » ترجيحات وارداتي«گر چه . كند

ناپذير از چنين  اي اجتناب كشور واردكننده به گونه اما ،شود صادركننده تمام مي
بازار  كند زيرا مردم در كشور واردكننده از دسترسي به رقابت ترجيحاتي ضرر مي

ن كاال بهاي بيشتري به واردكنندة انحصاري جهاني محروم شده و در نهايت بابت اي
   .پرداخت خواهند كرد

  هاي تجاريِ مستعمراتيهاي تجاريِ مستعمراتي  ممنوعيتممنوعيت
 .كنند هاي تجاري تحميل مي كشورها گاه حتي بر مستعمرات خودشان نيز ممنوعيت

انداز  انگيزة معمول براي تأسيس مستعمرات جديد، چشممطابق با ديدگاه مركانتيليستي، 
 پارسايانه و نيت »كريستف كلمب«از زمان چه شايد  گر. تكشف طال و نقره اس

پروژه دعوت مردم بومي مستعمرات به دين مسيحيت يك وجهه مقدسي به مذهبيِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. import preferences 
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 اما انگيزة واقعي در اين پروژه اميد به يافتن گنج و ، جديد داده باشدهاي كشف سرزمين
، 3»نيكوئسا«، 2»اُخيدا «ون كشورگشايان و دريانورداني چهمين اميد بود كه 1.ثروت بود

 را به 7»پيزارو« و 6»آلمگرو « و را به مكزيك،5»كورتز« پاناما،  را به4»دو بالبوا«و 
پيش . كننده است ي گنج يك تكاپوي نامطمئن و تباهوجو جست اما .پرو كشاندشيلي و 

 100 بالغ بر ،ترين اثري از طال و نقره و الماس در برزيل كشف شود از آن كه كوچك
  8. سال از استقرار استعمارگران در آن سرزمين گذشته بود

. هايي در بر داشته است پاداشثمر نيز نبوده و  اما تالش استعمارگران چندان بي
تر  اند سريع هاي هرز يا در مناطق كم جمعيت كشت و كار كرده مستعمراتي كه در زمين

هاي كشاورزي و ديگر  مهارتران استعمارگ. اند اي به ثروت و بزرگي رسيده از هر جامعه
داريِ  هاي حكومت ها عادات و روش آن. برند هاي جديد مي فنون را با خود به سرزمين

نيازي به پرداخت . دارندها   روشمنظم همراه با نظام قانوني و اداري براي پشتيباني آن
ين به قدري اما در مستعمرات جديد زم. پردازند اجاره ندارند و ماليات چنداني نيز نمي

پهناور است كه مالكين اگر از تمام نيروي كار موجود نيز استفاده كنند باز هم بسيار بعيد 
 ، بنابراين.حتي به اندازة يك دهم ظرفيت توليديِ زمين برداشت كننداست كه بتوانند 

مالكين مشتاقند كه نيروي كار بيشتري فراهم بياورند و حاضرند به كارگران خود براي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تنها در اين نبود كه او به طور تصادفي و با اميد به رسيدن به شرق شبة قارة هند قارة جديدي به نام آمريكا را كشف » كريستف كلمب«اهميت . 1
حضرتان  اش توسط اعلي ي او و تأمين هزينة هر چهار سفر عمدة دريايي بلكه دليل اشارة آدام اسميت به كريستف كلمب اعتقادات شديد مذهب،كرد

هاي سلطنتي در سرتاسر  ترين كاتوليك يعني فرديناند دوم، پادشاه آراگون و ايزابالي اول، ملكة كاستيا كه در زمرة متعصب(كاتوليك در اسپانيا بود 
در . عمرات در اقصي نقاط عالم يك وجهه شديداً مقدس و مذهبي بخشيده بودهاي جديد و تأسيس مست كه به مسابقة كشف سرزمين) اروپا بودند

ان به عنوان يكي از چن هم اما آن وجهه مقدس و مذهبي ،زمان آدام اسميت بيش از دو قرن از نخستين كشفيات كريستف كلمب گذشته بود
به خوانندگان خود يادآور » كريستف كلمب«ر اين جا با اشاره به آدام اسميت د. شد هاي تأسيس مستعمرات قلمداد مي ترين اهداف و انگيزه اصلي
رغم وجود برخي نيات پارسايانه در آغاز اين مسابقه، نيت و انگيزة واقعي و موتور محركة اين مسابقه همان طرز برداشت  شود كه علي مي

هاي طال و نقره در  كردند با كشف گنجينه تقال، و بريتانيا تصور ميهاي بزرگ آن زمان نظير اسپانيا، پر به واقع قدرت. مركانتيليستي از ثروت است
اما آدام اسميت نشان داد كه . ها به كشور خودشان، به ثروت واقعي خواهند رسيد يا ثروتمندتر خواهند شد هاي جديد و انتقال آن گنجينه سرزمين

هاي استعماري هشدار داد كه در صورت  اد مازاد توليد است و به قدرتثروت واقعي در تشريك مساعي بين افراد متخصص و در كار مولّد و ايج
   .مترجمــ گردند شوند بلكه فقيرتر مي  نه تنها ثروتمند نمي،ي به اين ديدگاه مركانتيليستي و تداوم اين روندبند پاي

2. Alonso de Ojeda 
3. Diego de Nicuesa 
4. Vasco Nunez de Balboa 
5. Hernan Cortes 
6. Diego de Almagro 
7. Francisco Pizarro 
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 با ارزاني و فراواني همين دستمزدهاي باال، همراه .ن سخاوتمندانه مزد بدهندكارشا
در مدت زماني كوتاه رشد كرده و خود صاحب زمين دهد تا   امكان ميزمين، به كارگران

ها دستمزدهاي خوب بدهند و   بپردازند و به آنبه جذب كارگران جديدشوند و سپس 
  .بديا اين چرخه به همين منوال ادامه مي

 اي يك مستعمره جديد، فراواني زمينِرسد كه كليد رشد و شكوفايي بر به نظر مي
مستعمرات انگليسي در  .خيز و آزادي آن مستعمره در ادارة امور خود باشد حاصل

؛ زمين در آمريكاي شمالي اند تر از هر مستعمرة ديگري رشد كرده آمريكاي شمالي سريع
نيز به همين دليل به قدري ارزشمند است يروي كار نفراوان و ارزان است و  به قدري

كه مردم اين مستعمرات قادرند تقريباً تمام مصنوعات مورد نيازشان را از بريتانيا وارد 
كند تا انحصار  ها را از ساخت برخي كاالها منع مي لذا اين واقعيت كه بريتانيا آن .كنند

سيبي به اين مستعمرات وارد توليدكنندگان خودش را حفظ نمايد در عمل چندان آ
، اين قبيل يابد اما به ميزاني كه اقتصاد آمريكاي شمالي توسعه مي .سازد نمي

  .گردند ناپذير مي ها حقيقتاً ظالمانه و توجيه ممنوعيت
 ميهندر ضمن، سياست وادارسازي مستعمرات آمريكاي شمالي به تجارت انحصاري با 

اين سياست موجب شده تا . تانيا نيز در بر خواهد شد خطراتي براي بري]يعني با بريتانيا[
 بيرون كشيده شود و فقط روي تجارت با آن جهانبازارهاي ديگر از سرماية بريتانيا 

اي   كه به گونهصنايع بريتانيانسبت بزرگي از در نتيجه، . مستعمرات متمركز گردد
مستعمراتي در معرض خطر  بيش از اندازه متورم شدة  در اين بازارِ،غيرطبيعي رشد كرده

ساية تهديد قطع روابط تجاري با آمريكاي شمالي چنان وحشتي در . قرار گرفته است
حملة ناوگان دريايي  در زمانحتي  نظير آن راهرگز كند كه  دل مردم بريتانيا ايجاد مي

   1.اشغال كشور توسط فرانسه نيز تجربه نكرده بودنداحتمال اسپانيا و يا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ساكنين جزاير . براي درك بهتر تأثير اشارات تاريخي آدام اسميت در اين مورد خاص بايد ذهنيت تاريخي مردم بريتانيا را در نظر داشت. 1
در طول تاريخ خود به ندرت طعم تلخ اشغال توسط بيگانگان را ) د، ويلز، و ايرلندشامل انگلستان، اسكاتلن(اي كه بريتانيا نام گرفته  دورافتاده
مثالً اشغال توسط امپراتوري رم ــ هاي بسيار دور است  از هجوم و اشغال بيگانگان در ذهن دارند عمدتاً مربوط به گذشتهآن چهاند و  چشيده

كه حدود هزار سال » ها نرمن«در بيش از هزار و دويست سال پيش و هجوم » ها وايكينگ«كه آغاز آن پيش از ميالد مسيح بوده و يا حمله 
 ...ترين وحشت از تاخت و تاز و اشغال بيگانگان به حملة ناوگان دريايي  ترين و ملموس  در زمان آدام اسميت، نزديك،بنابراين. قبل بوده است
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بريتانيا حق انحصاري به ر براي حل اين مشكل آن است كه قوانيني كه تنها چارة كا
 تعديل گردند و به كشورهاي ديگر نيز اجازه داده شود دهد تجارت با مستعمرات را مي

هاي   سرمايه به استفاده،در اين صورت. تا با مستعمرات بريتانيا به تجارت بپردازند
يي كه اكنون به واسطة وجود قوانين تجاري ها پرشمار ديگري باز خواهد گشت؛ استفاده

براي اجتناب از . رمق ساخته است از سرمايه دريغ گشته و آن را تا حد مرگ الغر و بي
به طور . آسيب پايدار الزم است كه آزادسازي قوانين آهسته و به تدريج صورت بگيرد

در حال حاضر هايي كه  كشتياز بين رفتن تجارت تنباكو براي قطع ناگهاني و مثال، 
كنند و بعد از فرآوري و   بزرگ تنباكو را از مستعمرات به بريتانيا حمل ميبشكة 82000
 كوش يك خود به تنهاييكنند  بندي مجدداً از بريتانيا به ديگر نقاط دنيا صادر مي بسته

   .عمدة اقتصادي خواهد بود
چنان عظيم در اين سيستم تحريفاتي : اما ماهيت سيستم مركانتيليستي همين است

انحصار تجاري . گردد كند كه اصالح و جبرانش بسيار دشوار مي اقتصاد ايجاد مي
 با  بلكه در واقع،،استعماري حتي به رشد و پويايي صنايع داخلي نيز منجر نشده است

انحراف صنايع به سمت بازاري كه بازگشت سرمايه در آن كندتر است و در محلي بسيار 
تر است و تناوب و تكرار   جاي صرف سرمايه در بازاري كه نزديكبه(دور قرار گرفته 

وري كمتري كار  شده تا سرماية بريتانيا با بهرهباعث  )گردش سرمايه در آن بيشتر است
  .كند و حتي عمالً به كاهش درآمدها بيانجامد

 شود، انحصار تجاري مزبور به انداز حاصل مي از آن جا كه سرمايه فقط از درآمد و پس
و درآمدهاي آتي نيز گيرد  معناي اين است كه انباشت سرماية بريتانيا كندتر صورت مي

... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وحشتي » Spanish Armada«جهان بود و حتي نام اين ناوگان شد كه قدرتمندترين ناوگان دريايي   مربوط مي1588اسپانيا در سال 

آسا و بر اثر شرايط طوفاني دريا و  حمله مزبور در زمان ملكه اليزابت اول رخ داد و بريتانيا به شكلي معجزه. كرد عظيم در مردم بريتانيا ايجاد مي
ناپذير اسپانيا در اين  اي و شكست  و بخش بزرگي از ناوگان افسانهزيركي و دالوري تعدادي از ناخدايان انگليسي از آن حمله جان به در برد

يك ترس تاريخي و هميشگي بوده چون ) رخ داده بود» ها نرمن«كه يك بار در زمان (اشغال بريتانيا توسط فرانسه نيز از ترس . حمله نابود شد
دهد  به وحشت تاريخي مردم از اين دو موضوع، به نوعي نشان ميآدام اسميت با اشاره . شد فرانسه هميشه رقيب و دشمن بريتانيا محسوب مي

به ) كه ظاهراً قرار بوده متضمن منافع ميهن و ساكنينش باشد(هاي غلط و انحصارطلبانة بريتانيا در باب تجارت با مستعمراتش  كه سياست
تر از حمله  تش دچار اختالل گردد وحشتي به مراتب عظيمچنان وضعيتي انجاميده كه اينك حتي فكر اين كه روابط تجاري بريتانيا با مستعمرا

هاي مزبور با هر هدف و بنا به هر مصلحتي هم كه وضع شده باشند  بنابراين، سياست. كند ناوگان دريايي اسپانيا در دل مردم توليد مي
   .مترجمــ اند ار دادهاند كه اكنون بريتانيا را در معرض اين همه هراس و خطر قر نفسه اشتباه و خطرناك بوده في
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انحصار . تر خواهند بود توانستند باشند پايين  در شرايط غير انحصاري ميآن چهاز 
كند زيرا همراه با افزايش سود صنايع،   زمين را نيز كساد مي تجاري حتي بازار اجاره
ها به سمت  تمام سرمايه[ ماند باقي نميي در بهبود زمين گذار مشوقي براي سرمايه

كند كه به توسعه  شود و براي مردم صرف نمي ساخت كاالهاي صنعتي كشيده مي
 بههم  انباشت سرمايه را انحصار تجاريو از آن جا كه . ]كشاورزي و زمين بپردازند

كسب گرديده نيز تحت عنوان سود  كه مدت مقدار درآمدي اندازد، در دراز كسادي مي
به عبارت ديگر، صرفاً براي نفع عدة اندكي از توليدكنندگان دستمزدها، . شود كمتر مي

  .بينند ها، و سودها همگي از انحصار آسيب مي اجاره
 حاصل از  سودهاي كالننظير (رسد كه سودهاي كالن و غير عادي به نظر مي

بازرگاناني كه چنين سودهاي . دكنن  ميزايلمعاش طبيعيِ بازرگانان را عقل ) انحصار
گذاري مجدد به خريد  انداز و سرمايه  پس به عوضِ،برند عظيم و غيرطبيعي مي

آورند و سرماية كشور به عوض انباشته شدن تحليل  قيمت روي مي تجمالت گران
 و 1»كاديس«به طور مثال، سودهاي گزاف بازرگانان . رسد رفته و به مصرف مي

 نه به پيشرفت ، كشورهاي اسپانيا و پرتقال را افزايش دادهنه سرماية 2»ليسبون«
 كاسته دم در اين دو كشور فقير و گدامنش و نه حتي از رنج فقر مر،صنايع انجاميده

  به نظر اما باز هم،برند تري بهره مي هاي سود پايين بازرگانان لندن از نرخ. است
هاي  نرخ. عشان بهتر است وض]نسبت به همتايان خود در ديگر كشورهاي اروپايي[

جوي   اما شهرنشينان محتاط و صرفه،تر است سود در آمستردام هلند از لندن هم پايين
  . ها هم ثروتمندترند آمستردام حتي از لندني

 سياست استعماري فقط يك عالقة  مباحث مربوط بهعالقة آدام اسميت به
 استقالل  كوتاهي پيش از اعالمو درست مدتا. صرفاً آكادميك نيست

مستعمرات آمريكا از بريتانيا سرگرم نوشتن اين كتاب بوده است و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 .Cadizمترجمــ شد ترين مراكز تجاري اسپانيا و كل اروپا محسوب مي ترين شهر بندري اسپانيا كه در قرن هيجدهم يكي از مهم  قديمي.  
2 .Lisbonترين  مرة مهمترين پايتخت بندري در اروپا واقع در شرق اقيانوس آتالنتيك شمالي كه از ديرباز در ز  پايتخت پرتقال و غربي

  .مترجمــ مراكز تجارت دريايي جهان بوده است
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خواهد به مقامات بريتانيا اندرز دهد كه فقط آزادي تجاري بيشتر و  مي
. تواند مانع از بروز بحران شود تر است كه مي نمايندگي سياسي متناسب

  1.سفانه پند و اندرز او كمي دير به مقامات بريتانيايي رسيدأمت
 با شركت در نبردهاي[امتناع رم باستان از اعطاي مزاياي شهروندي به متحديني كه 

جنگ اجتماعي ناگهاني بروز به منجر ي رم را پرداخته بودند امپراتورهزينة دفاع از  ]مختلف
اما از دادن نمايندگي  ،كند  اكنون بريتانيا بر اخذ ماليات از مستعمراتش پافشاري مي.شد

ها را   به بروز ناخشنودي دامن زده و آمريكايياين موضوع .ورزد ها امتناع مي ه آنپارلماني ب
 تنها راه حل .جو تبديل كرده است  به سياستمداراني ستيزه،طلب لحصاز بازرگاناني آرام و 

ات خود متناسب با سهم و نقشي كه در تأمين ممكن براي بريتانيا اين است كه به مستعمر
ها نيز بتوانند در  تا آن[هاي عمومي بريتانيا دارند نمايندگي سياسي اعطا كند  مالي هزينه

  .]ها شركت كنند گذاري و سياستها  گيري نماينده داشته باشند و در تصميمبريتانيا پارلمان 
 كل مزاياي حاصل از ناعادالنةغصب  ،شوند به ميزاني كه مستعمرات نيرومندتر مي

 براي استعمارگران آن چهگردد و  استعمارگر دشوارتر مي كشورهاي ها براي تجارت با آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دقيقاً در همان سال اعالم بيانية استقالل » ثروت ملل« اما رسالة ،گرچه آدام اسميت ده سال براي نوشتن اين كتاب وقت صرف كرده بود. 1
مان و پادشاه لجوج بريتانيا ديگر فرصتي براي تعمق در براي نخستين بار چاپ و منتشر شد و از اين لحاظ پارل) 1776يعني در سال (آمريكا 

اي در تاريخ  بسياري از متفكران بريتانيايي معتقدند كه هيچ واقعه. هاي اشتباه خود نداشتند اندرزهاي خردمندانة آدام اسميت و اصالح سياست
كننده  دردناك و تعيين) ياالت متحدة آمريكا لقب گرفتكه بعدها ا(كشورشان به اندازة از دست دادن آن سيزده مستعمره در آمريكاي شمالي 

و اصرار ) جرج سوم(پايان سياستمداران و خصوصاً پادشاه وقت بريتانيا  هاي بي ها و حماقت سري هاي غلط اقتصادي و خيره سياست. نبوده است
حتي به قيمت اعزام نيروي نظامي ( هر قيمتي هاي سنگين از مستعمرات آمريكاي شمالي به ها بر حفظ انحصارات تجاري و اخذ ماليات آن

  . منجر به جنگ و از دادن مستعمرات شد) براي سركوب اعتراضات مردم آمريكا
هاي اقتصادي و نگرش  تواند اهميت آموزه  يكي از نكات جالبي كه مي،هايي عميقاً اقتصادي داشت  كه ريشه،در رويداد اين شكست تاريخي
. در باب ميهن است» جرج سوم«چندان كند توجه به نگرش يا موضع شخصي پادشاه وقت بريتانيا   خواننده دوفلسفي آدام اسميت را براي

 اما ،بود) »خاندان هانوور «The House of Hanoverمعروف به (جرج سوم در واقع سومين پادشاه بريتانيا از يك خانوادة اصالتاً آلماني 
آلمان سفر » هانوور« و هرگز به ،اش بود ر شهر لندن متولد شده بود، زبان انگليسي زبان مادرياو، برخالف اسالف خود، در انگلستان و د

اش  كرد از اصل و نسبِ آلماني جرج سوم عالقه و تعصب شديدي نسبت به بريتانيا داشت و همواره در كردار و گفتار خود سعي مي. نكرده بود
لذا بسيار محتمل است كه سوداگران انحصارطلب و طرفداران طرز . ن خودش مباهات كنددوري جسته و به شكلي افراطي به بريتانيايي بود

پرستانه و افراطي جرج سوم نهايت استفاده را برده و قوانين  تفكر مركانتيليستي با پيشنهادات به ظاهر خيرخواهانة خود از اين احساسات وطن
سانده باشند زيرا هر طرح و سياستي كه در ظاهر به سود بريتانياي كبير و منافع انحصاري بسياري را به نفع خود در پارلمان به تصويب ر

از دست دادن مستعمرات آمريكاي شمالي مهر . بايست براي چنين پادشاهي مطلوب مطلق بوده باشد رسيده طبيعتاً مي اش به نظر مي داخلي
هاي انحصارطلبانه و  قامات كشورش بفهماند كه چنين سياستتأييدي بر درستي تأكيدات مداوم آدام اسميت بود كه سعي داشت به م

هاي او بي هيچ كم و كاستي درست از  بيني و پيش. كاهد  بلكه از عظمت و ثروت ميهن مي،اي نه تنها به نفع بريتانيا و مردمش نيست ظالمانه
 بلكه ،د و ثروت پايداري براي بريتانيا به ارمغان نياوردپرستانه نه تنها مج هاي انحصاريِ به ظاهر وطن پافشاري در اجراي سياست. آب درآمد

   .مترجمــ در نهايت به صدور بيانيه استقالل آمريكا انجاميد و همراه با آن كمر امپراتوري بريتانياي كبير براي هميشه شكسته شد
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در سيستم . كنند هايي است كه صرف حفظ اقتدارشان مي ماند فقط هزينه باقي مي
ور اما مقصود و منظ. مركانتيليستي منافع توليدكننده بر همه چيز استيال و ارجحيت دارد

بايست استيال و ارجحيت   ميآن چهاز توليد به تمامي و در حقيقت فقط مصرف است و 
  .كننده است داشته باشد منافع مصرف

توليد در كلييتش غايت و مقصودي جز مصرف ندارد و به نفع 
بايست توجه گردد كه شايد براي  توليدكننده فقط تا آن اندازه مي

  1.كننده الزم باشد  نفع مصرفپيشبرد

  2 كشاورزي كشاورزينظامنظام
كه محصول زمين تنها منبع كند  اظهار مي اقتصاد  فعليِدومين سيستم نظري علم
نظري جامعه را به سه گروه  به اين سيستم باورمندان. ثروت و درآمد ملي است

و كارگران مزرعه؛ و سوم داران   مزرعه دومصاحبان زمين؛نخست : دنكن تقسيم مي
كه اين گروه سوم از نظر (ي توليدي، و بازرگانان گران، سازندگان كاالها صنعت

  ).ايشان طبقة نامولّد هستند
سازي  هايي كه براي آماده كنند كه صاحبان زمين به واسطة هزينه اين عده استدالل مي

در درآمد ملي ) سازي و فاضالب و حصاركشي نظير ساختمان(كنند  و بهبود زمين مي
، خريد بذر، كشاورزياران نيز با صرف هزينه در د مزرعه. كنند ايفاي سهم و نقش مي

احشام، و تأمين معاش كارگران مزرعه در درآمد ملي ايفاي سهم و نقش نگهداري از 
نفع . اما در اين سيستم سهم و نقش سازندگان كاال در درآمد ملي صفر است. كنند مي

رفع  زدهاي ايشان و دستم ابزارآالتدقيقاً با هزينة مواد اوليه، نيروي كار اين عده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   49، پاراگراف 660. ثروت ملل، دفتر چهارم، فصل هشتم، ص. 1
2 .the agricultural system نحوة كشت » نظام كشاورزي« در اين مبحث در دفتر چهارم از رساله ثروت ملل، مقصود آدام اسميت از

به معناي دشت يا زمين و » ager«از ريشة التين و از دو بخش » agriculture«واژة تركيبي . و كار و فنون مربوط به كشاورزي نيست
»cultura «مبحث بيشتر به قسمت نخست اين تركيب كار دارد و به طرز تفكر كساني حمله به معناي پرورش است و آدام اسميت در اين 

» agrarian«يا » گرا زمين«ها  كه در اصطالح به آن(دانستند  كننده همه چيز در اقتصاد مي كند كه زمين يا دشت را مبناي يگانه و تعيين مي
بود كه واضعان و طرفداران عمدة آن فرانسوي ) physiocracy(» سيوكرايفيز«اين طرز تفكر حاصل يك نظام فلسفي به نام ). گفتند مي

   .مترجمــ از ريشه يوناني و به معناي حاكميت و اقتدار طبيعت است» فيزيوكراسي«واژه . بودند
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اي  شود با هزينه مي كشور عايد عده اين كار نيروي بابت از كه منفعتي يعني[گردد  مي
كه كشور بايد بابت دستمزدها و مواد و ابزار كار ايشان بپردازد سر به سر است و در 

 ]كنند كه طرفدارن سيستم كشاورزي اظهار مي[. ]شود ها صفر مي نتيجه مجموع كار آن
 آن چههاي خاصي از  مكن است اين عده به واقع مفيد هم باشند و به بخشالبته م

 اما به همان اندازه كه ،كنند ارزش هم اضافه كنند صاحبان زمين و كشاورزان توليد مي
ها  به طور مثال، آن. اند مصرف كردهاند و  خوردهاند از جاي ديگر  ارزش ايجاد كرده

به همان اما  ،آورند ميش احشام را فراهم تجهيزات الزم براي كاشت گندم و پرور
  .كنند نيز نان و گوشت و لبنيات مصرف ميميزان 
 جا جابهصرفاً بازچيني يا ثروت را در اين معنا كه  (رغم نامولّد بودن  علي سوم اين طبقهمعهذا
 ]داران و كشاورزان يعني صاحبان زمين و مزرعه[باز هم براي توليدكنندگان واقعي ) كنند مي

شده فراهم  ها بازار و تجهيزات و كاالهاي ساخته  براي آنچرا كهبسيار مفيد هستند 
 بلكه ،هيچ دليل و مناسبتي ندارد كه توليدكنندگان بخواهند به اين عده ظلم كنند. آورند مي

 زيرا به واقع هر چه اين عده از آزادي بيشتري ]ها ظلم كنند اصالً نبايد به آن[بر عكس، 
تر  كنند پايين  عرضه ميآن چه و در نتيجه قيمت هها بيشتر شد شند رقابت بين آنبرخوردار با
 به همين منوال، دو طبقة ديگر نيز هر چه از آزادي بيشتري برخوردار باشند بر .خواهد آمد

غذا و توليدات بيشتري براي مصرف  ،در نتيجههايشان افزوده گرديده و  مازاد محصول زمين
بهترين  پردازان اين سيستم، طبق ديدگاه نظريه.  كشور موجود خواهد بودآن طبقة نامولّد در

  . است1»آزادي كامل« سياست ،ترويج رشد و شكوفاييسياست براي 
در مقام قياس . كند اين ديدگاه احتماالً در مورد نياز به كامل بودنِ آزادي اغراق مي

م غذايي متغير و گاه حتي  يك رژيرغم بهتواند  شود گفت كه ظاهراً بدن انسان مي مي
 رغم رسد كه اقتصاد نيز علي به همين منوال، به نظر مي. ناسالم كامالً سالمت بماند

ممكن است  ها به بقاي خود ادامه دهد؛ اين سياست ناآزاد قادر است هاي دولتيِ سياست
  .اي نيست  اما متوقف كردن اقتصاد كار ساده،شونداقتصاد موجب كندي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. perfect liberty 
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 ،نه تنها اقتصادداني پيشتاز)  اين ديدگاهاز حاميان برجسته( 1»ژاك تورگو«
لذا آدام اسميت با .  نيز بود2»ماري آنتوانت«پزشك مخصوص  بلكه

را به زباني رد » تورگو«مقايسة سيستم اقتصادي با بدن انسان فلسفة 
  .كند كه براي او به خوبي قابل درك بوده است مي

و  گران  صنعت به در اين است كه»ورزينظام كشا«خطاي اصلي با وجود اين، 
پذيرد  اين نظريه ابتدا مي. نگرد اي سترون و نامولّد مي سازندگان و بازرگانان چونان طبقه

و اين از ستروني به ــ دهد پوشش ميهاي مربوط به خودش را  هزينهكه طبقة مزبور 
عقيم و نامولّد آيد  توان كسي را كه از پس مخارج خودش بر مي به زحمت مي[دور است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 .Anne-Robert-Jacques Turgotرانسوي، از پرشورترين  آن رابرت ژاك تورگو، اقتصاددان، پزشك، شاعر و سياستمدار معروف ف

 Francois(» ني فرانسوا كه«هاي معروف فرانسه نظير  وي و ديگر فيزيوكرات.  است)Physiocracy(» فيزيوكراسي«حاميان فلسفه 
Quesnay (ها طبيعت را  فيزيوكرات. شدند از واضعان و طرفداران تنها نظرية علمي اقتصادي موجود در نيمه دوم قرن هيجدهم محسوب مي

هاي او يادداشت بلندي است با  ترين نوشته از معروف. دانستند و خواستار پيروي محض از قوانين طبيعت در تمام امور بودند كم بالمنازع ميحا
). Réflexions sur la formation et la distribution des richesses(» مالحظاتي در باب تشكيل و توزيع ثروت«عنوان 

به تفصيل و با جزئيات » تورگو«در همين اثر معروف ) كند كه آدام اسميت در ابتداي اين مبحث به آن اشاره مي (تقسيم جامعه به سه گروه
ها را صرفاً  كرد كه پيروان اين فلسفه همة ثروت و عظمت ملت اهميت كانوني طبيعت در فلسفة فيزيوكراسي ايجاب مي. بررسي شده است

اين پندار نادرست را شناسايي كرد و به جهان » فيزيوكراسي«هاي فلسفه  دام اسميت با تشريح كاستيآ. ناشي از زمين و توسعة زمين بدانند
 و وضع ،ها نقش بسيار مهمي در تحول نظام سياسي و اقتصادي زمانة خود داشتند، با قرض دولتي، افزايش ماليات البته فيزيوكرات. شناساند

ها درك درستي از ماهيت  اما آن. ها بود  ايدة آزادي اقتصادي يكي از افاضات ارزشمند آنمقررات دست و پا گير به شدت مخالف بودند، و
 عصر 1776با انتشار رسالة ثروت ملل در سال . اصلي اقتصاد نداشتند و در قضاوت خود در مورد منشأ ثروت دچار خطايي بنيادين شده بودند

مورد » تورگو«. اد گشوده شد كه دامنة نفوذ و تأثيراتش تا همين امروز ادامه داردها به پايان رسيد و فصل جديدي در علم اقتص فيزيوكرات
بود و مدتي رياست امور ماليه كشور فرانسه را برعهده داشت و اصالحات اقتصادي بسياري در آن » لويي شانزدهم«عنايت پادشاه فرانسه 

نثر شعرگونة او را بسيار ستايش » ولتر«بود و » ولتر« شهير فرانسوي ين از دوستان صميمي نويسنده و فيلسوفچن هماو . كشور انجام داد
پروا داشت و حتي در نوشتن نامه به شخص پادشاه نيز پرواي رعايت  دستي در بيان، زباني تند و سخت بي در عين چيره» تورگو«البته . كرد مي

   .مترجمــ مقام شاه را نداشت و عاقبت همين تندزباني به عزل او انجاميد
2 .Marie Antoinette اتريشي بود و با به سلطنت رسيدن لويي شانزدهم در سال -كه يك شاهزادة مجاري» لويي شانزدهم« همسر

هاي اقتصادي و  اسناد و شواهد بيشماري وجود دارد مبني بر اين كه لويي شانزدهم و همسرش در بسياري از زمينه.  ملكه فرانسه شد1774
 اما ناكارآمدي و فساد نهادينه شده در ،اند گوش داده و در اجراي آن نصايح تالش كرده» تورگو«ان متفكري نظير سياسي به نصايح مشاور

لويي . سلطنت در فرانسه به قدري عميق بود كه اصالحات اقتصادي پادشاه و همسرش نتوانست مانع از بروز انقالب اول فرانسه گردد
گردن زده ) ميدان انقالب سابق(در پاريس » كنكورد«در اكتبر همان سال در ميدان معروف » نتماري آنتوا« و 1793شانزدهم در ژانويه 

اند و مشهور است كه وقتي صداي فرياد و اعتراض مردم  اي به غايت ابله معرفي كرده را ملكه» ماري آنتوانت«در فرهنگ عاميانه . شدند
اند و نان ندارند  مردم گرسنه"گويند كه  ها به وي مي شود، نديمه ايشان را جويا ميرسد و ملكه علت اعتراض  گرسنه پاريس به كاخ اليزه مي

چرا به جاي نان كيك "يا  ("!خب، بگذاريد كيك بخورند": كند در پاسخ با شگفتي و بالهتي كودكانه اظهار مي» ماري آنتوانت« و "بخورند
ظاهراً يكي از داليل رواج .  ترديد نداردپسند عوامهاي  مجعول بودن اين قبيل داستانالبته امروزه هيچ آدم عاقلي در نادرستي و ). "!خورند؟ نمي

اوست كه اشاره به شخص » اعترافات«در كتاب » ژان ژاك روسو«آميز از  اي كنايه جمله» ماري آنتوانت«اين داستان مجعول و انتساب آن به 
و ...":  و ساخته و پرداخته ذهن نويسنده است و نه گزارشي از يك واقعيت تاريخياي طنزآلود خاصي ندارد و بسيار واضح است كه بيشتر كنايه

. "بگذاريد بريوش بخورند: نهايتاً به خاطر آوردم راهكارِ موقتيِ يك شاهزادة بزرگ را كه به او گفتند دهقانان نان ندارند و او در پاسخ گفت
   .جممترــ ) نوعي نان شيرين فرانسوي استbrioche، »بريوش«(
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ماند  كنند كه پايدار مي ارزشي به چيزها ضميمه ميثانياً، افراد اين طبقه به واقع . ]ناميد
  . و اين به وضوح نيروي كار مولّد استــ شود آن را بعداً به فروش رساند و مي
 در زمرة ]نسبت به بقية نظامات نظري[رغم نواقصي كه دارد  نظام نظري علياين 

 بلكه در توليد ،نه در پولدهد كه ثروت  اين نظريه الاقل تشخيص مي. بهترها است
 در .داند سازي ثروت مي را بهترين راه بيشينه» آزادي كامل«كشور است، و ديگر اين كه 

يا ترجيحات  ها  در غياب محدوديتشرايطي كه فقط قواعد عدالت بر مردم حاكم است، و
ودشان باشند و سرمايه و نيروي كار خود را در گير منافع خ تجاري، مردم آزادند كه پي

در چنين شرايطي، سرمايه و نيروي كار به سمت . رقابت با ديگران به ميدان بياورند
بر حيات اقتصادي افتد و حكومت از الزام نظارت  ميجريان به ها  سودمندترين استفاده

 براي حكومت ،»لآزادي كام« در سيستم ،به واقع .شود مردم و هدايت امور خالص مي
  .دفاع، عدالت، و برخي كارهاي عمومي: ماند فقط سه وظيفه جهت رسيدگي باقي مي

اي معاف خواهد شد كه  حكومت به كلي از وظيفه ]به اين ترتيب[
براي انجامش هيچ حكمت و دانش بشري هرگز كفايت نخواهد 

و  1» خصوصيپيشة اشخاص«  يعني وظيفة سرپرستي بركرد؛
   2.ترين مشاغل براي نفع جامعه سمت مناسبهدايت آن به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
برد و منظورش كار و عادات و  را به كار مي» industry of private people«البته آدام اسميت در اين جمله معروف خود تركيب . 1

از نظر او هيچ دانش و حكمتي نزد . پيشه و جزئيات زندگي فرد فرد مردم است كه هر يك براي خود حريمي خصوصي و منحصر به فرد دارند
 با استفاده از آن دانشِ ناموجود بر ، يا اصوالً بتواند،بخواهد) »دولت«به نام ( كه يك مجموعه چند نفره از چند آدم معمولي بشر وجود ندارد

 چه رسد به آن كه بخواهد آن ،نظارت يا سرپرستي داشته باشد) اش با قطرة ديگر متفاوت است كه هر قطره(هاي خصوصي  اقيانوسي از حريم
هاي خصوصي و چگونگيِ جزئياتش به  گويد كه اوالً فهم چنين گسترة عظيمي از حريم در واقع او دارد به تلويح مي. كندرا به سمتي هدايت 

شود ابعاد آن را فهميد يك امر محال خواهد بود و ثانياً هدايت يك چيز درك  كلي ناممكن است و در نتيجه سرپرستي بر چيزي كه نمي
لذا مالحظة خردمندانة او مبني بر . عالوه بر محال بودن، مضحك هم هست) خواهد باشد هر سمتي كه ميحاال به (ناپذير  نشدني و نظارت

   .مترجمــ آميز هم خيرخواهانه است هم كنايه»  سرپرستي معاف شدن حكومت از وظيفه«
  51، پاراگراف 687. ثروت ملل، دفتر چهارم، فصل نهم، ص. 2
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  هاي دفاعيهاي دفاعي  هزينههزينه
يعني حفاظت :  است»دفاع از كشور«ضروري او هزينة نخستين و حكومت اولين وظيفه 

  .از جامعه در مقابل خشونت و تجاوز و اشغال ديگران
رزمنده  مردم ناچارند كه هم ،هاي شكارچي نظير قبايل بومي آمريكاي شمالي در ملت

بايست حتي در زمان جنگ نيز با نيروي كار خود امرار  ها مي آن.  شكارچيباشند و هم
  . ها حمايت كند هيچ پادشاه يا كشوري نيست كه با منابعش از آن. معاش كنند

 اما ، طايفه يا بزرگ قوم دارندرييس ،ها  عشايري نظير تاتارها يا عربهاي چوپانيِ ملت
 و به واقع كل ،چوپانان. داري امرار معاش كنند ها نيز ناچارند از راه گله جنگجويان آن

نشين  هاي عشايري و باديه البته اين ملت. كنند احشام كوچ ميهاي  گله همراه ،ملت
  . خورده را نيز در پيش رو دارند انداز غنيمت گرفتن از دشمنان شكست چشم

ايستند و در يك مكان سكونت  در عصر كشاورزي، مردم از كوچيدن باز مي
 مرداني كه در سنين مناسب ، بنابراين؛توان به حال خود رها كرد مزارع را نمي. زينندگ مي

 مادامي كه بذر در زمين .مانند شوند و بقيه در محل باقي مي رزم هستند عازم جنگ مي
  .دهد طبيعت خودش بيشتر كارها را انجام ميــ باشد مردم كشاورز تأمين هستند

در اين عصر وقتي مردم از حرفة خود به . ت استدر عصر صنعتي اما اوضاع متفاو
كشند چشمة درآمدشان فوراً خشك   آهنگر يا نجار يا بافنده دست مي يكعنوان
شوند قادر به تأمين   اين افراد وقتي عازم نبرد براي دفاع از ملت و كشور مي.شود مي

زه لزوم تأمين و تاــ بايست كه از كيسه يا خزانة عمومي تأمين شوند خود نيستند و مي
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هاي   است چرا كه لشكركشي شدهرزمندگان از كيسة عمومي در اين عصر خيلي بيشتر
تر و  به عالوه، ادوات نظامي پيچيده. دنها به طول بيانجام نظامي گاه ممكن است ماه

.  و متخصص است ها مستلزم وجود ارتشي منضبط كه استفاده از آناند  تر شده ترسناك
هاي دفاع از كشورهاي پيشرفته بايد توسط  ل، تأمين مالي هزينهبه تمام اين دالي

  . پذيرد صورت حكومت

  عدالتعدالت
حكومت همان گونه كه موظف به محافظت از مردم در مقابل دشمنان خارجي است، 

 .وظيفه دارد از مردم در مقابل دشمنان داخلي نيز محافظت كند
مردم اغلب از آسيب رساندن . نداردهاي شكارچي تقريباً هيچ مالكيتي وجود  در بين ملت

. شود و نياز چنداني نيز به اجراي رسمي عدالت نيست به ديگران چيزي عايدشان نمي
دزدي در چنين جايي بالقوه . كند اما در جايي كه مالكيت وجود دارد وضعيت فرق مي

ويي ج طلبي و لذت طلبي ثروتمندان، يا راحت آزمندي و جاه. منافعي در بر خواهد داشت
ــ  كسب مال ارزشمند. شودخصوصيمستمندان ممكن است منجر به تجاوز به مالكيت 

كند تا  ايجاب ميضرورتاً ــ ها به طول بيانجامد كه جمع كردنش است ممكن است سال
  .نظم و عدالت تأسيس گردد قضايي براي نگاهداشت ي مدني و دستگاهيولتد

ستمندان است كه اغلب هم به برانگيزانندة خشم مگير ثروتمندان  ثروت چشم
 به تجاوز به اموال ثروتمندان تحريك ،واسطة نيازشان و هم از سر حسادت

ــ  اموال ارزشمنده دستگاه دادرسي مدني است كه مالكفقط در پنا. شوند مي
 و شايد كه ثمرة چندين نسل  به دست آمدههاي بسيار  تالش سالازاموالي كه 

  1.بگذاردسر به بالين  را در امنيت تي يك شب حقادر استــ پي در پي باشد
قضات مستقل را اقتدار ، به حكم عقل است كه همه مردم، آشكارا مفيد و ارزشمند

 نسبت به اختيار و اقتدار نوعي احترام طبيعيها  انساناما عالوه بر اين، . پذيرا باشند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   2، پاراگراف 710. ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل اول، بخش دوم، ص. 1
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ردم براي م. تر گردد شود آن پذيرش محتمل قائل هستند كه همين امر باعث مي
يشي، و فضيلت احترام قائل ، خردمندي، دوراندزور جسمانيكيفيات شخصي مانند 

 عامل ديگري كه حس احترام را .گذارند هستند و به بلوغ و سالخوردگي نيز احترام مي
 در آن مالكين بزرگ به جز  كه1»عهد شباني«انگيزد ثروت است، به ويژه در  بر مي

هاي خود را   چيز ديگري نداشتند كه داراييو مستخدمرفتن هزاران نوكر در خدمت گ
به همين دليل است كه اقتدار يك شيخ بزرگ عرب بسيار زياد و اقتدار . خرج آن كنند

  . تمامي مستبدانه استبهتاتار يك خان 
از خود  است كه 2»نابرابري در تولد«انگيزد   بر ميانسانرا در حترام چهارمين علتي كه ا

 نابرابري عمدة ثروت وجود ندارد  گونه در عهد شكارچيان هيچ.  در ثروت استنابرابرينتايج 
  اما بعيد است كه، بيشتر از بقيه مورد احترام باشداستو پسر يك مرد خردمند يا دلير ممكن 

ممكن است تا هاي شباني ثروت  بر عكس، در ملت. باشندگير  چشمها چندان   تفاوتاين
 حرمتي بس عظيم ]يا تخمه و نژاد[و تولد  باقي بماند نوادهيك يا چند خاچندين نسل در 

. گردد  ثروت آشكار ميهاي عظيمِ ت كه رفته رفته نابرابري عهد شباني اسدر همين. يابد مي
ها  نهادي كه به منظور پاسداري از آنــ كند  ظهور مي3»دولت مدني«همراه با اين ثروت، 

  . الي ندارند طراحي شده استها كه امو كه اموالي دارند در مقابل آن
 بنيان نهاده ]و مالكيت[، از آن رو كه براي امنيت مال دولت مدني

شده، در حقيقت براي دفاع از ثروتمندان در مقابل مستمندان بنا 
گرديده است، و يا براي دفاع از كساني كه قدري مال و ثروت دارند 

   4.در مقابل آن عده كه هيچ چيز ندارند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 .age of shepherdsچوپاني در استدالل آدام اسميت هم در مورد دوران باديه نشيني و.  عهد شباني يا عصر و دورة چوپانان 
كردند و مدام در كوچ  ان به صورت عشايري و چوپاني زندگي ميچن همهاي دور صادق است و هم در مورد جوامعي كه در زمان او  گذشته
   .مترجمــ بودند

2. inequality of birth 
3 .civil governmentپاسداري از حق مالكيت يكي از اي براي   ايدة ظهور دولت مدني چونان پيامدي از انباشت ثروت و سپس وسيله

هاي خود در اين زمينه را تا حدود زيادي مديون انديشه و آثار فيلسوف نامدار  او پيكربندي انديشه. هاي درخشان آدام اسميت است بينش
  .مترجمــ است) به ويژه رسالة دوم او در باب دولت مدني(» جان الك«انگليسي 
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يت مبني بر اين كه قانون و دولت نهادهايي هستند كه استدالل اسم
 تا مانع از دستبرد فقرا به اموال ايشان  ان تأسيس گرديدهتوسط ثروتمند

 او خود . يك نظام بد استنظام دولت و قانونباشد به اين معنا نيست كه 
مردم براي اين كه بتوانند ثروتي جمع اصوالً تر اشاره كرده است كه  پيش

كه تحصيل آن (ست بايد اطمينان خاطر داشته باشند كه اموالشان كنند نخ
ها دزديده  از آن) ها تالش و كوشش باشد ممكن است مستلزم سال

  .و اين انباشت ثروت الزمة اصلي رشد اقتصادي است. دنشو نمي

  1كارهاي عموميكارهاي عمومي
ــ  بنا گذاشتن و حفظ كارهايي است كه جنبه عمومي دارندسومين نقش حكومت

و قرار نيست به افراد خاصي سود برسانند، مثالً نهادهايي توانند  ايي كه هرگز نميكاره
كنند، يا آموزش و پرورش كودكان و آموزش دادن  كه بازرگاني و تجارت را تسهيل مي

  .به مردم در سنين مختلف
 نظير يابد نياز به كارهاي عمومي  بازرگاني يك كشور افزايش مي سطحبه ميزاني كه

توان از طريق اخذ  اكثر اين تسهيالت را مي. شود  نيز بيشتر مي و بنادر،ها ا، پله جاده
 بدون آن كه هيچ نيازي به تحميل هزينه بر منابع مالي ، تأمين اعتبار كردعوارض
كه كار بازرگاني را تسهيل به طور مثال، ضرب سكه، .  باشد]المال يا بيت[ عمومي

هاي  يعني هزينه[كند  ي مربوطه را تسويه ميها  به طور كلي خودش هزينه،كند مي
 ساختن ساخت كارخانه ذوب فلز،  حمل و نقل،مربوط به استخراج معادن نيكل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 .public works -امروزه . كند استفاده مي» كارها«و » كار«هايي كه جنبه عمومي دارند به طور كلي از واژه   اسميت براي توضيح فعاليت

) public goods(» كاالهاي عمومي«ها  كنند و به آن استفاده مي» كاالها«و » كاال«براي توصيف اين قبيل كارها بيشتر از واژه 
و اغلب در متون (البته ما در زبان فارسي . شود در علوم اقتصادي و سياسي يك اصطالح فني محسوب مي» كاالي عمومي«تركيب . گويند مي

از اما جداي . كنيم كه براي همه مردم نيز قابل فهم است استفاده مي» خدمات عمومي«از تركيب ) غيرتخصصي و ژورناليستي و يا در محاوره
رسد كه ما در هنگام استفاده از   به نظر مي،وجود دارد) goods(» كاالها«و كلمه ) services(» خدمات«هاي معنايي كه بين كلمه  تفاوت
كنيم كه براي بيان منظور خود در اين مورد خاص  شويم و به همين دليل هم سعي مي در حالت مفرد با مشكالتي مواجه مي» خدمات«كلمه 

پل يا «گوييم  بلكه مي(» پل يك خدمت عمومي است«: مثالً به ندرت ممكن است بگوييم.  جمع اين كلمه را به كار ببريمهميشه حالت
 پل، حالي كهكند كه پل يك جور خدمت كردن است در   چون در آن صورت شنونده تصور مي)»ساخت پل از جمله خدمات عمومي است

هستند، كااليي كه توسط نهادي به نام دولت و به منظور استفاده عموم مردم » كاال«ه در واقع  و غير،لنگرگاه، دفاع ملي، آموزش و پرورش
  .مترجمــ شود مي» ايجاد«ساخته يا 
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همگي با  ، و غيره، مصرف انرژي براي سكه، هزينه استخدام نيروي كارهاي دقيق قالب
تفاده از سود حاصل از تسهيل بازرگاني و خريد و فروش كاال و خدمات در بازار كه با اس

الضرب   حق و به عالوه يك درآمد كوچكي هم بابت]شود پذير شده، جبران مي سكه امكان
  .كند  سود بسيار سرشاري ايجاد مي1و يا اداره پست شود؛ سكه عايد حكومت مي

توان به سادگي  قسمت عمدة اين قبيل كارهاي عمومي را مي
 دهد كه اي به دست مديريت كرد به طوري كه هر كدام دخل ويژه

باري بر  بدون آن كه نمايداش كفايت  هاي مربوطه براي تسوية خرج
  2.دخل عمومي جامعه تحميل كند

 اما واجد ،آن دسته از كارهاي عمومي كه قادر به ايجاد چنين دخل و عوايدي نيستند 
از طريق اخذ ماليات در همان  بهتر است كه ،ي يك منطقة خاص هستندمنفعتي برا

به طور مثال، روشنايي و سنگفرش . اي اجرا شوند منطقه ديريت و با ممنطقه
هزينة روشنايي و سنگفرش بر دوش خزانة بود اگر  هاي لندن به اين خوبي نمي خيابان

به جاي آن كه از طريق اخذ ماليات از به عالوه، هزينة اين دو كار نيز . افتاد كشور مي
به صورت ماليات ن تأمين شود ساكنين يك خيابان، محله، يا منطقه خاص در لند

اي از روشنايي يا  كه اكثرشان هيچ استفاده(سراسري و از جيب همه شهروندان كشور 
  .گرديد پرداخت مي) بردند ها نمي سنگفرش آن خيابان

هاي عمومي هستند در اشارات  برخي افراد كه طرفدار بيشتر شدن هزينه
اني قوت قلب و آدام اسميت در مورد كارهاي عمومي و آموزش همگ

 اما اين تسالي خاطري بيهوده ،جويند تأييدي براي عقايد خودشان مي
كند كه  هايي محدود مي است زيرا اوالً آدام اسميت اشارات خود را به طرح

.  هستند، نظير كارهاي زيربنايي و آموزشبراي تجارت و بازرگاني ضرروي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كند كه توسط دولت  قلمداد مي) »كارهاي عمومي «خودشقول به يا (آدام اسميت اداره پست و مرسوالت را در رديف كاالهاي عمومي . 1
اما در عين حال . هاي دولتي هستند  واقع تا همين امروز هم در بسياري از كشورهاي دنيا ادارات پست عموماً جزو سازمانگردد و به ايجاد مي
توسط بخش خصوصي در اروپا و آمريكا به وجود )  و غيرهUPS و DHLنظير (هاي پستي بزرگ و بسيار موفقي  هاي اخير سازمان در دهه
   .مترجم ــتر هستند ستي دولتي كارآمدتر و موفقاند كه از بسياري ادارات پ آمده
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زرگاني خصوصي هاي عمومي كه بخواهند جايگزيني براي با او از طرح
 شكافي ژرف و پرناشدني هست ميان اين حمايت .كند باشند حمايت نمي

شمار وظايف و كارهاي بزرگي كه دولت  محدود از كارهاي عمومي و بي
ثانياً حتي در مواردي كه اسميت . شود براي خودش قائل ميامروزه مدرن 

اي ه طرحهاي عمومي ممكن است براي ساخت  پذيرد كه صرف هزينه مي
هاي مزبور  كه هزينه نظرش بر اين است ،زيربنايي ضرورت داشته باشد

 1برند ها بهره مي بايست از طرف كساني بازپرداخت گردد كه از آن طرح مي
 تأمين هزينه چنان چه .و نه از طرف عموم مردم و با اخذ ماليات مستقيم

 در آن پذير نباشد، كنندگان امكان استفادهطرح از طريق اخذ عوارض از 
بايست كل ساكنين آن محل يا منطقه كه مستقيماً در آن طرح  صورت مي

سوم آن كه . هاي مربوطه را بپردازند ذينفع هستند با پرداخت ماليات هزينه
 قادر به تأمين كه اي هاي خصوصي  تعداد شركتتدر زمان آدام اسمي

 جز چند البته به(انگشت شمار بود  يي باشندهاي عظيم زيربنا هزينة طرح
ها سوء   به داليل ديگر نسبت به آناسميتشركت سهامي مشترك كه 

هاي اخذ  اين وضعيت امروزه تغيير كرده است و شيوه). ظن بسيار داشت
 بنابراين، نسبت به 2.از سابق شده استتر  عوارض نيز امروزه بسيار پيچيده

هاي زيربنايي توسط بخش  زمان آدام اسميت، ساخت و ادارة طرح
  .پذيرتر شده است تر و امكان عملي وصيخص

هاي  اما برخي شاخه. هدف اين كارهاي عمومي به طور كلي تسهيل بازرگاني است
 حفاظت هاي وحشي و غيرمتمدن، نياز به ملتداد و ستد با خاص بازرگاني، نظير 

ي تواند براي كاالهاي بازرگانان يك فروشگاه يا دفتر كار معمولي نمي. العاده دارد فوق
اغلب . كنند امنيت چنداني تأمين كند كه با آفريقاي غربي يا شبه قاره هند تجارت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 راه شاهشود هزينه ساخت و نگهداري آن فقط از طريق اخذ عوارض از ترددكنندگان از آن  ي در يك منطقه كشيده ميراه شاهمثالً اگر . 1

هايي تأمين شود كه در  بايست از طريق اخذ عوارض از كشتي اش صرفاً مي اي احداث شود، هزينه  اگر بندري تجاري در منطقهتأمين گردد و يا
   .مترجمــ كنند اندازند و از تسهيالت آن استفاده مي آن بندر لنگر مي

  .مترجمــ  ند خيلي زياد استهاي زيربنايي داشته باش هاي خصوصي عظيم و ثروتمند كه توان انجام طرح تعداد شركت. 2
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اعزام سفير به كشورهاي بيگانه را ضرروي بوده كه منافع حاصل از تجارت وجود 
سرعت  را 2»قسطنطنيه«استقرار سفير در لزوم  1»كمپاني تركيه«تجارت : كرده است

گليسي در روسيه تماماً به خاطر منافع تجاري هاي ان خانه بخشيد و نخستين سفارت
   3.ايجاد شدند

بايد از طريق اخذ مالياتي نه  اي العاده هاي فوق هزينهچنين آيد كه  به نظر عاقالنه مي
. مربوطه هستند تأمين گرددهاي  چندان سنگين از كساني كه دست اندر كار تجارت

تجارت شوند و  پذيراي ريسك مين كه وقتي بازرگاناآيد   مي به نظر عاقالنهچنين هم
كنند نوعي انحصار موقتي به  جديدي با برخي مناطق دورافتاده و وحشي برقرار مي

 درست مانند حقوق ثبت اختراع برخي ، انحصارات موقتياعطاي اين. آنان اعطا شود
تواند ريسك بازرگانان را جبران  ترين راهي است كه حكومت مي ، سادهآالت ماشين

تواند براي  ريسكي كه بعدها پس از پا گرفتن تجارت با آن مناطق دورافتاده مي ــكند
  .عموم مردم منفعت داشته باشد

البته سياست ملي تا كنون نامنسجم و متناقض بوده است و گاهي اوقات وظيفه حفاظت 
ها عموماً يا در  اما اين شركت.  واگذار گرديده استهاي خصوصي از تجارت به شركت

اند يا هميشه تجارت را به نفع خودشان محدود   امور تجاري سوء مديريت داشتهاداره
  ، 4»هامبورگ«ر ـهايي نظي يـهاي مزبور شامل كمپان شركت. اند كرده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 .Turkey Company يك كمپاني بزرگ )  استفلسطينهاي سوريه و  منظور شامات، يعني سرزمين( كمپاني تركيه يا كمپاني شام
ارتقاي جهت » ملكه اليزابت اول«انگليسي بود كه در اواخر قرن شانزدهم ميالدي و بنا به درخواست رسمي تعدادي از بازرگانان انگليسي از 

اين . تأسيس گرديد) ين قسطنطنيه و اسكندريهچن همبه ويژه منطقه شامات و (سطح تجارت بين انگلستان و مناطق شرق درياي مديترانه 
 اما تا حدود زيادي از قدرت انحصاري و سرمايه آن كاسته شده بود تا اين كه سرانجام در ،چنان داير بود كمپاني در زمان آدام اسميت هم

  . مترجمــ  نيمه دوم قرن نوزدهم منحل گرديداواسط
2 .Constantinopleمترجمــ و بعدها پايتخت امپراتوري عثماني و شهر استانبول فعلي در تركيه) يا رم شرقي(بيزانس   مركز امپراتوري .  
) گوييم  به آن وزارت امور خارجه ميكه امروزه(لماسي خارجي پبنا به استدالل صحيح و سادة آدام اسميت، علت وجودي تأسيس دستگاه دي. 3

تر  ها و طوالني تر شدن دولت اما متأسفانه با بزرگ. نفسه امري بسيار نيكو و پسنديده است تجارت و بازرگاني بين كشورها بوده است كه في
كه امروزه دستگاه ديپلماسي اند، كار به جايي رسيده است  ل شدهئها براي خودشان قا انتهاي وظايف نامربوطي كه دولت شدنِ فهرست بي

وابسته «قاعدتاً . كنند هايي نظير اياالت متحده آمريكا به همه چيز در اين دنيا كار دارند و در بسياري امور نامربوط دخالت مي ابردولت
رت و اختيار رايزن يا وابسته اما امروزه قد) باشد» سفير«يعني او بايد در واقع (خانه باشد  بايست قدرت مسلم و رييس يك سفارت مي» بازرگاني

  . مترجمــ گري است بازرگاني خيلي كمتر از سفير يا كنسول و حتي معاونين سفارت و كنسول
4 .Hamburg Companyكمپاني ماجراجويان بازرگانِ لندن« به نام اي از كمپاني قديمي و عظيمي  بازمانده «)Company of 

Merchant Adventurers of London (مترجمــ گردد  ميالدي باز مي1407يخ تاسيس آن به كه تار.   
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  كه هر فرد واجد شرايطيشوند  مي3»فريكنارويال «و » تركيه«، 2»لند ايست«، 1»روسيه«
ها تقريباً شبيه  به عبارت ديگر، اين كمپاني. ها بپيوندد تواند با پرداخت حق عضويت به آن مي

 شامل چنين همها  اين شركت. كنند ها رفتار مي هاي تجاري هستند و مانند آن اتحاديه
 هستند كه توسط دولت تأسيس گرديده و به هر كدام 4»سهامي مشتركهاي  شركت«

توان به  اي در تجارت خارجي اعطا گرديده است كه از آن جمله مي انحصارات ويژه
 اين قبيل  اما.اشاره كرد» رويال افريكن « و،6»خيلج هادسون«، 5»درياي جنوب«هاي  كمپاني

 و اعطاي اند ها جلوگيري نكرده امتيازهاي انحصاري الزاماً از شكست و سقوط اين كمپاني
   .كند انحصارات دائمي به ايشان ماليات مضحك و نامعقولي بر عموم مردم تحميل مي

نظير ( در كسب و كارهايي كه تكرارشونده هستند »اي سهامي مشتركه شركت«
)  يا صنعت ساخت تأسيسات زيربنايي مثل حفر كانال آب يا فاضالببانكداري يا بيمه

اما آهنگ حركت در انواع ديگر كسب و .  دارند بدون امتيازات ويژه هم شانس موفقيت
 و در ]دهد تحول دائمي قرار ميها را در معرض تغيير و  كه آن[كار خيلي تند است 

در .  هستندمتغيرپذيري و توجه به جزئيات   مستلزم ريسك اين كسب و كارها،نتيجه
هيئتي از مديران مختلف اداره گروه يا  صنايع و كارها، شركتي كه توسط  گونه اين
  .به موفقيت برسدتواند  كند كه نمي  به قدري كند حركت ميشود مي

كنند كه گويي او با  اي استنباط مي يت عموماً به گونهاز نظريات آدام اسم
 از ترتيبات آن نوعيعني با (مخالف بوده است » هاي سهامي مشترك شركت«

اما در واقع چيزي كه ). هاي بزرگ دنيا حاكم است كه امروزه بر اكثر شركت
 ،هاي سهامي مشترك  نه شركت،آدام اسميت از اساس با آن مخالفت داشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 .Russian Company مسكووي كمپاني« معروف به «)Muscovy Company ( جهت 1555ثبت شده در انگلستان به تاريخ 

   .مترجمــ گسترش تجارت با روسيه
2 .Eastland Company كمپاني درياي شمال« يا «)North Sea Company (تجارت در اسكانديناوي و حوزة كه براي گسترش 

   .مترجمــ  در انگلستان تأسيس شد1597درياي بالتيك در سال 
3 .Royal African Company مترجمــ  جهت در دسترس گرفتن انحصار تجارت طالي معادن در غرب آفريقا1660 تأسيس شده در سال.   
4 .joint-stock companiesها هر  گونه شركت در اين. الكيت مشترك سهامداران مختلف باشندشود كه در م هايي گفته مي  به شركت

   .مترجمــ يك از سهامداران به نسبت سهمي كه دارد مالك شركت است
5 .South Sea Company مترجمــ  در بريتانيا تأسيس شد1711 اين كمپاني انحصار تجارت با آمريكاي جنوبي را در اختيار داشت و در سال.   
6 .Hudson’s Bay Companyهاي جهان كه هم اكنون نيز در آمريكاي شمالي فعاليت دارد و در سال  ترين كمپاني  يكي از عظيم

   .مترجمــ تأسيس شد» چارلز دوم« با فرمان سلطنتي پادشاه انگلستان 1670
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او . هاي خاص اعطا شده بود اي بود كه به برخي شركت ازات ويژهبلكه امتي
هايي كه توسط هيئتي از مديرانِ سهامدار اداره   معتقد است شركتچنين هم
 از سرعت الزم براي موفقيت در به علت چندگانگي در تصميمات شوند مي

ي ها اما امروزه در شركت.  برخوردار نيستندكسب و كارهاي  بسياري از رشته
را انتخاب ارشد  از مديران اي چند نفرهبزرگ سهامداران معموالً هيئت 

كنند و آن مديران ارشد نيز به نوبه خود براي اداره امور به يك گروه  مي
هاي بزرگ امكان  و اين ترتيبات به شركتكوچك اجرايي متكي هستند 

  .دهد تا عمليات ادارة شركت را با چاالكي بسيار انجام دهند مي

  وزش جوانانوزش جوانانآمآم
ي اقتصادي نصيب جامعه كارامدرغم منفعت مسلمي كه به واسطة  گرايي علي تخصص

ها از عمرش را  شخصي كه سال. تواند تأثيرات مخربي بر فرد هم داشته باشد كند مي مي
كند ديگر هيچ فرصتي براي تفكر خالق نخواهد  صرف انجام و تكرار يك كار ساده مي

مرگ كاذب « بهكه افراد فقير و زحمتكش گردد  جب مياين روند موادامه . داشت
ها دچار شوند مگر   ناشناختهدگرگوني، و وحشت از از ، يا به كوته فكري، ترس1»ذهني

  .آن كه دولت با انجام اقداماتي مانع از اين روند گردد
را » كارل ماركس« )يا بيگانگي (2»آليناسيون«اسميت در اين جا ايدة 

ها بر اثر  اي كه معتقد است كارگران كارخانه يعني ايده ــكند بيني مي پيش
اي به محصول نهايي  تكرار مداوم يك كار و بدون داشتن چندان عالقه

  .شوند كارشان، از خود بيگانه مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 .mental torpor - در ": اندازد كه مي» آلبرت اينشتن«اختيار انسان را به ياد جملة معروفي منتسب به  هاي آدام اسميت بي اين حرف
اما ويژگيِ مالحظة آدام اسميت در اين است كه افراط در . "كني ايستي شروع به مردن مي باز مي) و فكر كردن(همان دم كه از يادگيري 

هايي از فيلم  نه اين مالحظة آدام اسميت به نوعي يادآور صح،در واقع. داند گرايي محض را از عوامل اين مرگ كاذب ذهني مي تخصص
 ماهيت انساني خود را از دست داده ،اثر چارلي چاپلين نيز هست كه در آن كارگران كارخانه بر اثر تكرار مداوم يك كار» عصر جديد«معروف 

داري و  عليه سرمايهاي  بيانيه) »ماركس«و » هگل«با استناد به برخي نظرات (چه عموماً اين فيلم را  گر. اند و تا حد ابزار و ماشين سقوط كرده
برداري تبليغاتي  داري بهره از اين فيلم براي تقبيح نظام سرمايه) ها خصوصاً فرانسوي(ها  ها و كمونيست دانند و ماركسيست عصر صنعتي مي

، »هگل«سط تو» آليناسيون«ها پيش از طرح ايدة  و حتي سال» ماركس«ست كه نزديك به صد سال قبل از  ا اما جالب اين جا،بسيار كردند
   .مترجمــ . به چنين موضوعي اشاره كرده بود) داري است گذار نظام سرمايه كه خود بنيان(آدام اسميت 

2. alienation 
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هاي مردم و   مشغوليتتنوعِدر كشورهاي غيرمتمدن، چه شكارچي چه چوپاني، 
ذهن و قوة ت حدكنند باعث  مشكالتي كه هر روزه با آن دست و پنجه نرم مي

  .شود  ميقضاوتشان
شود  اي مي اش سراسر صرف انجام چند كار ساده كسي كه زندگي

يا تا حد بسيار (ايجشان نيز هميشه يكسان آثار و نتكه احتماالً 
 فرصتي براي به كار انداختن فهم هيچ ديگر  است،)زيادي يكسان

يات براي رفع خود يا به كارگيري خالقيت خود در يافتن مقتض
  1.افتند ندارد مشكالتي كه هرگز اتفاق نمي

بيشتر دهد و  تشكيل ميگرايي اساس اقتصاد و جامعه را  كه تخصص[در كشورهاي متمدن 
 آموزش مردم عادي توجه ]در معرض خطر تكرار مكررات و روزمرگي هستندديگر جوامع از 

موزش فرزندانشان دارند و در مردم ثروتمند تمايل بيشتري به آ .كند اي طلب مي ويژه
تري دارند   در ضمن، ثروتمندان مشاغل متنوع. پرداخت هزينة آموزش نيز توانمندتر هستند
طلبد و به همين دليل احتمال سستي ذهن نزد  كه تمرين و ورزيدگي ذهني بيشتري مي

 وقت و چنين همو ــ اما مردم عادي پول چنداني براي خرج آموزش ندارند. ايشان كمتر است
ها به محض آن كه تواناييِ كار كردن  كودكان آنفرصتشان نيز بسيار اندك است چرا كه 

  . خانواده شروع به كار كنند معاش تأمين شوند تا براي كنند ناچار مي پيدا مي
 تواند دولت مي. شوندبايست در سنين بسيار پايين كسب  اما عناصر ضروري آموزش مي

هاي ابتدايي را در جامعه  اين ضرورت كسب يادگيري ندكا بسيار اي هزينه صرف با
شود با تأسيس مدارس  اين هدف را مي .تشويق و حتي بر همة افراد جامعه تحميل كند

ها به قدري معقول و   آن محقق كرد، مدارسي كه شهريه  جهت آموزش كودكانمحلي
بخشي از حقوق . آيد بر اش گر ساده هم بتواند از پس هزينهارزان باشد كه حتي يك كار

گر چه كل ( كشور پرداخت  عموميخزانةتوان از   اين مدارس را ميآموزگارانمديران و 
حقوق اين عده و يا حتي قسمت عمدة حقوقشان نبايد از اين منبع پرداخت گردد زيرا در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   50، پاراگراف 782. تروت ملل، دفتر پنجم، ص. 1
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  گونه با تأسيس اين. )اعتنا خواهند شد آن صورت خيلي زود نسبت به شاگردان خود بي
محلي در اسكاتلند به تقريباً تمام مردم عادي خواندن تدريس شده و به بسياري مدارس 

تأسيس مدارس خيريه در انگلستان . ها نوشتن و حساب نيز آموزش داده شده است از آن
   .هم كما بيش همين تأثير را داشته است

ها   اعطا شده به مدارس و دانشكدههاي عمومي موقوفات و شهريه
 اي گونه بهآموزگاران را كوشانه  وجه سختضرورت دقت و ت

 تا آن، آموزگاران معيشت. تا حدودي كاهش داده است ناپذير اجتناب
 گردد، آشكارا از صندوقي ماهيانة ايشان تأمين ميمواجب  از جا كه 

 و شهرت آموزگارانشود كه به كلي مستقل از موفقيت  پرداخت مي
   1. استايشانها در حرفه خاص  آن

خودش در يكي از همين مدارس محلي در اسكاتلند درس خوانده اسميت 
 در اين هاي راهبردي وي اما توصيه. شد كه با بودجة عمومي اداره مي بود

. هاي شرافتمندانه او، از انسجام كامل برخوردار نيستد انگيزهرغم   عليزمينه،
خت كل كند اما با پردا مثالً او از ساخت مدارس با بودجه دولتي حمايت مي

 عين حال او مدارس در. حقوق معلمين از بودجه دولتي مخالف است
به يقين  .كند خصوصيِ تدريس موسيقي و ديگر هنرها را ستايش مي

 دولتي را  آموزش و پرورش سراسري گونه توان گفت كه آدام اسميت آن مي
   .كه امروزه در بسياري از كشورها مرسوم هستند مد نظر نداشته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   5، پاراگراف 760. ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل اول، بخش سوم، گفتار دوم، ص. 1

او معتقد . شود تر مي منظور آدام اسميت تا حدودي روشن» ثروت ملل«اي قبل و بعد از نقل قول فوق در متن اصلي رسالة ه با مطالعه پاراگراف
يعني آن حداقل معاشي كه (به نظر او اگر معيشت آموزگاران . ها وجود دارد است كه رابطة مستقيمي بين دستمزد افراد و نحوة كار كردن آن

 امكان ، و اگر آن حقوق تماماً از محل بودجه عمومي پرداخت گردد،ها باشد تماماً وابسته به مقدار حقوق ماهانة آن) براي ادامه بقا الزم است
نامي و شهرت  دارد كه آموزگاران به تدريس شاگردان خود چندان توجه نكنند و انگيزه چنداني براي موفقيت در كار نداشته باشند و حتي خوش

شود و  ها به هر حال از صندوق بسيار بزرگي به نام خزانة عمومي پرداخت مي ان زياد مهم نباشد زيرا حقوق ماهانه آندر حرفة آموزگاري برايش
اي است كه بر اساس موفقيت  به گونه) بر خالف يك صندوق يا منبع مالي خصوصي كه به افراد شخصي تعلق دارد(ماهيت خزانة عمومي 

 در چه قدرفارغ از اين كه (اي مشغول به تدريس باشد  اش معلمي باشد و در مدرسه به هر كس كه حرفه بلكه ،دهد يك معلم به او حقوق نمي
اي   دولتي وجود دارد و بسياري از كاركنان بخش دولتي انگيزههاي متاسفانه اين نقيصه در اكثر نظام. دهد هر ماه حقوق مي) كارش موفق است

   .مترجمــ شود شان به صورت خودكار هر ماه از بودجه دولتي پرداخت ميكوشي و موفقيت ندارند چون حقوق براي سخت



  ثروت ملل

98  

تدريس هندسه : تر از وضع فعلي باشند توانند آموزنده ي درسي نيز البته ميها كتاب
.  تا تدريس زبان التينيديت بيشتري براي مردم عادي داردو مكانيك پايه مف

 ،در ضمن. تعيين جوايز عمومي براي دستاوردهاي آموزشي نيز سودمند خواهد بود
ها  راد به يك حرفه خاص از آن قبل از ورود افها  با برگزاري برخي آزمونتوان مي

  . امتحان گرفت
هاي يونان و رم باستان روحيه سلحشوري را  اين همان روشي است كه با آن جمهوري

  خودبراي تحصيل و تمرين شهروندانها  آن. كردند در شهروندان خود حفظ مي
 گرفتند كه كردند و آموزگاراني را به خدمت مي تأسيس مي 1»هاي ورزشي دبيرستان«

پرداختند و براي تمايز افرادي كه در كار خود از ديگران  دستمزدشان را شاگردان مي
امروزه شايد به  .دنددا  نشان افتخار مي،اعم از شاگرد و آموزگار ،ها به آنبرتري داشتند 

يس، تنها به عده اندكي با اين روحيه سلحشوري آموزش ياستثناي چند مدرسه در سو
 كم از خطر گسترش ناداني ، نفسج بزدلي و فقدان حس ارزشِو خطر رواشود  داده مي

 نفس و ترويج دانش هر دو به نفع جامعه پرورش احساس ارزشِ 2.و حماقت نيست
   3.انجامند منشي مي هستند و به ترويج نظم شايسته و نجابت و بزرگ

  آموزش دينيآموزش ديني
اً نهادهاي آموزش زند عمدتپردا هاي سني مي نهادهايي كه به آموزش مردم در تمام رده

ها و مبلغين مذاهب رسمي كه متكي به عوايد امالك يا ماليات  كشيش. هستندديني 
و چون به واسطة عوايد حاصل از [شوند  و غافل مي اغلب از خود راضي  هستند4»عشر«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 .gymnasia -كه عالوه بر تمرين فنون رزمي و ورزشي، محلي براي انجمن  رزمي در يونان باستانـ ورزشيـ هاي معروف علمي  دبيرستان
ها مدارس مشابهي در رم بنيان  ها به تقليد از يوناني ميرو. ندو معاشرت شهروندان و تحصيل فلسفه و هندسه و علوم رايج در آن زمان بود

  . مترجمــ نهادند و اين سنت را حفظ كردند
   60، پاراگراف 788 و 787ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل اول، بخش سوم، گفتار دوم، صفحات  .2
ل دفتر پنجم رساله ثروت ملل به تفصيل در اين داد و در فصل او آدام اسميت به روحيه سلحشوري و آمادگي دفاعي مردم بسيار اهميت مي.3

كند و معتقد است كه اهميتي كه  را بسيار ستايش مي) در دوران جمهوري رم(او به همين خاطر جوامع يونان و رم باستان . كند مورد بحث مي
 بلكه به واسطة انضباط ،كرد ردم كمك ميت ذهن مدادند نه تنها به سالمت جسماني و حد هاي رزمي و دفاعي افراد مي اين جوامع به آمادگي

  . مترجمــ يافت  نوعي نظم و ترتيب شايسته در بين افراد جامعه رواج مي،هاي دفاعي حاكم بر اين قبيل آموزش
4. titheبانه به واقع مالياتي به ميزان يك دهم از مال است كه يا به صورت داوطل» عشر«ماليات .  در لغت به معناي يك دهم يا عشر است

 و يا به صورت ماليات اجباري از طرف دارندة مال) چنان نيز در برخي كشورهاي اروپايي رواج دارد كه هم(شد  به نهادهاي مذهبي پرداخت مي
   .مترجمــ شد به حكومت پرداخت مي
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اي براي تأمين معاش و حفظ سمت خود  هيچ دغدغه» عشر«امالك وسيع و ماليات 
كند دچار  ي كار خود و خطراتي كه احياناً تهديدشان ميها  نسبت به ضعف،ندارند

ها را به   آنكوشي مدعيان تازه وارد و غيرت و سخت ]شوند اعتنايي و غفلت مي بي
آسا و   واردانِ هشيار و پرتالش رفته رفته اين كشيشان تن يت تازهجد[برد  محاق مي

ه همين جهت اين عده ب. ]سازد از خود راضي را از صحنه به در كرده و مهجور مي
به طور مثال، كشيشان . شوند براي حفظ مقام و موقعيت خود به قانون متوسل مي

 كه خودشان هم بعدها كردند گذاران را با توسل به قانون مجازات مي كاتوليك بدعت
دست كشيشان پروتستانِ كليساي انگلستان و با توسل به قانون به دار مجازات  به

  . آويخته شدند
. كشانه باشند يا آزادمنشانه گيرانه و رياضت توانند يا سخت هاي اخالقي مي نظام

روند عموماً به سمت نظام آزادمنشانه  با رسم و آداب زمانه پيش ميمردمي كه 
 ،آورند و گاه هاي بي نظم و ترتيب روي مي يابند، به تجمالت و خوشي گرايش مي

  بايد توجه داشت كه اين عده از پسِماا. كنند روي هم مي  زياده،در حد معقولالبته 
تر هستند از  ها كه عاقل در مقابل، در بين مردم عادي آن. آيند هزينه تجمالت بر مي

گرايي و ولخرجي بالقوه به تباهي  دانند تجمل ها نفرت دارند چرا كه مي روي اين زياده
تر است، يعني  عده به ويژه در شهرها شديدمشكل اخالقي اين. ايشان خواهد انجاميد

تر در ورطة غفلت از خويشتن و  شود كه ساده باعث مي ددر جايي كه گمنامي افرا
و  كش هاي مذهبي كوچك و رياضت جذب يكي از فرقهولخرجي بيافتند مگر آن كه 

   .گريزان از جامعه شونداغلب 
تواند  نخستين چاره و درمان چنين مشكلي تحصيل علم و فلسفه است كه حكومت مي

كه به تنبلي و (را گسترش دهد، البته نه با پرداخت مواجب مكفي به آموزگاران آن 
بلكه با الزام مردم به يادگيري علم و فلسفه پيش از آن كه ) غفلت آنان خواهد انجاميد

براي مردم تفريح دومين چاره آن است كه با تروج هنرها . به حرفه و تجارتي ورود كنند
  .و سرگرمي فراهم آورند
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  دولتيدولتيهاي هاي   ين هزينهين هزينهتأمتأم
 پادشاهي كه به عنوان ؛برخي مخارج براي پشتيباني از شأن و وقار پادشاه الزم است

به همين ترتيب، . همگان باشداحترام مورد بايست  حاكم و دادرس اصلي كشور مي
بايست متقبل  هزينة دستگاه عدالت كيفري نيز از جمله مخارجي است كه كل جامعه مي

 مدني اما بهتر است توسط كساني پرداخت گردد كه از آن منتفع دعاويهزينة . آن گردد
در واقع، بنا به يك قاعده كلي، پرداخت به . كنندگان آن گردند، يعني از استفاده مي

  .بايست بر اساس دستاوردها باشد مستخدمين دولتي مي
 مگر زماني نخواهند شدنجام نحوي بهتر اهرگز به دولتي خدمات 

 خدمات نان پيامدي از انجام و ارائهداش آن خدمات چوكه اجر و پا
  1 . به كار رفته در انجامشان باشدكوشيِ بوده و متناسب با سخت

 بايد از ماليات اخذ شده يا استاني دارنداي  منطقهيا استاني كه منفعتي اي  هاي منطقه هزينه
. ماليات بر كل جامعهاز ساكنين همان منطقه يا استان تأمين گردند و نه از طريق تحميل 

شود به شكلي منصفانه از ماليات  هاي خوب و مخابرات سراسري را مي البته هزينه جاده
كنندگان  ها از طريق اخذ عوارض از استفاده اما قسمت عمده اين هزينه. عمومي تأمين نمود

  .  در ديگر كشورها2»پياژ«اي در انگلستان و  قابل بازگشت است، مانند عوارض جاده
 از طريق ماليات عمومي 3»به شكلي مشروع«هزينه آموزش و پرورش نيز ممكن است 

گفته به همان ميزان شايسته و چه بسا  مانند موارد پيش نيز  اما در اين مورد،تأمين گردد
سودمندتر است كه هزينه آموزش و پرورش توسط كساني پرداخت گردد كه بالواسطه 

  .برند از آن نفع مي
 تمام هزينه آن را ولي كه كارهاي عمومي به كل جامعه نفع ميرساند يددر ديگر موار

بايست  كنندگان خاص دريافت كرد، كسري بودجه الزم معموالً مي توان از استفاده نمي
  .از محل ماليات عمومي تأمين شود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   20، پاراگراف 719ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل اول، بخش دوم، ص  .1
2. peage واژه فرانسوي معادل »toll road «)اي يا اتوباني يا همان عوارض جاده .(  
3. legitimately البته واضح است كه منظور نويسنده از »legitimately» «مترجمــ است و نه مطابق با شرع» به شكلي بر حق و منصفانه.   
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 اما ،هاي تجاري كنند ها ممكن است اقدام به جمع آوري پول از طريق پروژه دولت
اي تهي  المال را كيسه  بيت مستخدمين دولتي.ماً تاجران موفقي نيستندها عمو دولت

كنند، و به خودشان  هاي غير الزم و بيهوده مي پندارند، خرج ناشدني مي
 در حالي كه بازرگانان و كسبة موفق هميشه جانب ،دهند دستمزدهاي كالن مي

جو  يار دارند صرفهدارند و در مديريت منابع محدودي كه در اخت احتياط را نگه مي
هايي كه در اختيار دارند اقدام به ايجاد  از زمينها   برخي از دولتچنين هم .هستند

 پرداخت كليه  مزبور عموماً كفافهاي اما دخل و دريافت ،كنند دخل و عوايد مي
از جمله (هاي حكومتي  ، داراييو در ضمندهد  المال را نمي مطالبات از كيسه بيت

تر از مايملك خصوصي مديريت و اداره  به طور كلي ضعيف) هاي دولتي زمين
ها عايد   و در نتيجه بازده خوبي هم ندارند و دخل و دريافت چنداني از آنشوند مي

   .شود دولت و كشور نمي

يك هاي سلطنتي تبديل به ملك خصوصي شده بودند در  زميناگر 
رونق  ها  نيافتند و كشت و كار در آ مدت كوتاه چند ساله بهبود مي

هاي  عوايدي كه سلطنت از مالياتدر آن صورت . گرفت مي
ضرورتاً كرد  ها دريافت مي غيرمستقيم و عوارض ساالنه اين زمين

   1.برد  و مصرف مردم را نيز باال مي دخلميزان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 از جمالت آدام اسميت در نقل قول هايي  نويسنده كتاب بخشــ 18، پاراگراف 824. ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش اول، ص. 1
 به چه دليل و به ،فوق را جهت اختصار حذف كرده است و لذا ممكن است براي خواننده اين ابهام به وجود آيد كه عوايد بيشتر براي سلطنت

هاي  ل و با ذكر مثالهاي قبل و بعد جمالت فوق، به تفصي اسميت در اين بخش و در پاراگرف. چه نحو ممكن است به نفع همة مردم باشد
هاي پهناوري  دهد كه موضوع مالكيت زمين هاي سلطنتي در سرتاسر اروپا بحث كرده و نشان مي هاي متعلق به خانواده مختلف در مورد زمين

خورد از اين  او تأسف مي. كه در انحصار نهاد سلطنت قرار داشته تا چه اندازه به ضرر اين كشورها و حتي به ضرر خاندان سلطنتي بوده است
اگر چندين مايل هم در كنار اين "ها و مراتع كشور باشند در حالي كه در بيشتر مواقع به قول خودش  ها قرار است جنگل كه اكثر اين زمين

 روشن او با ارائه محاسبات. "اند هاي هرز و اراضي باير شده بيني و همه تبديل به زمين ها سفر كني حتي به زحمت يك عدد درخت مي زمين
كند  هاي آباد و رابطه مستقيم ميان آباداني زمين و رشد جمعيت كشور ثابت مي هاي باير و تفاوت آن با زمين در مورد نرخ فروش و اجاره زمين

وايد خزانة  ميزان ع،سري بردارند و قسمتي از اين اراضي باير را به مردم بفروشند يا اجاره دهند هاي سلطنتي دست از خيره  خانوادهچنان چهكه 
حرف » قرض سنگين دولتي«ست كه او مدام از  انكتة جالب اين جا. شود سلطنتي تا چه اندازه باال رفته و وضع مردم به چه نحو بهتر مي

ثروت «سوزي كه تمام كشورهاي اروپايي گرفتارش بودند و در يك مورد درست چند سال بعد از انتشار رساله  يعني از بالي خانمان(زند  مي
ها و  توانند با تجديد نظر در شيوه ها مي كند كه حكومت و مدام تأكيد مي) گردن خاندان سلطنتي فرانسه را به زير تيغ گيوتين برد» للم

ين دولتي را پرداخت كنند و كشورشان را از ورطه آشوب و انقالب نجات دهند گهاي سن هاي ابلهانه خود در مورد مالكيت زمين، قرض سياست
   .مترجمــ  به زندگي مردم نيز رونق ببخشندزمان و هم
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   اخذ ماليات اخذ مالياتاصولاصول
گذاران در طراحي امور مربوط به  بايست راهنماي قانون چهار اصل وجود دارد كه مي

  .اخذ ماليات باشد
هيچ هنري نيست كه يك دولت زودتر از هنر خالي در بين هنرها 

  1.كردن جيب مردم آن را بياموزد
بايست، تا آن حد كه مقدور باشد، به نسبت درآمدي كه تحت  نخست آن كه مردم مي

  .كنند در پرداخت ماليات سهمي ايفا كنند حمايت يك حكومت كسب مي
زمان و شيوه پرداخت . ايد معلوم و معين باشند و نه دلبخواهها ب دوم آن كه ماليات

اي غير از اين به مأمورين وصول  هر قاعده. ماليات بايد براي همه افراد روشن باشد
  مؤديان و منجر به فساد و ارعاب دادسرانه و بيش از اندازه خواهدماليات قدرتي خود

  . خواهد شد
به طور مثال، ماليات اجاره . ي مناسب وصول گردندها بايد در زمان سوم اين كه ماليات

ماليات بر كاالهاي . اند شدهها پرداخت  زمين يا مسكن بايد زماني وصول گردد كه اجاره
اي كه به تدريج و همگام با به   به گونه،دن حال كسبه باشمناسببايد مصرفي نيز 

  .گردد فروش رفتن كاالها از ايشان وصول 
. بايست بيش از حد لزوم ايجاد هزينه كند خذ ماليات نميچهارم آن كه نظام ا

ها نبايد مستلزم استخدام تعداد پرشماري از مأموران با دستمزدهاي  وصول ماليات
ها و صنايع ايجاد يأس كنند يا منجر به نابودي  ها نبايد در حرفه ماليات. كالن باشد

تشويق  از پرداخت ماليات بايست افراد را به گريز نه مي چنين همسرمايه گردند و 
هاي گزاف بر كسب و كار خود مشوقي براي رونق بازار  چنان كه ماليات(كنند 

زندگي كساني را كه از پرداخت ماليات هاي آن  نه اين كه جريمه و) قاچاق است
  . اند به تباهي بكشاند طفره رفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   861. ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، ضميمة گفتار اول و دوم، ص .1
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گيز، و ان هاي مكرر، نفرت بايست مستلزم سركشي در ضمن، وصول ماليات نمي
   1.آزاردهندة مأموران جهت وصول ماليات باشد

اين كه آدام . رسند اصول مالياتي فوق امروزه كامالً طبيعي به نظر مي
ها در   آن است كه مالياتگر نشانها بوده خود  اسميت ناچار به بيان آن

 با وجود اين، برخي .اند زمان وي تا چه اندازه خودسرانه و ناعادالنه بوده
به طور . ها در ديگر پيشنهادات مالياتي آدام اسميت وجود دارند اريناسازو

 اما از وصول ماليات از ،مثال، او با ماليات بر مصرف مخالف است
 كه 2»ماكيان«از جمله چيزهايي مانند (كند  چيزهاي تجملي حمايت مي

ت  او معتقد اسيا مثالً). دانيم ها را خيلي بديهي و ابتدايي مي ما امروزه آن
 اما انتظار دارد كه ،درآمدشان ماليات بدهندكه مردم بايد متناسب با 

  .پرداخت كنند» آن تناسبقدري بيشتر از «ثروتمندان 

  ماليات بر زمينماليات بر زمين
ها متناوباً  آنالزم است تا ميزان گردند  ميبر اساس اجاره زمين وضع ها  ماليات چنان چه

كنند و در نتيجه  گاه تغيير ميهر از ا ه مورد ارزيابي مجدد قرار بگيرد چرا كه اجاره
اين البته نيازمند .  نابرابر و غيرمنصفانه خواهند بود، در صورت ثابت ماندن،ها ماليات

 و در ها بايد به روشني اعالم و ثبت شوند نامه اجارهــ ساالري معين است نوعي ديوان
 تا از هر گونه تباني بين ها نظارت دقيق صورت بگيرد واقع بايد بر نحوة اعالم و ثبت آن

  3.موجر و مستأجر براي فرار از ماليات جلوگيري شود
، بسيار نامنصفانه »عشر«هاي مختلف بر محصول زمين، نظير ماليات  وصول ماليات

هايي كه  ها براي صاحبان و كشاورزان زمين است زيرا پرداخت اين قبيل ماليات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   6، پاراگراف 827. ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، ص .1
2. poultry برخي اقالم كه امروزه براي ما خيلي عادي هستندجات و  درست مانند صابون و ادويه( اصوالً گوشت مرغ و ديگر انواع پرندگان (

   .مترجمــ دندش يا يك جور كاالي لوكس محسوب ميدر زمان آدام اسميت در بريتان
   17، پاراگراف 833 و 832ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، صفحات  .3
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داران را از توسعه زمين  به همين دليل زمينتر خواهد بود و  وري كمتري دارند سخت بهره
گردان   بهتر رويگذاري در زراعت رزان را از سرمايهداران و كشاو مزرعهيا كند  مأيوس مي

  از متحمل هيچ كه صاحبان عمده زمين هستندبه ويژه وقتي كليسا يا حكومتــ سازد مي
   1.ندبر  اما بخشي از سود را مي،شوند داران نمي يك مخارج مزرعه

يعني سود (يكي اجاره ساختمان : توان به دو بخش تقسيم كرد اجاره مسكن را مي
  يعني اجاره(و ديگري اجاره زمين ) اي كه براي ساخت مسكن استفاده شده سرمايه

سنگيني بار ماليات ). شده است  ناشي از مالكيت بر زميني كه در آن ساختمان ساخته
هم واهد افتاد، كه شايد غيرمعقول ش بر دوش ثروتمندان خمسكن در بيشترين حد

اي   نيز كار بسيار ساده اجاره يقين حاصل كردن از درآمد ناشي ازدر ضمن . 2نباشد
 مزيتي كه ماليات بر ملك دارد اين است كه مالياتي بر مالكيت زمين است و 3.است

 ،كند وسعه زمين دلسرد نمي از ساخت و ساز و ت]از ترس پرداخت ماليات بيشتر[مالك را 
توان به يقين معين كرد كه چه بخشي از كل  اما مشكل در اين است كه به سختي مي

  4.ملك در نظر گرفتزمينِ اجاره براي اجاره را بايد 
تر در برآورد اجاره  هاي ساده گذاران را به سمت اتخاذ روش  قانون،مشكالتي از اين قبيل

هاي  ماليات بر اجاره مسكن به نسبت تعداد پنجره مثال، اكنون به طور. سوق داده است
 بهاي بيرون شهر با اجارهمتأسفانه خانة يك خانواده فقير در . شود هر خانه وضع مي

انه يك خانواده ثروتمند با هاي بيشتري نسبت به خ پايين ممكن است تعداد پنجره
 بسيار نابرابر  تأثيري مزبورهشيو هنتيجدر در مركز شهر داشته باشد و بهاي بيشتر  اجاره

   5.و نامنصفانه خواهد داشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   6اف ، پاراگر838 و 837ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، صفحات  .1
   .مترجمــ ها در پيشنهادات مالياتي آدام اسميت در چند سطر قبل اشاره كرده بود اي است كه نويسنده كتاب درباره برخي ناسازواري اين همان نكته .2
. رف گردد مبادا حكومت از جاده عدالت و انصاف منحكهدر بحث وصول ماليات، مانند بسياري امور ديگر، آدام اسميت مدام نگران است  .3

در اين جا تأكيد . داند مگر در مواردي كه اكيداً الزم باشد  او به طور كلي اخذ ماليات را مجاز نمي،شود طور كه در اين بخش مشاهده مي  همان
زمين و . توي بر آساني ايجاد يقين از درآمد حاصل از اجاره ناظر بر سختي ايجاد يقين از درآمد حاصل از بسياري كسب و كارهاي ديگر اس

چه داران و موجران  شود فهميد كه زمين تر مي ها و صنايع در بازار از پايداري بيشتري برخوردار هستند و لذا راحت ر حرفهگاجاره نسبت به دي
 وصول  در حالي كه برآورد حكومت از درآمد يك بقال ممكن است چندان دقيق نباشد و به همين دليل احتمال دارد در،گيرند  اجاره ميقدر

   .مترجمــ ماليات بر درآمد بقال به وي ظلم و اجحاف شود
   11 تا 7هاي  ، پاراگراف844 و 843ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، صفحات  .4
   20 تا 16هاي  ، پاراگراف846 و 845ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، صفحات  .5
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  ماليات بر سرمايه و سودماليات بر سرمايه و سود
مقوله سود . شود كه مشخصاً عبارتند از سود و بهره دو نوع درآمد از سرمايه حاصل مي

يا چيز مناسبي براي اخذ ماليات نيست زيرا سود به واقع تالفي آن خطر و زحمتي است 
كنندگان  ، استخدامر داشته و اگر بخواهند از آن ماليات بگيرندكه بكارگيري سرمايه در ب

كه در نتيجه كااليشان براي (حاشيه سود خود را افزايش دهند يا   كهشوند ناچار مي
پردازند كاهش  دهندگان مي اي را كه به وام  و يا بهره)تر تمام خواهد شد مشتري گران

  1).راب خواهد كرداندازكنندگان را خ كه در نتيجه وضع پس(دهند 
ماليات شود  ميمانند اجاره به سادگي  نيزاز بهره نمايد كه  در ظاهر چنين مياز طرفي 

تر از  ها را خيلي آسان ها و بازپرداخت اوالً وام.  نيست گونه اين اما حقيقت امر ،گرفت
الري سا ها مستلزم ايجاد دستگاه ديوان توان پنهان كرد و نظارت بر آن زمين و اجاره مي
ثانياً سرمايه بسيار متحرك است و صاحبان سرمايه . هاي سر زده است براي سركشي

هاي  و سركشي(از پرداخت ماليات به سادگي و با انتقال سرمايه خود به خارج، توانند  مي
و اين صنايع داخلي كشور را از .  اجتناب كنند)آزاردهندة مأموران وصول ماليات

   .كند توسعه نياز دارد محروم مياي كه براي رشد و  سرمايه
ست و الزاماً دلبسته كشور خاصي  امالك سرمايه به واقع شهروند دنيا

در معرض استنطاق  كشوري را كه در آن تااو مستعد آن است . نيست
آزاردهندة مأموران ماليات جهت برآورد ثروت و اخذ مالياتي سنگين قرار 

ديگري انتقال دهد، كشوري اش را به كشور  گرفته ترك كند و سرمايه
كه در آن قادر باشد يا به كسب و كار خود ادامه دهد و يا از ثروت خود 

  2.  بيشتري لذت ببردآسودگيبا 
ها و  دستفروشسود مثالً از ــ گيرند هاي خاصي ماليات مي برخي كشورها از سود حرفه

 ها برخي نوشابهوش مجوز فر 3.»هابر كجاوه«ها و  چي گرد و از درشكه فروشندگان دوره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   2 و 1هاي  ، پاراگراف847. خش دوم، گفتار دوم، صثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، ب .1
   8، پاراگراف 849 و 848ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، گفتار دوم، صفحات  .2
3. sedan-chairs يا litterبه  شايد ؛ اما متأسفانه من معادل مناسبي در فارسي براي اين كلمه پيدا نكردم،بندند  البته كجاوه را بر شتر مي

 ...جايي مسافر در يك اتاقك كوچك مسقف، مانند تخت روان، كه دو نفر يكي از پيش و يكي از پس آن را بلند  اين دليل كه اين شيوه جابه
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اما در همه اين موارد بار ماليات نهايتاً و هميشه بر . نيز شكل ديگري براي ماليات است
 و نه فروشندگان كه براي جبران ماليات به سادگي حاشيه ،دوش مشتريان خواهد افتاد

   1.دهند سود خود را افزايش مي
 عوارض« نظيرــ  گرفتتوان به هنگام انتقال دارايي از آن ماليات  ميچنين هم

ها سرمايه ملي را   ماليات گونه اما اين. يا عوارض نقل و انتقال ملكو  2»ماترك
ها سرمايه ملي را به مصرف جاريِ   اين ماليات،به واقع. دهند خورند و كاهش مي مي

گذاري در اقدامات مولّد  اي براي سرمايه دهند و سرمايه هاي عمومي انتقال مي هزينه
  3.گذارند  باقي نمياقتصادي

  ماليات بر دستمزدها، افراد، و كاالهاماليات بر دستمزدها، افراد، و كاالها
حاشيه سود خود ماليات را به مشتريان انتقال  كه توليدكنندگان براي حفظ  گونه همان
ــ گردد كنندگان پرداخت مي دهند، ماليات بر دستمزد هم در نهايت توسط استخدام مي

اين قبيل . پردازند  را ميو در نتيجه باز هم اين مشتريان هستند كه هزينه آن
 در بسياري از چنان همرغم ماهيت احمقانه و ويرانگري كه دارند  ها علي ماليات

  4.شوند كشورها اعمال مي
 ميزان خودسرانه و نامنصفانه هستند چرا كهنيز هاي وضع شده بر ثروت  ماليات
نصفانه نام 6»ماليات نفوس «5.باشد متفاوت است ممكن لحظه هر در افراد ثروت

افتد و درست مانند ماليات بر  عمده سنگيني آن بر دوش افراد فقير مياست زيرا 
... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
تر و   اما نوع كوچك،تخت روان معموالً مخصوص پادشاهان بوده. اند چندان در ايران رواج نداشته است كرده كرده و به اطراف حمل مي مي
در تركيه .  در اروپا و به ويژه در چين و كشورهاي شرق آسيا مرسوم بوده است19 تا 17ر حكم تاكسي قديمي بيشتر در طي قرون ترش د ساده

   .مترجمــ گويند مي» تهتيروان«هم به آن 
   4 تا 1هاي  ، پاراگراف853 و 852ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، گفتار دوم، صفحات  .1
2. death duties يا ( يا ماليات امواتdeath tax( 
   14، پاراگراف 862. ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، ضميمة گفتار اول و دوم، ص .3
   2، پاراگراف 866 الي 864ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، ضميمه گفتار اول و دوم، صفحات  .4
   4 تا 2هاي  ، پاراگراف867. م، گفتار چهارم، صثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دو .5
6. capitation taxو نه بر (گيرند و از آن جهت كه ماليات بر فرد به طور عام است   مالياتي كه از هر فرد داراي حق رأي در يك كشور مي

   .مترجمــ گويند به آن ماليات سرانه نيز مي) حرفه يا تجارتي خاص
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و در نتيجه نهايتاً به افزايش نرخ كاالهاي  (افزايش دستمزدها  بهدرآمد، فقط
از قبيل نمك، چرم، صابون و ( ماليات بر مايحتاج اوليه زندگي 1.انجامد  مي)مصرفي

  2.نيز همين تأثير را دارد) شمع
اما مانند  ،3شود  كاالهاي تجملي منجر ميماليات بر تجمالت فقط به افزايش قيمت
ها برخي از  اين ماليات. استبر  ها بسيار هزينه عوارض گمركي، وصول اين قبيل ماليات

شود مردم به طفره  ها باعث مي آنگيني سند كرد و نصنايع را از ادامه كار دلسرد خواه
كند تا دستگاه  تشويق شوند كه اين خود ايجاب ميرفتن از پرداخت ماليات 

اش  كه هزينه[هاي سرزده ايجاد شود  اي براي نظارت و سركشي ساالري گسترده ديوان
  4.]را در نهايت مردم بايد بپردازند

  قرض دولتيقرض دولتي
 گرداندن و اداره بخش دولتي از طريق استقراض دولتي هاي هزينهتأمين مالي هر گاه 

آوري شده به  جمع در داخل كشور  در طي زماناي كه اري از سرمايهانجام پذيرد، مقد
در نتيجة اين روند، سرمايه خصوصي كه قرار است براي تأمين . مصرف خواهد رسيد

و نگهداري نيروي كار مولّد به كار گرفته شود معطوف به پشتيباني از نيروي كار 
   5.گردد نامولّد مي

بودن مستخدمين » نامولّد« ناظر به بحث و استدالل آدام اسميت دقيقاً
) كنيم داشت ميبر» نامولّد« ما امروزه از واژه  كه گونه آن(دولتي نيست 

هر چند كه او معتقد است خدمات بخش عمومي يا دولتي، نسبت به 
تري  ي كمتر و مديريت ضعيفكارامدبخش خصوصي، به طور كلي از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   8، پاراگراف 869. فصل دوم، بخش دوم، گفتار چهارم، صثروت ملل، دفتر پنجم،  .1
   13 تا 10هاي  ، پاراگراف875 و 874ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، گفتار چهارم، صفخات  .2
   9، پاراگراف 873. ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخش دوم، گفتار چهارم، ص .3
   65 تا 60هاي  ، پاراگراف899 الي 896ش دوم، گفتار چهارم، صفحات ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل دوم، بخ .4
  ثروت ملل، دفتر پنجم، فصل سوم .5
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ت دولتي عمدتاً شكلي از خواهد بگويد كه خدما ؛ بلكه او ميبرخوردارند
 هزينه مالي اين مصرف از طريق استقراض چنان چهمصرف است، و 

  .تأمين شود، اين به معناي مصرف سرمايه كل كشور خواهد بود
آوري  از ميزان جمعبايست   ميبيشتر باشددولت هر چه ميزان قرض  از طرف ديگر،

 اقداماتاي تأمين هزينه  براستقراض البته.  ماليات كاسته شودپول از طريق اخذ
قطعاً اگر . اي معقول باشد تواند شيوه  طوالني مدت مانند جنگ مي و،كالن، پرخرج

هاي جنگ از طريق افزايش ماليات در زمان جنگ تأمين  بود همه هزينه قرار مي
هر چند چنين اقدامي (شد  هاي خصوصي متحمل خسران عظيمي مي شود سرمايه

 و وقوع جنگ را ،كرد تر مي كاست، زمانش را كوتاه  مياحتماالً از محبوبيت جنگ
  ).ساخت تر مي نامحتمل

اي مستقر  در مواقع و شرايطي كه سنت استقراض دولتي تبديل به رويهبا وجود اين، 
باري گران  باز همآورد  هاي مختلفي را كه با خود همراه مي شده است، تعداد ماليات

ردمي كه حفظ و انباشت سرمايه مدام برايشان كند، م بر گرده عموم مردم تحميل مي
در نتيجة همين قرض دولتي، بودجة عموميِ زمانِ صلح در بريتانيا . گردد دشوارتر مي

 تأمين اگر از طريقمبلغي چنين ــ  ميليون پوند رسيده است10ه بيش از اكنون ب
م  شرايط عادي فراهم شده بود كفاف يك جنگ تما تحتبودجة مبتني بر ماليات

  .داد عيار را مي
كنند كه قرض دولتي صرفاً يك جور انتقال پول از يك جيب به  اي استدالل مي عده

يك  رود و در نتيجه كشور حتي جيب ديگر است چون هيچ پولي به خارج از كشور نمي
ها  به طور مثال، هلندي.  اما اين موضوع حقيقت ندارد.شود  هم فقيرتر نمي1»پني«

 به عالوه، اين قرض سرماية .رگي از قرض دولتي ما هستندمالك بخش بسيار بز
وقتي . دهد كنندگان ما را به سمت بستانكاران دولت سوق مي داران و استخدام زمين

همين موضوع . كند يابد و كشاورزي افول مي سرمايه كمتر باشد زمين كمتر توسعه مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كند كه در قديم در بريتانيا پول خرد بسيار كوچكي معادل يك چهارم  استفاده مي) farthing(» فارتينگ«البته اين جا اسميت از كلمه  .1
  .مترجمــ »شود كشور حتي يك شاهي يا يك عباسي هم فقيرتر نمي«گفت شود  بود و به زبان ما مي) penny(» پني«
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 اماهاي ضروري  صاحبان صنايع مدام با سركشي. در مورد صنايع نيز صادق است
بنابراين، . مواجهند) ها و هزينة مرتبط با اين سركشي(آزاردهندة مأموران وصول ماليات 

اي   به جيب عدههستند آنسرمايه از جيب مردمي كه سخت مشتاق استفاده مولّد از 
هاي ما  اي به وضعيت زمين رود كه فقط بستانكار دولت هستند و مطلقاً هيچ عالقه مي

  .هاي ما ندارند شايسته سرمايهيا مديريت 
. استقراض هر كشوري را كه اقدام به قرض گرفتن كرده به سستي كشانده است

هاي ايتاليايي هستند كه استقالل خود را حفظ   جمهوريتنها 2»ونيز« و 1»جنوا«
زماني كه انگلستان يك شلينگ هم بدهي (اسپانيا كه در اواخر قرن شانزدهم . اند كرده

ها درس گرفته است و   ظاهراً از شيوة ايتاليايي،خرخره در قرض فرو رفته بودتا ) نداشت
فرانسه نيز در حال حاضر متحمل بار سنگين قرض دولتي . از قرض خود كاسته است

كمرشكن هاي نظامي و بار مالياتي انگلستان آن قدر  رسد كه هزينه به نظر مي. است
هاي حاصل از  گسيختگي ف ترميم از همنبوده كه سرمايه خصوصي افراد توانسته كفا

 اما بروز يك جنگ ديگر ممكن است كشور را در ،هاي دولت را بدهد روي اتالف و زياده
  .تهديد قرار دهداعتباري و  معرض بي
هاي دولتي به پايان رسيدند و   ما بايد به خاطر داشته باشيم كه وقتي قرض،و در ضمن

يافت كه قرضي به تمام و كمال بازپرداخت وان ت پرداخت شدند حتي يك نمونه هم نمي
  .]ها به نوعي باقي خواهند ماند بار اين قرض و همواره آثار و عواقب زيان[شده باشد 

آخرين . هزينه تأمين و نگهداري مستعمرات براي بريتانيا خيلي گران تمام شده است
با اسپانيا در سال جنگ .  داشتپوند براي ما در بر ميليون 90اي بالغ بر  جنگ هزينه

 ميليون پوند 40 بيش از ،اش عمدتاً از كيسة مستعمرات تقبل شده بود  كه هزينه1739
بايست به   قرض دولتي ما تا كنون مي،ها نبود جنگاگر به خاطر اين . خرج برداشت

  .كلي تمام شده باشد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. Genoa زدني داشت و   ترين شهرهاي ساحلي در شمال درياي مديترانه كه در زمان آدام اسميت شهرت و ثروتي مثال يكي از مهم
   .مترجمــ ان تا همين امروز يكي از مراكز عمده تجاري و مالي در ايتاليا استچن هم

2. Venice  
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 حكم شود كه بايد از مستعمرات حفاظت گردد چرا كه مستعمرات در گاه استدالل مي
سهم و نقشي در درآمدهاي اما اين مستعمرات ديگر نه . هاي بريتانيا هستند استان

 بلكه صرفاً ضمايم پر زرق و ،گذارند نظامي در اختيارش مي نيروي و نه دارندبريتانيا 
ي ديگر توان پرداخت هزينه نگهداري اين امپراتور چنان چهو . ي هستندامپراتوربرق 

انداز كند، و با امكانات محدود  ها را پس اجازه دهد كه بروند، هزينهبايد  ،ضمايم را ندارد
  .تكلف خويش زندگي كند و بي

  



   

    

  رساله رساله   اي بسيار كوتاه ازاي بسيار كوتاه از  چكيدهچكيده

  »»تئوري عواطف اخالقيتئوري عواطف اخالقي««
 

  يكدلي طبيعي به مثابه مبناي فضيلتيكدلي طبيعي به مثابه مبناي فضيلت
ما  حتي بدترينِ. دارند ديگران  بهها همگي يك احساس عاطفي طبيعي نسبت انسان

م كه يبين ميما وقتي  .كند هم وقتي ديگران در رنج هستند نوعي احساس ترحم مي
پيچيم وقتي هنرمند  و از دلهره به خود مي ،آيد زنند دلمان به درد مي كسي را كتك مي

. شويم  در شادماني ديگران نيز سهيم ميچنين همما . رود بندباز روي طناب راه مي
  . بناميم1»همدردي«بگذاريد اين را حس 

 ششتهر اندازه كه انسان خودخواه فرض شود، آشكارا اصولي در سر
د و كنن مند مي  خوشبختي ديگران عالقه كه او را بهوجود دارند

دارند، هر چند كه او از  شادماني ديگران را برايش ضروري مي
  2.شود شادماني ديگران چيزي جز لذت مشاهده عايدش نمي

حس همدردي تنها زماني در ما ايجاد . هايي هست اما در اين حس همدردي محدوديت
ما وقتي . دنبه نظر برسها   آنو عواطف ديگران درخور شرايط ها شود كه كنش مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. sympathy بريم، اما امروزه براي منظوري   ما نيز در اين جا همان را به كار مي، بنابراين؛كند استفاده مي» همدردي« آدام اسميت از واژه
  .تري باشد اصطالح توصيفي دقيق) empathy(» يكدلي«كه او در نظر دارد شايد واژه 

   1، پاراگراف 9. واطف اخالقي، دفتر اول، بخش نخست، فصل اول، صتئوري ع. 2
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خواهيم بدانيم كه چه مصيبتي بر او  غم و اندوه وجود كسي را فرا گرفته ميبينيم  مي
انگيزد بيشتر آن شرايط به وجود   حس همدردي ما را بر ميآن چه. وارد آمده است

س، افرادي كه به زوال عقل و  بر همين قيا. و نه خود احساسات،آورندة احساسات است
، يا مردگان كه ديگر  به سر ببرندكاملفراموشي دچار هستند ممكن است در شادماني 

 نسبت به ايشان احساس داريم چنان هم ولي ما ؛كارشان از توجه كردن ما گذشته است
در عين حال، ما با  1.چرا كه قادريم خودمان را در چنان شرايط هولناكي تصور كنيم

به خود فرد س شديد شيدايي، يا با خشمي كه از ديد ما وه بيش از اندازه، با احسااند
  .كنيم رساند احساس همدردي نمي كننده يا به ديگران آسيب مي احساس

كسي دقيقاً شود وقتي  در ما يك حس لذت اصيل و واقعي ايجاد مياز سوي ديگر، 
 نزد ]ها و در دوستي[ان را  ما خودم2.داشته باشد ي مشابه خودمانعواطف و عقايد
نظرات كساني را . كند كنيم و همدردي ايشان حال ما را بهتر مي بار مي دوستان سبك

اما هر گاه كه با ديگران  ،پنداريم  و مقتضي مي،مناسببا ما موافقت دارند منصفانه، كه 
شتباه ها را در ا  آن،پسنديم ها و عقايدشان را نمي  يا كنش،احساسات مشتركي نداريم

   .شود ناخشنودي هر دو طرف ميآزار و پنداريم و اين موجب  مي
عواطف   شدتقادر نيستيم واقعاً  ما به عنوان يك تماشاگر محضبا وجود اين،

مثالً در ــ شخص ديگري را به تمامي درك كنيم يا در آن عواطف با او سهيم شويم
اندوه عميق كسي كه به حرمتي شده، و يا  شدت عصبانيت كسي كه به او ظلم يا بي

احساسات همدالنة ما با ديگران، . تازگي عزيزي را از دست داده و داغدار شده است
تر از احساسات  ناپذير ضعيف اي اجتناب به گونهكه اصيل و واقعي باشند، هم هر اندازه 
  .ها است خود آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 همان(تر شدن موضوع بايد توجه داشت كه او   اما براي روشن،گرچه شايد منظور اسميت در اين جا براي بسياري از خوانندگان روشن باشد .1
مثال او . شود تمايز قائل مي» ايط به وجود آورندة احساسشر«و » نفس احساس«بين ) جمله قبل به اختصار اشاره كرده طور كه خودش در دو 

 ولي ،ست كه نفس احساس فرد ديوانه ممكن است شادماني مطلق باشد ااند ناظر به اين معنا در مورد افرادي كه دچار جنون و فراموشي شده
او » وضعيت و شرايط«خوريم چون  اي او غصه ميبلكه بر) كند يعني حس شادي او در ما ايجاد شادماني نمي(ما به احساس او كاري نداريم 

در مورد مردگان نيز كه اصوالً فرد مرده حضوري ندارد كه خودش بخواهد احساسي را به ما انتقال بدهد يا حسي را . انگيز و دردناك است غم
ردن و از دنيا رفتن او را در ذهن خود مجسم انگيز م غم» وضعيت و شرايط«كنيم زيرا  ان با او احساس همدلي ميچن همانگيزد ولي ما  در ما بر

   .مترجمــ خوريم كنيم و برايش غصه مي مي
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يابند كه  ر ميبينند و د اما اين ديگران خودشان نيز تماشاگر احساسات ما هستند و مي
همين . ري برخوردار استشدت و قوت كمت ها از احساس ما نسبت به احساس آن

ها از وجود اين ناهمساني بين احساسات خود  ي كه آدمو درك ناهمسانييا [ناسازگاري 
احساسات شود كه  اي مي و انگيزهاندازد   افراد را به رنج و ناراحتي مي]و ديگران دارند

 خودشان ]واقعيت وضعيت[به اين ترتيب هماهنگي بيشتري بين   تاخود را مهار كنند
گيريم   ما به تدريج ياد مي.شان داريم ايجاد كنند كه ما نسبت به وضعيتو ديدگاهي

 تالشد و نرس به نظر مي چشم ديگران مناسبها در  كه كدام عواطف و كنش
م كه تماشاگران به سانياي تعديل كنيم و به سطحي بر را به گونهها  آنكنيم  مي

 به واقع ما .ها را مناسب و مقتضي ارزيابي كنند تمامي در عواطف ما سهيم شوند و آن
 و به ديگران نشان دهيم كه ،تر رفته شويم كه از اين مرحله نيز پيش ترغيب مي

پسندد و ما  طرف اين را مي دانيم كه تماشاگر بي زيرا ميها هستيم  حقيقتاً در فكر آن
   .بريم  و پسند او لذت مياز تأييد

 است كه بيشتر در فكر ديگران بودن و كمتر به خود  گونه و لذا اين
هاي  رها ساختنِ مهرباني و ،پرداختن، مهار كردن خودخواهي

همين . خواهانه عناصر برسازندة كمالِ سرشت انسان هستند نيك
عواطف و آن هماهنگي ها  انسان بينعناصر به تنهايي قادرند 

 وقار و برازندگي و نزاكتشان سات شورانگيزي را ايجاد كنند كهاحسا
  1. نهفته است]هماهنگي[ يكسره در بطن آن

سابقه  توضيح آدام اسميت درباره خاستگاه اخالق انساني كامالً جديد و بي
 گرفته تا 2»زنون«، از فالسفه دوران باستان مانند بسياري از فالسفه. است

 نش اخالقياند كه ك آن بوده، در پي 3»ويد هيومدي«فيلسوفان مدرني نظير 
سودمند به حال فرد يا به حال (توضيح كنند  چونان امري سودمند را
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   5، پاراگراف 25. تئوري عواطف اخالقي، دفتر اول، بخش نخست، فصل پنجم، ص .1
2. Zeno سيتيوم« البته منظور نويسنده زنون اهل «)Zeno of Citium ( فيلسوف » زنون«است و نه » زنون رواقي«معروف به

   .مترجمــ )Zeno of Elea(» زنون الئايي«سقراطي اهل الئا و معروف به  پيش
3. David Humeديويد هيوم در . آشناي اسكاتلندي در قرن هيجدم كه از دوستان بسيار صميمي آدام اسميت بود  فيلسوف و مورخ نام

   .مترجمــ   سالگي درگذشت65را منتشر كرد در سن » رساله ثروت ملل«ام اسميت همان سالي كه آد
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پردازد كه گر چه كنش اخالقي به   ميموضوعبه طرح اين اسميت ). جامعه
 بلكه ، اساس محاسبه باشد اما چيزي نيست كه بر،سودمند است واقع

نسبت به هم دارند و به همين سبب ما  1»يكدلي طبيعي«ها يك  انسان
كنند و  گيريم كه ديگران چه چيزي را تحمل مي ها به سرعت ياد مي آدم

  2.كنند چه چيزي را تحمل نمي
احساسات نيرومندي مانند درد، گرسنگي و عشق به ميزان بسيار زيادي خاصِ هر فرد 

نظير (يراجتماعي يا احساسات غ) نوعي نظير حس هم(اما احساسات اجتماعي . هستند
در حوزة همين احساسات غيرفردي است كه حس همدلي نيز وجود دارند و ) نفرت

   3.نقشي كليدي دارد
 همين .ها داريم با شادماني ديگران همدلي كنيم تا با اندوه آنتمايل ما بيشتر  ،چنين هم

تشان را كنند و ثروتمندان ثرو مؤيد آن است كه چرا فقرا فقر خود را پنهان ميموضوع 
كه كنيم   ميخيال  بيهوده ولي ما،شود شادماني خريد با پول واقعاً نمي. كشند به رخ مي

ها و  شود چنين كاري كرد، در حالي كه در نظر ثروتمندان توجهات و همدلي مي
هاي ناچيزي  مصرف و راحتي هاي ما خيلي ارزشمندتر از چيزهاي قشنگ و بي ستايش

  .انند خريداري كنندتو ها با پول مي است كه آن

   و جامعه و جامعه،،پاداش، تنبيهپاداش، تنبيه
 و تنبيه براي ايجاد دلسردي و جلوگيري از ، براي تشويق احساسات اجتماعي پاداش

انگيزد بيش   تأييد يا تكذيب ما را بر ميآن چه ، بنابراين.اهميت دارداحساسات غيراجتماعي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1. natural empathy 
اي در تأييد   به نظر برسد كه نظر اسميت تفاوت ماهوي با نظر فالسفة پيش از او ندارد و ممكن است عده گونه شايد در نگاه اول اين .2

كنند و چه چيز را تحمل  اين كه ديگران چه چيز را تحمل مي» تشخيص«ور استدالل كنند كه ط  همساني ظاهري نظر او با ديگر فالسفه اين
گذارد كه سودمندي كنش اخالقي   اسميت نيز ناخواسته بر اين امر صحه مي،است و بنابراين» محاسبه عقلي« خود يك تشخيص و ،كنند نمي

 نگرش فلسفي آدام اسميت در باب اخالق در اين است كه او مبناي اخالق و اما تفاوت. پذيرد صورت مي» محاسبه عقلي«در نهايت بر اساس 
داند، يعني به عقيدة او انسان به واسطة طبيعت و سرشت خود يك موجود اخالقي است و آن  ها مي انسان» يكدلي طبيعي«فضيلت را در 

تقدم دارد بر محاسبه عقلي در باره )  اخالقي استكه يك امر(» يكدلي طبيعي«به واقع . متأخر از طبيعت اوست» تشخيص يا محاسبه«
   .مترجمــ سودمندي يك كنش اخالقي
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ما يك كردار مفيد را تنها  1. مراد و نيت در انجام عمل است،از آن كه پيامد يك عمل باشد
   2.اي مثبت ناشي شده باشد  كه از نيت و انگيزهدانيم زماني سزاوار پاداش مي

 به وسيلة تنبيه و كند كه  نفس وجودمان ايجاب مي،در واقع ما به عنوان موجوداتي اجتماعي
ي در وجود ندبدخواهيِ ناخوانده و ناشايسته جلوگيري شود و طبيعت غرايز نيروم مجازات از

خيالي و   از سر خوش،ما هر چند كه (3 به وديعت نهاده تا ما را در اين امر راهنمايي كنندما
   4).، ممكن است اين تشخيص و راهنمايي را به حساب عقل و تدبير خودمان بگذاريمتكبر

و لذا به جاي تنبيه هر آن كس كه  ،البته ما قادر نيستيم قلب و نهان مردم را ببينيم
قصد آسيب هاي افراد به  بريم انگيزه و نيت بدي دارد، فقط آن زمان كه كنش ن ميگما

حتي سارقين و جنايتكاران نيز قادرند در  5.كنيم د اقدام به تنبيه ايشان مينباشرساندن 
هاي خود براي دزدي و جنايت   هصلح و صفا با هم زندگي كنند البته به شرطي كه انگيز

اي كه سارق فقط از جنايتكاران دزدي كند و  به گونه[دود سازند را صرفاً به يكديگر مح
ما براي جلوگيري افراد از آسيب  6.]جنايتكار نيز فقط در حق سارقين جنايت كند

بدون عدالت، . ناميم مي» عدالت«رساندن به ديگران قواعدي داريم و اين قواعد را 
ه همين دليل است كه غريزة ما و بــ جامعه امكاني براي بقا و پايداري نخواهد داشت

  7.براي حفظ عدالت تا اين اندازه نيرومند است

  وجدانوجدان
ها به ما داده  اما طبيعت براي حفظ عدالت چيزي بسيار مؤثرتر از قوانين و مجازات

  اما در عين،كنيم هاي ديگران قضاوت مي ما در مورد كنش. 8»وجدان«است، يعني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   4 و 3تئوري عواطف اخالقي، دفتر دوم، بخش دوم، قسمت نخست، فصول  .1
   4همان، فصل  .2
  10، پاراگراف 77. ، ص5همان، فصل  .3
شناسي در چند دهة اخير كه خاستگاه  هاي آزمايشگاهي و علمي دانشمندان زيست  نگرش آدام اسميت به يافتهشباهت (3همان، فصل  .4

  ) .مترجمــ انگيز و باور نكردني است دهند حقيقتاً شگفت هاي او نشان مي كنش اخالقي در گونة انسان را در فرگشت بيولوژيك و مختصات ژن
   2 و 1خش سوم، فصول عواطف اخالقي، دفتر دوم، بتئوري  .5
   3، پاراگراف 86. ، ص3تئوري عواطف اخالقي، دفتر دوم، بخش دوم، فصل  .6
   1 همان، فصل .7
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اين داور دروني منتقدي  1.كنيم قضاوت ميهاي خودمان نيز  حال در مورد كنش
 آن چهاهميتي ندارد كه ديگران ما را ستايش كنند، . مالحظه است خشن و بي

اهميت دارد اين است كه ما نيازمند آنيم كه خودمان احساس كنيم كه شايستة 
   2.ستايش ديگران هستيم

نِ بيش از حد به خود و وجدان ما را از پرداخت.  يك كاركرد نيرومند اجتماعي داردوجدان
مان ممكن از دست دادن انگشت كوچك .دارد غافل گشتنِ بيش از حد از ديگران باز مي

اي كه كل كشور چين را نابود  فوريت و اهميتي بيشتر داشته باشد تا زلزلهاست براي ما 
 آن همه انسان در  داد كه تباهي جان اما وجدان هرگز به ما اجازه نمي. كرده است

با فدا كردن انگشت كوچكمان  دانستيم كه  اگر مي،ي دور دست را ناديده بگيريمكشور
همه ،  و از نظرگاه طبيعت، براي طبيعت.شد جلوي وقوع آن فاجعه را بگيريم مي

نماياند  داشته و مياي از اين نظرگاه را به ما ارزاني  ها اهميت دارند و وجدان جلوه انسان
شخصي خودمان، نسبت به آسيب رساندن به ديگران  به خاطر نفع صرفاًو ما را، 

   3.كند اشتياق مي بي
ما  .ست اها  ما به ايجاد قواعد و پيروي از آن طبيعييكي ديگر از غرايز سودمند تمايل

  چگونههاي ديگران بر ما هاي ما بر ديگران و كنش كنشيابيم كه  بينيم و در مي مي
پردازيم مبني بر اين كه چه  هايي مي رح و ايده و به تدريج به پرورش طگذارند تأثير مي

اي به   نشانهاين قواعد اخالقي .هايي مناسب و كدام يك نامناسب هستند نوع كنش
 كه چگونه بايد رفتار كنيم بدون آن كه ناچار به دريابيمبه سرعت  دهند تا دست مي

امع مختلف ممكن  جو.]ايم تر در آن قرار داشته كه پيش[ بازانديشيِ هر وضعيتي باشيم
 اما هر نظامي از هنجارها كه قادر ،دن باشتفاوت داشتهاست هنجارهايشان قدري با هم 

گر چه ما .  از ادامه حيات باز خواهد ماندبه پيشبرد سعادت اجتماعي نباشد به زودي
كنيم كه دچار  قواعد اخالقي و هنجارهاي اجتماعي را صرفاً به اين خاطر رعايت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  تئوري عواطف اخالقي، دفتر سوم، فصل اول .1
  همان، فصل دوم .2
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 هنجارها و پيروي از قواعد به پيشبرد رعايت اما در نهايت با ،نشويمعذاب وجدان 
   1.كنيم خوشبختي اجتماعي كمك مي

برخي  .شناسي اجتماعي است در نظر اسميت اخالق يك موضوع روان
 ايجاد بسيار كاركردي و پويااي  قواعد كنش و رفتار هستند كه جامعه

جامعه به رونق و كاميابي  ،هر گاه از اين قواعد پيروي شود. كنند مي
 جامعه به تباهي كشيده ،رسد و هر گاه از اين قواعد پيروي نگردد مي

 طرح 2»داروين«ز پيش ا اين مطالب را يكصد سال اسميت. خواهد شد
:  با اين مضمون كهكند اما سعي دارد ديدگاهي فرگشتي را بيان كند مي

ن دو به بقاي ما كمك طبيعت به ما وجدان و اخالق ارزاني داشته زيرا اي
  .كنند مي

  اخالق و پولاخالق و پول
ها  آن. رسانند نفع ميمنظور داشته باشند به بقية ما ثروتمندان نيز بدون آن كه 

خواستار تجمالت و نمادهاي پر زرق و برقي هستند كه معرف شأن و مقام باشد و 
اين قبيل تجمالت داشته باشند ايجاد   كار ساختدستي در كساني كه براي تمام
منافع .  است3»برابرسازنده«همين موضوع خود يك عامل بزرگ . كنند اشتغال مي

 مردم را  گيري ثروت  اما نفسِ پي،فرضي ثروت شايد كه پنداري بيهوده تلقي گردد
 تالش و تكاپويي كه نه تنها به بهبود صنايع ؛دارد به تكاپويي عظيم وا مي

بلكه به همراه و در مسير خود علم را، و انواع هنرها و حيات فكري را،  ،انجامد مي
  4.بخشد ارتقا مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  8 و 7ي ها ، پاراگراف159. تئوري عواطف اخالقي، دفتر سوم، فصل چهارم، ص .1
2. Charles Darwinامروزه . »انتخاب طبيعي«شناسي، و واضع نظرية فرگشت انواع در فرآيند   دانشمند معروف انگليسي، پدر علم زيست

اشاره . دانند ترين و تأثيرگذارترين دانشمند تاريخ دوران مدرن مي را مهم» چارلز داروين«بسياري از دانشمندان و متفكران برجسته جهان 
تئوري عواطف «هاي داروين از آن جهت جالب توجه است كه رسالة  سنده به يك قرن فاصله بين طرح نظريات آدام اسميت و يافتهنوي

چارلز داروين نيز دقيقاً يكصد سال پس از آن در سال »  انواعاءمنش« در اسكاتلند منتشر گرديد و كتاب بسيار معروف 1759در سال » اخالقي
   .مترجمــ نتشر شد در انگلستان م1859

3. equalizer 
  تئوري عواطف اخالقي، دفتر چهارم، فصل اول .4
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كه ضروريات دهد  سوق ميثروتمندان را دستي نامرئي به سمتي 
 سياره زمين چنان چهزندگي را تقريباً به همان ميزان توزيع كنند كه 

 آن باز هم بين ساكنينش تقسيم شده بود قطعات مساويبه 
   1.شد  همان اندازه توزيع ميوريات بهضر

  فضيلت و جامعة نيكفضيلت و جامعة نيك
دورانديشي به .  استلطف و احسان، و عدالت، دورانديشي حقيقتاً با فضيلت داراي انسانِ

قواعد  2.رساند  به كل جامعه نفع مي،كند و در نتيجه هاي فرد كمك مي روي تعديل زياده
شادماني لطف و احسان . گردند ميآسيب رساندن به ديگران مانع عدالت ما را از 

  .كند كند و بنابراين به جامعه نيز كمك مي ديگران را ترويج مي
 اما ،تواند حاكي از فضيلت باشد داري و مهار شور و احساسات شديد نيز مي خويشتن
داري مانند شمشيري دو لبه است چرا كه ممكن است به سمت دنيا گريزي و  خويشتن

بيشترين توجه و نگراني ما در شرايط . عصب منحرف گرددخشكي و سردي افراد مت
عادي ابتدا معطوف به شخص خودمان است، سپس به خانواده خودمان و فقط پس از 

تر از فرد است،   اما از آن جهت كه انسانيت مهم3.كنيم آن است كه به ديگران توجه مي
ها طبيعت به برخي  براي اين قبيل از خودگذشتگي 4.گاه نياز به از خودگذشتگي هست

 براي ته تا جايي كه البــ كنيم ستايش مياست، كه ما آن را داري داده  افراد خويشتن
  . مقاصد مفيد استفاده گردد و نه مقاصد ويرانگر

كند بر احترامي كه ما براي  داللت مي وطن به طور ضمنيمهر و دلبستگي نسبت به 
تفاوت  به ميهن با همدلي با ديگران نهادهاي كشورمان قائل هستيم و اين مهر نسبت

 با شادماني  در تعارضدر مواقع آشوب و آشفتگي، نهادهاي يك كشور ممكن است .دارد
 مواقع سياستمداران شروع به طرح پيشنهاداتي  گونه  در اين5.دن قرار بگيرشهروندانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .كنند مي» معقول«هاي  ها با جايگزين مبني بر سرنگوني نهادهاي موجود و تعويض آن
در بر ي قديمي ممكن است منافعي واقعي هاولي ما بايد به خاطر داشته باشيم كه نهاد

طلبان روشن نباشد، و ديگر اين كه افراد همگي   كه چندان بر اصالحداشته باشند
هاي كالن  هاي خودشان را دارند و ممكن است به سادگي تسليم طرح انگيزه

، آزادي و طبيعت انساني كاركرديامعه هماهنگ و براي ايجاد يك ج. سياستمداران شوند
  .چاك ان سينهانديشان و متعصب  خيالمتصورات ذهنيِ هستند تا تر راهنمايي مطمئن

به كند كه  آدمي كه اهل طرح و سيستم است به نظر گمان مي
جا   را روي صفحه شطرنج جابهمختلفهاي  همان سادگي كه مهره

اي گوناگون يك جامعه بزرگ به چيدمان اعضتواند   ميكنند مي
 شطرنجِ پهناورگيرد كه در صفحة  او اين را در نظر نمي. بپردازد

اي اصولِ حركتيِ خودش را دارد كه به  جامعة انساني هر تك مهره
 سعي در تحميل ممكن استگذاران   قانونآن چه با  تفاوت داردكلي

  1.بر آن مهره داشته باشند
. سيار شبيه تحليل اقتصادي او استاسميت بدر اين جا تحليل اخالقي آدام 
اركردي هستند كه بر اساس اصولي هايي ك اخالق و بازار هر دو سيستم

 حد بسيار  به حال خود رها شوند، درچنان چهكنند و   ميعملغريزي 
اگر ما غرايز . كنند  عمل مي رفاه و خوشبختي انسانپيشبرد جهت معقولي در

نسل انسان منقرض [ اكنون ،داشتيم گفته مي شويرانگري مغاير با غرايز پي
 اين جا نبوديم كه بخواهيم در باره اين موضوع بحث ]شده بود و ما ديگر

در كوششي كه براي تغيير شكل دادن به اين بايست   مي،بنابراين .كنيم
 اين تغييرات زيرا ممكن استكنيم جانب احتياط را نگه داريم  ها مي سيستم

 اما به ،برسندمعقول به نظر خودمان از ديد  نجام دهيم كههايي ا را به شيوه
   .ثباتي كنند  مكانيسم اين دو سيستم را يكسره دچار بي كلواقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اند  توسط انتشارات سارگل به چاپ رسيدهآثار ديگري كه با نام همين مترجم  

 

را بهآن  اما كساني كه ،شود مياستفاده ات به كرّاصطالحي است كه » ناكامي بازار«
 درك درستيهاي بازار  ناكاميتصحيحبرند اغلب نسبت به تواناييِ دولت در  كار مي
دان دانش عمومي و نيز فقدان پوششِ رئوس  فقدي ناشي ازناآگاهي تا حاين . ندارند

  . است»انتخاب عمومي«مطالب اقتصاد 
گرايانه پيرامون رفتار هاي واقع ها و دريافت بينش» انتخاب عمومي«نظرية اقتصادي 
بندد و فهم اصول اين نظريه براي تمام كساني كار ميه يند دولت باانساني را در فر

نهايت مفيد كنند، بي  عالقه دارند، يا در اين زمينه كار ميكه به سياست عمومي
تواناييِ دولت درهاي  كند تا محدوديت ه كمك ميه به خوانندنويسند. خواهد بود

  .تصحيح ناكامي بازار را به درستي درك كند

ست براي گشايش ا اين كتاب پيش از هر چيز يك تكاپوي فكري و منطقي
اين كه تر از سرشت و كاركرد داد و ستد؛ راهي به سويِ يك شناخت روشن

ها سازواري و هماهنگي پديد اصوالً مبادله چيست، چگونه در روابط انسان
حش واي جز زيستن در فقر و تو ها گزينه آورد، و چرا بدون آن ما آدم مي

زوايايو از ( مقاالت كتاب در بستر همين تكاپوي فكري .داشتيم جداسري نمي
تبه بررسي واقعيا) مختلف اقتصادي، اجتماعي، فلسفي، تاريخي و فرهنگي

 اما،پردازند كه همگي به نحوي به سرشت داد و ستد مربوط هستند روشني مي
و حتي در مواردي، يا از سر(اند  به داليل گوناگون ناديده انگاشته شده

  ). اند اطالعي يا با قصد و غرض، تحريف شده بي




