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 مقدمه ناشر
  
  

موسسه مطالعات اقتصادي و حقوقي افغانستان افتخار دارد كه به سلسـله نشـر كتـب    
را كـه تحـت عنـوان دو    علمي معتبر در زمينه مسايل اقتصاد بازار اينك رسـاله حاضر 

) 1850-1801( مقاله توسط نويسنده بزرگ قـرن نـزدهم مـيالدي فريـدريك باسـتيا     
آنچه ديده ميشود و آنچه ديده نمي شـود  "تاليف گرديده و شامل دو گفتارزير عناوين 

ميباشد به همكاري بنياد بين المللي اتلس بعد از اينكه با سعي و تـالش   "قانون  "و "
جهان پرور سر دبير چرا غ آزدي از انگليسـي بـه پارسـي برگردانيـده     آقاي محمد رضا 

  .شده است، به زبان دري ويرايش و با زيور چاپ مزين ميگرداند
به اين باور است كه ترجمه  )AELSO(موسسه مطالعات اقتصادي و حقوقي افغانستان 

چـون  و نشر كتب علمي در عرصه اقتصاد آزاد و ساير ارزشهاي مـدرن جوامـع بشـري    
حاكميت قانون، حكومت داري خوب، حقوق بشر و ساير موضـوعات مربـوط بـه آن در    

منـد بـه    ارتقاي دانش اختصاصي و عمومي دانش پژو هـان و همـه هموطنـان عالقـه    
ميتواند در درازمدت فرهنگ اقتصاد آزاد و حاكميت قانون  ،مطالعه در زمينه هاي فوق

ي در پرتو تجربيـات و تحقيقـات علمـي    را در كشور ما گسترش داده پيشرفت اقتصاد
  .جديدرا براي مردم به بار آورد
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چاپ و نشر مسايل علمي جديد به زبا نها ي ملي كشور يكـي ديگـر از نكـات     ترجمه،
بارز ايست كه موسسه مطالعات تا به حـال به آن پرداخته و ميكوشد تـا اصـل امانـت    

مماثل آن در زبا نهـاي ملـي   داري در ترجمه و تعديل مصطلحات اصلي باعين كلمات 
  . رعايت گردد

درويرايش اين رسـاله سعي شده است تا معادل مصطلحات فارسي به دري متداول در 
افغانستان برگردانيده شود و لي با آنهم هر گاه مواردي تا هنوز با قيمانـده باشـد اميـد    

  . نماييم واريم به همكاري خواننده گان عزيز در چا پ هاي بعدي آن نقيصه را رفع
در اينجا شايان ذكر ميدانم تا از زحمات دوست دانشمندام محترم آقـاي محمـد رضـا    
جهان پرور سر دبير چراغ آزادي كه اصل نسـخه انگليسـي ايـن كتـاب را بـه فارسـي       
برگردانيده اند قدر داني نموده و نيز از بنيـاد بـين المللـي اتلـس بـه ويـژه دانشـمند        

اس گوردون پالمر عضو هيئت علمـي مشـورتي موسسـه    گرانقدرمحترم آقاي دكتر توم
  CATOمطالعات اقتصاد ي و حقوقي افغانستان و استاد انستيتيوت 

ايا الت متحده آمريكا كه در چاپ اين كتاب همكاري نموده است، اظهار قـدر دانـي و   
  .سپاس بجا آرم

AELSO و  مصصم است تا با توفيق خداوند متعال سلسله ترجمه، چاپ و نشر كتب
نشرات علمي خودرا به زبان هاي ملي از جمله دري و پشتو ادامه دهد تا باشد به نوبـه  
خود سهمي رادر ارتقاي دانش علمي دانش پژو هـان عرصـه اقتصـاد و سـاير عـال قـه       

  .مندان ايفا نموده باشد 
  »رامزپور«محمد ابو االحرار 

  AELSOعضو بورد علمي مشورتي و همĤهنگ كننده بر نامه هاي 
  افغانستان -كابل

  2011جنوري  1389جدي 
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  !درود برخواننده گرامی
نگـار   دو مقالـه از نويسـنده و روزنامـه   حـاويِ   »دو گفتـار «چراغ آزادي مفتخر است تا 

زبانـان   را بـه پارسـي   ،)1801-1850(فردريـك باسـتيا    ،برجسته قرن نوزدهم ميالدي
باسـتيا شـايد   . بخـش اسـت   تهاي باسـتيا همـواره لـذ    خواندن نوشته. كند مي معرفي

قـرن  خـواهي در  ولـي بـه يقـين او مهمتـرين مبلـغ آزاد     . اقتصاددان يا فيلسوف نباشد
 .دباش نوزدهم در فرانسه مي

نمايـد، معـادلي    ميمانوس اندكي نازبان دري براي خواننده كه » آزادخواهي«اصطالحِ 
نيز آن ما  1ت؛پيشنهاد شده اس libertarianismاست كه از چندي پيش، براي واژه 
 .را به همين معنا به كار خواهيم برد

دو شاخه اصلي جريان فكري ليبرال در دوره  يا ليبراليسم كالسيك يكي ازآزادخواهي 
هاي  در بسياري از زبان »ليبرتارين«يا  »خواهآزاد«به صورت عمومي، واژه . كنوني است

يـا   »خودكامـه «تضـاد  هـاي انگليسـي و فرانسـه، بـه عنـوان م      باختري از جملـه زبـان  
از ديدگاه دو شاخه مهم علوم اجتماعي، اقتصاد و سياست، . شود استفاده مي »مستبد«

گرايـي،   هاي فايده شود كه بر پايه به صورت خاص به بينشي اطالق مي »خواهآزاد«واژه 
قيدوشرط تمامي شـهروندان در برابـر    خرد عرفي، برتري حقوق فرد بر توده، برابري بي

هاي فردي و مدني، دولـت   رتري اقتصاد بازار بر اقتصاد دولتي، احترام به آزاديقانون، ب
محدود، حكومت قـانون، اسـتقالل قـواي حكومـت از يكـديگر و در چـارچوب قـوانين        

هـا و   كوشش ما بر اين است كه با انتشار كتـاب . دوستي برقرار باشدو اساسي، و صلح 
هاي بنيـادين، و فلسـفه    ها، ديدگاه ؛ پايهمقاالت، چه به صورت چاپي و چه الكترونيكي

 .معرفي كنيم اين جريان فكري را
 »غربـي «يـك ايـده   خـواهي  آزاد. چندگانـه و جهـاني اسـت   خواهي پيشينه نظري آزاد

هـاي فيلسـوفان باسـتاني چـين تـا       اي از نوشـته  گسـتره خواهي هاي آزاد بنيان. نيست
. گيرنـد  فريـدمن، را در بـر مـي    هاي بزرگترين اقتصاددان قرن بيستم، ميلتـون  ديدگاه

                                                 
ترجمه غالمرضا و امير آزاد » علم اقتصاد اتريشي«داريوش آشوري، و » فرهنگ علوم انساني«رجوع كنيد به  1
 )ارمكي(
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بسياري از باورهاي اساسي تمدن مـدرن ريشـه در تفكـر ليبـرال، بـه خصـوص وجـه        
 .آن دارند خواهانهآزاد

چنـدگونگي فرهنگـي، دموكراسـي،     گفتگو درباره باورهايي چون حقـوق بشـر، مـدارا،   
ل زيربنـايي  ها، زنان، دگرانديشان و دگرباشان تنها با قبول اصـو  احترام به حقوق اقليت

ها بـا   در حقيقت اين انديشه. ديدگاه ليبرال، چون آزادي و انتخاب فردي، ممكن است
گرايــي چــون كمونيســم و سوسياليســم يــا حتــي   هــاي فكــري مكاتــب تــوده بنيــان

در تضـاد آشـكار    »دولـت رفـاه  «دموكراسي و  گرايي چون سوسيال هاي عوام ايدئولوژي
دمـوكرات بـه خـودي     اليستي يا حتي سوسـيال به بيان ديگر، يك نظام سوسي. هستند

هاي پايـه فـردي چـون آزادي بيـان، آزادي مطبوعـات، و يـا آزادي        خود ضامن آزادي
ـ     . انتخابات نيست ن در قرن بيستم ميالدي، انديشـمنداني چـون فردريـك اوگوسـت فُ
، رابـرت نازيـك، كـارل پـوپر و ايزايـا بـرلين بـه روشـني         سميـز  فُـن هايك، لودويگ 

. گرا با ايده آزادي را نمايانـده انـد   هاي فكري و سياسي توده ي ساختاري نظامناسازگار
بيش از نيم قرن پژوهش در دانش اقتصـاد نيـز ناسـازگاري اقتصـاد دولتـي و دخالـت       

هـايي چـون رشـد اقتصـادي، نـوآوري،       بـا هـدف  را خارجي و بازار  تجارتحكومت در 
 تئوريـك و چـه از ديـدگاه كـاربردي،    كني فقر، و توسعه اقتصادي؛ چه از ديدگاه  ريشه

 .آشكار كرده است
ها، تنهـا سيسـتم موجـود كـه توانـايي افـزايش رفـاه درازمـدت          بر اساس اين پژوهش

هاي طبيعـي آنـان را دارد، نظـامي اسـت كـه از ديـد        شهروندان همراه با حفظ آزادي
پيـرو  و از ديـد اقتصـادي    خـواه سياسي دموكراتيك و مقيد به يك قانون اساسـي آزاد 

اصـول آزادي   بايد به اين اصل مهم اشـاره كـنم كـه پيـروي از    . قوانين بازار آزاد باشد
، كارآفرينـان، و  تجارتيهاي  اقتصادي به هيچ روي به معناي پشتيباني دولت از شركت

داور «دولت در چنين سيستمي مجـري قـوانين دموكراتيـك و    . داران نيست يا سرمايه
اصلي اين است كه دولت نگران اين باشد كـه كسـي در   مسـاله . است »بازي اقتصادي

هاي ويژه برخوردار نباشد و يا از ديگر بـازيگران سوءاسـتفاده    امتيازجريان اين بازي از 
هاي مبتني بـر بـازار آزاد    بحران اقتصادي جهاني كنوني ناشي از اجراي سياست. نكند

ي دولتي در بازار مسكن به ها ها و شركت هاي اين بحران در مداخله دولت ريشه. نيست
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هـا در   و كوتـاهي دولـت   »مهندسي اجتماعي«هاي نابخردانه  گيري سياست منظور پي
 .طرف اقتصادي نهفته است ايفاي نقش داور بي

زبان ايـن سـخنان ناشـنيده و يـا حتـي خـالف خـرد         دريبراي بسياري از خوانندگان 
يني بدون مداخله دولت؟ مگر داري و رفع تبعيض و فقر؟ كارآفر سرمايه. جمعي هستند
اند؟ مگر چون روز آشـكار نيسـت كـه     »زالو صفت«داران  دانيم كه سرمايه همه ما نمي

؟ مگر جهاني شـدن و تجـارت آزاد دامـي    »طبقه كارگر«بازار آزاد يعني فقر و ستم بر 
هـا نهـاده شـده؟ مگـر      داري جهاني براي استثمار ديگر ملت نيست كه از سوي سرمايه

هاي مردم نيست؟ خواننده گرامي، شايد  داري از دست رفتن آزادي ظام سرمايهنتيجه ن
 .است »نه«براي شما جالب باشد كه جواب يك يك اين پرسش ها، با دليل و برهان، 

ايـن   »مـايگي  كم«سخن از (گرا  هاي چپ مايه گروه شوربختانه تبليغات پرحجم ولي بي
هايي كـه از ديـد    تنبلي فكري گروه و) ماند ها گفتن به طنزي تلخ مي تبليغات و نوشته

خواهانـه  با انديشه آزاددري زبان بايد ليبرال باشند، امكان آشنايي خواننده  سياسي مي
 متون اصلي انديشه ليبرال يا به پارسي ترجمه نشده اند و يـا اگـر  . ه استرا سلب كرد

نـگ دوم جهـاني و   افزون بر آن، در دوره بين ج. شده نيستند ترجمه شده اند، شناخته
مـيالدي در ايـران و افغانسـتان در فرآينـدي جالـب توجـه از ديـد         1970اواخر دهه 

ســاالران   حتـي فـن  (هاي سياسـي و فرهنگـي    گروه پژوهش سياسي و اجتماعي، اكثر
 گفتمــاني) هــاي مبــارز مــذهبي انــدركار نظــام شاهنشــاهي در ايــران و گــروه دســت

ـ  . ماركسيستي را برگزيدند ه صـورت طبيعـي توانـايي شـناخت و درك     اين گـزينش ب
آشنايي بيشتر روشـنفكران و  . كند را سخت و يا حتي ناممكن ميخواهانه هاي آزاد ايده

زبان با انديشـه ليبـرال در حـد بـازتكرار شـعارهاي      دري كنشگران سياسي و فرهنگي 
 .گرا است هاي سياسي چپ تبليغاتي گروه

ولي اميدواريم كه بتوانيم ابزار مخالفت . نديشندما باور نداريم كه همه بايد چون ما بيا 
را براي خوانندگان ارجمندمان فـراهم  خواهي مند با آزاد يا موافقت خردمندانه و سامان

ها و صـاحبان يكـي از    ترين تمدن ما ايمان داريم كه آشنايي وارثان يكي از كهن. كنيم
ه و تمدن مدرن بايد فراتر هاي نظري انديش هاي جهان با يكي از پايه ترين فرهنگ غني

، بلكـه نادرسـت   »شـان گذشـته   تـاريخ مصـرف  «از تكرار شعارهايي باشد كه نـه تنهـا   
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اگر خواهان آشنايي با اين مدارك هستيد، از شما . شان با مدرك ثابت شده است بودن
در . داوري و با كنجكاوي بخوانيـد  كنيم را بدون پيش خواهم كه آنچه ما منتشر مي مي

. كننـده اسـت   هـا بسـيار سـرگرم    نشـين آن  خواندن آثار باستيا به دليل نثر دلاين راه 
  .يم كه چون ما از اين دو گفتار لذت ببرييدا ميدواراُ
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  شده به زبان انگليسي  چاپاي بر متن  مقدمه    
  

فردريك باستيا مقاالت يا جزوات متعددي را به منظور تبليغ عقايد خـود و مبـارزه بـا    
جلد ذكر شده ماري از مقاالت مهم وي در اين بسي. به نگارش درآورد هايِ غلط انديشه

بيشـتر   »شـود  شـود و آنچـه ديـده نمـي     آنچه ديـده مـي  «و  »قانون«از ميان آنان . اند
هنـري هازليـت در   . باشند و بقيه از شهرت كمتري برخوردار هسـتند  شده مي شناخته

شود  ميآنچه ديده «در رابطه با مقاله  »علم اقتصاد در يك درس«كتاب خود با عنوان 
علـم اقتصـاد در يـك    (در حقيقـت ايـن اثـر    «: گويد چنين مي »شود و آنچه ديده نمي

سـازي رويكـردي اسـت كـه در      سـازي و عمـومي   ، گسـترده  نوعي مدرنيزاسيون) درس
بر عهده  مقاالت در جلد حاضرترتيب و ترتّبِ  يتمسئول. »شود جزوات باستيا ديده مي

  . است ويراستار اين كتاب
. تا حد امكان به متن استاندارد فرانسوي و اصلي آثار باسـتيا وفـادار اسـت   اين ترجمه 

سه نوع يادداشـت در  . ارجاع درون متني نيز در سه جلد ترجمه شده فعلي وجود دارد
  . شود اينجا ديده مي

هاي مترجم كه براي خوانندگان عام در نظر گرفته شده و عمدتا درباره افـراد   يادداشت
هـاي نوشـته شـده توسـط      هاي ويراستار نيز به يادداشت يادداشت. و اصطالحات است

اري ذكـر  گـذ  هاي باستيا بدون هيچ نشـانه  يادداشت. شود ويراستار فرانسوي اطالق مي
هـاي   يادداشـت . هاي مترجم در انتهاي هر صفحه آمـده اسـت   تنها يادداشت. شده اند

خير اهميت بيشـتري دارنـد   دو مورد ا. ويراستار و باستيا در انتهاي هر جلد آمده است
نظمي در صفحات و بيشتر شدن قابليـت خوانـدن مطالـب در     اما براي جلوگيري از بي

كند بـه   متني اشاره مي هر جا كه ويراستار فرانسوي به مرجع درون. انتها ذكر شده اند
 Economic)» هـاي اقتصـادي يـا سفسـطه اقتصـادي      آهنگـي  هـم «يكـي از دو مـتن   
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Harmonies or Economic Sophisms)      اشاره دارد كه دو مرجـع اصـلي بـراي چـاپ
فرانسوي بوده و متني جايگزين آن شـده اسـت كـه خواننـده را بـه خوانـدن ترجمـه        

  . كند انگليسي هدايت مي
 ،هاي باستيا به طور همزمان منتشر شـده انـد   با اينكه سه جلد ترجمه انگليسي نوشته

ايـن كـار   . مقدمه ويراستار تكرار شده اسـت هاي مترجم و  برخي موارد يادداشتدر اما 
از سه جلد مذكور فقط يـك   افراد ضروري بوده زيرا اين احتمـال وجود دارد كه برخي

  . جلد را تهيه نمايند و در نتيجه هر جلد بايد تا حد امكان داراي موارد ضروري باشد
، اف W. Hayden Boyers، دبليو هايدن بويرزSeymour Cainويراستار از سيمور كين 

و بنياد  Arthur Goddardبراي نوشتن مقدمه، از آرتور گودار  F. A. Hayekهايك  اي
لكر ويليام وWilliam Volker Fund نمايد قدرداني مي.   

 George B. de Huszarدي هازار . جورج بي
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  قدمهم    
  

مـورد   قتصـادي پـرداز ا  حتي كساني كه مقام فردريك باستيا را به عنـوان يـك نظريـه   
جـوزف  . پذيرند كـه او يـك مـروج نابغـه بـوده اسـت       اين را ميدهند،  پرسش قرار مي

داند كه تا به امـروز ديـده شـده     اقتصادي مي نگار روزنامهترين  برجسته«مپيتر او را وش
تـرين   معرفـي ايـن كتـاب كـه شـامل برخـي از موفـق       شايد بهتر باشـد بـراي   . »است

 .است، بحث در باب جايگاه باسـتيا را بـه كنـاري نهـيم    م هاي او براي عامه مرد نوشته
گويـد   مپيتر را از باستيا قبول داشته باشد كه ميوممكن است فردي برداشت خشن ش

، و اين موضوع را باعـث كسـرِ شـأنِ باسـتيا بـه حسـاب       پرداز نبوده است او يك نظريه
، تـالش  اش سـندگي اي نوي در پايان دوران كوتـاه حرفـه   باستيا درست است كه. نياورد

هـا   گـر چـه ايـن تـالش     ،كرد توجيهي نظـري از عقايـد عمـومي خـود فـراهم نمايـد      
اگر مردي كه فقط پنج سـال به عنوان نويسـنده  . نكردراضي  رااي  حرفهپردازانِ  نظريه

ظرف چنـد مـاه و بـا بيمـاري كشـنده و       توانست ، ميمطالب عمومي فعاليت كرده بود
هايِ رايج بود، دفاعي نظري هم ارائه كند،  در تضاد با آموزه ي كهاز نظرات ،اش پيشرونده

به هر حـال ممكـن اسـت ايـن    . توانست چيزي جز يك معجزه تلقي شود اين امر نمي
نيز مطرح شود كه مرگ زودهنگام وي در سـن چهـل و نـه ســالگي او را از      احتمـال

هـاي   مهمترين نوشـته  آميز وي كه هاي مجادله نوشته. موفقيت در اين زمينه باز داشت
كند كه وي بيـنش خـوب و اسـتعداد     به طور قطع ثابت مي ،باشد جامانده از وي مي به

او را قـادر  اي كـه   بـه گونـه   ،داشـته اسـت   را الزم براي پرداختن به بطـن هـر چيـزي   
  .اي را در معرفت علمي بر جاي بگذارد جانانهساخت تا تأثيرات  مي



 شود و قانون آنچه ديده نمي، دشو آنچه ديده مي

 ١٥ 

دهـد   مقاله در اين كتاب مسـئله فـوق را نشـان نمـي     هيچ چيزي بهتر از عنوان اولين
زمـان هـيچكس    آنتا . »شود شود و آنچه ديده نمي آنچه در اقتصاد سياسي ديده مي«

اشـاره نكـرده   عقالنـي  هاي اقتصـادي   در يك جمله به وضوح به مشكل اصلي سياست
يه كه در اين نظر. خواهم بحث قاطع آزادي اقتصادي را به آن اضافه كنم بوده و من مي

را  »نابغـه «واژه  اين مقدمـه مرا بر آن داشت كه در ابتداي  ،چند كلمه بيان شده است
در حقيقت اين متني است كه هر كس مي تواند آن را به سيستم سياست . به كار ببرم
با اينكه اين جمله عنوان اولين مقاله در اين  و. تعبير يا تفسير كند خواهانهاقتصاد آزاد

باسـتيا بارهـا و بارهـا بـا رد     . دهـد  ه اصلي تمامي مقاالت را نشـان مـي  كتاب است ايد
ادامـه نشـان خـواهم داد كـه      در. دهد اشتباهات در دوران خود معناي آن را نشان مي

تـري   امروزه فقط به شـكل پيچيـده   ،هايي كه وي با آنها به مبارزه برخاسته بود ديدگاه
خـواهم   اما ابتدا مـي . باستيا نكرده اند شوند و تغيير چنداني نسبت به دوران مطرح مي

  .چند كلمه درباره اهميت كلي ايده اصلي وي بگويم
و فــوري  ،تـاثيرات قطعــي هــايِ اقتصـادي را تنهــا بـر مبنــايِ    سياسـت اگـر بخــواهيم  

رسيم بلكـه بـه شـكل     قضاوت كنيم نه تنها به يك نظم پايدار نميشان  بيني پيش قابل
كنـيم   در نتيجه آن خود را از خيري محروم ميبريم و  مي اي آزادي را از بين پيشرونده

مـان   ها نصـيب  كرديم آن سياست كه بسي بيشتر از آن چيزي خواهد بود كه تصور مي
تواننـد از شـرايط    آزادي در نظم اهميت خاصي دارد زيرا كليه افـراد مـي  . خواهند كرد

راين اگـر آزادي آنهـا را   بناب. بيشترين بهره را ببرند ،دانند خاصي كه فقط خودشان مي
دانـيم كـه از چـه     در نحوه دلخواه خدمت آنان به همنوعان خود محـدود كنـيم، نمـي   

هايي  گرانه چنين محدوديت كليه اقدامات مداخله. اقدامات مفيدي جلوگيري كرده ايم
البته هميشه اين اقدامات به منظور دستيابي به برخي اهداف مشـخص  . را در پي دارد

، بيني چنين اقداماتي از سوي دولت پيش برخالف نتايج مستقيم و قابل. ندشو انجام مي
هميشـه وجـود دارد كـه چنـان اقـدامي برخـي از        احتمــال ايـن   در هر مورد خاصي

متعاقبـا اگـر چنـين    . هايِ سـودمند امـا ناشـناخته افـراد را مـانع شـده اسـت        فعاليت
هـا   اصـل آزادي قيـدي بـر آن    ، بي آن كههايي مورد به مورد اتخاذ شوند گيري تصميم
باسـتيا در حقيقـت   . ، تقريبا در تمامي موارد آزادي الزاما از بـين خواهـد رفـت   نگذارد

دانسـت كـه    و آن را يك اصـل اخالقـي مـي    ،انتخاب داشت برخوردي صحيح با آزاديِ
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اگر احترام به آزادي تنها منحصر به زماني باشـد  زيرا  ،نگري شود نبايد قرباني مصلحت
تقريبا هيچ آيد،  اني عيني و ملموس در پيگيريِ يك سياست خاص فرا چشم ميكه زي

  .زير پا گذاشته نشودنخواهد ماند كه آزادي  وجهي از
باستيا بحث خود را به سمت اشتباهات مكرر مشخصي كه در دوران وي به كار گرفتـه  

اده سابق بـه  ها را به همان شكل س تعداد كمي از مردم امروزه آن. هدايت كرد ،شد مي
ولي بهتر است خواننـده خـود را بـا    . اما هنوز انجام اين كار ممكن است ،گيرند كار مي

اين طرز تفكر فريب ندهد كه ديگر اين اشتباهات نقش مهمي در بحث اقتصاد معاصـر  
شـوند و   تر ابراز مـي  در واقع اين اشتباهات امروزه فقط به شكلي پيچيده. كنند ايفا نمي

 هايِ مغالطهاي كه نحوه شناسايي اين  خواننده. تر است ها سخت يص آندر نتيجه تشخ
دست كم هنگـامي كـه چنـين نتـايجي از      ،تر آموخته باشد هاي ساده بزرگ را از نشانه

ايـن خصوصـيت   . آمادگي دفاعي خواهـد داشـت   ،گرفته شود  علميبه ظاهر هاي  بحث
و توجيـه   تصـديق در هـاي جديـد سـعي     اغلب اقتصادهاي امروزي است كه بـا بحـث  

ي رواج يافتـه  خوشـايند در قالب جمالت كوتاه سـاده و  جذابي دارد كه  اوريهايد پيش
بـراي اقتصـاد   هـدر دادن   ؛خرج كردن خوبست، پس انداز كـردن بـد   مثل اين كه. اند

پول در دست دولت مفيـدتر اسـت تـا در     ؛توده مردمزيان رساندن برايِ مفيد است و 
فه دولت است كه بداند افراد بـه ميزانـي كـه شايسـتگي دارنـد      اين وظي ؛اختيار مردم
  . نظاير اين سخنانكنند و  دريافت مي

تنها تفاوت اين . هاي فوق در دوران ما قدرت خود را از دست نداده اند هيچيك از ايده
بـرداري صـاحبان    كه مـورد بهـره   اي باورهاي عاميانه خود با است كه باستيا در مبارزه

را نيز داشت، اما در روزگـار   اي اقتصاددانان حرفه گرفت، همراهي رار ميمنافع خاص ق
افـراد  شـود كـه    ي پرنفوذ تـرويج مـي  اقتصاد مكتبِ يك مشابه توسط ما باورهاي غلط

كنم كه در ميان اين مغالطات اقتصادي  تصور مي. كوچكترين دركي از آن ندارندعامي 
شد كه بعد از رد و بطـالن آن توسـط   يك مورد هم يافت نشود كه كسي آرزو نكرده با

فقط . باستيا ديگر قد علم نكند؛ اما آن مغالطات پس از باستيا هم دوباره سر بركشيدند
تـرين داسـتان اقتصـادي باسـتيا دادخواسـت       شـده  شـناخته . توانم يك مثـال بـزنم  مي

در كه است ) كه در جلد همراه اين كتاب آمده است(ساز عليه رقابت با خورشيد  شمع
. ساز به ديگران نيز مي رسد وجود پنجره ممنوع است زيرا سود شمع شود ميآن گفته 
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خـود  جديـد  در چـاپ   ياقتصـاد  عقايد مشهور فرانسوي تاريخهاي  اخيراً يكي از كتاب
بايـد درنظـر گرفتـه    «: اضافه كرده اسـت ساز باستيا  به اين داستان شمعاين پاورقي را 

بحـث   –بيكاري و بر اساس تئـوري ضـريب تكـاثر     با فرض –نز شود كه طبق نظر كي
  .»سازان كامال منطقي و معتبر است شمع

 هـاي  مغالطه بسياري از سياستتوجه خواهد داشت كه با اينكه باستيا ريزبين خواننده 
شوند، پـرداختنِ وي   را نشان داده كه به عنوان حـالل همه مشكالت ارائه مي اقتصادي

هاي  با اينكه او با طرح. شود ديده نميآثارش وران ما در يكي از مهمترين خطرات دبه 
اما به نظـر   ،رو بوده است هروب منابع اعتباريعجيب خاص دوران خود براي استفاده از 

رسد كه تورم مستقيم ناشي از كسري بودجـه دولـت در دوران وي خطـر بزرگـي      نمي
تعبيـر  هـا   يش مــاليات افـزا مخارج دولـت در نظـر او بالفاصـله بـه     افزايش . بوده باشد

كـاهش مـداوم   روزگـارانِ مـا    او همچون هماين بوده است كه  آن دليل. است شده مي
بـه همـين دليـل اگـر     . را در دوره زندگاني خويش تجربه نكرده بوده اسـت  ارزش پول
پنداشته، بـيش از انـدازه سـاده     ها را ضروري مي مغالطاتي را كه باستيا رد آنخواننده 

كند بايـد بخـاطر بيـاورد كـه از بسـياري جهـات        احساس برتري مينگونه يابد، و اي مي
 .وي در بيش از يكصد سـال قبل بسيار هوشمندتر از نسل ما بوده اند روزگارانِ هم
  

  هايك. فردريش اي
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 تـاثير  داراي يـك ون فقط و يا يك قان نهاديك عمل، يك عادت، يك  ،اقتصاد حوزهدر 
از ميان اين تاثيرات، اولين اثر . اي از تاثيرات را به دنبال دارد ، بلكه زنجيرهنيست واحد

بعـدي   آثارِ ، اماشود اين اثر ديده مي. شود خود ظاهر مي علتفوري است و همزمان با 
كنـيم موفـق   بيني  اگر بتوانيم آنها را پيش. شوند كنند و ديده نمي آن بروز مي متعاقبِ

بين يك اقتصاددان بد و يك اقتصاددان خـوب فقـط يـك تفـاوت وجـود      . خواهيم بود
در حــالي كـه    ،كنـد  اقتصاددان بد خود را به تاثيرات قابل مشاهده محـدود مـي   :دارد

شـود و   ديـده مـي  را كه آنچه ؛ يعني هم گيرد اقتصاددان خوب هر دو اثر را در نظر مي
  . كردي بين بايد پيشرا كه آنچه هم 

به همين دليل تقريبا هميشه هنگامي كـه عواقـب    ؛شده بسيار بزرگ است تفاوت بيان
اقتصـاددان بـد   . آميز هستند و بـالعكس  عواقب بعدي فاجعه ،باشند فوري خوشايند مي

يـك   آميـز بـه دنبـال دارد؛ امـا     فاجعـه خواهانِ خيري كوچك اما آني است كه شـري  
 م است، حتي اگر دستيابي به آن مستلزمِ پذيرشطالبِ يك خيرِ عظياقتصاددان خوب 

  .ات اندكي در زمانِ حـال باشدخطر
اغلب هر قدر نتيجه اوليه . حاكم استسالمت و اخالقيات نيز در حوزه همين وضعيت 

عياشـي، تنبلـي و    ، نمونـه آن تـر اسـت   باشد نتايج بعدي آن تلـخ  تر يك عادت شيرين
پذيرد و ياد نگرفته  شود تاثير مي نچه ديده مياز آتنها هنگامي كه فرد . است ولخرجي

چـه بـه صـورت    ساز را  عادات مشكلقادر نيست  ،است كه تاثيرات ناديده را تميز دهد
  .كندرد  طبيعي و ناخودآگاه و چه به شكل اختياري

نوزاد در گهواره با جهـل و نـاداني   . دهنده تكامل دردناك انسان است اين مسئله نشان
؛ كنـد  بنابراين رفتارهاي خود را بر اساس عواقب فـوري تنظـيم مـي   . احاطه شده است
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 يبعـد از مـدت  . يعني همان عواقبي كه وي در دوران نوزادي توان تشخيص آن را دارد
دو استاد كامال متفـاوت  . گيرد كه موارد ديگر را نيز به حساب بياورد طوالني او ياد مي

تجربه به شكلي نـافع و  . نگري آينده يكي تجربه و ديگري ؛اين درس را به او مي دهند
تمـامي تـاثيرات يـك     احساسِچشاندنِ با  تجربه. رحم است دهد اما بي موثر درس مي

 ؛نگيـريم  درستـوانيم از آن   نميآموزشِ آن چنان است كه  و دهد ما را تعليم مي عمل
مـا بايـد سـعي كنـيم تـا حـد       . سوزاند گيريم كه آتش مي ما با سوختن بدنمان ياد مي

؛ و آن همـان  تـر جـايگزين كنـيم    را بـا آموزگـاري ماليـم    تنـدخو امكان اين آموزگـار  
عواقـب  كوشـم   مـي مـن  به خاطرِ همين بيرحمي تجربـه اسـت كـه    . نگري است آينده

ــده ــرار مــي  پدي ــورد بررســي ق ــل ،دهــم هــاي اقتصــادي را م ــوارد قاب مشــاهده و  و م
  . كنم مشاهده را با هم مقايسه  غيرقابل

  
  
  

 ره شكسته پنج    
  

بوده ايد بـه   (James Googfellow)سيرت  گرفتنِ جيمزِ نيكآيا تا بحـال شاهد خشم 
؟ اگـر در  اَش بـازيگوش پسـر   به دستشيشه پنجره يك  ته شدنِ تصادفيِشكس هنگامِ

قطعا بايد ديده باشيد كه تمامي حاضران حتي اگـر  ايد، اي حضور داشته  چنين صحنه
اتفاق ناخوشايندي بوده اسـت  «: كنند خانه همدردي مي با صاحبِ ،باشندهم سي نفر 

حركت وكار را به  چرخ كسبچنين حوادثي اما . براي هيچكس منفعتي نداردظاهراً كه 
اي  اگـر هـيچ شيشـه   . امـرار معـاش كنـد   باالخره هر كسي بايد به شـكلي  . آورد در مي

  »را بگرداند؟ اش ر چطور زندگيب شيشهآن وقت شكسته نشود، 
بايد در وسط ايـن مـاجرا   اين فرمول همدردي شامل يك تئوري كامل است كه  اكنون

اين مورد بسـيار سـاده همـان واقعيتـي ديـده      چرا كه شوربختانه در . مچش را بگيريم
  .آن هستيم  شود كه در اكثر رخدادهاي اقتصادي شاهد مي

 سـت ا معنـي بـدان  اين . فرض كنيد كه تعمير خسارت شش فرانك هزينه داشته باشد
موافقم و هيچ . مدزايي داشته استآكه حادثه فوق شش فرانك براي صنعت مربوطه در
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ر خواهد آمد كار خـود  ب شيشه. استدالل شما صحيح است. مخالفتي با اين حرف ندارم
توجـه قـدرداني    گيـرد و در دلـش از كـودك بـي     و شش فرانك را مي دهد ميرا انجام 

   .ل مشاهده استاين همان اتفاقي است كه قاب. كند مي
كه شكسـتن شيشـه    كنيمگيري  چنين نتيجه اينگونه ادامه دهيم واما اگر استنتاج را 

شـود، فريـاد    كند و موجـب تشـويق صـنعت مـي     ست، به گردش پول كمك ميا خوب
آنچـه ديـده    حـد نظريه شـما فقـط در    :اينگونه نيستهرگز نخير، «كه  خواهم كشيد

   ».ندارد ،شود به آنچه ديده نميتوجهي و  ؛است ماندهشود متوقف  مي
ست كه شهروند ما شش فرانك براي چيـزي خـرج كـرده    ا شود اين آنچه مشاهده نمي

. براي چيـز ديگـر از دسـت داده اسـت    را است و در نتيجه توان خرج كردن اين مبلغ 
شـد بـراي    شود كه اگر او مجبور به جايگزين كردن شيشـه پنجـره نمـي    مشاهده نمي

اش  يـا يـك كتـاب ديگـر بـراي كتابخانـه       ،كـرد  خود را تعويض مي مثـال كفش كهنه
كـرد يـا بـه     به طور خالصه او شش فرانك خود را به منظوري اسـتفاده مـي  . خريد مي

  .رساند كه در حـال حاضر امكانش را ندارد مصرفي مي
پنجره شكسته شده است، صنعت شيشـه  . بياييد صنعت را به طور كلي در نظر بگيريم

  .شود آورد و اين چيزي است كه ديده مي به دست ميشش فرانك 
عايـد خـود   شـش فرانـك   ) يـا صـنعت ديگـري   (اگر پنجره نشكسته بود صنعت كفش 

  . شود و اين چيزي است كه ديده نمي كرد؛ مي
ديده كه آنچه آيند در كنارِ  به حساب ميمنفي  عاملبخواهيم موارد ناديده را كه  و اگر
ايـن اتفـاق بـرايِ     يابيم كه در ميمد نظر داشته باشيم  د،شو تلقي ميمثبت و شود  مي

خواه شيشـه شكسـته   . اي ندارد زايي در كشور فايده يا براي اشتغالصنعت به طور عام 
  . شود خواه نه

  .را در نظر بگيريمسيرت  نيكاكنون بهتر است جيمز 
رد و او شش فرانك هزينه كـ  ه بود،شكستاي  نخست؛ يعني همان كه شيشه در فرضيه

  .هيچ چيزي بيشتر يا كمتر از داشتن همان پنجره قبلي به دست نياورد
او شـش   ه بـود، اي رخ نداد حادثه چنينر آن ؛ يعني همان فرضي كه ددر فرضيه دوم 

فرانك خود را صرف خريد يك جفت كفش كرد و عالوه بـر داشـتن شيشـه و پنجـره     
  .سـالم يك جفت كفش نيز به دست آورد
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را عضــوي از جامعــه در نظــر بگيــريم بايــد چنــين  ســيرت نيــكز اكنــون اگــر جيمــ 
گيري كنيم كه جامعه كه شـامل كـارگران و منـافع آنـان اسـت، ارزش شيشـه        نتيجه

  . شكسته را از دست داده است
جامعـه ارزش  «: رسـيم  بنـدي غيرمنتظـره مـي    به اين جمـع گيري  تعميمِ اين نتيجهبا 

و ايـن  . »دهـد  شـوند از دسـت مـي    ياشيايي را كه بـه شـكل غيرضـروري تخريـب مـ     
گرايان يا همان طرفـدارانِ حمايـت از صـنايع داخلـي      بندي مايه شگفتي حمايت جمع
اشـتغال ملـي را    اندناز هـم پاشـ   شكستن، تخريب كردن و«بر خالف نظرِ آنان  .است

   ».نيستيا به طور خالصه تخريب سودآور  ؛دنكن تقويت نمي
امان كـه بـه   شسن  ود يا آقايِ 2انداستريل مونيتورموضعِ گيريِ ما،  در برابر اين نتيجه

ـ بر سوزي پاريس سـود مـي   از آتش ايعشكلي دقيق محاسبه كرده است كه صن د زيـرا  ن
  ؟ ، چه خواهد بودها بايد بازسازي شوند خانه

ايـن محاسـبات    روحِكنم به خصـوص كـه    متاسفم كه محاسبات ابتكاري وي را رد مي
ايـن  بـار ديگـر   تقاضـا كـنم تـا    نيز شده است امـا بايـد از وي   ما موضوعه  وارد قوانين

و موارد غيرقابل مشاهده را نيـز در محاسـبات در كنـار آنجـه     محاسبات را انجام دهد 
  .بدهدقرار ، مد نظر ديده مي شود

فقـط دو  ، نمايم خواننده بايد توجه داشته باشد كه در داستان كوتاهي كه من ارائه مي
كننده  در نقش مصرف سيرت نيكنفر اول جيمز . ه سه تن هستندنفر حضور ندارند بلك

 داشتنِ مانيِبايد به شاد ،است كه با تخريب شيشه به جاي شادماني از داشتن دو چيز
اي را دارد  ر است و نقش توليد كنندهب نفر بعدي به عنوان شيشه. كفايت كند چيزيك 

) كننده ديگري يا توليد(م كفاش نفر سو. كه صنعتش در اثر اين سانحه سود برده است
كه در سايه قرار نفر سوم معموال . متضرر شده است علتاست كه صنعت وي به همان 

دهـد، و بـه رغـم     تشـخص مـي   شـود  ديده نميدارد همان شخصيتي است كه به آنچه 
كـه  دهـد   او همان كسي است كه به مـا نشـان مـي    .ماند اَش از انظار پنهان مي اهميت

او همان كسي است كه به زودي به . معني است تخريب تا چه حد بي تنآور پنداشسود
                                                 

2 Moniteur industriel ميته دفاع از صنايع داخلي كه يك اي بود متعلق به ك عنوان روزنامه
 .بود ي فرانسويسازمان حمايتگرا
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معني اسـت و   تجارت نيز تا همان اندازه بي كردنآموزد كه سود ناشي از محدود  ما مي
تمـامي   نـه بنـابراين اگـر بـه كُ   . نيست ناقصتخريب تحديد تجارت آزاد چيزي غير از 

يافته  ها چيزي جز صورت تغييرشكل شويد كه همه اين بحث ميمتوجه  ،ها برويد بحث
ـ  شيشـه آن وقـت  اي شكسـته نشـود،    اگر هيچ شيشه«نيست كه  ليشه رايجهمان ك ر ب

  »را بگرداند؟ اش چطور زندگي
  
 
  

 ترخيص نظاميان    
  

حظّـي را  خواهـد   مـي  يانسانيك فرد هنگامي كه . است انسانيك ملت نيز مانند يك 
هـايش را   ارزش هزينهب اين حظ يا رضايتمندي كسبايد ببيند كه آيا نصيب خود ساز 

ـ . براي يك ملت امنيت بزرگترين نعمت است. دارد يا نه دسـت آوردن آن  ه اگر براي ب
جـاي هـيچ بحثـي     ،و صدها ميليـون فرانـك هزينـه شـود     ،صد هزار نفر فعاليت كنند

  .است ازخودگذشتگيامنيت نعمتي است كه بهاي آن . نيست
صـحبت   ،ا برطرف كنيم و بعد درباره نقطه نظري كه قصـد دارم ها ر تفاهم بگذاريد سوء

  .كنيم
كنـد كـه صـدها هـزار مـرد ارتشـي را اخـراج كننـد تـا           ار پيشـنهاد مـي  ذيك قانونگـ 

  .دهندگان از پرداخت صدها ميليون فرانك خالص شوند مـاليات
 :كنـد  كه چنـين اسـتدالل مـي    فرض كنيد ما خود را مجبور به پاسخگويي به او كنيم

. اين يك صدهزار مرد و يكصد ميليون فرانك براي امنيت كشور ما ضـروري هسـتند  «
به واسـطه منازعـات   بدون اين ازخودگذشتگي فرانسه  ؛اين نوعي ازخودگذشتگي است

هـيچ مخـالفتي    گونه اسـتدالل من با اين  ».شود تهاجم خارجي تكه تكه مي داخلي يا
امـا از نظـر    ،باشـد اني موجه يا ناموجه حسب موقعيت زمتواند  مي استداللاين  ،ندارم

شـود كـه    اري زماني آغاز مـي ذگ بدعت. گذارد تئوريك هيچ بدعت اقتصادي به جا نمي
ـ    شود ازخودگذشتگي به عنوان يك نفع در نظر گرفته مي راي ، تنهـا از ايـن روي كـه ب

  .برخي سودآور است
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دهنده اين طرح از سكوي قبل از اينكه نماينده پيشنهاد ،اكنون اگر اشتباه نكرده باشم
  :گويد پرداز ديگري باال رفته و مي نظريه ،خطابه پايين بيايد

چه فكري كرده ايد؟ چه برسر آنها خواهد آمد؟ چگونـه بايـد   ! اخراج يكصد هزار مرد«
هـاي   بيكـاري در بخـش  كـه  دانيـد   زندگي كنند؟ درآمدشان چه خواهد بود؟ مگر نمي

هايِ شغلي بسـي بيشـتر    اضي اشتغال از شمار فرصتبيكارانِ متقكند؟  ديگر بيداد مي
را نيز وارد بازار كار نماييد تا رقابت بـيش از پـيش شـده و     ها اينخواهيد  آيا مي !است

هم كاهش پيدا كند؟ از سوي ديگر در حـالي كه امرار معـاش كـار    نرخ دستمزدها باز
؟ در نظر بگيريـد  آيا درست نيست كه كشور به صدها هزار نفر نان بدهد ،سختي است

و در نتيجه براي كارخانجات و  هستشراب، لباس و سالح نيز  كننده كه ارتش مصرف
كند و در حقيقت براي توليدكنندگان بسياري يك  شهرهاي پادگاني ايجاد اشتغال مي

اي  آيا از تصور اينكه چنين فعاليـت صـنعتي گسـترده   . شود نعمت خداداد محسوب مي
  »ي افتيد؟به لرزه نم ،متوقف شود

نـه   ، اماهزار سرباز ارتش است بينيم كه اين سخنراني در جهت نگهداري يكصد ما مي
ايـن همـان مالحظـاتي    . به دليل نياز كشور به خدمات ارتش بلكه به داليل اقتصـادي 

  .است كه من سعي در رد آنها دارم
سـوي ديگـر   از  .دهندگان يكصد ميليون فرانك هزينه دارد يكصدهزار نفر براي مـاليات

ايـن همـان    :براي توليدكنندگان كشور نيز يكصد ميليون فرانك درآمد به دنبال دارند
  .شود بخشي است كه ديده مي

پردازند قـدرت معـاش    دهندگان از جيب خود مي ميليون فرانكي كه مـاليات اما يكصد
: دهـد آنها و به تبع آن توليدكنندگانشان را به اندازه يكصد ميليون فرانك كاهش مـي  

محاسبه كنيد، تعيين كنيد و در نهايـت بـه   . شود چيزي است كه ديده نمي همان اين
   .من بگوييد كه آيا ارتش براي توده مردم سودآور است يا نه

تر كردن  من نيز به نوبه خود به شما خواهم گفت كه خسارت در كجاست و براي ساده
ميليون فرانك بهتر است  صدمسائل به جاي صحبت كردن درباره يكصد هزار نفر و يك

   .درباره يك مرد و هزار فرانك صحبت كنيم
. كارفرمايان يك نفـر را بـه اسـتخدام در آورده انـد    . ما در اينجا در دهكده الف هستيم

شده  آوري مرد و مبلغ جمع. آوري مـاليات نيز هزار فرانك جمع كرده اند ماموران جمع
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مـدت   بـه ديگـران  حفاظـت از جـان   رد مسئول اين ف. دهند را به شهر متز انتـقال مي
اگر فقط به شهر متز نگاه كنيد صد . يكسـال است و نبايد هيچ كار ديگري انجام بدهد

اما اگر نگـاه خـود را بـه سـمت     . اين كار براي ما بسيار مفيد است. بار حق با شماست
در  ،باشيد دهكده الف برگردانيد به شكل ديگري قضاوت خواهيد كرد، مگر اينكه نابينا

غيراينصورت متوجه خواهيد شد كه اين دهكده يك كارگر و هزار فرانـك خـود را كـه    
و همچنين مشاغلي را كه . بايد به آن كارگر دستمزد داده مي شد، از دست داده است

   .شد اين هزار فرانك بايد در آنها صرف مي
در روسـتا رخ داده  آنچـه  . شـود  رسد كه اين خسارت جبران مي در نگاه اول به نظر مي

در حـالي كه خسارت اصلي . ستا اين تمام ماجرا دهد و بود اكنون در شهر متز رخ مي
. شـود  در متز او سرباز مـي . او يك كارگر بود ؛كرد در روستا يك مرد كار مي. اينجاست

اما در آنجـا او سيصـد روز    ،بودجه مصرفي و گردش كار او در هر دو مورد مشابه است
با فرض اينكه وي  ،مفيد داشت و در اينجا سيصد روز كار غيرتوليدي دارد كار توليدي

  .در بخشي از ارتش است كه براي امنيت عمومي الزامي نباشد
شما به تعداد يكصد هزار كارگر، تشديد رقابـت  . رسيم مينظاميان  ترخيصدر اينجا به 

ايـن همـان چيـزي     .اشاره كرديـد  ،آورد به نرخ دستمزدها مياين رقابت و فشاري كه 
  .بينيد است كه شما مي

بينيد كـه يكصـد هـزار سـرباز را      شما نمي. بينيد اما در اينجا چيزي است كه شما نمي
فرســتيد و ايــن مبلــغ را بــه  شــان مــي هــاي بــدون يكصــد ميليــون فرانــك بــه خانــه

نيـروي كـار   يكصد هزار  شدنبينيد كه وارد  شما نمي. گردانيد دهندگان باز مي مـاليات
دهنـدگان   بـه مــاليات  يكصد ميليون فرانـك   ، با بازگرداندنِين طريقبدبه بازار  جديد

ميزان كه طلب نيروي كـار بـراي دسـتمزد افـزايش     همان به و در نتيجه همراه است، 
از اين روي كاهشِ دستمزدها در نتيجـه افـزايش   و  ،شود مينيز افزوده تقاضا يابد،  مي

توجه نداريد كه چه شما . نداردواقعي شد، مبناي  مي عرضه نيروي كار كه پيشتر تصور
يكصـد هـزار    ويكصد ميليون فرانك قبل از ترخيص نظاميان و بعد از آن تناظري بين 

قبال كشور اين يكصد ميليون فرانك را به  كهتفاوت در اين جاست ، اما مرد وجود دارد
د و بعدا آنها اين پـول  كر دادند پرداخت مي يكصد هزار مردي كه هيچ كاري انجام نمي

 مــاليات كـه  وقتـي  چـه  بينيد كه  در نهايت شما نمي. كنند را در ازاي كار دريافت مي
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يا به يك كارگر در ازاي كـاري  پردازند  ميدهندگان اين مبلغ به يك سرباز براي هيچ  
دهنـدگان   فقـط در مـورد دوم مــاليات   . دهد، گردش پول يكسـان اسـت   كه انجام مي
 آورند در حـالي كه در مورد اول هيچ چيزي به دست نمي ؛كنند يافت ميچيزي نيز در

  .استنتيجه يك خسارت مرده براي كشور و در اين وضعيت 
كـاربرد  در برابـر   قـادر نيسـت  دهـم   كه من در اينجا مورد حمله قـرار مـي   اي  سفسطه
بـا در  اگـر  . كه سنگ محك تمـامي اصـول نظـري اسـت تـاب بيـاورد      يافته آن  تعميم

، چـرا نبايـد همـه    اسـت ملي در افزايش اندازه ارتش  منفعت، نظرداشت همگي جوانب
  سربازي فراخوانده شوند؟ بهجمعيت مرد كشور 

  
  
  

 خدمات عمومي    
 

پـس از حصـول   اين نيست كه دولتي به نمايندگي از يك ملـت  تر از  هيچ چيز طبيعي
نسبت بـه  د جامعه خواهد بود، سوبه بزرگ  اجراي يك پروژه عموميِاطمينان از اينكه 

زمـاني  كنم كـه   اعتراف مياما  .ي آن اقدام كنداجرا براياز شهروندان پول  آوري جمع
اجـرايِ  عالوه بر ايـن،  «شود كه  چنين اقدامي گفته مي يك شنوم در حمايت از كه مي

صبر و شكيبايي ؛ به كلي »هست "هم" ايجاد شغل براي كارگرانبراي  اين پروژه راهي
  .دهم د را از دست ميخو

كشد،  آب مي انالكند، ك را تعمير مي خيابان سازد، سازد، ساختمان مي ميدولت جاده 
اين چيزي است كـه  كند؛  ايجاد كار ميكارگران  اي از  ها براي عده و در همه اين پروژه

 اي ديگر از كارگران كردن عدهمحروم اجراي اين پروژه از پول مردم، اما  .شود ديده مي
  .دشو ميناين چيزي است كه ديده  از اشتغال است؛ و
آيند  به سر كار مي هزار كارگر هر روز صبح .در دست ساخت استاي  فرض كنيد جاده

نشده ساخته اگر جاده . در اين شكي نيست. گردند برميبه خانه و شب با جيب پرپول 
ر را نداشـتند و ايـن   اين كـا اين افراد خوب  تصويب نشده بود،بود، اگر بودجه براي آن 

  .ها را نيز دريافت نكرده بودند پول
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در  اي كـه  در لحظـه  آيـا چيـز ديگـري در ميـان نيسـت؟      ؟ماجرا است اما آيا اين همه
آيا اينگونه است كـه  » ...تصويب كرد كه  مجلس«شود كه  مجلس نمايندگان اعالم مي

داري  آقـاي وزيـر خزانـه    از  خزانه غيب به خزانهآسايي  طور معجزه به ها فرانك ميليون
آوريِ اين پول نبايد مأموران ماليـاتي خـود را بـه     براي جمعدولت شود؟ آيا  سرازير مي

  فرستد؟ سراغ شهروندان بفرستد، آيا نمي
هـا   ميليـون اي را مي بينيـد كـه بـا     اگر پروژه. بايد از دو جنبه به اين مساله نگاه كنيد

دهندگان با آن ميليون هـا   ارهايي را كه مالياتآيد، ك پول ماليات به اجرا در مي فرانك
. توانستند بكنند اگر اين پول از آنها گرفته نشده بود را هم از نظر دور نداريد فرانك مي

كـار شـده   يك كارگر مشغول  در يك روي سكه. خدمات دولتي مثل سكه دو رو دارند
آنچه كه ديده  ست؛شده ابيكار  ي، كارگردر روي ديگر سكه .شود ديده ميآنچه : است
  .شود نمي

پردازم خيلي خطرنـاك اسـت وقتـي كـه در      به آن ميكه من در اين مقاله  اي سفسطه
و تـرين   احمقانـه تـوان بـراي توجيـه     مـي رود، از آن مي المنفعه به كار  امور عامتوجيه 
بـراي  راه آهـن يـا پـل     اگر ساخت يك خط. ترين خدمات دولتي استفاده كرد مسرفانه

. شودتكيه اي بر همين منفعت  تي دارد، كافي است براي توجيه چنين پروژهعامه منفع
مـا  «جويند كه  ميتوسل اين سفسطه به توجيهي اقتصادي وجود نداشته باشد ما اگر ا

   .»مبايد براي كارگران ايجاد اشتغال كني
ناپلئون بـزرگ،  اگر دستور بدهيم كه ساختماني بنا شود و بعد تخريب شود، چنان كه 

گفت اگر دستور بدهد كه  نين دستوراتي داده بود، آيا ثروتي آفريده ايم؟ ناپلئون ميچ
چـه  «ي حفر شود و بعد دوباره پر شود كاري بشردوستانه كرده اسـت، چـرا كـه    خندق
» .اسـت  ثروت در ميان طبقات كارگريتوزيع نياز داريم آنچه كه به آن . كند ميفرقي 

  ؟آيا ناپلئون در اين گفته محق بود
بگذاريـد پـول را   . كنـد  آيد كمي تحليل را غامض مـي  به ميان مي» پول«وقتي مفهومِ 
وقتي قرار است كه يك پروژه عمومي از محل ماليات مـردم اجـرا شـود،    . كنار بگذاريم

دهندگان به حيث نيروي كار بخشي از نيروي كار خـود را بـه    گويي هر كدام از ماليات
اگر قرار باشد كه همه شهروندان جمع شـوند تـا بـا    . اند در اختيار آن پروژه قرار  داده

اي را راه بيندازند كه به همه سود برساند، ايـن مشـاركت تـوجيهي     همكاري هم پروژه
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اي  ولي اگر قرار باشد همه جمع شوند و بخشي از نيروي كار خود را صرف پـروژه . دارد
شـان از آن   د كـه هـيچ كـدام   اي بسازن كنند كه منفعتي از آن نخواهند برد، مثالً جاده

عبور نخواهد كرد؛ يا ساختماني بسازند كه هيچ يك در آن سكونت نخواهـد كـرد، آن   
ما را آزاد بگذاريد كه بـراي خـود   «شهروندان خواهند گفت كه . همكاري موجه نيست

جمعي يك كار صرفاً به بهانه ايجاد اشتغال  وادار كردن مردم به انجام دسته. »كار كنيم
توجيهي اگر وجود داشته باشد در منفعتي است . ها به هيج وجه موجه نيست آن براي

  . تواند براي همه داشته باشد و نه صرف ايجاد اشتغال كه آن پروژه مي
جمعي برايِ يك پروژه عمومي از طريق نيرويِ كار تـك   اگر قرار بود كه همكاري دسته

اما وقتـي  . بودند ها شريك مي ر هزينهتك افراد جامعه فراهم شود، همه به سهمِ خود د
اي كـه از   اي اجرا شـود، آنگـاه آن عـده    قرار باشد كه از محل دريافت پول چنين پروژه

گيرند در مقابل آنهـايي كـه از محـل     شوند و پول مي قبلِ اين پروژه مشغول به كار مي
 .   آورند، كمتر مشاركت كرده اند اين پروژه پولي به دست نمي

  :دارد كه قانون اساسي وجود دارد كه بيان مي دراصلي 
هـا و اسـتخدامِ    هـا و شـهرداري   جامعه به واسطه  تاسـيس ادارات دولتـي، وزارتخانـه   «

نيروهاي بيكار براي خدمات عمومي توسعه بازار كـار را تشـويق كـرده و بـه آن يـاري      
 ».رساند مي

زمستان شديد، اين اقدام  يكدر طول مثالً به عنوان يك اقدام موقت در زمان بحران، 
توانـد   مـي ) به استخدام دولت در آوردنِ نيروهاي بيكارشـده ( دهندگان مالياتجانب از 

چيـزي بـر   ايـن اقـدام    .كند بيمه عمل ميبراي اين كه مثل  .داشته باشد ياثرات خوب
هايي كـه اقتصـاد در بحـران     كند، و در دوره ها اضافه نميتعداد مشاغل و كل دستمزد

 .مانند را هم ندارد-چنين اثر ضمني بيمه نباشد،
 و سيسـتماتيك  يـك اقـدام دائمـي   اما خدمات دولتي با توجيه ايجاد اشتغال به مثابه 

و حـداكثر يـك   . تضـاد يـك  ، يـك امتنـاع  جعل خانمان برانداز، چيزي نيست جز يك 
شـود، زيـان    است از يك از منفعت كوچك؛ يعني همان  كـه ديـده مـي    نمايش بزرگ

  .شود اش آن چيزي است كه ديده نمي از منفعت بيشتر
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 دلّاالن     
 

شود؛ بنابراين تغيير آن در هنگـام   مند مي خدمات عمومي، توسط قانون تحميل و نظام
را » خدمات عمـومي «فايده باقي بماند و نام  ها بي تواند مدت ضرورت ساده نيست و مي

خـدمات  . ي جز آزار عمـومي نيسـت  هم براي خود نگه دارد، حتي وقتي كه ديگر چيز
هر كسـي پـس از   . خصوصي در فضاي اختيار؛ يعني مبتني بر مسووليت شخصي است

اين . تواند خواهد يا مي دهد كه مي آورد و از دست مي معامله آن چيزي را به دست مي
هاي رقابتي بـه طـور    هميشه به دنبال يك سودمندي واقعي است كه با ارزش خدمات

 .شود گيري مي دقيق اندازه
به همين دليل است كه اولي اغلب ايستا است؛ در حالي كه دومي پيرو شرايط پويـاي  

 .فرآيند است
رويه خدمات عمومي، با اتـالف شـديد انـرژي همـراه اسـت و بـه        در حالي كه رشد بي

آور ايـن   رود كه وضعيتي خطرناك و انگلـي در جامعـه بيابـد، شـگفت     سمتي پيش مي
مكاتـب جديـد تفكـر اقتصـادي، ايـن خصوصـيات را بـه خـدمات          است كه بسياري از

جايي خدماتي هستند كه پيش از  دهند و به دنبال جابه خصوصي و اختياري نسبت مي
 .شد اين توسط مشاغل گوناگون تامين مي

. نامند، پـر شـور هسـتند    مي» دالالن«اين مكاتب انديشه در حمله به كساني كه خود 
داران، بانكداران، انبارداران، كارآفرينان و تجار  ت براي سرمايهآنها در پي ايجاد محدودي
كننـده   كنند كه خود را واسطه ميـان توليدكننـده و مصـرف    هستند و آنها را متهم مي

يـا  . اند تا جيب هر دو سو را خالي كنند بدون آن كه به هيچ يك سودي برسانند كرده
بـه دولـت هسـتند از آن رو كـه اگـر در      طلبان به دنبال انتقال كار دالالن  مثال اصالح

 .ردتوان محدودشان ك دولت نباشند نمي
ها اين است كه پولي كـه دالالن بـراي ارائـه خدمتشـان از مـردم       مغالطه سوسياليست

پردازند را در  كنند، اما صداي پولي كه مردم به دولت مي گيرند را در بوق و كرنا مي مي
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اختالف آن چه جلوي چشمان است و آن چه بـراي   درك بار ديگر ما با عدم. آورند نمي
آنچـه ديـده   «و » شـود  آنچه ديده مي«فهمش نياز به استفاده از ذهن است مواجهيم؛ 

  .»شود نمي
و همزمان با بحران كشاورزي بـود كـه مكاتـب سوسياليسـتي      1847خصوصا در سال 

دانسـتند كـه    ي مـي آنها بـه خـوب  . كننده خود را به عوام بقبوالنند توانستند نظريه تباه
كشـند شـانس پـذيرش دارد؛     ترين تبليغات نيز در ميان مردمي كـه رنـج مـي    مضحك

  )ايد، ويرژيل انه(» .گرسنگي دستيار شيطان است«
احتكـار در  «، »استثمار انسان توسط انسان«: سپس با فرياد كلمات دهان پركني چون

  .بر منافع آن حجاب كشيدنددار كردند و  ، نام تجارت را لكه»انحصار«و » زمانه قحطي
چرا وظيفه آوردن مواد خوراكي از اياالت متحده و بندر كريمه را به تجـار  «آنها گفتند 

توانند كار تدارك مواد خوراكي را بر  ها نمي سپاريد؟ چرا دولت، مجلس و شهرداري مي
شـده   مامعهده بگيرند و انبارهايي را براي ذخيره تاسيس كنند؟ آنها مواد را به قيمت ت

در و  فروشند و مردم، اين مردم فقير، از باج دادن به تجارتي سـرخود، احمـق و بـي    مي
 .شوند پيكر آزاد مي

بـاجي كـه   » .شود چيزي است كه ديده مي«پردازند،  باجي كه مردم به تجارت آزاد مي
چيـزي  «مردم بايد به دولت يا نمايندگانش در نظامي سوسياليسـتي پرداخـت كننـد،    

 ».شود ديده نمياست كه 
پردازنـد چيسـت؟ دو انسـان     اما اين به اصطالح باجي كـه مـردم بـه تجـارت آزاد مـي     

كننـد و قيمـت پـس از     خدمتي را در كمال آزادي و در شرايط رقابت با هم مبادله مي
 .شود معامله تعيين مي

تواند آن را پر كند در اودسـا، درد   وقتي شكم گرسنه در پاريس است و گندمي كه مي
سـه راه بـراي حـل ايـن     . شود تا اينكه گندم به صاحب شكم برسد گرسنگي رفع نمي
توانند به كساني كه  هاي گرسنه خود به دنبال گندم بروند؛ مي انسان: مساله وجود دارد

تواننـد ماليـات بدهنـد و از ادارات     نقل گندم است اعتماد كنند؛ يا مـي  و كارشان حمل
 .دولتي اين كار را بخواهند

اين سه راهكار، كدام يك پرسودتر است؟ هميشه تاريخ، در همه كشورها، آزادترين، از 
ترين مردمـان در اغلـب اوقـات مختارانـه روش دوم را انتخـاب       روشنفكرترين، باتجربه
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كنم كه از نظر من همين مساله براي پرسودتر بودن اين روش  من اعتراف مي. اند كرده
زنـد كـه نـوع بشـر در مـورد       دس سـر بـاز مـي   ذهن من از پذيرش اين ح. كافي است

 .چنين با آن درگير بوده است، گرفتار فريبي بزرگ بوده باشد  اي كه اين مساله
 .به هر حال اجازه دهيد، مساله را بيازماييم

براي سي و شش ميليون شهروند، رفتن به اودسا براي تحصيل گندمي كـه نيازمندنـد   
مشـتريان  . ن اولين راهكار اصـال ممكـن نيسـت   امري به وضوح غيرعملي است؛ بنابراي

توانند خود از پس اين كار برآيند؛ بنـابراين بـه ناچـار بـه دالالن، حـال يـا ادارات        نمي
 .كنند دولتي يا تجار آزاد توسل مي

. ترينش در نظـر بگيـريم   به هر حال اجازه دهيد كه ما اولين روش را به عنوان طبيعي
اي اسـت   اين وظيفـه . است كه به فكر گندمش باشداساسا اين مسووليت خود گرسنه 

اگر كسي ديگر اين . بر عهده خود او؛ اين خدمتي است كه او به خويشتن بدهكار است
تمام آنچـه مـن در   . كند خدمت را براي او انجام دهد، او به ازاي اين كار حقي پيدا مي

 .دخواهم بگويم اين است كه خدمت دالالن حقي در خود دار اين جا مي
ها دالالن را انگل بخوانيم، سوال اين اسـت كـه    چون سوسياليست با اين احوال اگر هم

 كدام يك از اين دو انگل تقاضاي كمتري دارند؟
كنم آزاد است و اگر اين طـور نباشـد مگـر چـه اشـكالي در       كه من فرض مي( تجارت

انه وضعيت ها، تعيين روز با منفعت شخصي، مطالعه فرصت) دهد؟ استدالل من رخ مي
بينـي نيازهـا و احتيـاط بـه پـيش       محصول، دريافت گزارش از همه نقاط دنيـا، پـيش  

جـا شـريكاني دارد و منفعـت      هايش را حاضر يراق دارد، در همـه  او همه اسب. رود مي
دارد تا به كمترين قيمت ممكن بخرد، همه عمليـات را بـا كمتـرين     شخصي او را وامي

نه تنها بازرگانـان  . الترين نتيجه با كمترين زحمت برسدهزينه ممكن اجرا كند و به با
فرانسه كه بازرگانان سراسر دنيا نگران تهيه توشه فرانسه در وقت ضرورت هستند؛ اگر 

دارد كه كارشان را با كمترين هزينه به پيش ببرند، رقابت  منفعت شخصي آنها را وامي
مشـتريان نيـز اجـازه كسـب حـداكثر      دارد تا به  ميان آنها به همان ميزان آنها را وامي

رسد، منفعت تجار در اين است كـه آن را هـر چـه     ها مي وقتي گندم. منفعت را بدهند
زودتر بفروشند تا ريسكش را بپوشانند، سودش را كسب كنند و اگر فرصتي بود همان 

ها، غذا را  گذاران بخش خصوصي با مقايسه قيمت سرمايه. مسير را بار ديگر تكرار كنند
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كنند كه كميـابي بيشـتر    كنند و هميشه از جايي شروع مي در سراسر جهان پخش مي
شود؛ بنابراين هيچ سازماني قابل تصور نيست كـه   است؛ چرا كه نياز بيشتري حس مي

هـا قابـل    بهتر بتواند گرسنگي را رفع كند و زيبايي اين سازمان كه براي سوسياليسـت 
درست اسـت  . آيد كه آزاد و مختارانه است يدرك نيست، به وضوح از اين حقيقت بر م

نقـل، انبـار، حـق كميسـيون و چيزهـاي       و كه مشتريان به تجار به خاطر باربري، حمل
كند از پرداخـت   پردازند؛ اما در كدام نظامي، كسي كه گندم مصرف مي ديگر پولي مي

نيـز   »ارائـه خـدمت  «زند؟ البته عالوه بر آن، پرداخـت حـق    نقل سر باز مي و حق حمل
حـداقل  «شود، اين مقدار با رقابت به  ضروري است؛ اما تا آنجا كه به دالالن مربوط مي

يابد؛ و تا آنجا كه به عدالت مربـوط اسـت، امـر عجيبـي اسـت كـه        كاهش مي» ممكن
گران پاريس به تجار مارسي خدمت نكنند، در حالي كه تجار مارسي در خدمت  صنعت
 .گران پاريس هستند صنعت

ها، دولت جاي تجار بخش خصوصي را در امر تهيه آذوقه  برنامه سوسياليست اگر طبق
كنم به من نشان دهيد كـه هـر اقتصـادي كـه بـراي       شود؟ خواهش مي بگيرد، چه مي

هـا خواهـد بـود؟     فروشي آيا قيمت، قيمت خرده. گيرد مردم در نظر داريد كجا قرار مي
رداري در روزي معين، روز نياز بـه  هزار شه كه نمايندگان چهلرا تصور كنيد وضعيتي 
آيـا ايـن وضـعيت    . روند؛ اثر اين وضعيت را بر قيمـت تصـور كنيـد    گندم، به اودسا مي

هـاي كمتـر، ملوانـان     گذارد؟ آيا به كشتي نقل اثر نمي و اقتصادي جديد بر قيمت حمل
ن كـردن بـراي تمـام ايـ      توان ضرورت هزينـه  كمتر، انبارهاي كمتر نياز است يا آيا مي

گذارد؟ آيا نمايندگان شما  سازي بر سود تجار اثر مي چيزها را كنار گذاشت؟ آيا ذخيره
روند؟ آنها  روند؟ آيا آنها سفرشان را با عشقي برادرانه مي و مردم براي هيچ به اودسا مي

كنيـد كـه ايـن     خواهند زندگي كنند؟ آيا نبايد هزينه آنها را داد؟ شـما فكـر نمـي    نمي
گيرنـد و آن را   اي باشد كه تجـار مـي   ن بار بيش از دو يا سه درصد بهرهها هزارا هزينه

 كنند؟ ضمانت مي
تازه به دشواري وضع آن همه مالياتي فكر كنيد كه براي توزيع آن همه غذا مورد نيـاز  

اي كه عضو جدانشدني چنان كار عظيمي است فكـر   عدالتي و سوءاستفاده به بي. است
 .فكر كنيد كه دولت بايد بر دوش كشد به سهمگيني مسووليتي. كنيد
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اند، كساني كه در زمانـه محنـت ايـن     هايي كه اين بالهت را اختراع كرده سوسياليست
خواننـد؛ ايـن جـا     مـي » نگـر  آينـده «اند، خـود را   هاي توده كاشته مزخرفات را در ذهن

اي، چنين ظلم بـه زبـاني وجـود دارد و آن خطـر آن      خطري واقعي در چنين استفاده
يعني اين مردان بهتر » نگر  آينده«. كند كلمه و استدالل نهفته در پس آن را تهديد مي

توانند آينده را ببينند؛ و يعني تنها خطاي آنها اين است كه جلوتر از  از مردم عادي مي
اند؛ و اگر خدمات خصوصي كه خصوصـيتي انگلـي دارنـد، هنـوز محـدود       سده خويش

در . انـد  ها بسـي عقـب مانـده    ي است كه از سوسياليستاند، تقصير، متوجه مردم نشده
دانم كه بـه كـدام    ، دقيقا عكس اين مطلب درست است و من نمي»من«ذهن و دانش 

عهــد بربريتــي بايــد بــازگرديم تــا بــه آن ســطح از فهــم برســيم كــه قابــل قيــاس بــا 
 .ها باشد سوسياليست

ر جامعـه امـروز مخالفـت    احزاب جديد سوسياليست به طور متداوم با نهادهـاي آزاد د 
كنند كه يك جامعه آزاد در حقيقـت نهـادي مشـاركتي بـس      آنها درك نمي. كنند مي

 .سازند پردازشان مي تر از هر آن چيزي است كه آنها در ذهن خيال بزرگ
 :بگذاريد اين نكته را با مثالي روشن سازم
س بپوشد، بايـد  خواهد يك دست لبا خيزد و مي براي انسان وقتي صبح از خواب بر مي

كشي، آماده بـراي كشـت و بـا گياهـان خاصـي       اي از زمين باشد كه محصور، زه قطعه
آنهـا را    هاي گوسفند بايد بر آن چريده باشند؛ بايد كسـي پشـم   كشت شده باشد؛ گله

چيده باشد؛ اين پشم بايد ريسيده، بافته، رنگرزي و تبديل به پارچه شـده باشـد؛ ايـن    
و اين سلسـله كارهـا نيـاز بـه انبـوهي از      . وخته و لباس شده باشدپارچه بايد بريده، د

ديگران دارد؛ كساني كـه از ابزارهـاي كشـاورزي، آغـل گوسـفندان، كارخانجـات نـخ،        
 .كنند ها و چيزهايي ديگر استفاده مي آالت دوخت، گاري سنگ، ماشين زغال

سـت لبـاس   اگر جامعه واقعا يك نهاد مشاركتي نباشد، هر كسـي كـه بخواهـد يـك د    
بپوشد بايد همه اين كارها را به تنهايي انجـام دهـد، از اولـين كلنگـي كـه بـر زمـين        

 .شود خورد تا آخرين سوزني كه نخ مي مي
اما با افتخار به آمادگي براي مشاركت كه مشخصه متمايز كننده نوع بشر اسـت، ايـن   

بندي كارها ميان  كارها در ميان كثيري از كارگران تقسيم شده است و آنها اين تقسيم
كنند تـا آنجـا كـه وقتـي مصـرف بـاال        خود را براي هدفي مشترك بيشتر و بيشتر مي
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پـس از آن  . شـود  شود و صنعتي جديد برپـا مـي   رود كار تخصصي خاصي ايجاد مي مي
مساله توزيع عايدات است كه مبتني بر ارزش سهم مشاركت هر كس در كل كار انجام 

 اگر اين نهادي مشاركتي نيست، چيست؟دوست دارم بدانم . شده است
اش را نيـز از هـيچ توليـد     ترين ماده اوليه توجه كنيد، از آنجا كه هيچ كارگري كوچك

است، آنها مجبورند كه يكديگر را با خدمات مشترك ياري دهند تـا بـه هـدفي      نكرده
سبت توانند نسبت هر گروه به ديگران را مثل ن مشترك برسند؛ و توجه كنيد، همه مي

قدر مهم شـود كـه    نقل آن و اگر مثال در مسير كار، حمل. به همه فرض كنند» دالالن«
نفر اول را به كار گيرد، ريسندگي نفر دوم را و دوخت نفر سوم را؛ به كدام دليـل بايـد   

نقل نيسـت؟ آيـا كسـي     و از ديگران خوانده شود؟ آيا نيازي به حمل» تر انگلي«نفر اول 
اش را از مشـاركت   وقف آن كار نكرده است؟ آيا او وقت و زنـدگي اش را  وقت و زندگي

انـد يـا فقـط كـاري متفـاوت       دريغ داشته است؟ آيا ديگران كـاري بيشـتر از او كـرده   
شـان از عايـدي پرداخـت     اند؟ آيا به همگي آنها به نحو برابـري بـر اسـاس سـهم     كرده
معاملـه تعيـين    قيمـت را پـس از  «شود؛ سهمي كه مبتني بـر قـانوني اسـت كـه      نمي
؟ آيا اين تقسيم كار و اين آرايش كـه در كمـال آزادي رخ داده اسـت، هـدف     »كند مي

مشترك را برآورده نكرده است؟ آيا با همه اينها ما به سوسياليستي نيازمنديم كـه بـه   
ريزي بيايد و مستبدانه آرايش مختارانه ما را به هم بريزد و مهـر پايـان بـر     بهانه برنامه
هاي جمعي كند و روند پيشـرفت   هاي مجزا را جايگزين تالش ر بزند و تالشتقسيم كا

 تمدن را معكوس كند؟
تر اسـت   چنان كه من توصيف كردم از هر نوع مشاركت ديگري ضعيف آيا مشاركت آن

كنند، بـا   شوند، جايشان را خود انتخاب مي چون همه در آن به اختيار وارد و خارج مي
كننـد؟ آيـا    كنند و منافع شخصي خود را در آن دخيـل مـي   خود معامله مي  مسووليت

طلـب بيايـد و    مشاركتي كه سزاوار اين نام باشد، آني است كه يك به اصطالح اصـالح 
فرمول و خواسته خود را بر ما تحميل كند و همه نـوع بشـر را چنانكـه از آن سـخنان     

 آيد تحت فرمان خود بگيرد؟ برمي
يابد كه آنها بـر   انديشه را بيازمايد، بيشتر درمي» نگر آينده«هر كس بيشتر اين مكاتب 

پنداري غافالنه و تمايل به قدرتي استبدادي به نام اين تنزيه تكيه  چيزي جز خودمنزه
 .ندارند



 شود و قانون آنچه ديده نمي ،شود آنچه ديده مي

 ٣٤

ام  آن را در مقابل مدعياتي نوشـته . اميدوارم خوانندگان اين وجيزه را بر من ببخشايند
ه صـورت جـدي آزادي كـار و مبادلـه را تهديـد      اند و ب ها را گرفته كه صاحبانش رسانه

 .كنند مي
  
  
  

  ها  مـاليات    
  

 اري اسـت، مــاليات  ذگـ  مــاليات بهتـرين شـكل سـرمايه    «آيا تا بحـال شنيده ايد كه 
نگـه   پابرجـا را  هـا  خانواده شمار ازچه  ها مـاليات توجه كنيد كه. طراوت جاوداني است

آنها نامحدود و  پي بگيريد؛اقتصاد را بر يم آنها تان تاثير غيرمستق در ذهن ،داشته است
  ».درست مانند خود زندگي ،دانبيكران 

ابطالي را كه براي مسـاله پيشـين  مجبورم كه بار ديگر  آموزه فكريبراي مبارزه با اين 
آنقـدر   اَش يهـا  دانـد كـه بحـث    اقتصاد سياسي خيلي خوب مي. تكرار كنم ارائه كردم،

آهنگ باشد، اما همچـون باسـيلِ    خوش در گوش شنوندهها  نجذاب نيست كه تكرار آ
اقتصـاد   ]گفت كه كارش تكرارِ يك آهنگ با تغييرات جزئي است كه مي[دان  موسيقي

شده است كه تكرار اين آهنـگ اگـر    كامال متقاعدسياسي هم آهنگ خود را ساخته و 
  .نواز نباشد، الاقل آموزنده است گوش

برند در بخش آنچه  حقوق و دستمزدهاي خود ميدريافت ز فوايدي كه مقامات دولتي ا
كـه نصـيب توليدكننـدگان و فروشـندگان      هـم منـافعي  . گيـرد  قرار مي ،شود مي ديده

ايـن مـوارد   . گيـرد  جاي مـي  ،شود شود نيز در بخش آنچه ديده مي كـاالها به آنان مي
  .درست مقابل چشم شما قرار دارند

ان سعي در خالصي از آنها دارند در بخش آنچه ديـده  دهندگ كه مـاليات هايي زياناما 
گان كـاالها و خدمات از ايـن  فروشند سوتر بر فشاري كه آنگيرد و  مي، جاي شود نمي

هر گيرد،  ميقرار ، شود نيز چيزي است كه در بخش آنچه ديده نمي آيد، ناحيه وارد مي
  .چند كه از نظر عقالني بايد به سادگي قابل مشاهده باشد
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بـه ايـن    ،كنـد  بيشتر خـرج مـي   سنتي صد تا پنجتي يك مقام دولتي از جانب خود وق
امـا  . كمتـر خـرج كننـد    سـنتي  پنجدهندگان بايد يكصد  معني خواهد بود كه مـاليات

؛ شـود  انجام ميايجاباً كاري زيرا  ،مبلغي كه مقام دولتي خرج كرده قابل مشاهده است
زيـرا متاسـفانه او از انجـام     نيسـت، مشاهده  دهندگان قابل در حـالي كه مبلغ مـاليات
  .كاري بازداشته شده است

بخـش   سوخته و مـاليات را به باران زندگي توانيد كشور را به تكه زميني آفتاب شما مي
اما بايد از خودتان بپرسيد كه اين باران از . دهيد بنابراين آن را انجام مي. تشبيه نماييد

كشـد و آن   مـاليات نيست كه رطوبت خاك را بيرون ميآيد و آيا دقيقا همان  كجا مي
  .نمايد را خشك مي

آب با ارزش بيشتري دريافـت   ،شما بايد از خودتان بپرسيد كه آيا خاك از طريق باران
  .كند يا از طريق تبخير مقدار بيشتري را از دست مي دهد مي

شـمرده و   راسـانتي   صد پنج سيرت نيكست كه وقتي جيمز ا موضوع كامال روشن اين
هنگامي كـه يـك   . كند هيچ چيزي در قبال آن دريافت نمي ،دهد به مامور مـاليات مي
كند آن را در ازاي خريد مقـداري گنـدم يـا     را خرج مي سنتي پنجمامور دولتي يكصد 

نتيجـه نهـايي از دسـت رفـتن پـنج      . گرداند باز مي سيرت نيكشده به جيمز  كار انجام
  .استت سير نيكفرانك براي جيمز 

را مقامـات دولتـي   توان  ميكامال حقيقت دارد كه اغلب و تقريبا هميشه اگر بخواهيد، 
در ايـن  . ماينـد نارائـه   سـيرت  نيـك را به جيمز  معادل پنج فرانكخدمتي واداشت كه 

. شـود  شود و فقط يـك تبـادل انجـام مـي     صورت ديگر هيچ يك از طرفين متضرر نمي
حرف مـن ايـن   . شود بوط به كاربردهاي مفيد نميبنابراين بحث من به هيچ شكلي مر

بايد مفيـد بـودن آن را اثبـات     ،خواهيد يك دفتر دولتي تاسيس كنيد مياگر  است كه
نشان بدهيد كـه ايـن دفتـر خـدمتي كـه بـه او ارائـه         سيرت نيكبايد به جيمز . كنيد
بحث در بـاب   توان با اما نمي. كند برابري مي آنبا هزينه معادل  اش ارزشكه  نمايد مي

اش از محـلِ   كردنِ مقامِ دولتيِ مسئولِ آن دفتـر و خـانواده تحـت تكفـل      فوايد هزينه
تـوان   مبنايِ استدالل به سود تأسيس چنين دفتري قرار داد؛ نمي شان را حقوقِ دولتي

  . معرفي كرد زايي اشتغالتاسيس يك اداره دولتي را تقويت 
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به مقام  سنتي پنجخدمت واقعا مفيد يكصد در ازاي يك  سيرت نيكهنگامي كه جيمز 
براي خريـد يـك جفـت     سنتي پنجدرست مانند زماني است كه يكصد  ،دهد دولتي مي

امـا  . بستان است و امتيـازي برابـر دارد   اين يك ماجراي بده. پردازد كفش به كفاش مي
هـيچ   و ،دهـد  را بـه مقـام دولتـي مـي     سنتي پنجيكصد  سيرت نيكهنگامي كه جيمز 

اين درست مثل آن است كه پولش  ،كند تي معادل آن يا در ازاي آن دريافت نميخدم
اين مقـام دولتـي يكصـد    معنا است كه بگوييم  اين سخني بي. را به يك دزد داده باشد

اگـر جيمـزِ    ؛صنعت ملي مـا اسـتفاده خواهـد كـرد    در جهت سودآفرينيِ را  سانتي پنج
ا فراقـانوني كـه پـولِ او را در ازايِ هـيچ     سيرت در مسير خود با مزاحمِ قـانوني يـ   نيك
منـد شـود كـه     توانست از آن پول بهـره  داشت، همان اندازه مي ستاند، برخورد نمي مي

  .كند مند مي سارقِ اين پول خود را از آن بهره
شـود   بياييد خودمان را عادت بدهيم كه در مورد چيزها فقط بر اساس آنچه ديده مـي 

  .مد نظر داشته باشيم ،كه ديده نمي شوندهم  ي رابلكه چيزهاي ،قضاوت نكنيم
مجلس موسسان ؛ دليلش آن بود كه در بودمحاضر سـال گذشته من در كميته مـالي 

هاي مختلف مجحـروم   اي از حضور در كميته يافته سازمان اعضاي اوپوزيسيون به شكل
ما . داشتند كنندگان قانون اساسي رفتاري هوشمندانه تنظيماز اين جهت  .نشده بودند

من زنـدگي خـود را صـرف مبـارزه بـا مـردان حـزب        «: گفت شنيديم كه ام تييرز مي
رويـارويي بـا يـك خطـر      ، در اثـر در نهايـت . طلب و حزب مذهبيون كـرده ام  سلطنت

در آنجا . اي با هم داشتيم مشترك مجبور شدم با آنها آشنا شوم و گفتگوهاي صميمانه
  ».ي كه تصورش را داشتم نيستندبود كه متوجه شدم آنها هيوالهاي

شود و اگر اكثريـت   كنند تشديد مي هايي كه با هم برخورد نمي خصومت بين گروه! بله
ايـن احتمــال    ،دادند كه چند عضو اندك اقليت به داخل كميته نفوذ كننـد  اجازه مي

وجود داشت كه دو طرف يكديگر را بهتر بشناسند و متوجه بشوند كه نظراتشان فاصله 
 ،شـد  چنان كه تصور ميشان  طرف مقابل  هاي نيتتر  ادي از هم ندارد و از همه مهمزي

  .بدطينت نبود
هر بار كه يكي از همكاران درباره  .به هر حـال من سـال گذشته در كميته مـالي بودم

در يك رقم نه چندان كـم و نـه   حقوق رييس جمهور يا اعضاي كابينه يا سفرا  تثبيت
  : كرد، به او گفته مي شد يصحبت مچندان زياد 
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با . به ادارات دولتي ببخشيم براي دادن خدمات مناسب ما بايد حسي از اعتبار و وقار«
اگـر تعـداد   . توانيم مرداني بزرگ و شايسته را به سوي آن جذب نمـاييم  اين روش مي

جمهوري بروند و او هميشه مجبور بـه رد   بخت به سوي رييس بيشماري از مردم نگون
هايِ مشـروطه،   در حكومت. در موقعيتي دردناك قرار خواهد گرفت ،به آنها شودكمك 

هـاي   سـازمان  الزمـه كـار   ديپلماتيـك هايِ وزارتي و  كمي تفاخر و تظاهر در ساختمان
  ».و سخناني اينچنين .است دولتي

هـاي   هايي هواداري يا مخالفت شود، قطعا نياز بـه موشـكافي   براي اينكه با چنين بحث
شـده   خواه برآوردهاي انجـام  تكيه دارند،منافع عامه اين مباحثات به . واهد بوددقيق خ
 مباحثاتي را بيان كنم كهمتعدد از  يتوانم موارد و من شخصا مي؛ يا غلط باشد درست

  .تبا نظرتنگي و خست يا حسادت رد شده اس
رم شرمسـار  دهد، آنچه مرا از آوازه عقالني كشـو  اما آنچه ذهن اقتصاددان مرا تكان مي

بـه سـوي   ) كه هميشه انجام مي دهنـد (ها  كند، هنگامي است كه آنها از اين بحث مي
  ): هميشه به اينجا مي رسدكه (شوند  ابتذالي پوچ كشيده مي

. دولتي موجب تشويق هنر، صنعت و اشتغال اسـت  ادارات تجمالت زياد ،عالوه بر آن«
ريخـتن زنـدگي در   ي نيسـت جـز   چيزرييس دولت و وزراي آن هايِ  برگزاري ضيافت

كاهش حقوق و درآمـد آنـان صـنعت شـهر پـاريس و همزمـان        .يسياس بدنههاي  رگ
   ».نمايد ميتمامي كشور را دچار گرسنگي 

در  يـد؛ پس آقايان، به خاطر خدا هم كه شده دست كم به علـم حسـاب احتـرام بگذار   
ديگر الزاما بـه آن  افزودنِ يك رقم مشخص به يك رقم نگوييد كه  همجلس ملي فرانس

فزايد؛ نگوييد كه نتيجه به اين بسـتگي دارد كـه آن رقـم از بـاال بـه آن ديگـري       ا نمي
اگر از علم حساب ترس نداريد، الاقل از آن شـرم كنيـد،   . افزوده شده باشد يا از پايين

   .كند علم حساب مغالطه شما را تاييد نمي
كـرده ام تـا بـه ازاي يكصـد     خوب، حـاال فرض كنيـد كـه مـن كـارگري را اسـتخدام      

بعد از عقد اين قـرارداد بـين مـن و آن    . در مزرعه من يك گودال حفر كند سانتي پنج
گيـرد و آن را بـه    از مـن مـي   سـانتي  پنجيكصد رسد و  سر مي مسئول مـالياتكارگر، 

پرداخـت ايـن مــاليات مـرا از بـه جـاي آوردن تعهـدم در آن        . رساند وزارت كشور مي
ديگر به  ظرف غذاياما وزير كشور يك  ،شود قرارداد ما نقض ميدارد، و  ميقرارداد باز 
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را مشـوق صـنعت   مــالياتي   توانيد اين هزينه بر چه اساسي مي. كند شامش اضافه مي
كـار  نيـروي  ساده مصـرف و   انتـقالبينيد كه اين فقط يك  ملي كشور بدانيد؟ آيا نمي

اما زهكشي آب ، درست است ؛كرده است تر است؟ يك وزير كابينه غذاي خود را مجلل
يـك  . و ايـن نيـز درسـت اسـت     ؛مزرعه يك كشاورز نيـز بـه مشـكل برخـورده اسـت     

اما يـك كـارگر    ،دريافت كرده است سانتي پنجكننده ميهماني در پاريس يكصد  برگزار
توان گفت اين است كـه ضـيافت    همه آنچه مي. حفاري پنج فرانك از دست داده است

رگزاركننده ميهماني قابل رويت هستند و مزرعه خشك و كارگر بيكـار  شام رسمي و ب
  .شوند ديده نمي

اندازه اثبات اينكه در اقتصاد سياسي دو بعالوه دو مساوي چهار است چه ! خداي خوبم
گوش فرا «دهند كه  فرياد سر ميمردم موفق به اين كار بشويد هم و اگر  مشكل است؛

اما بعد از ايـن همـه نيـز    » است  كننده خستهه غايت دادن به مباحثي چنين بديهي، ب
 .نكرده ايدشما چيزي را به آنها ثابت اندازند، گويي  رأي خود را چنان به صندوق مي

  
  
  

  تئاتر و هنرهاي زيبا    
  

  بايست براي هنر قائل به تسهيالت حمايتي باشد؟ آيا دولت مي
  .توان سخن راند مي موافقت يا مخالفت با اين موضوع بسيار يقيناً در

تواند اينگونه اظهار نظر نمايد كه،  در پشتيباني از سيستم حمايتهاي مـالي، شخص مي
بخشد و نيـز آن را از اشـتغاالت مـادي دور     هنر روح ملت را وسعت، ارتقاء و بهبود مي

بخشـد و در نتيجـه بـه نحـوي مطلـوب بـر آداب،        نمايد به آن احساس زيبايي مـي  مي
خواهد اثر به نحوي مطلوب و مناسب  ملت صنعت آن رقيات و نيز حتي بها، اخال عرف

چـه   ]پـاريس [كنسرواتوار و  ]پاريس[ موسيقي فرانسوي بدون تئاتر ايتاليايي. گذاشت
و  ي هنـري هـا  بـدون مجموعـه   كجـا بـود؟   تئاتر فرانسوي در فقدانِهنر درام  بود؟ مي

توان جلـوتر   حتي مي رار داشت؟در چه وضعيتي ق سازي نقاشي و مجسمه هاي ما موزه
اسـتعداد  آيـا   زيبـا  ياز هنرهـا حمايـت دولـت   و  گراييبدون تمركز پرسيد كهو رفت 
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محصـوالت خـود را بـه     شد تا بتوانـد  چنين متحول ميبرانگيز كارگر فرانسوي  تحسين
احتياطي نخواهد بـود كـه ايـن     آيا اوج بي ،با وجود چنين نتايجي ؟فرستدبتمام جهان 

 كـه در تحليـل   فرانسـوي تعمـيم نـدهيم    شهروندان در وصف تماميمعقول را ارزيابي 
  ؟ گر سازند فرانسوي را در انظارِ اروپاييان جلوهشهرت و شكوه  توانسته اند نهايي،

هـا   هاي ديگري نيز وجود دارند، كه كم هم نيستند، و تـوانِ متقاعدكننـده آن   استدالل
درجه اول مسـئله  در . كنم ها را انكار نمي آن منديِ ها نيست، و من قدرت نيز كم از اين
افزودن و كامـل كـردنِ   به منظور حق دارد  آيا قانونگذار. شود مطرح مي عدالت توزيعي

اگر شما «: المارتن گفته استو د ها را واكاود؟ منافعِ اهاليِ حرفه هنر، دستمزدهايِ آن
ادامه  منطقاً ا ادامه خواهيد داد؟اين راه را تا كجحمايت مـالي را از تئاتر كنار بگذاريد، 

 هـاي  هـا، مؤسسـات و كتابخانـه    ، مـوزه ها دانشگاه تعطيل كردنملزم به اين راه شما را 
خواهـان حمايـت دولـت از    اگر شما  داد كهتوان اينگونه پاسخ  مي» ؟كردخواهد  كشور

خط  اينآيا  توان شما را متوقف كرد؟ كجا ميباشد  هر آنچه كه خوب و مفيد است، مي
فهرسـت بلنـدبااليي نخواهيـد كـرد مشـتمل بـر       ملـزم بـه تنظـيم    شما را  سير منطقاً

 دولت حمايت مـالي از اين كهبه عالوه، آيا  كشاورزي، صنعت، تجارت، رفاه و آموزش؟
نيـافتني   چنين اطميناني بسيار دست؟ ، مطمئن ايدباشد قطعاً حاميِ پيشرفت هنر مي

گيرنـد و موفـق    بينيم كه تئاترهـايي كـه رونـق مـي     ، و ما با چشمان خود مينمايد مي
بـا دقـت   . ندا خود به فعاليت مشغول وكار كسبسود  هببا تكيه كه آنهايي اند  هستند،

انگيزاند و ايـن   تمنّا نياز را و نياز تمنّا را برمي در نهايتتوان دريافت كه  نظر بيشتر مي
شـوند؛ و در ايـن    شـتر و بيشـتر مـي   ها را بـرآورد، بي  دو با هم تا آنجا كه ثروت ملي آن

دولـت را  ميان، دخالت دولت امري مخرب است، چرا كه ثروت ملي هر چه كه باشـد،  
هايِ خود تشويق كند، بي آن كـه زيـاني    يارايِ آن نيست كه صنايعِ لوكس را با كمك

به صنايعِ ضروري نرساند، و اين مداخله در نهايت به پيشرفت طبيعـي تمـدن آسـيب    
مصـنوعي نيازهـا،    جـا كـردن غيرطبيعـي و    جابهتوان متذكر شد كه اين  مي .رساند مي

ثبات و خطرنـاكي قـرار خواهـد     را در وضعيت بي ها كار و جمعيت، ملتنيروي سالئق، 
  .محروم خواهد ساختاستوار  گاه تكيهيك  ازها  داد و آن

را خواهـان   اين مخالفان نظمـي . هستندن مداخله دولت اداليلي مخالفبرخي از ها  اين
نماينـد و در نتيجـه    مـي را بـرآورده   شـان  تمنّاهـاي شـهروندان نيازهـا و   اند كه در آن 
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نمـايم كـه شخصـاً از     من اعتـراف مـي  . شان را هدايت نمايند هايِ فعاليتبايد خودشان 
رغبت و حركت بايد از پايين باشد نه از بـاال، از طـرف   . باشم طرفداران اين انتخاب مي

و دكترين مخالف ايـن نظـر، منجـر بـه نـابودي       ؛نه از طرف قانونگذارشهروندان باشد 
  .شود آزادي و كرامت انساني مي

سـنجيده  ابه همان اندازه كه ن اي گيري چنين استنباط و نتيجه نكته ديگر اين كه ولي
ها كه به چنـين اسـتدالهايي    آن دانيد آيا ميو  .هستاست، ظالمانه و غيرمنصفانه نيز 

 ؟ زماني كه ما با حمايـت مــالي  كنند ميمتهم را به چه  اقتصاددانانند، انداز چنگ مي
دشمن شويم و  آن صنايع متهم ميضديت با به نماييم، ما  مخالفت مي دولت از صنايع

تنها خواهان آن شده ايم كه زيرا ما چرا؟ . شويم ي آن صنايع معرفي ميها تمام فعاليت
را خـود و بـدون تحميـل     خود خورِ و پاداش در پيگيري شوندها داوطلبانه  اين فعاليت

دولت در نهادهـاي    اين گونه است كه وقتي ما با مداخله. شدن به ديگران كسب كنند
درخواسـت عـدم مداخلـه    شويم؛ وقتي  كنيم، خداناباور معرفي مي مذهبي مخالفت مي

از  كنـيم، بـه معنـاي بيـزاري مـا      در آموزش از طريقِ وضع مـاليات را مطرح مي دولت
اگر بگوييم دولت نبايد به وسيله مــاليات، يـك ارزش مصـنوعي بـه      روشنگري است؛

 ملـك و زمـين ايـم و دشـمن    بدهد، مـا دشـمن    يصنعتهاي  بخشزمين يا به برخي 
مـورد  هنـر را   اهاليدولت نبايد  بر اين باور باشيم كهاگر ما . شاغل در صنايع كارگرانِ

  .دانند فايده مي يي هستيم كه هنر را بيبربرهاآنگاه ، قرار دهدحمايت مـالي 
وقتي ما خواهانِ حمايت دولت از . نمايم من با تمام وجودم با اين استنباط مخالفت مي

 شـويم بـي آن كـه     مـي  و هنـر  نيروي كارمذهب، آموزش، دارايي، توسعه و تعاليِ آزاد
از جيبِ آن يكي ها را در فهرست پرداختيِ خود و در واقع  دولت هر يك از اين فعاليت

. هـا را از هسـتي سـاقط كنـيم     ديگر قرار دهد، به دنبالِ اين فكر ابلهانه نيستيم كه آن
تمام اين نيروهاي حياتي جامعـه بايـد بـه صـورت      ما بر اين باور ايم كه برعكس، بلكه

گونـه كـه امـروز     نآآزادي توسعه يابند و هيچ كدام از آنها نبايـد،  با حفظ و  هماهنگ
  .نظمي باشد كنيم، يك منبع مشكل، سوء استفاده، استبداد و بي يمشاهده م

نظارت دولتـي  و نه  دولت را دارد مخالفان ما معتقدند كه فعاليتي كه نه حمايت مـالي
  . به انسانذار است، نه گقانون هآنها ب ايمان. ما مخالف آن هستيم. خواهد شدمنسوخ  را
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، ما ]اصل توسعه آزاد[ براساس اين اصل«كه  نظر آقاي دو المارتين درباره ما اين است
آورنـد، از   هاي عمومي را كه ثروت و شرافت براي اين كشور به همراه مي بايد نمايشگاه
  ».ميان برداريم

دولت از يك حمايت مـالي قطع دهم كه از نظر شما،  المارتن پاسخ ميآقاي دو من به 
گيري از اين باور شما نشأت  ن نتيجهاي. فعاليت به معناي نسخ و الغاي آن فعاليت است

از ايـن رو  تواند وجود داشته باشـد،   نميجز بنا به اراده دولت يچ چيزي گيرد كه ه مي
حيـات نـدارد مگـر آنكـه از      فعـاليتي هـيچ  رسـيد كـه    است كه شما به اين نتيجه مي

و مـن  ايد مخـالفم،   ليكن من با مثـالي كه شما انتخاب كرده و. ها حيات بگيرد مـاليات
كـه   اسـت آنـي   هنـري  ترين نمايشـگاه  شكوهبا و ترين شوم كه بزرگ به شما متذكر مي
تـوانم كلمـه    ، و مـن حتـي مـي   بر پا شده استترين مفهوم  جهاني و براساس آزادترين

و آن چيـزي  ، بـي آن كـه اغراقـي باشـد     كار برمنيز در وصف آن به را » بشردوستانه«
است، و تنها نمايشگاهي اسـت  در لندن برپا  در حـال حاضرنيست جز نمايشگاهي كه 

 .دولتـي آن را اسـتقرار نبخشـيده اسـت     هيچ مداخله دولتي و هيچ حمايت مــالي كه 
بـا حمايـت    1851منظور نمايشگاه بزرگ در هايد پارك لنـدن اسـت كـه در ســال     [

 اي هـايِ جهـاني   آن نمايشگاه نخسـتين دوره از نمايشـگاه  . انجمن هنري لندن برپا بود
  ]مترجم. ود، كه در لندن و در كاخ بلورين، كريستال پاالس، برگزار شدندب

داليـل ديگـري را نيـز     كـه  تـذكر شـد  مگونه توان دوباره اين  مي هنرهاي زيبادر باب 
 بـا  است كـه متوجه  آگاه خواننده .هايِ دولتي ارائه كرد توان له و عليه نظامِ حمايت مي

اليـل يـا انتخـاب    اشاره به همه آن دتياجي به توجه به اهداف خاص اين مقاله، من اح
  .ميان آنها را ندارم

تـوانم بـدون پاسـخ     اند كه مـن نمـي   المارتن يك بحث را مطرح كردهو دآقاي  ليكن و
هاي اين مطالعه اقتصادي را روشـن   زيرا اين بحث كامالً محدوديت ،دادن از آن بگذرم

  .نمايد مي
  :او گفته است

طبيعـت  . استخدام: تواند در يك كلمه خالصه شود تئاتر مي مسئله اقتصادي در مورد«
هاي ديگـر يـك    است؛ استخدام در حوزه تئاتر مثل حوزهاهميت  كم در اينجا استخدام

بـا  دانيـد،   ، همـانطور كـه شـما مـي    هايِ نمـايش  سـالن .اشتغال مولّد و سودمند است
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ن لبـاس، معمـاران و   ، طراحـا هـا ، دكوراتورها تراش ، سنگها نقاشدستمزدهايي كه به 
كنند، و اينها خود بـه بسـياري از    مي پردازند معاش هشتاد هزار نفر را تأمين ميغيره 
 دلسـوزيِ بخشند، از اين رو مستحق اند كـه   هاي صنعتي اين پايتخت حيات مي بخش

  »!شما را طلب كنند
  .»دولتهاي مـالي  حمايت«: آن را اين گونه بفهميد ؟»شما دلسوزيِ«

  :افزايند ادامه مي ايشان در
بـراي   يو كـاالهاي مصـرف  هايِ شغلي فرصتهاي موجود در پاريس  تفريحات و لذت«

هزار  دوصددستمزد و نان   هايِ پاريسي خرجي اين خاصهسازد و  ادارات استاني مهيا مي
از صـنعت پيچيـده هنرهـاي نمايشـي در      كنـد كـه   را فراهم ميكارگر از تمام صنوف 

 هـاي باشـكوهي   لذتكنند و اين گونه سهم خود را از  ار معاش ميفرانسه امر جمهوري
تأمين ملزومات زنـدگي  گردانيده است، و اين سهم همان كه فرانسه را پرآوازه  برند مي

هـا   شما اين شصت هزار فرانـك را بـه ايـن   . است شان و فرزندان ها خانوادهها،  براي آن
  ].حسين بر شمابسيار ت! بسيار خوب! بسيار خوب[» .پردازيد مي

بـه   قضـاوت ايـن  بـار   قطعـاً  البتـه  »!بسـيار بـد  ! بسيار بـد «از نظر من، بايد بگويم كه 
  .شود كه دغدغه ما است محدود مي هاي اقتصادي بحث

هـاي   نصـيب كـارگران شـاغل در ســالن    شصت هزار فرانـك  البته قطعاً بخشي از اين 
اگـر  . قطعـي اسـت  ر ميان راه نان د هتكّدر هر حـال، گُم شدن اندكي  .شود نمايش مي

حتـي در يابـد كـه    يك نفر اين موضوع را به دقت مورد مداقّه قرار دهد، ممكن اسـت  
خواهند بـود اگـر    اقبال خوشكارگران . رود بخش اعظم اين قُرصِ نان جايِ ديگري مي

تصور نمايم كـه تمـام   مجبور ام كه ليكن من  و !بماند خرده نان برايشان باقي يمقدار
نقاشـان، دكوراتورهـا، طراحـان لبـاس، آرايشـگران، و غيـره        نصيبهاي مـالي  حمايت
  .شود ؛ يعني همان كه ديده مي.شدخواهد 

هـزار   تمنابع مــالي ايـن شصـ   . استآيد؟ اين روي ديگر سكه  از كجا مي پول اين اما
گيري در انجمن  رأييك رفت اگر  و اين پول به كجا ميشود؟  فرانك از كجا تأمين مي

ل بـه خيابـان گرِ  ] متـرجم . خيابان انجمن شهر پـاريس [لي از خيابان ريوِآن را  شهر نـ 
چيـزي  اين آن ؟ كرد هدايت نمي] مترجم. فروشندگان اداوات و وسايل نمايشي  راسته[

  .شود كه ديده نمياست 
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نيست كه جرآت اين را داشته باشد كه پيداييِ ايـن رقـم و خـارج    مطمئناً، هيچ كس 
بشمارد؛ ادعايِ ايـن كـه ايـن رقـم      رأي قانونگذاررا محصولِ دوق رأي از صنآن  شدنِ
شصـت هـزار    آنگـر   معجزه رأيِ اين بدوناست و بيانِ اين كه  ثروت ملي اي بر افزوده

همچنـين بايـد تصـديق    . ماند، گزاف و ناروا اسـت  باقي ميفرانك غيرملموس و نامرئي 
بدهـد آن اسـت كـه مبـادرت بـه       توانـد انجـام   كرد كه تمام آن چيزي كه اكثريت مي

و نهايتـاً   ،شـود از جايي به جاي ديگر منتقـل  مبلغي كه كند  گيري درباره اين تصميم
  .تواند برايِ بيش از يك مقصود صرف شود اين پولنمي

شود،  اش مي ملزم به پرداخت كننده مـاليات پرداختهر يك فرانكي كه كه  استواضح 
با پرداخت اين يك فرانـك،  مبرهن است كه . مي شود او خارج اختيارِيِ  از حوزهديگر 
كسـب   يـك فرانـك   همـان  دارا بودنِيِ  توانست به واسطه از كسبِ رضايتي كه ميوي 

يِ يـك فرانـك آن سـطح از     توانست بـه انـدازه   ي كه مي، و كارگرشود كند، محروم مي
بـه  اشـد،  ، هـر كـس كـه ب   يِ مـاليانت فـراهم كنـد   كننده رضايتمندي را برايِ پرداخت

  .كمتري دريافت مي كند حقوق و دستمزديِ يك فرانك  اندازه
چيزي، هر چـه كـه    مي 16كه رأي نيفتيم توهم كودكانه  به دامِ ايناجازه ندهيد كه 

امـوال و دسـتمزدها   رأي تنها و تنها آن. است »افزوده«ملي باشد، به ثروت و اشتغالِ 
  .نه چيزِ ديگررا توزيع كرده است و 

مندي و نوع خاصي از اشتغال جايگزينِ عقـالً  رضايتخاصي از نوع توان گفت كه  ميآيا 
اين ميداني است كه من تواني جنگيدن در آن  و اخالقاً برتري برايِ انوع ديگر هستند؟

، دهندگان شصت هزار فرانك از مـالياتاين اخذ  باكه پاسخ من اين گونه است . را دارم
به همين دهيد و  بافان و آهنگران را كاهش مي نان، فرشزنان، نهرك مشما دستمزد شخ

دستمزدهاي خوانندگان، آرايشـگران، دكوراتورهـا و طراحـان لبـاس را افـزايش       اندازه
. تر بودن طبقه اخير را بر طبقه قبلـي اثبـات نمايـد    تواند مهم هيچ چيز نمي. دهيد مي

سـودمندي و  رد كه كار صـاحبان  دا وي اظهار مي. المارتن اين ادعا را نيز نداردود آقايِ
بيشـتر از  مولـد بـودنِ آن قطعـاً    و ها اسـت   ديگر حرفهفن نمايش به اندازه ثمربخشيِ 

هـايِ   و دقيقاً به همين دليل است كه ايشـان خواهـانِ يارانـه   ، هم نيست كارهايِ ديگر
  .دولتي برايِ اين حرفه هستند
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در بحـث مـن جـايي     رهايِ مختلففضيلت كاارزش ذاتي و  يِ اما به هر حـال، مقايسه
 آقـايِ كاري كه من در اينجا بايد انجام دهـم، نشـان دادن ايـن اسـت كـه اگـر       . ندارد

از يــك طــرف  ،دهنــد را مــورد حمايــت قــرار مــي اوهــايي كــه نظــر  المــارتن و آنود
ايد، مورد من آمده توسط كساني كه نيازهاي بازيگران را تأمين مي دست هدستمزدهاي ب

يِ كسـاني كـه نيازهـايِ     رفتـه  ازدسـت  درآمدهايِ و از سويِ ديگر، بردهند،  توجه قرار
خـود را   ها باب ريشـخند  آنآنگاه ، چشم بپوشند، نمايند دهندگان را تأمين مي مـاليات

هـا در   اگـر آن . را با هم اشتباه گرفته انـد » سود«و » بازتخصيص«گشوده اند؛ چرا كه 
، كردنـد  مي هاي مـالي نامحدود درخواست حمايتبايستي  نظريه خود معقول بودند مي

، در صـحيح اسـت   شصـت هـزار فرانـك    ويك فرانك اي اگر برايِ  چرا كه چنين گزاره
  .هم صادق است يك بيليون فرانك، برايِ همان شرايط

اثبـات   يِ اسـتوار  سودمنديِ آن را بر اساسِ ادلّـه زماني كه بحث مـاليات است، ! آقايان
عمومي طبقه كارگر را زنده نگه  مخارجِ«پايه كه  بيتأكيد يِ اين  سطهبه وانه به  كنيد،
؛ اين كـه  ضروري است اش دانستنرا مي پوشاند كه واقعيتي  چنين تأكيدي. »دارد مي

، و در نتيجه ممكن است يـك  استخصوصي مخارجِ عمومي هميشه جايگزين  مخارجِ
كـارگري در كـل    ي به طبقه هيچ چيزيحمايت كند اما كارگر را به جاي كارگر ديگر 

است، چرا كـه  به طور كامل ناموجه شما مد روز است، ليكن  دليلِ. اضافه نخواهد كرد
 در آن غلط استاستدالل فرآيند.  

  
  

  ايجاد مانع در تجارت    
  

ن ايـن نـام را جعـل      اين نام را من به وي نداده ام( 3گر آقاي حمايت ؛ آقايِ شـارل دوپـ
هاي معـدن واقـع در    سرمايه خود را در اين راه صرف كرد كه سنگعمر و ) كرده است

ايـن در حــالي اسـت كـه طبيعـت بـا       . زمين خود را استخراج و به آهن تبـديل كنـد  
اسـت؛ از  تري را براي آنان فراهم كـرده   و شرايط مناسب است تر بوده ها مهربان بلژيكي

                                                 
طرفدار نظريه حمايتي بر اين اعتقاد است كه صنايع داخلي را بايد با بستن گمرك بر روي واردات و . 3

  . مورد حمايت قرار داد ،تشويق به اين امر
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انستند آهـن خـود را بـا قيمـت     تو مي ها ، بلژيكيگر در مقايسه با آقاي حمايت اين رو،
ها قادر بودند از  اين امر به اين مفهوم است كه فرانسوي .ها بفروشند بهتري به فرانسوي

طريق خريد از مردم خوب سـواحل شمــالي فرانسـه و بلژيـك، بـا كـار كمتـر، آهـن         
بنابراين با توجه به منافع شخصي ناشـي از ايـن امـر، آنـان     . دست آورند هبيشتري را ب

گروه كثيري شاهد هر روز گر  آقايِ حمايتبرداري كامل را از اين وضعيت نموده و  هبهر
 بـود زنـان   ها، آهنگران و شـخم  سازان، مكانيك سازان، كارگران معادن آهن، ارابه از ميخ

هاي خود به دنبال تامين آهن مورد نيـاز خـود از بلژيـك     كه شخصاً يا از طريق واسطه
  . گر از اين وضعيت خرسند نبود يتو البته آقاي حما ؛بودند

با توسـل  (وي در پي آن بود تا با اين وضعيت مقابله كرده و از طريق فيزيكي  ،در ابتدا
توجـه بـه صـدماتي كـه تنهـا       متوقف سازد و در واقع بـا اين تجاوز به خود را ) به زور

ود گفت كه لذا با خ. توانست انجام دهد ترين اقدامي بود كه مي متوجه وي بود، اين كم
هـايم را برخـواهم داشـت و در صـورت      تيـر و فشـنگ   خود را مجهز خواهم كرد، هفت

او را خواهم كشـت چـرا   ... ساز، مكانيك ابهعرساز،  ، ميخگريمواجهه با اولين كارگر آهن
كه آنان بيش از هر چيز به فكر سود و منافع خود هستند و اين كار من، درسي خـوب  

  . به آنان خواهد داد
ش خطـور كـرد و   ا سازي خود بود، ناگهان فكـري بـه ذهـن    امي كه در حـال آمادههنگ

لحظاتي تامل كرد كه اين امكان نيز وجود دارد كه هموطنان وي و همچنين دشمنان 
او نيز در مقام دفاع از خود برآمده و نه تنها اجازه ندهند تـا مـن آنـان را بكشـم بلكـه      

 ي اگـر مـن همـه    ،عـالوه بـر آن  . بكشـند ممكن است قضيه معكوس شده و آنان مـرا  
توانيم از تمامي مرزها دفاع كنيم و باالخره  كار گيرم، ما نميه مستخدمان خود را هم ب

هاي زيادي را بر من تحميل خواهد كرد كه بهـاي   اين كه تمامي مراحل مذكور، هزينه
  . آن بيش از ارزشي است كه اين كار براي من خواهد داشت

رفت كه خود را مستعفي نموده و هماننـد ديگـران آزاد گـردد كـه      يگر م آقاي حمايت
  . ش خطور كردا اي درخشان در ذهن ناگهان ايده

او از خـود  . در پاريس وجود دارد سازي بزرگ قانون يِ كارخانهاو به خاطر آورد كه يك 
پرسيد كه قانون چيست؟ معياري است كه هرگاه به اطالع عموم برسد، اعم از خوب يا 

براي اجـراي ايـن قـانون يـك     . افراد ملزم به اطاعت و تبعيت از آن هستند ي د، همهب
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نيروي پليس سازمان يافته است كه براي ايجاد آن نيرو، از مردم پول و نيروي انسـاني  
  . دريافت شده است

اي دريافـت   در پـاريس مصـوبه   سازي قانون يِ كارخانهوي در اين انديشه بود كه از اين 
ايـن اقـدام وي   . آهن بلژيك ممنوع اعـالم گـردد  ) ورود و خروج(بر اين كه كند مبني 

  : توانست نتايج ذيل را براي او در پي داشته باشد مي
دولت جايگزين تعداد اندك مستخدماني خواهد شد كه من قصد داشتم به سـرحدات  

... ها و نيكسازان، مكا آهنگران، ميخ ن از فرزندانِبا سپاهي متشكل از هزاران تَ. بفرستم
هزار  20سپس جهت حفظ شرايط روحي و بهداشت اين . كردند كه از من نافرماني مي

. دريافت خواهد شـد ... زنان و ميليون فرانك از همين آهنگران، شخم 25افسر گمرك، 
اي نيز بـراي   اين اساس، حمايت بهتري نيز صورت خواهد گرفت و هيچ گونه هزينه بر

  . من نخواهد داشت
  . گري كارگران معدن قرار نخواهم گرفت معرض خطر ناشي از وحشيمن در 

  . من آهن خود را به قيمت موردنظر خود خواهم فروخت
اين به . من از اين كه شمار زيادي از مردم اين گونه فريب خورده اند، لذت خواهم برد

وپـا  آنان خواهد آموخت كه همواره خود را مناديان، پيشروان و مشـوقان توسـعه در ار  
  . ارزد گرچه اين حركت دشواري است ليكن به زحمت امتحان آن مي. قلمداد كنند

شايد من يك بـار ديگـر هـم ايـن     . (رفت سازي قانونيِ  كارخانهگر به  لذا آقاي حمايت
خـواهم   داستان تاريك و معامالت مخفيانه را بـازگو كـرده باشـم لـيكن ايـن بـار مـي       

وي بحث زير را بـا  ) ر آشكار براي همگان بيان كنمهايي را كه او برداشت را به طو گام
  : گذاري مطرح كرد عالي جنابان، نمايندگان مجلس قانون

شـود و همـين امـر سـبب      فرانـك فروختـه مـي    10آهن بلژيك در فرانسه به قيمت «
تـرجيح مـن ايـن    . ت شوممگردد تا من نيز مجبور به فروش آهن خود به همين قي مي

ليكن به دليل وجـود آهـن لعنتـي     ،فرانك بفروشم 15قيمت است كه آهن خود را به 
ورود آهـن   ي لذا خواستار ايجاد قانوني هستم كه از اين پـس اجـازه  . توانم بلژيكي نمي

در اين صورت بالفاصله من قيمت كـاالي خود را به ميـزان  . بلژيكي را به فرانسه ندهد
  : بر خواهد داشت فرانك افزايش خواهم داد و اين امر نتايج ذيل را در 5
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 10براي فروش به عموم عرضه نمـايم، بـه جـاي     ي كهآهنكيلوگرم در ازاي هر يكصد 
  . فرانك دريافت خواهم كرد 15فرانك مبلغ 

  . من بزودي ثروت بيشتري كسب خواهم كرد
  . ميزان استخراج از معادن خود را افزايش خواهم داد

كه ايـن  ) خرج كردن پول بيشتر. (كردم ميزان بيشتري هزينه خواهيم ا من و كاركنان
از محلِ  تا شعاع چندين مايلكـاالها و خدمات  كنندگانِ اي براي عرضه امر امتياز ويژه

تري خواهنـد   كنندگان بازار بزرگ به تبع آن، اين عرضه. محسوب خواهد شد اقامت ما
ت در سراسر داشت و سفارشات بيشتري را به صنايع خواهند داد و به تدريج اين فعالي

اين مسكوكاتي كه شـما بـه داخـل صـندوق مـن خواهيـد       . كشور گسترده خواهد شد
شـود و دوايـر بـي     انداخت، به مثابه سنگي است كه به درون يك درياچه انداخته مـي 

شمار متمركزي را ايجاد خواهد كرد كه فواصـل زيـادي را از جهـات مختلـف متـاثر و      
  ».روشن خواهد كرد
ثـروت  تـوان   مـي  سحور از اين سخنرانيِ مهيِج و مشعوف از اين كهسازندگان قانون، م

. به نفع اين محدوديت راي دادند سادگي با وضعِ يك قانون افزايش داد، را بهيك ملت 
انداز براي چيست؟ چه مزيتي ايـن   آنان اعالم كردند اين همه بحث پيرامون كار و پس

يـا مصـوبه    فرمـان حــالي كـه يـك    هاي دردآور براي ثـروت ملـي دارد در    گونه شيوه
  تواند همان كار را انجام دهد؟  مي

بيني كرده بود را عملي كرد و  گر پيش و در واقع قانون تمامي عواقبي كه آقاي حمايت
چـه   اگر بخواهيم عادالنه قضاوت كنيم گر. در عين حـال پيامدهاي ديگري نيز داشت

او براي درخواست يك . نيست هم ملوي داليل نادرستي ارائه نكرده ولي داليل وي كا
هاي پنهاني كه قابل رويـت   ، به آثاري كه قابل شهود است، اشاره كرده و به سايهامتياز

او تنها به دو فرد اشاره دارد، در حـالي كه در واقـع سـه   . است نكردهنيستند، توجهي 
صـورت از  خواه به طـور غيـرارادي و خـواه بـه     كه بر ماست . فرد در موضوع قرار دارند

  . پيش طراحي شده نسبت به تصحيح آن اقدام كنيم
گر انداخته شـده، مزيتـي را    به صندوق آقاي حمايت فرانكي كه به موجب قانون 5بله، 

اگـر فرمـان يـا    . شان ايجاد اشتغال نموده، ايجاد كرده اسـت  براي او و افرادي كه براي
، آثار خوب آن با هرگونه آيد فرانك ثروت جديد از ماه فرود 5شد كه  قانون موجب مي



 شود و قانون آنچه ديده نمي ،شود آنچه ديده مي

 ٤٨

اسرارآميز از ماه پائين نيامـده انـد    صدها مسكوكاين بدبختانه . شد نميآثار بد خنثي 
يك سازنده و در يك كـالم  ... ساز و ساز، آهنگر، ارابه بلكه از جيب يك كارگر آهن، ميخ

گـرم  حتي يك ميلـي  آن كه در آمده كه امروزه آن را بدون  سيرت نيك از جيب جيمز
بـا آشـكار شـدنِ ايـن     . دهـد  ها را از دست مي شود، اين پولاش  تر نصيب بيش از آهن
گـر بـا    سود آقـاي حمايـت  شود؛ اگر  ميتغييرات اساسي يِ موضوع مسـاله دچارِ  جنبه

گـر   كاري كـه آقـاي حمايـت   كند آنگاه هر آن  ميبرابري  سيرت نيك ميزان ضرر جيمز
 سـيرت  نيـك  غيب صنايع داخلي انجام دهد، جيمزفرانك در جهت تر 5با آن تواند  مي

در واقع سنگي در يك نقطه از درياچه انداخته شده . ت چنان اثري بگذاردتوانس نيز مي
ولي اين امر تنها از آن جهت صـورت  اي از درياچه گذاشته است؛  و آثاري هم در گوشه

  . ه استبود نوعممدرياچه به موجب قانون سويِ ديگرِ گرفته كه انداختن سنگ در آن 
. برابري مـي كنـد  قابل رويت است، با سودي كه قابل رويت نيست، زياني كه از اين رو 
كـه ايـن اقـدامات از    تـر آن  آور قـت است، اما رنتيجه كل اين روند غيرعادالنه بنابراين 

  . طريق قانون ارتكاب يافته و مبناي قانوني دارد
ين فرد همواره در سـايه پنهـان بـوده    من گفته ام كه سوم. اما اين همه موضوع نيست

 5تواند دومين ضـرر   است كه بايد آن را در اينجا ظاهر كنم به طوري كه فرد سوم مي
سپس ما نتايج حاصله از كليـت موضـوع را بـه صـورت     . فرانكي را براي ما آشكار سازد

  . يك مجموعه خواهيم ديد
 مـا بـاز  (. اسـت آورده  فرانك به عنوان محصول كار خود بدسـت  15 سيرت نيك جيمز
كنـد؟ او يـك    فرانك خود چه مـي  15او با اين  .)گرديم به زماني كه هنوز آزاد بود مي

هايي اسـت   ؛ اين پول بخشي از پولكند فرانك خريداري مي 10را به قيمت  كاله زنانه
صـدها كيلـوگرم آهـن بلژيكـي     دالالن نهايتاً صرف واردات  يِ كه مستقيماً يا به واسطه

فرانـك بـاقي مانـده را در درون     5او . فرانـك در اختيـار دارد   5او هنوز هـم  . شود مي
او ايـن مبلـغ   ) آن چيزي است كه مشهود نيستاين و (رودخانه نخواهد انداخت ليكن 

بـه  . كنندگان يا سايرين در ازاي رضايتمندي خود اعطاء خواهد كـرد  را به برخي توليد
   .اثر بوسو» جهانتاريخ گفتاري بر «يك نسخه از عنوان مثـال به يك انتشاراتي براي 

  : يعني . فرانك ترغيب كرده است 15بنابراين او صنايع داخلي را به ميزان 
  پاريسي  فروشِ كالهفرانك به  10
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  انتشاراتي يِ  فرانك به موسسه 5
يِ  چيز بـه دسـت آورده اسـت كـه مايـه     فرانك دو  15اين جيمزِ نيك سيرت در ازايِ 

  : يعني. او است ديِمن ضايتر
  يكصد كيلوگرم آهن  -
  يك كتاب  -

  .شود حـاال فرمان صادر مي
دهـد؟ بـراي صـنايع داخلـي چـه اتفـاقي        روي مـي  سيرت برايِ جيمزِ نيك چه اتفاقي

  افتد؟  مي
گـر بـراي خريـد يكصـد      فرانك به آقـاي حمايـت   15دادن  ازايِ، در سيرت نيك جيمزِ

در حـال حاضر هيچ  ،اي كه از اين آهن مدنظر است هكيلوگرم آهن، در واقع به جز بهر
استفاده از يك كتاب يا هر هدف مشـابهي را از   يِ او بهره. برد نصيب نمي اي چيز اضافه
 ؛شـما بـا ايـن ايـده موافـق هسـتيد      . دهـد  فرانك را از دسـت مـي   5او . دهد دست مي

ا ابـراز داريـد كـه    شما مجبور هستيد موافقـت خـود ر  . توانيد با آن موافقت نكنيد نمي
كننـده،   شود، در واقع مصـرف  ها مي هنگامي كه ممانعت از تجارت سبب افزايش قيمت

شود ميزان تفاوت نصـيب   ميزان تفاوت را پرداخت خواهد كرد، در حـالي كه گفته مي
  . شود صنايع داخلي مي

نوني نه، صنايع داخلي اين تفاوت را بدست نخواهند آورد زيرا از زمان صـدور حكـم قـا   
گرفته يعني به ميزان  تنها به ميزاني ترغيب خواهند شد كه پيش از آن نيز صورت مي

  . فرانك 15
بـه اسـتخراج و ذوب    نيـك سـيرت   فرانك جيمـزِ  15تنها از زمان صدور حكم قانوني، 

فـروش زنانـه و    فلزات تخصيص خواهـد يافـت در حــالي كـه قبـل از آن ميـان كـاله       
  . شد انتشاراتي تقسيم مي

در ممانعـت از  در مرز در اعمـال زور گر  آقاي حمايتمكن است تصور شود كه اقدامِ م
ز شود، ا واردات آهنِ بلژيكي و اقدامي كه به موجبِ قانون به چنين ممانعتي منتهي مي

برخي مردم بر ايـن باورنـد   . متفاوت مورد قضاوت قرار گيرندبايد  مي نقطه نظر اخالقي
گيرد، جنبـه غيراخالقـي    ين كه صورت قانوني به خود ميكه دزدي و غارت به محض ا

را  از ايـن وضـعيت   تـري  دهنـده  من شخصاً وضـعيت هشـدار  . دهد خود را از دست مي
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در عين حـال يك چيز قطعي است و آن اين كه نتايج اقتصـادي  . توانم تصور كنم نمي
  . آن يكسان خواهد بود

عالقه داشته باشيد، نگاه كنيد ولـي  شما ممكن است به اين مسئله از هر ديدگاهي كه 
اگر بخواهيد آن ديدگاه را بيطرفانه مورد ارزيابي قـرار دهيـد، درخواهيـد يافـت هـيچ      

منكر اين ما . مزيتي بر دزدي و غارت چه به صورت قانوني و چه غيرقانوني وجود ندارد
بـه بيـانِ    و صنايعِ او، يـا  گر آقاي حمايتنصيبِ فرانكي  5 كه به هرحـال سودنيستيم 

كنيم كه اين امـر سـبب دو ضـرر     اما مجدداً تصديق مي. شده است صنايع داخليشما 
پردازنـد   فرانك را براي چيزي مي 15كه  نيك سيرت يكي براي جيمزِ: نيز خواهد شد

بـراي صـنايع داخلـي     يو ديگـر  استپرداخته  فرانك براي آن مي 10كه پيش از اين 
شما انتخاب خود را انجام دهيد . كنند را دريافت نمي ها است كه از اين پس اين تفاوت

مذكور جبران كننده خسارت ناشي از سودي است كه ما هاي كه كدام يك از اين ضرر
  . پذيريم مي

اگـر قـرار   . بكارگيري زور، مولد نخواهد بود ليكن مخرب خواهـد بـود  : اخالقي) نتيجه(
  .بود هست، ميكه مندتر از آنچه بايست بسيار ثروت بود، زور مولد باشد، فرانسه مي

  
  
  

  ماشين ها    
  

قدرت روزافـزون آنهـا هرســاله باعـث فقـر ميليـون هـا كـارگر         ! لعنت بر ماشين ها "
دهند و به تبع آن درآمدشان را و به تبع آن نان خـود   شود؛ كارشان را از دست مي مي

  "!را؛ لعنت بر ماشين ها
شود كه بازتـاب آن در مطبوعـات    گاهانه ناشي مياين ناله اي است كه از يك انتقاد ناآ

  .يابد انعكاس مي
  !اما نفرين كردن ماشين ها نفرين بر تفكر انساني است

كند اين است كه آيا اصالً ممكن است شخصي را يافت كـه مطلقـاً    آنچه مرا متحير مي
  بتواند با چنين آموزه اي زندگي كند؟
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شد نتيجـه دقيـق و منطقـي آن چيسـت؟     اگر اين تحليل درست با ،در آخرين مرحله
نتيجه اين است كه فعاليت، سالمتي، ثروت و شادي تنها براي ملت هاي نادان و دگـم  
امكانپذير است كه خداوند به آنها هداياي مصيبت بار فكر كردن، مشاهده كردن، طرح 
 .ريزي كردن، اختراع كردن و كسب بهترين نتايج با كم ترين زحمت ها را نداده اسـت 

از طرف ديگر بدبختي، فقر و ركود نتيجه اجتناب ناپذيري است كه به سـر هـر ملتـي    
 -آيد كه به دنبال آهن، آتش، باد، الكتريسيته، مغناطيس، قوانين شيمي و مكانيك مي

عالوه بر منابع طبيعي خود باشد و در واقع به جاسـت   -و در يك كالم نيروي طبيعت
كند يـك حيـوان    هر انساني كه فكر مي" :گويد با سخن روسو همداستان شويم كه مي

  ."منحرف است
اگر اين نظر درست باشـد و تمـام انسـان هـايي كـه      . شود اما قضيه به اينجا ختم نمي

هر لحظـه از زنـدگي شـان     كنند از اولين تا آخرين شان و در انديشند و اختراع مي مي
كار به دنبال آن اند كه ؛ دهستننيروهاي طبيعي و همكاري با آن  استفاده ازكه در پي 

كار يدي خود يا كـاري  به دنبال آن اند كه بيشتري را با زحمت كمتري انجام بدهند؛ 
بـا  بـه دنبـال آن انـد كـه البـد      كاهش دهند؛  را كه ديگران بايد براي وي انجام دهند

 كه حداقل ميزان كار به بيشترين ميزان رضايت نايل شوند؛ پس ما بايد نتيجه بگيريم
ند دقيقاً به خاطر همين آرمان هوشمندانه پيشرفت كـه  ا ام انسان ها در راه انحطاطتم

  .دهد رسد تك تك انسان ها را شكنجه مي به نظر مي
شـهر صـنعتي   (سـاكنان لنكسـتر   كه توان به نحو مكانيكي استدالل كرد  در نتيجه مي

بـه  ايرلنـد،   بـه ر ند و به دنبـال كـا  ناز سرزمين ماشين زده خود فرار كبايد ) انگلستان
ه طور تاريخي سايه يا استدالل كنيم كه ب؛ هستند بروندجايي كه ماشين ها ناشناخته 

  .شود كند و تمدن در دوران جهل و بربريت شكوفا مي بربريت عصر تمدن را تاريك مي
كنـد و هشـدار    آشكارا در اين حجم از تناقض چيزي وجود دارد كه ما را متعجـب مـي  

ل اين مشكل يك عنصر اساسي وجود دارد كه كامالً روشـن نشـده   دهد كه براي ح مي
  .است

. قرار دارد ،شود شود، آنچه ديده نمي وراي آنچه ديده مي: تمام ابهام قضيه در اين است
استدالل مـن چيـزي نيسـت جـز     . كنم تا حدودي موضوع را روشن كنم من تالش مي

  .تتكرار استدالل هاي قبلي زيرا مسـاله شبيه همان هاس
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انسان ها يك تمايل طبيعي دارند كه اگر به زور جلوي آنها گرفتـه نشـود وارد معاملـه    
خواهند را در ازايِ كـار كمتـر بـه دسـت      در نتيجه ي آن آنچه كه ميشوند كه  اي مي
، چه اين معامله با يك توليد كننده خارجي مقتدر باشد يا با يـك توليـد كننـده    آورند

  .مكانيكي توانا
در هـر  . ريك كه در برابر اين تمايل اقامه شده در هر دو مورد شبيه اسـت اعتراض تئو

با اين وجود اثر عملـي آن كـم شـدن    . دو مورد نكوهش در مورد كم شدن شغل است
  .شغل نيست بلكه آزاد شدن افراد براي ساير مشاغل است

. دشـو  كه در هر دو مورد مطرح مـي  -قدرت يا زور-و در عمل مانع مشابهي وجود دارد
چـه  . كنـد  گيرد و رقابت مكانيكي را ممنـوع مـي   قانونگذار جلوي رقابت خارجي را مي

ابزارهاي ديگري را براي سركوب ميل طبيعي انسان ها براي دور كردن از آزادي شـان  
  توان به كار برد؟ مي

زند و به غر  در بسياري از كشورها قانونگذار تنها بر يكي از انواع اين رقابت ها ضربه مي
كند كـه   همين موضوع به تنهايي اثبات مي. كند زدن در مورد ساير رقابت ها اكتفا مي

  .كند قانون گذار در اين كشورها متناقض عمل مي
اگـر  . در يك روش اشتباه هميشـه تنـاقض وجـود دارد   . كند اما اين ما را متعجب نمي

توان ديد كه يـك   مي نه ما هرگز ديده ايم و نه. اينچنين نبود نوع بشر از بين رفته بود
معنايي منتهـاي   پوچي و بي: من در جايي گفته ام. اصل اشتباه به طور كامل اجرا شود

معنايي دليل وجود تناقض  پوچي و بي: مايلم اين را هم به آن اضافه كنم. تناقض است
  .نيز هست

  .اجازه بدهيد به استدالل خودمان بپردازيم؛ خيلي طوالني نيست
كنـيم   اما حـاال فـرض مـي  . بوددو كارگر درآمد فرانك داشت كه  دو سيرت نيكجيمز 

. دهـد  كند كه با طناب ها و وزنه ها كار خود را به نصف كاهش مـي  ترتيبي را ابداع مي
كند و يك كارگر را اخراج  رسد؛ يك فرانك پس انداز مي سپس وي به همان نتيجه مي

  .كند مي
  .شود است كه ديده مياين چيزي : كند او يك كارگر را اخراج مي

ببينيـد چگونـه تمـدن    ": گويند بينند مي مردم در حـالي كه فقط اين روي سكه را مي
تفكر انساني ! ببينيد چگونه آزادي سم مهلك برابري است! كند انسان ها را بدبخت مي
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شـايد  . يك برتري ايجاد كرده و يك كارگر براي هميشه به ورطه فقر و فالكـت افتـاده  
تواند  هنوز بتواند هر دو كارگر را در استخدام خود نگه دارد ولي نمي يرتس نيكجيمز 

بدهـد زيـرا دو كـارگر بـا هـم      ) معادل نيم فرانك(به آنها چيزي بيش از نفري ده سو 
اينگونـه اسـت كـه    . دهنـد  دهند و كار خود را با قيمت كمتر پيشـنهاد مـي   مسابقه مي

  ".ما بايد جامعه را از نو بسازيم. شود ثروتمند، ثروتمندتر و فقير، فقيرتر مي
خوشبختانه هم فرض و هم نتيجه هـر  ! يك نتيجه دقيق و يك فرض ابتدايي ارزشمند
يك فرانك پس انـداز شـده    :شود است دو اشتباهند زيرا آن روي سكه آنچه ديده نمي

  .و آثار تبعي اين پس انداز مغفول مانده سيرت نيكجيمز 
در نتيجه اختراع خود ديگر لزومي به پرداخت بـيش از   سيرت از آنجايي كه جيمز نيك

يك فرانك براي كار يدي براي رسيدن به همان نتيجه نـدارد، يـك فرانـك بـراي وي     
بنابراين اگر در جايي كارگر بيكاري وجود دارد كه در بـازار كـار خـود را    . ماند باقي مي

] در ازاي كـار [خـود را  كند، يك سرمايه دار هم وجود دارد كه فرانك مـازاد   عرضه مي
شـوند و مثـل    اين دو عنصر با يكديگر تالقي پيدا كرده و تركيب مي. دهد پيشنهاد مي

روز روشن است كه بين عرضه و تقاضا براي كار و بـين عرضـه و تقاضـا بـراي درآمـد      
آن اختراع و كـارگري كـه بـه    . رابطه اي وجود دارد كه به هيچ وجه تغيير نكرده است

رسيد انجام  پرداخت شد اكنون كار قبلي را كه با دو كارگر به پايان ميوي يك فرانك 
كارگر دوم هم كه فرانك دوم به وي پرداخت شد اكنـون كارهـاي جديـدي    . دهند مي

  .دهد انجام مي
پس چه چيزي در جهان عوض شده است؟ يكي از آنها رضايت عمومي است كه بيشتر 

وفقيت رايگان است، يـك منفعـت مجـاني    به عبارت ديگر آن اختراع يك م: شده است
  .براي نوع بشر

  :توانيم اين نتيجه را بگيريم از شكلي كه استداللم را طرح كردم مي
. گيرد اين سرمايه دار است كه تمام منافع حاصل از اختراع ماشين ها از وي نشأت مي

نها نبرند چه به طور موقت از سرمايه داران آسيب ببينند و سودي از آ طبقه كارگر اگر
 دهنـد  تخصـيص مـي  ليكن مطابق آنچه ديديم آنها قسمتي از صنعت ملـي را مجـدداً   

  .افزايش دهندالبته بدون آن كه آن را بدون اينكه آن را از بين ببرند و 
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تنها هدف آن مبـارزه بـا   . پاسخ به تمام اشكـاالت و ايرادات در حيطه اين مقاله نيست
خواهم اثبات  من مي. خطرناك و كامالً گسترده استضربه ناآگاهانه اي است كه بسيار 

ها را هم تـامين   اي كارگر مزد آن همزمان با بيكار كردنِ عدهيك ماشين جديدكه كنم 
شـوند تـا چيـزي را كـه قبـل از       اين كارگران و اين پول ها با هم تركيب مـي . كند مي

اين است كه نتيجـه   و چيزي كه در پي دارد. اختراع توليد آن ممكن نبود توليد كنند
  .نهايي اختراع افزايش رضايت با همان ميزان كار است

  برد؟ چه كسي ازاين رضايت بيشتر بهره مي
شود ماشين را به كـار بگيـرد    بله، ابتدائاً سرمايه دار، مخترع، اولين كسي كه موفق مي

در ايـن مـورد   . برد و اين جـايزه ي تيزهوشـي و شـجاعت اوسـت     بيشترين بهره را مي
موضـوع ايـن   . كنـد  همانگونه كه ديده ايم او ميزاني از ارزش محصول را پس انداز مـي 

و بـه ميزانـي كـه    ) كند البته هميشه خرج مي و(كند  نيست كه چگونه آن را خرج مي
  .كند ماشين ها كار كنند كارگر استخدام مي

ن همـين ميـزا  كنـد قيمـت فـروش را تـا ميـزان       اما به زودي رقابت وي را مجبور مي
پس از اين به بعد صرفاً مخترع نيست كه از نتايج اختراع . پايين بياورد اش جويي صرفه

برد؛ خريدار محصول، مشتري، عموم مردم شامل كارگران و در يك كلمه  خود سود مي
اسـت كـه بـراي تمـام     اي  جـويي  صرفهشود  و آنچه ديده نمي. شوند نوع بشر منتفع مي

برايِ شود  حاصل مي يكند كه از آن درآمد يجاد ميمصرف كننده ها يك صندوقي را ا
  .شان را گرفته بودند جايماشين ها كارگراني كه 

سيرت يك محصول را با پرداخت  جيمز نيك) مي گرديم به مثـال خودمان بر(بنابراين 
اكنون به مدد اختراعش كار يدي تنها يك فرانك . دو فرانك از درآمدش به دست آورد

تا زماني كه او محصولش را به همان قيمت بفروشـد يـك كـارگر    . دبراي وي خرج دار
ايـن چيـزي اسـت كـه ديـده      : شـود  كمتر در توليد اين محصول خاص اسـتخدام مـي  

سيرت مشغول  اما يك كارگر ديگر هم با يك فرانك پس انداز شده جيمز نيك. شود مي
  .شود اين چيزي است كه ديده نمي: شود به كار مي

سـيرت مجبـور بـه كـاهش قيمـت       جيمـز نيـك   ،خه طبيعي وقـايع هنگامي كه در چر
پس او ديگـر  . انداز داشته باشد تواند پس شود ديگر نمي محصول خود تا يك فرانك مي

تواند يك فرانك را براي افزايش استخدام در سطح ملي در محصول جديـد صـرف    نمي
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هر كسـي كـه   . يردگ آورد؟ نوع بشر جاي او را مي اما چه كسي آن را به دست مي. كند
كنـد و الزامـاً    انداز مـي  پردازد يك فرانك پس براي خريد محصول يك فرانك كمتر مي

  .شود مجدداً اين چيزي است كه ديده نمي. رود اين پس انداز به صندوق درآمدها مي
. دهد ممكن است كسي بگويد ماشين هزينه هاي توليد و قيمت محصول را كاهش مي

شود كه به خودي خود سبب افـزايش توليـد و    مصرف ميكاهش قيمت سبب افزايش 
آنهـا   شـود  سرانجام منتهي به استفاده از همان تعداد كارگر قبل از اختراع يا بيشتر مي
ايـن  . كننـد  در حمايت از اين استدالل به نوشـته هـا، مطبوعـات و غيـره اسـتناد مـي      

  .استدالل علمي نيست
ك محصول خاص مورد بحـث ثابـت يـا    نتيجه اين استدالل اين است كه اگر مصرف ي

  .زند ولي چنين نيست لطمه مي اشتغالتقريباً ثابت باقي بماند ماشين به 
اگـر بـا يـك ماشـين     . فرض كنيد در يك كشور به خصوص تمام مردان كاله بگذارنـد 

قيمت كاله بتواند به نصف برسد الزاماً اين نتيجه را ندارد كه دو برابر ميزان قبلي كاله 
در اين مورد ممكن است گفته شود بخشـي از نيـروي كـار ملـي بيكـار      . شودفروخته 

: ولـي اسـتدالل مـن ايـن اسـت     . بله طبق يك استدالل اشتباه چنين اسـت . شوند مي
خرند با اين وجود صندوق درآمدها  اگرچه در آن كشور الزاماً همه يك كاله اضافه نمي

رود به پـس انـداز تمـام     ه نميآنچه به صنعت ساخت كال: ماند دست نخورده باقي نمي
شود و به درآمد تمام نيروي كار كه ماشـين آنهـا را غيرضـروري     مشتري ها افزوده مي

  .شود شود و سبب گسترش تمام صنايع مي كرده اضافه مي
ــه اســت  ــايع اينگون ــه . و در حقيقــت ســير وق فرانــك  80مــن ديــده ام روزنامــه را ب

فرانكـي بـراي مشـتركين     32يك پـس انـداز   اين . فرانك است 48امروز . فروختند مي
فرانـك پـس    32كـه  حتما اينگونه نيسـت  البته اين به اين معنا نيست، . روزنامه است

است اين اسـت كـه   مبرهن اما آنچه . انداز شده الزاماً وارد صنعت روزنامه نگاري بشود
ممكـن  يـك فرانـك   . رود اگر اين پول وارد روزنامه نگاري نشود حتماً جاي ديگري مي

است براي خريد روزنامه هاي بيشتر صرف شـود، فرانـك ديگـر بـراي غـذاي بيشـتر،       
بنابراين تمام صنايع به هـم  . سومي براي لباس هاي بهتر و چهارمي براي مبلمان بهتر

كنند كه با كانال هاي مخفـي بـا    آنها شبكه گسترده اي ايجاد مي. وابسته و مرتبط اند
آنچـه مهـم   . كنـد  كند همه را منتفع مـي  ر پس انداز ميآنچه يك نف. هم ارتباط دارند
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است اين است كه به وضوح تشخيص دهيم كه هرگز، هرگز اقتصادها متـأثر از قيمـت   
  .شغل ها و درآمدها نيستند

 
  
  

  اعتبار    
  

در همه زمانها به خصوص در چند سـاله اخير، مردم روياي جهـاني كـردن ثـروت بـه     
  .پرورانند ت را در سر ميوسيله جهاني كردن اعتبارا

تظاهرات عليـه نخسـت وزيـر    ( اغراق نخواهد بود اگر بگوييم كه از هنگام انقالب فوريه
گيزو كه ابتدا منجر به عزلِ او توسط پادشاه فرانسه و بعد خلعِ خود پادشـاه از قـدرت   

را حل  ، رسانه هاي پاريس بيش از ده هزار بروشور انتشار دادند كه در آنها اين راه)شد
  .ستوده اند "مشكل اجتماعي"براي 

افسوس كه مباني اين راه حل صرفاً بر يك توهم بصري استواراست تـا آنجـا كـه يـك     
  .تواند به عنوان پايه اي براي هر چيزي استفاده شود توهم مي

كنند و پـس از آن   اشتباه اين افراد آن است كه به شدت پول را با محصوالت خلط مي
كه، و از اين دو اختالط است كه آنهـا رسـيدن بـه حقيقتـي را پـيش      اسكناس را با س

  .كنند گويي مي
در اين مورد مطلقاً ضروري است كه پول، سـكه، اسـكناس و ابـزار ديگـري را كـه بـه       

شوند فراموش كنـيم تـا بتـوانيم فقـط خـود       وسيله آنها محصوالت دست به دست مي
  .بينيممحصوالت كه سازنده جوهر واقعي وام هستند را ب

گيـرد،   قرض مـي  قلبه گاو، پنجاه فرانك براي خريدن يك دهقانزيرا هنگامي كه يك 
  .در حقيقت اين گاوآهن است كه به او قرض داده شده است نه پنجاه فرانك

كند، اين نه  بيست هزارفرانك براي خريدن يك خانه قرض مي تاجرو هنگامي كه يك 
  .ديدرمي آ او كه به تملكآن بيست هزار فرانك است بلكه خانه است 

  .شود پول تنها براي تسهيل كردن ترتيبات ميان چند طرف به كار گرفته مي
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پيتر ممكن است نتواند گاوآهنش را قرض بدهد اما جيمز ممكن است مايل بـه قـرض   
كند و با پول  او پول را از جيمز قرض مي كند؟ پس ويليام چه مي .دادن پول خود باشد

  .خرد پيتر مي خود گاوآهن را از
كنيم  ما پول قرض مي .دهد اما در واقع هيچ كس پول را به خاطر خود پول قرض نمي

  .كه محصولي به دست آوريم
توان بيش از مقـداري كـه محصـول موجـود اسـت، آن را       اكنون در هيچ كشوري نمي

  .دست به دست كرد
ـ     دگان مجموع سكه و اسكناسي كه در گردش است هرچه باشـد، مجمـوع قـرض گيرن

توانند گاوآهن، خانه، ابزار، آذوقه يا مواد خامي بيشتر از مجموع چيزي كـه قـرض    نمي
  .، قرض بگيرندتوانند قرض دهند دهندگان مي

بايد به خاطر داشته باشيم كه هر قرض گيرنده، يك قرض دهنده را پيش فرض خـود  
  .قرض گرفتني متضمن يك قرض است دارد و اينكه هر

؟ آنها مي توانند پروسـه را بـراي قـرض    در اين ميان چيستباري موسسه هاي اعتكار 
گيرندگان و قرض دهندگان آسان تر كنند تا اين دو يكديگر را پيدا كـرده و بـه فهـم    

اما كاري كه آنها قادر به انجام آن نيستند افزايش يكباره ي تعداد كـل  . متقابل برسند
  .وداشيايي است كه مي تواند قرض داده و قرض گرفته ش

است  اصالح طلبان اجتماعيخوشنود كردن موسسه هاي اعتباري براي ظاهراً چه  اگر
بايد اين كار را انجام دهند، زيرا اين آقايان اصالح طلب هوس دادن چيزي كمتر از كه 

گاو آهن، خانه، ابزار، آذوقه، و مواد خام براي تمام كسـاني كـه اينهـا را مـي خواهنـد      
  .ندارند

  براي انجام اين كار دارند؟ و آنها چه فكري
  .هايِ اعتباريِ مردم برايِ وام تضمين دولت

و  "ديـده مـي شـود   "بياييد عميق تر به قضيه نگاه كنيم، به چيزي كه اينجا هست و 
  .دو را ببينيم بياييد سعي كنيم هر. "ديده نمي شود"چيزي كه 

هـم آن را مـي    فرض كنيد تنها يك گاوآهن در تمام جهان وجـود دارد و دو كشـاورز  
  .خواهند
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خواهند آن را قـرض   جان و جيمز مي. پيتر مـالك تنها گاوآهن موجود در فرانسه است
يكـي بـه او   . جان، با صداقتش، با امالك و خوش نامي اش، تضـمين مـي دهـد   . كنند

ندارد يـا حتـي در    جلب اعتمادجيمز توان . است "اعتبار"او داراي . مي كند "اعتماد"
به طور طبيعي پيتر گـاوآهنش را بـه جـان    . قابل اتكا به نظر مي رسد هر حـالتي غير
  .قرض مي دهد

گاوآهنـت  ": مي گويد اما حـال، تحت القاي اجتماعي، دولت دخالت مي كند و به پيتر
و ايـن   كنـيم را به جيمز قرض بده، ما حتي جبران خسارت را در صورت خسارت مي 

ا جان تنها فرد مسـئول بـراي عمـل خـود     تضمين بيشتر از تضمين جان مي ارزد، زير
ثروت تمامي مـاليات پردازان  اختيارداراست، اما ما، حتي اگر هيچ چيز نداشته باشيم، 

  ".را با پول آنها باز پس مي دهيم اصل و فرعهستيم، اگر الزم باشد، ما 
ديـده مـي   "بنابراين پيتر گاوآهنش را به جيمز قرض مي دهد، اين مقوله اي است كه 

  ."ودش
ببينيد برنامه ي مـا  ": و اصالح طلبان اجتماعي خود را تحسين مي كنند و مي گويند

با تشكر از مداخله ي دولت كه به خاطر ايـن مداخلـه جيمـز    ! چقدر موفقيت آميز بود
بيچاره اكنون يك گاوآهن دارد، او ديگر نبايـد بـا دسـتانش بيـل بزنـد، او در ابتـداي       

ت است، اين يك منفعت براي اوست و يـك سـود بـراي    ساختن آينده و در افق موفقي
  ."ملت به عنوان يك كل

ديـده  "كـه   هسـت آقايان اصالح طلب، اين يك سود براي ملت نيست، زيرا چيزي ! نه
  ."نمي شود

كه گاوآهن به جيمز داده شده است چون بـه جـان داده نشـده     "ديده نمي شود"اين 
  .است

در حـال شخم زدن با گاوآهن بـه جـاي بيـل     اين ديده نمي شود كه اگر جيمز اكنون
زدن با دست است، جان اين فرصت شخم زدن با گـاوآهن را از دسـت داده و بـا بيـل     

  .شخم مي زند
در نتيجه، چيزي كه يك نفر به عنوان وام اضافي دوست دارد بـه آن فكـر كنـد، تنهـا     

  .تخصيص مجدد يك وام است
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  :شامل دو بي عدالتي عميق بود كه اين تخصيص مجدد "ديده نشد" ،به عالوه
بي عدالتي نسبت به جان كه بعـد از داشـتن شايسـتگي و داشـتن اعتبـار بوسـيله ي       

 كننـدگان  پرداخـت بـي عـدالتي نسـبت بـه     . بهره ديد صداقت و دارايي اش، خود را بي
  .ربطي به آن ها نداردمـاليات، با اجبار براي پرداخت بدهي اي كه 

گفته خواهد شد كه آيا دولت به جان همـان فرصـت هـايي را    آيا اين مسئله در آينده 
داد كه به جيمز داد؟ اما از آنجا كه تنها يك گاوآهن موجـود اسـت، دو گـاوآهن نمـي     

مجادله هميشه بـه ايـن بحـث بـاز مـي گـردد كـه از دخالـت دولـت          ! توان قرض داد
نمايـانگر  زيـرا گـاوآهن   . متشكريم، زيرا بيش از آنكه مي شد قرض گرفـت، قـرض داد  

  .كليت سرمايه ي موجود است
، اما پيچيده تـرين  فروكاستمرا به ساده ترين معناي آن  اين عملياتدرست است، من 

ها تنها  آنمتقاعد خواهيد شد كه  را هم كه واررسي كنيدموسسه هاي اعتباري دولتي 
 دريك كشور معين و در يـك . افزايش آناعبار و نه  تخصيص مجدد: كنند يك كار مي

زمين معين، تنها مقدار معيني سرمايه موجود اسـت و همـه ي اينهـا از يكجـا نشـات      
توانـد تعـداد قـرض     با تضمين كردن بدهكاران درمانده، دولـت مطمئنـا مـي    .گيرد مي

، )تمام هزينه هاي مـاليات پـردازان (گيرندگان را افزايش دهد، ميزان بهره را باال ببرد 
  .هندگان و ارزش كلي وام ها را افزايش دهدتواند تعداد وام د اما اين نمي
اين اسـت كـه دولـت    خواهم مرا از عواقبِ بيانِ آن حفظ كند،  كه از خدا ميحرف من 

گويم كـه دولـت    نبايد به صورت مصنوعي مردم را به قرض گرفتن تشويق كند اما نمي
يـا   اگر در اين نظـام فرضـي مـان   . بايد به صورت مصنوعي از اين قضيه جلوگيري كند

با توانِ قدرت من نيـز  باشد، توزيع اعتبارات و تقاضا براي آنهرجاي ديگر مانعي براي 
امـا عـدالت   . باشـد  تر از ايـن  ادالنهتواند ع هيچ چيز نمي خواهانِ رفع ِ آن موانع هستم؛

همراه با آزادي اين است كه همه ي آن اصالح طلبان اجتماعي كه صاحب نام هستند، 
  .ن پاسخگو باشنددر برابر قانو بايد
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  الجزاير    
  

. حرف هاي آن ها شـنيده شـود   ملي چهار سخنران همگي تالش داشتند تا در مجمع
آنهـا چـه مطـالبي مـي     . ابتدا آنها همزمان سپس يكي پس از ديگري صحبت نمودنـد 

گفتند؟ مطمئناً مطالب بسيار زيبايي درباره ي قدرت و عظمت فرانسه، ضرورت كاشت 
ت، آينده با شكوه مستعمره وسيع ما، امتياز توزيع جمعيت مازاد، و غيره و براي برداش

  :فصاحت هميشه با اين نتيجه گيري پيراسته مي شود هايِشاهكار. غيره
بـراي سـاختن بنـادر و جـاده هـا در      ) كمتر يا بيشـتر (رف پنجاه ميليون فرانك با ص"

جا منتقل نماييم و خانـه هـايي را   نشين ها را به آن الجزاير براي اينكه بتوانيم مستعمره
براي آنها بسازيم و زمين ها را براي آنها هموار سازيم باري از دوش كارگران فرانسـوي  
بر خواهد داشت و اشتغال را در آفريقا رونق خواهد داد و تجارت را در مارسي افـزايش  

  ".همه آن سود است. خواهد داد
از زماني كه دولت آنهـا   تنهاانك مذكور را بله درست است اگر ما اين پنجاه ميليون فر

اگـر  و  ؛از كجا مي آينـد به چشم ببينيم و توجه نداشته باشيم كه  را مصرف مي نمايد
مـاليات گيرندگان انجام  اش از جيب با آن پول پس از خروجما فقط كارهاي خوبي كه 

خانـه  . د اسـت همه چيز سو ،بله از اين نقطه نظر محدود؛ د را در نظر بگيريمشخواهد 
ساخته مي شود چيزي است كه ديده مي شود، بندري ) نام شهري(اي كه در بارباري 

كه در بارباري راه اندازي مي شود چيزي است كه ديده مي شود، شـغل هـايي كـه در    
كـاهش مسـلم نيـروي كـار در      بارباري ايجاد شده اند چيزي است كه ديده مي شـود، 

، فعاليت هاي تجاري بـزرگ در مارسـي چيـزي    فرانسه چيزي است كه ديده مي شود
  .است كه هنوز ديده مي شود

آن پنجاه ميليوني كـه توسـط دولـت    . اما چيزهاي ديگري هستند كه ديده نمي شوند
از همه منـافعي  . مصرف شده ديگر نمي تواند طبق نظر مـاليات دهندگان مصرف شود

شـي از منـع مصـرف    كه به مصرف عمومي نسبت داده مـي شـود مـا بايـد مضـرات نا     



 شود و قانون آنچه ديده نمي، دشو آنچه ديده مي

 ٦١ 

سيرت بـا سـكه هـاي     جيمز نيك؛ مگر اين كه بخواهيم بگوييم كه خصوصي را بكاهيم
، داد نمـي ه پس انداز كرده و از او مـاليات گرفته شده هيچ كـاري انجـام   كپنج فرانكي 

خواست آن ژول را مصرف كند،  اساس خواهد بود چرا كه اگر جيمز نمي كه حرفي ببي
اش را حصار بكشند و  باغبدهد  توانست مي او .داد م به خود نمياش را ه زحت درآوردن

كـود  اش را  زمـين توانسـت   مياين چيزي است كه ديده نمي شود، او تواند؛  حـاال نمي
اين چيزي است كه ديده نمي شود، او به ابزار خود اضافه مي  ؛و ديگر نمي تواند بدهد

او تغذيـه و  . ست كه ديـده نمـي شـود   اين چيزي ا ؛نمي تواند اضافه كند حـاالنمود و 
پوشش بهتري مي داشت، او تحصيالت بهتري براي پسرانش مـي داشـت، او جهيزيـه    

اين چيزي است كه ديـده   ؛دخترش را افزايش مي داد، ديگر نمي تواند اينچنين باشد
ايـن   ؛نمـي توانـد   حـاالو الحسنه بپيوندد  توانست به يك تعاونيِ قرض مياو . نمي شود

رضايتمندي هايي كه از او دريغ مي شود و وسايل  هم. است كه ديده نمي شودچيزي 
نجـار، آهنگـر،   ، كـار مقنّـي  شـود و هـم    شوند ديه نمي ربوده ميدستانش  ي كه ازكار

، ديـده  شـود  نميخياط، و مدير مدرسه دهكده اش كه مي توانست ترغيب شود و اآلن 
  . نمي شود

ر حساب بزرگي باز كرده انـد امـا بـه آنهـا اجـازه      شهروندان ما روي رونق آينده الجزاي
مبتال مي شود نيـز فكـر    به آن دهيم كه در اين بين به از كارافتادگي كه حتما فرانسه

اما اگر اين رونق بـا  دهند  در مارسي را نشان مي رو به رونقمردم به من تجارت . كنند
رابـر تجـارت ويـران    ، از يك طرف ديگر به يك مقـدار ب پول مـاليات حاصل شده باشد

يـك  : آنها مـي گوينـد  . توانم آن را نشان دهم است كه من مي شده در باقيمانده كشور
مستعمره نشين كه به بارباري منتقل مي شود موجب راحتي جمعيت باقيمانده كشور 

من پاسخ مي دهم كه چگونه مي تواند اينچنين باشـد اگـر در انتــقال ايـن     . مي شود
زاير ما نيز دو يا سه برابر سرمايه اي كه او را در فرانسه زنده نگه مستعمره نشين به الج

  مي داشت، منتقل نموده باشيم؟
تنها هدفي كه من در نظر دارم اين است كه موجب شـود تـا خواننـدگان بداننـد كـه      

مشكل تر وجود دارد كـه  ) زيان(پشت همه مصارف عمومي به ظاهر پسنديده يك شر 
ن عالقه مند هستم تا خوانندگان خود را به ديدن توجه بـه  م. بايد تشخيص داده شود

  .مهر دو عادت ده
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زماني كه يك هزينه عمومي پيشنهاد مي گـردد، فـارغ از نتـايج سـودمند ادعـائي در      
افزايش شغل هاي موجود، مزيت هاي آن بايد مورد بررسـي قـرار گيـرد بـراي اينكـه      

چيزي كه مصـرف عمـومي در ايـن     .هرگونه پيشرفتي در اين راستا گمراه كننده است
بنـابراين مسـئله   . رابطه انجام مي دهد مصرف خصوصي در همان حد انجام مي دهـد 

  .باشد اشتغال بي ربط مي
رسـالت مقاله اين نيست تا ارزش اصل هزينه هـاي عمـومي تخصـيص داده شـده بـه      

  . الجزاير را ارزيابي نمايد
ري نمايم و آن اين است كه يـك فـرض   اما من نمي توانم از بيان يك نظر كلي خوددا

منفعت اقتصادي هرگز براي هزينه هاي ايجاد شده توسـط مــاليات مناسـب نيسـت،     
  :چرا؟ دليل آن عبارت است از

سـيرت متحمـل    نظر به اين كه جيمز نيك. عدالت زيان مي بيند در وهله اول هميشه
ت لـذتي را بـرايِ او   شده بود كه انتظار داشمشقت براي پس انداز سكه هاي صد تائي 

حــاال  . كنـد  ستاند و بـه ديگـري منتقـل مـي     اين لذت از از او ميمـاليات فراهم كند؛ 
است تا دالئـل خـوبي    الزممطمئنا اين مسئله براي آنهايي كه وضع مـاليات مي كنند 

ديده ايم كه دولت يك دليل بسيار بد ارائه ميدهد زماني كه مي . براي آن ارائه نمايند
بـه  (سـيرت   جيمـز نيـك  . با اين صد سكه تعدادي از افراد را شاغل خواهم نمود: گويد

با يكصـد سـكه مـن    ! آقاي خوب : از پاسخ عاجز نخواهد ماند ) محض دريافت حقيقت
  .مي توانم خودم آنها را شاغل نمايم

يك بار اين استدالل از سوي دولت مطرح شده بود و ديگران نيز خودشـان در كمــال   
داري عمـومي و جيمـز فقيـر     نمودند و منازعه بـين خزانـه   آن را ارائه ميسادگي شان 

  .خيلي ساده شده بود
اگر دولت به او بگويد من يكصد سكه از تو خواهم گرفت تا به پليس كه تو را در مواقع 
نياز براي محافظت خودت كمك مي نمايد، بپردازم؛ تا خياباني را كه تـو هـرروز از آن   

ايم؛ تا به قاضي كه مراقب حفظ امــوال و آزادي تـو مـي باشـد     مي گذري آسفالت نم
جيمـز   ؛پرداخت كنم؛ تا به سربازاني كه از مرزهاي ما دفـاع مـي نماينـد، غـذا بـدهم     

. سيرت بدون هيچ حرفي پرداخت خواهد نمود، يا من به شدت در اشـتباه هسـتم   نيك
يـك سـكه بـه عنـوان      اما اگر دولت به او بگويد من يكصد سكه از تو خواهم گرفت تـا 
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كه در زمين خودت خوب زراعت كني، به تو پرداخـت كـنم؛ يـا بـه      پاداش در صورتي
پسرت بياموزم چيزي را كه تو نمي خواهي ياد بگيرد؛ يا اجازه دهم يك وزيـر كابينـه   
يكصدمين ظرف را به شام خود اضافه نمايـد؛ مـن بايـد آنهـا را بگيـرم تـا يـك خانـه         

براي حمايت  ديگر ازم و اشاره اي نمي كند به اخذ يكصد سكهروستايي در الجزاير بس
يك مستعمره نشين در آنجا و يكصد سكه ديگر براي حمايـت يـك سـرباز تـا از ايـن      
مستعمره نشين حفاظت كند و يكصد سكه ديگر براي حمايت ژنرال تا مراقـب سـرباز   

اين : فرياد مي كشدبه نظرم مي رسد كه از جيمز فقير بشنوم كه . باشد و غيره و غيره
و از آنجا كه دولت اين اعتراض را پيش ! استسيستم قانوني بسيار شبيه قانون جنگل 

بيني مي نمايد، چه كاري انجام مي دهد؟ آن هر چيزي را در هم مي آميـزد؛ آن يـك   
كند كه نبايد هيچگونـه تـاثيري در ايـن مسـئله داشـته       دليل بسيار بد را پيشنهاد مي

يجه يكصد سكه در اشتغال صحبت مي كند؛ او به آشپز و كـارگراني كـه   او از نت: باشد
نيازهاي وزير را فراهم مي كنند، اشاره مي كند؛ او به ما يـك مسـتعمره نشـين، يـك     

كنند را نشـان مـي دهـد؛ آن بـه طـور       سرباز و يك ژنرال كه با پنج فرانك زندگي مي
سيرت  تا زماني كه جيمز نيك. خالصه به ما چيزي را نشان مي دهد كه ديده مي شود

انـه  ياد نگرفته باشد كه جايگزيني براي آنچه كه ديده نمـي شـود بيابـد، او سـاده لوح    
بسيار اين به همين دليل است كه من مجبورشده ام به او با تكرار . فريب خواهد خورد

  .نكته را بياموزم
 ن افـزايش آنهـا  از اين واقعيت كه هزينه هاي عمومي شغل ها را جا بجا مي كند بـدو 

جابجـايي شـغل هـا بمنزلـه جابجـايي      . مهم ديگري نيز مي توان مطرح كـرد اعتراض 
كارگران است و قوانين طبيعي كه حاكم بر توزيع جمعيتي بـر روي زمـين هسـتند را    

  . مختل مي نمايد
وقتي پنجاه ميليون فرانك براي مـاليات دهندگان باقي گذاشته مي شود، در حـاليكه 

 توزيـع مام كشور قرار دارند، پول اشتغال را در چهل هزار شـهرداري فرانسـه   آنان در ت
رابطه اي هر شـخص بـا سـرزمين بـومي      اي براي حفظ وسيلهبعنوان پول مي دهد؛ آن

در حد امكان به اكثر كارگران و به همه صنايع متصوره توزيـع  پول عمل مي كند؛ آن 
از شهروندان بگيرد، جمع آوري كرده و حـاال اگر دولت اين پنجاه ميليون را . مي شود

آن ها را در يك محل مشخص هزينه كند آن يك مقدار نسبي كـار را بـه ايـن محـل     
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كشيده و از محل هاي ديگر منتقل مي نمايد، معادل تعداد كارگران جابجا شـده يـك   
جمعيت شناور، بي طبقه، و من با جرأت مي گويم خطرناك، زماني كـه پـول مصـرف    

و من اينجا به موضوع خود برمي (ما اين چيزي است كه اتفاق افتاده است ا! شده است
اين فعاليت هيجان آور، متورم، بايد چنين گفـت، داخـل يـك فضـاي باريـك،      ): گردم

چشم هاي هر كسي را جلب مي كند و آن چيزي اسـت كـه ديـده مـي شـود؛ مـردم       
، و تكرار و توسعه آن را را) عملكرد(تحسين مي كنند، اعجاز در زيبايي و سهولت رويه 

آنچه كه ديده نشده است اين است كه از ايجاد يك تعـداد برابـر از شـغل    . تقاضا دارند
  .فرانسه جلوگيري شده است) نواحي ديگر(ها، احتمـاال مفيدتر، در بقيه 

  
  
  

  صرفه جوئي و تجمل گرائي     
  

مخـتص بحـث مخـارج    سازند، فقط  اين امر كه مشهودات، غير مشهودات را پنهان مي
اگر نصفه اي از اقتصاد سياسـي را در تـاريكي رهـا سـازيم، پديـده ي      . عمومي نيست

  .كند مشهودات و نامشهودات، معيار اخالقي غلطي را ايجاد مي
شود كه ملتها، منافع اخالقي و مـادي خـود را، در تضـاد بـا يكـديگر       اين امر منجر مي

كند؟ مشـاهده   نده و غم انگيزتر، جلوه ميچه چيزي، از اين، مأيوس كن. احساس كنند
  :فرمائيد

توان يافت كـه آمـوزش نظـم و تربيـت، مـديريت       در هر خانواده، هيچ پدري را نمي -
خوب، اقتصاد، صرفه جوئي و اعتدال در خرج كردن را به فرزنـدان خـود، در زمـره ي    

  .وظايف خود نداند
. تجمل گرائي، سخن نرانده باشـد توان ديد كه عليه خودنمائي و  هيچ مذهبي را نمي -

  :كنند اينها همه خوب است، اما از طرف ديگر، اين مثلها، بسيار مشهورتر جلوه مي
  »در رگهاي مردم] خون[پول اندوزي يعني خشكاندن «
  .»شود تجمل گرايي توانمندان، به قيمت آسايش تهي دستان تمام مي«
  .»سازند غني ميافراد ولخرج، خود را تباه ساخته، اما كشور را «
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  .»آيد نان افراد مستمند، از دور ريزهاي ثروتمندان به دست مي«
توان، در اينجا، بين ايده هاي اخالقي و اقتصـادي   بديهي است كه تضاد آشكاري را مي

  .يافت
چه بسيار مردان بزرگ و برجسته كه بعد از مالحظه ي ايـن تعـارض آن را صـحيح و    

. ن چيزي است كه، من همـواره نتوانسـته ام درك كـنم   اين هما. منصفانه انگاشته اند
تواند از دو كشش متضاد، در درون دل انسـان، چيـزي    زيرا در نظر من، هيچ كس نمي

  .دردناك تر پيدا كند
اگـر همـواره   ! يابد ارزش انسان، با پرداختن صرف به هر يك از اين دو مسئله، تنزل مي

است ؛ و اگر ولخرجـي كنـد، از لحـاظ     به فكر صرفه جوئي باشد، هميشه دچار كمبود
  !شود  اخالقي، متضرر مي

خوشبختانه، اين پند و اندرزهاي مشهود، بحث صرفه جوئي و تجمل گرايي را از منظر 
غلطي مورد توجه قرار داده اند، به اين شكل كـه فقـط توجـه خـود را بـه عواقـب زود       

مشـهودند را در نظـر    ف ساخته و آثار بعدي كـه غيـر  وهنگام كه مشهود هستند، معط
  .بگذاريد اين نظر و ديدگاه ناقص را تصحيح نمائيم. آورند نمي

، پس از اينكه ماترك پدر خود را تقسـيم  )Ariste(و برادرش آريست  )Mondor(مندر 
موندور به شيوه ي لوكسـي   .نمودند، درآمدي بالغ بر پنجاه هزار فرانك در سـال دارند

در طول سـال، چند بار مبلمان خود . بسيار ولخرج است وي. پردازد به امور خيريه مي
مردم در مـورد شـيوه   ! نمايد كند، كـالسكه هاي خود را هر ماه تعويض مي را عوض مي

كنـد،   هاي زيركانه اي كه او براي خالص شدن هر چه سـريعتر از امــوالش آغـاز مـي    
اسـتانهاي بـالزاك و   خالصه اينكه، اگر مقايسه كنيم، او قهرمانـان د . نمايند صحبت مي

با مـا  «! چه قدر دعاي خير هميشه پشت سر اوست . دنك الكساندر دوما را روسفيد مي
او فرشته ي خـوب  . زنده باد موندور، او ولي نعمت افراد زحمتكش است! از مندور بگو 

بـه عـابرين    اش كند، و كــالسكه  در تجمالت زندگي مي درست است كه او .مردم است
اما، چه اهميتـي دارد؛ اگـر   كاهد،  و اين اخالقاً از شأنِ انسانيِ او مياشد؛ پ پياده گل مي

آيد، امـا بـا ثـروت خـود، جبـران مافـات        وي با كار خود، انسان مفيدي به حساب نمي
توان هرگز خـالي از تجـاري    خانه ي او را نمي. او پول را به گردش درمي آورد. كند مي
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گوينـد كـه سـكه هـا گـرد       آيا مردم نمي. گردند مي يافت كه هميشه راضي، از آنجا بر
  "بغلتند؟ كههستند، 

اگر او خودخواه نباشـد،  . آريست، شيوه ي زندگي كامالً متفاوتي را انتخاب نموده است
دارد و تنها  حداقل يك انسان فردگراست؛ زيرا او در خرج كردن، جانب خود را نگاه مي

در يك . ر آينده ي فرزندان خويش استدر پي لذتهاي متعادل و منطقي بوده و به فك
  .كند كالم او پس انداز مي

  :گويند خواهم بشنويد كه مردم در مورد او چه مي و حـاال مي
خورد؟ بدون شـك،   اين مرد ثروتمند خسيس، اين آدم ناخن خشك به چه دردي مي«

نـوع  به عالوه وي انسـاني  . در زندگي ساده ي او چيزي جذّاب و قابل توجه وجود دارد
او تمـامي درآمـد خـود را خـالص     . اما او حسابگر اسـت . دوست، خير و بخشنده است

قالي بافها، درشكه . خانه ي او هميشه با زرق و برق و انبوهي از آدمها، نيست. كند نمي
  سازها، اسب فروشيها و شيريني پزها، چه حس قدرداني نسبت به وي دارند ؟

  :ند، بر اين حقيقت استوارند كهاين قضاوتها كه براي اخالق مضر هست
خرج كردن برادر ولخرج و آنچه كه از نظر پنهـان  : گيرد يك چيز است كه چشم را مي

ماند چيزي نيست جز خرج كردن برادر مقتصد كه به همان اندازه و يا حتي بيشتر  مي
  .است

اما خالق نظم اجتماعي، بـه گونـه اي اوضـاع را مرتـب نمـوده كـه اقتصـاد سياسـي و         
خالقيات، به جاي اينكه در تعارض با يكديگر باشـند، بـا هـم هماهنـگ بـوده ؛ پـس       ا

  .هوشمندي آريست، نه تنها ارزشمندتر بلكه سودآورتر از حماقتهاي موندر است
گويم سودمندتر، منظورم اين نيست شيوه ي آريست فقط بـراي   و هنگامي كه من مي

نفعت بيشتري داشته، بلكه بـراي  خود وي يا حتي براي جامعه به شكل كلي، سود و م
  .كارگران امروز و صنعيت اين عصر سودمندتر است

براي اثبات اين امر، كافي است در برابر ديدگان عقل، عواقب ناپيداي اعمـال انساني را 
بلي، ولخرجي موندر، اثراتي داشته كه تمـامي  . تواند ببيند قرار داد كه چشم مادي نمي

توانند انواع كــالسكه هـاي او، نقاشـيهاي باظرافـت      همه مي :توانند ببينند چشمها مي
روي سقف خانه اش، قاليهاي گرانقيمـت وي و عظمـت و شـكوه خانـه ي او را تماشـا      

ضيافتهائي كه . كنند دانند كه اسبهاي اصيل وي در مسابقات شركت مي همه مي. كنند
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كنـد   يابان خيره ميدارد چشم هر رهگذري را در خ در خانه ي خود در پاريس برپا مي
انسان جالبي است كه به جاي پس انداز درآمد خـود،  «: گويند  و مردم به همديگر مي

تـوان بـه    نمياما . استاين، چيزي است كه مشهود » !شايد جيب خود را سوراخ كرده
  .آساني پي برد كه سرمايه ي آريست چه منافعي را براي كارگران در پي دارد

له باشيم، مطمئن خواهيم شد كـه تمـامي سـرمايه ي او تـا     اگر در پي كشف اين مسئ
شود، با همان قطعيتي كـه سـرمايه ي مونـدور     آخرين ذره، صرف اشتغال كارگران مي

  .كند چنين مي
تنها اين تفاوت وجود دارد كه ولخرجي نابخردانه ي موندور مرتباً كاهش يافته و لزوماً 

اقالنـه ي آريسـت، در هـر ســال پـول      رسد، در حـالي كه خـرج كـردن ع   به انتها مي
و اگر قضيه به اين نحو باشد، يقيناً منافع عمـوم  . ي كندمبيشتري را در جامعه تزريق 
  .در راستاي اخالقيات است

اگر اين . كند آريست براي خود و خانواده اش بيست هزار فرانك در هر سـال خرج مي
او از بيماريهائي كـه  . عاقل بدانيم مقدار رضايت او را حاصل نكند، شايسته نيست، او را

گردد؛ اخالقاً، خود را موظف به غمخواري آنها  مردم فقير به آن مبتال هستند، متأثر مي
  . دهد ديده و به اين منظور، ده هزار فرانك را به امور عالم المنفعه، اختصاص مي

حاضر، خـود را  در بين تجار، توليدكنندگان و كشاورزان، او دوستاني دارد كه در حـال 
شود تـا محتاطانـه و بـه     او از احـوال آنان جويا مي. بينند از لحاظ مـالي در مضيقه مي

صورت كارآمد، به كمك ايشان بشتابد و ده هزار فرانك ديگر را بـه ايـن منظـور كنـار     
دارد و بايـد بـراي ايشـان     انيكند كه دختر و سرانجام اينكه او فراموش نمي. گذارد مي

و پسراني دارد كه بايد آينـده ي آنهـا را تضـمين كنـد و آخـر از       ايدهم نمجهيزيه فرا
داند كه ده هزار فرانك در سـال را براي پس انـداز و سـرمايه    همه، وظيفه ي خود مي

  :كند  بنابراين، وي سرمايه اش را اين گونه استفاده مي. دهد گذاري اختصاص مي
  فرانك  20,000مخارج شخصي  ) 1
  فرانك  10,000المنفعه امور عام ) 2
  فرانك  10,000كمك به دوستان  ) 3
  فرانك  10,000پس انداز   ) 4



 شود و قانون آنچه ديده نمي ،شود آنچه ديده مي

 ٦٨

اگر ما همه ي اين موارد را بررسي نمائيم، خواهيم ديـد كـه حتـي يـك ريـال از ايـن       
  .شود سرمايه نيز، جز در راه حمايت از صنايع ملي، صرف نمي

آثاري كـامالً يكسـان بـا مقـدار     اين مورد، براي كارگران و كسبه،  :مخارج شخصي -1
اين امري كامالً بديهي است و بهتـر اسـت   . كند سرمايه اي را دارد كه موندور خرج مي
  .بيش از اين در اين مورد بحث نكنيم

ده هزار فرانك اختصاص داده شده به اين منظور نيـز بـه همـان     :امور عام المنفعه -2
  .كند اندازه، از صنايع حمايت مي

فقط با اين تفاوت كـه  . رسد به نانوا، قصاب، خياط و فروشنده ي مبلمان مياين مبلغ، 
رسد، بلكه افرادي كه آريست آنهـا   نان، گوشت، البسه، مستقيماً به مصرف آريست نمي

  .كنند را جانشين خود كرده استفاده مي
اين جايگزيني ساده كه يك مصرف كننده جاي مصرف كننده ي ديگري را بگيرد، بـه  

  .لي، هيچ تأثيري بر صنعت نداردطور ك
خرج كند يا از يك فقير بخواهد تـا  ] پول خرد فرانسه[سو  100اينكه آريست خودش 

  .كند به جاي او اين كار را بكند، تفاوت نمي
دهـد يـا    دوستي كه آريسـت بـه او ده هـزار فرانـك قـرض مـي      : كمك به دوستان -3

ل كنـد؛ بـرعكس آنچـه مـا تصـور      كند تـا چـا   بخشد، اين مبلغ را وي دريافت نمي مي
  .پردازد كنيم او اين پول را براي خريد كـاال يا اداي ديون خود مي مي

  .گيرد در مورد اول، صنعت مورد تشويق قرار مي
تواند جرأت اين را داشته باشد كه ادعا كند اگـر مونـدور يـك اسـب     هست كه ب كسي

نكـه آريسـت يـا دوسـتانش بـه      اصيل را به قيمت ده هزار فرانك بخرد در مقايسه با اي
  كند؟ ارزش ده هزار فرانك پارچه بخرند، موندور سود بيشتري را حاصل مي

شـود چنـين    اگر اين مقدار پول صرف پرداخت يك دين شود، نتيجه اي كه ظاهر مـي 
گيرد، امـا حتمـاً    شود، طلبكار، كه ده هزار فرانك را مي است كه شخص ثالثي پيدا مي

ارت خود براي كارخانه اش يا بهره برداري از منـابع طبيعـي بـه    آن را در زمينه ي تج
  .برد كار مي

كنـد امـا    اين طلبكار، تنها يك واسطه بين آريست و كارگران است، اسامي تغييـر مـي  
  .گيرد ماند و صنعت كاران مورد تشويق قرار مي خرج و مخارج باقي مي
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در اين حـالت است كـه در رابطـه   گردد و  اما ده هزار دالر، پس انداز مي :پس انداز -4
گيـرد، اگرچـه    با تشويق هنر، صنايع، اشتغال كارگران موندور از آريسـت سـبقت مـي   

  .دهد آريست از لحاظ اخالقي، خود را كمي باالتر از موندور نشان مي
از اينكه ببينم بـين قـوانين بـزرگ طبيعـت چنـين تضـادهائي وجـود دارد، احسـاس         

  .كنيم ناخوشايندي پيدا مي
اگر قرار بود انسانها را وادار به گزينش بين اين دو انتخاب نمود، كه يكي منـافع وي و  

دهد بايد نسبت به آينده ي بشري قطـع اميـد    ديگري وجدانش را مورد لطمه قرار مي
  .نيستخوشبختانه وضع بدين گونه . كرديم مي

در عـين حــال   بينيم كه آريست برتري خود را از لحـاظ اقتصـادي و    پس از اينكه مي
اخالقي خود، بازمي يابد، بايست ايـن گفتـه ي نغـز را در خاطرمـان نگـاه داريـم كـه        

  :گويد مي
  .پس انداز يعني خرج

  هدف آريست از پس انداز نمودن ده هزار فرانك چيست؟
را در گـودالي در بـاغش چـال    ) فرانـك  10,000(» سـو « 200,000خواهد  آيا وي مي

  .وي در صدد افزايش سرمايه و درآمدش است. تنه، قطعاً اين طور نيس ؟كند
بـرد،   در نتيجه با اين پولي كه او در جهت خريد موارد مورد نياز شخصي به كـار نمـي  

. خرد بنگاههاي صنعتي مي يا سهام چندين قطعه زمين، يك خانه، اوراق بهادار دولتي،
  .دهد ص مينزد دالل يا بانكدار، به سرمايه گذاري اختصاآن را  يا اينكه شايد

كند را دنبال كنيد، قانع خواهيد شد كـه تمـامي    اگر شما مسيري كه اين پول طي مي
اين فروض، به واسطه ي فروشندگان يا قرض كنندگان، مطمئناً همان طور از صـنعت  

كند كه اگر آريست، همانند مورد بـرادرش، آن را بـا مبلمـان، جـواهرات و      حمايت مي
  .كرد اسب، مبادله مي

خرد، با اين هدف  فرانك مي 10,000 قتي آريست زمين يا اوراق بهادار، به ارزشزيرا و
شما ممكن است . كند نيازي به خرج اين مقدار پول ندارد رود كه احساس مي پيش مي

  .اين گونه در مورد وي فكر كنيد
فرانكـي را   10,000فروشد، بايد به گونـه اي   اما، در اينجا نيز، شخصي كه زمين را مي

  .دارد خرج كند دريافت مي كه
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شود، چه به وسيله ي آريست، چه به وسيله ي افرادي  پس اين پول به شكلي خرج مي
  .شوند كه جايگزين وي مي

اگر از منظر حمايت از قشر كارگر و صنعت به موضـوع بنگـريم، فقـط يـك تفـاوت را      
  .توان بين رفتار آريست و موندور مشاهده نمود مي

گيـرد و ايـن    و در اطراف خودش انجام مي او تقيماً توسط خودخرج كردن موندور مس
در مورد آريست، بخشي از خـرج توسـط واسـطه هـا و دور از وي     . امري مشهود است

اما در واقع اگر كسـي قـادر باشـد بـين آثـار      . شود و اين امري نامشهود است انجام مي
غير مشهود است، در واقع عمل آنها و اقدام ايشان رابطه علت معلولي ايجاد كند، آنچه 

  .استامر، بسيار شبيه مشهود 
افتـد، و پـول    براي اثبات اين مسئله بايد گفت كه در هر دو مورد، پول به گـردش مـي  

  .ماند بيشتري در گاوصندوق هيچ يك از برادرها نمي
بنابراين اين امري نادرسـت اسـت اگـر بگـوئيم صـرفه جـوئي بـه صـنعت لطمـه وارد          

  .خصوص، به همان اندازه ي تجمل گرائي، سودمند استدر اين . سازد مي
تري ببينيم، آنگـاه رفتـارِ آريسـت     بيني آثارِ رفتارِ آريست را در افق بلند كوتهاما اگر به 

  .دهد برتري خود را نشان مي
بر سر موندور و ثروتش و محبوبيت باالي وي چه آمده . سـال گذشته است 10اكنون 
  است؟ 

موندور به وضعيت بدي دچار گشته و بـه جـاي اينكـه هـر     . استهمه چيز نابود شده 
در . باشدسـال پنجاه هزار فرانك به اقتصاد كشور وارد كند، ممكن است مقروض افراد 

هر صورت، ديگر كسبه از او سودي نخواهد بـرد؛ او را ديگـر بـه عنـوان حـامي هنـر و       
  .صنعت نخواهند شناخت

در تنگدسـتي  هـا را   هيچ؛ آن رسد مينهاي بعدي به كارگران و به نسلكه از وي خيري 
  .كندرها مي

در پايان همان ده سـال آريست نه تنها تمامي درآمد خود را بـه گـردش درمـي آورد،    
دهـد،   او سـرمايه ي ملـي را افـزايش مـي    . گردد بلكه درآمدش هر سـال افزوده نيز مي

نجـا كـه تقاضـا بـراي     شـود و از آ  يعني سرمايه اي كه از آن دستمزد ها پرداخـت مـي  
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كارگران، بسته به اندازه ي اين سرمايه ها دارد، او در افزايش بهتـر پرداخـت حقـوق و    
  .شوددستمزد به قشر كارگر نقش آفرين مي

اگر زندگي وي نيز به پايان برسد، فرزندانش جاي وي را خواهند گرفت و اين پيشرفت 
  .ادامه خواهد يافت

  . وئي بر تجمل گرائي غير قابل انكار استاز لحاظ اخالقي، برتري صرفه ج
اين امر اميدوار كننده است كه بدانيم در صورتي كه شخصـي از منظـر اقتصـادي بـه     
مسئله بنگرد و توجه خود را منحصر به آثار زودرس و فوري عوامل نكنـد و بـه نتـايج    

  .نهائي امور بنگرد، همين برتري را در اين حوزه نيز مشاهده خواهد نمود
  
  
  

  حق اشتغال و حق سود    
  
اين  "برادران خودتان را آماده كنيد كه با هزينه خودتان براي من اشتغال ايجاد كنيد"

  .درجه يكسوسياليسم  در حق اشتغال استبيان 
ايـن   "برادران خودتان را آماده كنيد كه با هزينه من براي من اشـتغال ايجـاد كنيـد   "

  .دو سوسياليسم درجه در حق سود استبيان 
دليل آثـاري  به شوند به حيات خود ادامه داده و  هر دو به دليل نتايجشان كه ديده مي

  .روند شوند از بين مي كه ديده نمي
شود كار و سود ايجاد شده در نتيجه مـاليات وضع شـده بـر جامعـه     آنچه كه ديده مي

ت شود كار و سودي اسـت كـه از همـان مقـدار پـول بدسـ       است و آنچه كه ديده نمي
  .ماند آيد اگر اين پول در دست مـاليات دهندگان باقي مي مي

خود را با دو چهره در آن واحد به جامعه نماياند و همين  ،حق اشتغال 1848در سـال 
  .كافي بود كه وجه آن را در جامعه نابود كند

  .نام داشت "هاي ملي كارگاه "يكي از اين چهره ها 
ت غيرمسـتقيمِ مبـارزه بـا بيكـاري از طريـقِ      مــاليا : توضـيح ( "سـانتيم  45"ديگري 

زماني كه طرح به علت ناكارآمـدي پايـان   . گسترش اشتغالِ دولتي بعد از انقالب فوريه
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خود در پـاريس   "حقِ اشتغال"گرفت، كارگرانِ معترض بيكارشده برايِ بازپس گرفتنِ 
  ..)شوريدند

رفت و اين روي زيباي  ملي ميهر روزه ميليونها فرانك از خيابان ريولي به كارگاههاي 
  .سكه بود

اما روي ديگر سكه اينجا بود كه اگـر هـر روزه بايـد ميليونهـا فرانـك از خزانـه خـارج        
به همين دليـل بـود كـه سـازمان     . شد پس ابتدا بايد اين مقدار به خزانه وارد شود مي

  . ت دهندگان را مخاطب خود قرار دادندادهندگان حق اشتغال، مـالي
بنابراين از داشتن لبـاس  . سانتيم بپردازيم 45ما بايد " :زمان كشاورزان گفتنددر اين 

  ".مان را تعمير كنيم توانيم زمينمان را كود دهيم و خانه شويم و نمي محروم مي
كه رئيسمان ديگر لباس نويي نخواهد داشت كار كمتري  از آنجائي" :و كارگران گفتند

او زمينش را ديگر كود نخواهـد داد كـار كمتـري     براي خياط خواهد بود و از آنجائيكه
براي نهر كن وجود خواهد داشت و چون او خانه اش را تعمير نخواهد كرد بنـا و نجـار   

  ".كار كمتري خواهند داشت
توانيد دو بار از يك معامله سـود ببريـد و كـاري     و از اين طريق اثبات شد كه شما نمي

شـغلي كـه مــاليات دهنـدگان هزينـه آن را       پردازد از طريـق  كه دولت مزد آن را مي
پردازند ايجاد شده است و اين پاياني است بر حق اشـتغال كـه همانقـدر كـه غيـر       مي

  .رسد توهم هم هست عادالنه به نظر مي
اگرچه كه حق سود بردن كه چيزي جز گزافه گويي در خصوص حق اشـتغال نيسـت   

  .هنوز زنده و در حـال رشد است
  اران حمايت از مصنوعات داخلي به جامعه دادند شرم آور نبود؟آيا نقشي كه طرفد

  :گويد او جامعه را خطاب قرار داده و مي
من به طـرز  . شما بايد به من شغل بدهيد و مهمتر آنكه اين شغل بايد سودمند باشد"

احمقانه اي صنعتي را انتخاب كرده ام كـه مـرا در معـرض ضـرري ده درصـدي قـرار       
فرانك به مـن تحميـل كنيـد و     20مشهريان عزيز مـالياتي معادل اگر شما ه. دهد مي

اكنـون كـه   . سپس مرا از پرداخت آن معاف كنيد، ضرر مرا به منفعت تبديل كرده ايد
  ".داي سود يك حق است شما آن را به من مديون
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كه به پيروي از اين سفسطه بازي ها و درجهت خشنودي او مـاليات ها را بر  اي جامعه
كند و متوجه نيست كه ضرري كه از يك صنعت حذف شود بار آن بر  يل ميخود تحم

  .ديگران تحميل ميشود مستحق تحمل چنين باري است
يابيم كه عدم آگاهي از  بنابراين و با توجه به موضوعاتي كه من به آنها پرداختم در مي

اقتصـاد  اقتصاد سياسي منجر به توجه به آثار آني يك پديده شده و آگاهي نسبت بـه  
  .شود يك پديده مي آتيسياسي باعث در نظرگرفتن كليه آثار آني و 

مي توانم دسته اي ديگر از سواالت مشابه را در معرض همين آزمايش قرار دهم اما به 
جهت يكنواختي نتايج حاصله از اين كار خـودداري كـرده و بـا نقـل قـول آنچـه كـه        

كـنم   د سياسي نتيجه گيـري مـي  شاتوبريان در خصوص تاريخ گفته در خصوص اقتصا
  :كه
اولي كه بالفاصله قابل تشخيص است و دومي كه : در تاريخ دو پيامد قابل تصور است"

اين پيامدها عمومـاً بـا يكـديگر تنـاقض داشـته بـدين       . شود دور بوده و فوراً درك نمي
. ترتيب كه اولي از منطق كوتاه مدت ما سرچشمه گرفته و دومي از منطق بلند مـدت 

خداونـد بـه پشـتيباني انسـانها بـر      . شود اقعه معيشتي پس از واقعه انساني حادث ميو
هر چقدر كه دوست داريد منطق عالي را انكار كنيد و بـه عملكـرد آن بـاور    . خيزد مي

نداشته باشيد، بر سر واژگان جدل كنيد و آنچه را كه يك انسان معمولي مشيت الهـي  
بناميد، اما به پايان كـار يـك عمـل صـورت      "يلدل"يا  "فشار شرايط"خواهد شما  مي

گرفته نگاه كنيد و خواهيد ديد كه اگر آن عمل از ابتدا بـر پايـه اخـالق و عـدالت بنـا      
  ".نشده باشد نتيجه اي عكس آنچه كه ما توقع داشتيم به دست خواهد داد

  )شاتوبريان، يادداشتهايي از فراي مقبره(
  
  
  

  توضيحات    
  

، كـه كـاربردش ماننـد كـاربرد جـان بـل در زبـان        Jacques Bonhommeبه فرانسـه،  
  مترجم. انگليسي است كه معرف انسان اهل عمل، مسئول، بي مدعا و معمولي است
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روزنامه كميته دفاع صنايع داخلي، سازمان طرفـداران حمايـت از محصـوالت داخلـي،     
  مترجم

August, Vicomte de Saint Chamans (1777-1861)  مشـاور دولـت در   نماينده و
در ايـن نوشـتار    "مانع"گفتار مشهور او در خصوص . امر استقرار و حامي توازن تجاري

اين . نقل شده است nouvel essai sur la richesse des nations 1824توسط باستيا از
. ادغـام شـد   traite d’economie politiqueدر اثر ديگر او بـه نـام    1852اثر در سـال 

  مترجم
ضرب المثل هاي بسياري " :گويد اثر باسيل، نوازنده مي "سلماني سويل"در پرده دوم 

  مترجم".را با تغييرات آماده كرده ام
در دوره . دولتمــرد فرانسـوي و مــورخ مشـهور فرانســوي  ) 1797-1877(آدولـف تييـر  

و جهـت  ) 1840و  1836( طوالني حرفه سياسي خود او جانشين و صـدر اعظـم بـود   
  مترجم. انتخاب شد 1871ش از او به عنوان رييس جمهوري سوم در آخرين ستاي

، يكـي از بزرگتـرين شـاعران مكتـب     )1790-1869( آلفون مري لـوئيس دو المـارتن  
قـائم مقـام شـد و     1834ر ســال  ابتـدا د . رومانتيسم و همينطور دولتمـردي مشـهور  

از  1848الب بزرگترين پيروزي زندگي خود را زماني بدسـت آورد كـه بـه هنگـام انقـ     
او با سخنوريش جمعيت خروشان پاريس را كه تهديد . پيشروان استقرار جمهوري بود

او بـيش از  . كرده بودند شهر را ويران خواهند كرد آرام كرد و رئيس دولت موقت شـد 
آنكه سياستمداري عملگرا باشد آرمانگرا و سـخنور بـود و خيلـي زود نفـوذ خـود را از      

  مترجم. بازنشسته شد 1851دست داد و در سـال 
كه حاميان آن جامعه هنري  1851اشاره دارد به نمايشگاه بزرگ هايد پارك لندن در 

ايـن  . لندن بودند، انجمني كه خود را وقف ارتقـا سـطح هنـري و صـنعتي كـرده بـود      
نمايشگاه اولين از چندين نمايشگاه بزرگ بين المللي بود كه شهرتش بيشتر به خـاطر  

  مترجم. معماري است بود كه اثري ارزشمند در "قصر شيشه اي" محل برگزاري آن
مهندس و اقتصاد دان مشهور فرانسوي، اسـتاد هنرسـتان   ) 1784-1873(شارل دوپن

در رشته اقتصـاد سياسـي او بزرگتـرين سـهم را در     . هنرهاي زيبا، قائم مقام و سناتور
  مترجم. زمينه اقتصاد آماري ايفا كرد

  مترجم. ، اقتصاد دان و سرمايه گذار)1800-1867(آشيل فولد 
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. 1852، مهنـدس و سياسـتمدار، وزيـر دارايـي در     )1805-1855(ژآن مارشال بينـو  
  مترجم

منجر  1846ت سيب زميني و حبوبات در اروپاي شمـالي و غربي در شكست محصوال
و ســال   "نـان عزيـز  "شد سـالي كه به سـال  1847به افزايش قيمت مواد غذايي در 

  مترجم. كشاورزي، صنعت و سرمايهگذاري معروف شد كسادي
  مترجم. VI، 276انه ايد اثر ويرژيل  "گرسنگي مشاوري شيطاني است "

) Claud Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon (1760-1825اشـاره بـه   
  موسس تاريخي سوسياليسم فرانسوي 

ه بـه حاميـان صـنايع داخلـي     اين واژه كنايه آميز ك:  "M.Prohibant"در زبان فرانسه 
آقـاي  "توان آن را  شد به گفته باستيات توسط شارل دوپن ابداع شد كه مي اطالق مي

  مترجم. ترجمه كرد "مانع تجارت 
بزرگترين منبر نشـين   Condom of Meaux اسقف) 1627-1704(ژاك بنين بسوئت 

نه هايي عالي از خاندان سلطنتي نموي زمان خود كه خطابه هاي او براي تدفين اعضا 
در مقام آموزگار شخصي وليعهد، پسر لويي چهاردهم، . باشند زبان فرانسه كالسيك مي

. شـد  او تاريخ جهان را به نگارش درآورد كتابي كه تا نسلها به كودكان آموزش داده مي
مقابله شديد او با پروتستانيسم و رهبري موفق او در جنـبش گاليكـان كـه منجـر بـه      

ل كليساي كاتوليك فرانسوي شد نقش او را به عنوان چهـره مـذهبي و   افزايش استقال
  مترجم. دهد ادبي موفق آن زمان نشان مي

منجـر بـه بركنـاري او     1848فوريـه   22در  Guizotتظاهرات مردمي عليه صدراعظم 
اين عمل احتياطي نتيجه عكسي براي پادشاه داشـت زيـرا   . توسط شاه لويي فليپ شد

بركناري ارتش بـر روي گروهـي از تظاهركننـدگان آتـش گشـود و       كه روز پس از اين
مردم پاريس نيز با شورشي مسلح به اين عمل پاسخ دادند كه منجر بـه اسـتعفا لـويي    

  مترجم. فليپ و برقراري جمهوري دوم شد
حكومتي كه توسط انقالب فوريه بر سر كار آمد جهـت حـل مشـكل عـدم اشـتغال از      

سانتيم به مـاليات غيـر مسـتقيم اضـافه     45و همچنين  كارگاه هاي ملي حمايت كرد
هنگاميكه تصميم گرفته شد كـه  . كارگاه هاي ملي مشكل بيكاري را حل نكردند. كرد

كارگاه هاي ملي تعطيل شده و پست هاي خالي در ارتش، خـدمات عمـومي، صـنايع    
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خصوصي مشخص شده و پر شوند مـردم پـاريس نسـبت بـه دخالـت دولـت در حـق        
 1849م بسيار خشمگين شده، شورش كردند و پس از درگيري هاي سخت در استخدا

  مترجم. سركوب شدند
Vicomte Francois Rene de Chateaubriand (طاليــه دار جنــبش  )١٧٦٨-١٨٤٨

رومانتيسم در ادبيات فرانسه و همچنين فردي وفادار به بوربون هـا، كـه پـس از احيـا     
ون به عنوان سفير فرانسه در انگلستان و آلمـان و  دوباره قدرت آنها بعد از سقوط ناپلئ

نبـوغ  "تـوان بـه    از مشهورترين آثاراو مي. وزير امور خارجه به اين خاندان خدمت كرد
  مترجم. اشاره كرد "شرح حـالي از فراي مقبره"و  "مسيحيت

به چاپ رسيد آخرين نوشـته باسـتيات ميباشـد كـه      1850اين رسـاله كه در جوالي 
نشر اين رسـاله به دليل اينكه نويسنده نسخه . ل در انتظار چاپ آن بودندمردم يكسـا

پس از كاوشي طوالني و . دستنويس آن را در اسباب كشي گم كرده بود به تاخير افتاد
بي نتيجه، او تصميم گرفت كه رسـاله را از نوع بازنويسي كرده و آن را به عنوان اصول 

هنگـامي  . مع ملي بيان كرده بود انتخـاب كـرد  اساسي سخنراني هاي كه اخيرا در مج
كار نگارش به پايان رسيد او خود را به دليل زيادي جدي بودن متن سـرزش كـرده و   

كنيم به رشته تحريـر در   نوشته دوم را سوزاند و نسخه اي را كه امروز تجديد چاپ مي
  ويراستار. آورد

  ويراستار. مراجعه شود "همسازي هاي اقتصادي" 10به فصل 
  ويراستار. مراجعه شود "همسازي هاي اقتصادي" 3به فصل 

مولف عموما به دنبال احتمـال حقيقت مرتبط با سرمايه جهـاني آشـكار شـده توسـط     
، انتهـاي  "سفسطه اقتصـادي "از  13خصوصاً به فصل . عملكرد تمام انسانها بوده است

 "نــوان بــا ع "همســازي هــاي اقتصــادي "از  6از مقــاالت و ضــميمه فصــل  6فصــل 
  ويراستار. مراجعه شود "اخالقيات ثروت

از نخسـتين مجموعـه    18و 14، فصول )نسخه فرانسوي( 94تا  86صفحات  5به جلد 
  ويراستار. ازاين جلد مراجعه شود 7سفسطه اقتصادي و همچنين فصل 

  ويراستار. مراجعه شود "همسازي هاي اقتصادي" 8و 3به فصل 
مراجعـه  ) از نسـخه فرانسـوي  ( 282صفحات  5جلد ، "اعتبار بدون بهره" 12به بخش 

  ويراستار. شود
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 8وزير محترم جنگ اخيراً تائيد كرده است كه هر فرد انتـقال يافته به الجزيره معادل 
اكنون مشخص است كه مردم فقير مربوطه . هزار فرانك براي دولت هزينه داشته است

حــال  . زندگي خوبي داشته باشـند  هزار فرانك در فرانسه 4قادر بودند با هزينه سرانه 
اين سوال برايم مطرح است كه آيا شما با فرستادن يك نفر به خارج با هزينـه زنـدگي   

  كنيد؟ دو نفر به مردم فرانسه خدمت مي
  ويراستار. فوق الذكرمراجعه شود 5به يادداشت شماره 
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  عرفيم    
  

، احتمــاالً  "5قـانون "تحـت عنـوان    4قبل از خواندن كتاب كالسيك فردريك باسـتيا 
يك كپـي از آن را،   -.كه به او كامال مديون هستم -فردي ناشناس. چهل سـال داشتم

پس از خواندن كتاب، قانع شدم كه آموزش علـوم  . بدون درخواست من، برايم فرستاد
خواندن ايـن كتـاب مـن را عميقـا     . يا، كامل نيستانساني، بدون مواجهه با كتاب باست

ريـزي فلسـفه   سـرانجام بـراي پـي   هاي بيآگاه كرد كه وقت زيادي رادر طي كردن راه
براي من يك مكــالمه فلسـفي نبـود، بلكـه ايـن       "قانون"كتاب. امام، هدر دادهزندگي

  .ايجاد نمودكتاب نظمي را در تفكرات من در رابطه با آزادي و رفتار عادالنه بشر، 
اند كه باستيا هم در ميان آنان ها، سهم مهمي در بحث آزادي داشتهبسياري ازفيلسوف

ش باستيا اين است كه او اين بحث را از برج عاج خـارج نمـود و   قاما مهمترين ن. است
سـواد هـم   هاي مربوط به آزادي را چنان روشن بيـان نمـود كـه حتـي افـراد بـي      ايده
رك كنند و متخصصان اين زمينه نيز ديگر توان پيچيده كردن آنهـا  توانند آنها را د مي

شفافيت، امر بسيار مهمي در قانع نمودن مردم بـراي برتـري اخالقـي آزادي    . را ندارند
  .باشدشخصي مي

. همانند ديگران، باستيا نيز تشخيص داد كه مهمترين تهديد براي آزادي، دولت اسـت 
تشـخيص و درك اعمــال غيـر اخالقـي دولـت،       شفافيتي كه او براي كمك به مـا در 

مواردي را در ":گويدباستيا مي. گيرد؛ قابل توجه استهمانند چپاول قانوني، به كار مي
تواند از برخي آنچه را كه متعلق به آنها است اخذ كنـد و بـه   نظر بياوريم كه قانون مي

                                                 
4   Fredric Bastiat 
5   The Law 
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آوريـم كـه قـانون بـه     مـواردي را در نظـر   . ديگراني دهد كه مـال تعلقي به آنها ندارد
كه واسـط ايـن سودرسـاني عملـي      شهروندي به هزينة ديگري سود برساند در حـالي
بـا چنـين توصـيف     ".باشـد پذير نمـي است كه براي شخص بدون ارتكاب جرم، امكان

هـاي  توانيم اين نتيجه را انكار كنيم كـه بيشـتر فعاليـت   دقيقي از چپاول قانوني، نمي
خود ما، چپاول قانوني هستند، يا بـراي احتـرام بـه واژگـان     حكومت، از جمله اعمـال 
  .باشدمدرنيته، دزدي قانوني مي

توانست تنها يك تأييدكننده ساده امضاكنندگان اعالميـه اسـتقالل   فردريك باستيا مي
توان ديدگاه آنها نسبت به آزادي و نقش مناسب دولـت را  امضاكنندگاني كه مي. باشد

پذيريم كه همه ما اين حقايق بسيار آشكار را مي" :شان شناختاز روي كلمات جاودانه
اند و خالق آنها حقـوق آشـكاري را بـه آنهـا ارزانـي      ها به طور يكسان خلق شدهانسان

لذا براي حفـظ  . داشته است كه از جمله آنها زندگي، آزادي و حق داشتن شادي است
باستيا ديـدگاه مشـابه خـود را     "....ها ايجاد شده استاين حقوق، دولت در بين انسان

 -به بيان ديگر، فرديت، آزادي، دارايي -ها، توليدزندگي، مهارت"نمايد، چنين بيان مي
گـري هنرمندانـه رهبـران سياسـي، ايـن سـه       رغم حيلـه علي. كندانسان را تعريف مي

 ".اند و بر آنها ارجحيـت دارنـد  هاي بشري بودهگذاريموهبت الهي مقدم بر همه قانون
زنـدگي، آزادي و  " :كنـد مشابه نظر بنيانگذاران را براي دولت بيان مي اي فلسفهباستيا 

بلكه برعكس، حقيقـت ايـن   . انددارايي به دليل وضع قانون از سوي بشر بوجود نيامده
 ".انـد است كه زندگي، آزادي و دارايي قبل از نياز به قانونگذاري، از ابتدا وجود داشـته 

از حقوق طبيعي يا خدادادي نسبت به آنچه در اعالميه استقالل و  تريهيچ بيان دقيق
  . كتاب قانون آورده شده است، وجود ندارد

 :گويـد بيند زمانيكه ميباستيا آرزوهايش در مورد آزادي را در اياالت متحده آمريكا مي
هيچ كشـوري در دنيـا و جـود نـدارد كـه قـانون را در       . به اياالت متحده نگاه كنيد..."

بنـابراين،  . حمايت از آزادي و مـالكيت هر شخصـي : دارد هاترين حيطه خود نگمناسب
رسد كه هيچ كشوري در دنيـا وجـود نـدارد كـه نظـم اجتمـاعي در آن در       به نظر مي

هـايش بـه دو   در نوشـته  1850باستيا در سـال  ".تر قرار داده شده باشدبنياني محكم
داري برده" :نمايدوجه كافي نشده است، اشاره ميموضوع كه در اياالت متحده به آنها ت



 شود و قانون آنچه ديده نمي، دشو آنچه ديده مي

 ٨١ 

از لحاظ قانوني، نقض آزادي است و تعرفه هـاي حمـايتي گمـرك بـه لحـاظ قـانوني،       
  ".دار كردن دارايي استخدشه

اگر امروز باستيا زنده بود، از ناكامي ما در حفظ قانون در محدوده مناسب خود، نااميد 
ن و نيم، ما بـيش از پنجـاه هـزار قـانون وضـع      پس از يك دوره زماني يك قر. شدمي

دهنـد كـه خـود نـاقض     بيشتر اين قوانين اجازه نقض حقوق كسـاني را مـي  . ايمنموده
محدوده اين قوانين، از قوانين مربـوط بـه ممنوعيـت مصـرف     . اندحقوق ديگران نبوده

ين دخانيات در مؤسسات خصوصي و مبالغ پرداختي به منظور تامين اجتماعي تا قـوان 
در هركدام از ايـن مـوارد،   . گيرد مي مربوط به واگذاري حق و حداقل دستمزد را در بر

فردي كه مصرانه خواهان حقوق خدادادي فراموش شده خود است، در نهايت با توجـه  
  . ها، راه به جايي نخواهد بردبه قدرت داده شده به دولت

كند و تمايل بـه  ميز را محدود ميآ حني كه مبادله آزادانه و صليتقاضا براي قوان باستيا 
خواهند مهم جلوه ها ميكنند، را با بيان اينكه سوسياليستتنها رها شدن را تنبيه مي

انگارند كه قرار ها مردم را به منزله مواد خامي مي سوسياليست. دهدكنند، توضيح مي
ارتبـاط بـين    "-هايشـان نخبـه  -از منظر آنان. است در تركيبات اجتماعي شكل گيرند

نسبت به افرادي كه چنين  ".گر و گل است گذار، همانند ارتباط بين كوزهمردم و قانون
دهـد  ديدگاهي دارند، باستيا تنها مورد عصبانيتي را كه در كتـابش يـافتم، نشـان مـي    

اي مخلوقـات  ! آه ":دهـد كه خيرين و فرمانروايان بشري را مورد انتقاد قرار ميهنگامي
اي كساني كـه انسـانيت را   ! كنيد كه بسيار بزرگ هستيدساني كه فكر مياي ك! نوابي

چـرا خـود را اصـالح    ! اي كساني كه آرزوي اصالح هرچيز را داريـد ! انگاريدكوچك مي
  ".اي شما را بس خواهد بودكنيد؟ چنين وظيفه نمي

دي، باستيا، فرد خوش بيني بود كه معتقد بود داليل روشـن و آشـكار در دفـاع از آزا    
تـاريخ بشـريت،   . يسـت ناما تاريخ با او موافق  ممكن است براي حـال موثر واقع شوند،

از طريـق   اسـت كـه   يافته و كنترل قشـر نخبـه  استفاده اجباري و سازماننوعي از سوء
انگيـز اسـت   تـاريخ، داسـتاني غـم   . ت اعمـال شده استكليسا و بيشتر از طريق حكوم

. هايشان قرباني شدندبداقبال، عمدتا توسط حكومت هنگامي كه صدها ميليون از افراد
هـاي  سـال پس از امروز خواهد نوشت، ممكن اسـت آزادي  300يا  200يك مورخ كه 

فقـط بـراي مـدت     -بـه خصـوص در دنيـاي غـرب    -بخش اندكي از جمعيت بشـري را 
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به عنوان يك امر عجيب تـاريخي قلمـداد    -يك يا دو قرن گذشته  -محدودي از تاريخ
دان ممكن است به اين نتيجه برسد كه چنين امري تنها يـك پديـده   اين تاريخ. دنماي

كنترل اجباري و  -موقت بوده و انسان، مجددا به وضعيت سنتي بازگشت نموده است 
  .استفادهسوء

افت جهاني مقبوليت . اميدواريم كه تاريخ ثابت نمايد كه قضاوت بدبينانه، اشتباه است
نشـانه  . دهـد كـه نـور اميـدي وجـود دارد     كمونيسم، نشان مي هاي سوسياليسم وايده

يابي به اطالعات و كنتـرل  اميدواركننده ديگر اين است كه ابتكارات تكنولوژيك، دست
هـايي چـون دسترسـي بـه     نـوآوري . سـازد هـا مشـكل مـي   شهروندان را براي حكومت

لـت در كنتـرل را   هـاي دو تالش اطالعات، برقراري ارتباط و مبادالت پولي الكترونيك،
هاي تكنولوژيك بـه طـور روزافزونـي ايـن     اين نوآوري .سازدتر ميتر و ناممكنپرهزينه

آورنـد كـه، بـدون آگـاهي، تاييـد يـا اجـازه        امكان را براي شهروندان جهان فراهم مي
  .حكومت، با يكديگر ارتباط برقرار سازند و مبادله كنند

هاي مستحكم مبتنـي بـر   همراه با سازمانهاي تكنولوژيك، سقوط كمونيسم، نوآوري 
ترين چيزهايي هستند كـه  بينانهكننده نظريات باستيا است، خوشكه تقويت بازار آزاد

هـا در يـك   آمريكـايي . توانم در مورد آينده آزادي در اياالت متحده آمريكـا بگـويم  مي
بـين بـرود،    اگـر آزادي در آمريكـا از  . نگراني بزرگ و مسئوليت اخالقي، سهيم هستند

هـاي  آشنايي بيشتر بـا ايـده  . جا اين اتفاق رخ دهدچنين مقدر خواهد شد كه در همه
روشن باستيا در مورد آزادي، گام مـوثري در بازيـابي احتـرام و عشـق خواهـد بـود و       

  .آمريكايي، فراهم خواهد آوردشهروندان موجبات احياء روح آزادي را در ميان 
  
  
  

  معرفي نويسنده    
  

كنـد بـه خـرج ديگـران،     هركس تالش مـي  وسيله آن،ولت، دروغ بزرگي است كه بهد 
  .زندگي كند

  فردريك باستيا -
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. اي دارددر قلب و فكر دوستداران آزادي، جايگاه ويژه) 1801-1850(فردريك باستيا 
كليد جـذابيت باسـتيا، محكـم،    . رمز و رازي وجود ندارد كه بخواهد در اينجا حل شود

هاي او نشانگر خلوص و ايماني مسـتدل  نوشته. اش استشمندانه بودن پيامراسخ و هو
نوشت تـا درك شـود و   او هميشه مي. ناياب است باشد كه اين امر، در دنياي مدرنمي

  .قانع كند، نه اينكه تحت تاثير قرار دهد يا پيچيده سازد
عصـران  د را در نظر هـم با استفاده از ابزار تمثيل، باستيا ماهرانه، مفهوم نادرست اقتصا

چنان از سـوي  هنگامي كه امروز در آمريكاي مدرن، هم. اش دگرگون ساختفرانسوي
شود ورود آزاد كـاالهاي ساخت خارج مـا  مداران به ما گفته ميفكران و سياستروشن

هاي مخرب، با ايجاد تقاضا براي نوسازي، منجر بـه  ها و زلزلهسازد يا طوفانرا فقير مي
  .شودشوند؛ نتايج فرهنگي ناآگاهي از فردريك باستيا بر ما آشكار ميرفاه مي ايجاد

باسـتيا يـك   . اما اينكه باستيا را تنها يك اقتصاددان بـدانيم، كوتـاهي در حـق اوسـت    
او در . بـود  "قانون"جا رسانيد، كتاب آنچه او را به اين. فيلسوف حقوقي درجه يك بود

. هاي نادرست سوسياليسم، اغواء شده بـود نسه با قولزماني اين كتاب را نوشت كه فرا
باستيا نگران قانون در معناي كالسيك خود بود، او دليل خود را بر مبناي كشف اصول 

  .دهدترين كيفيت براي بشر باشد، قرار مينظام اجتماعي كه به مناسب
آنهـا  . نـد كنكند كه همه افراد در جهت حفظ زندگي خود تالش مياو اينگونه آغاز مي

هايشان در دنياي طبيعي و تبديل اجزاي طبيعـت بـه   اين امر را با به كارگيري توانايي
بـه   -زنـدگي، مهـارت، توليـد   " :نويسدباستيا مي. رسانندمحصوالت مفيد، به انجام مي

و از آنجايي كه آنها از  ".كندانسان را تعريف مي -، آزادي، مـالكيتزندگيعبارت ديگر 
هاي بشري، تقدم و برتري گذاريبر تمام قانون "طبيعت بشري هستند، مهمترين امور

متاسفانه پوزيتيويسم حقـوقي،  . كنندهاي اندكي، اين مفهوم را درك ميانسان ".دارند
مفهومي كه بيانگر اين امر است كه صواب و ناصواب، مقدم بـر تصـويب قـانون وجـود     

بـه عنـوان   ( حت تـاثير قـرار داده اسـت   ندارد، برخي از طرفداران آزادي فردي را نيز ت
زنـدگي،  " :كنـد اما باستيا به ما يادآوري مـي ). مثـال پيروان مكتب اصالت فايده بنتام

انـد؛ بلكـه بـرعكس،    آزادي و دارايي؛ به دليل وضع قانون از سوي بشر به وجود نيامـده 
ز ابتدا وجـود  حقيقت اين است كه زندگي، آزادي و دارايي قبل از نياز به قانونگذاري، ا

  ".اندداشته
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او موافق دوستي بود كه متذكر شده بود . از منظر باستيا، قانون يك مفهوم عدمي است
در حقيقت، قـانون  . كه اينكه قانون بايد در پي ايجاد عدالت باشد، گفته دقيقي نيست

ن عدالتي در ميـا آيد كه بيعدالت، تنها زماني به دست مي". عدالتي شودبايد مانع بي
امـا بـا   . ممكن است اين عقيده به نظر برخي خوانندگان، دروغين جلـوه كنـد   ".نباشد

شـود كـه   شود كه جامعه آزاد و عادالنـه هنگـامي حاصـل مـي    اندكي تامل، روشن مي
مداخالت اجباري عليه افراد وجود نداشته باشد و بلكه آنها به حـال خود واگذار شـده  

  .باشند
باسـتيا، قـانون را اينچنـين تعريـف     . آزادي و دارايي است هدف قانون، دفاع از زندگي،

هر فردي اين حـق را دارد  . "نظامي متشكل از حق هر فرد براي دفاع قانوني"، كندمي
بنابراين در مورد گروهي از افـراد ممكـن   . اش دفاع نمايدكه از زندگي، آزادي و دارايي

بـه منظـور دفـاع از خـود،     هسـتند تـا    "حقوق جمعي"است گفته شود كه آنها داراي 
فلسـفه وجـودي و    -بنابراين، اصل حقـوق مشـترك  " .شان را به اشتراك بگذارندمنابع

و اين قدرت مشـتركي كـه از حقـوق    . بر مبناي حقوق فردي است -اشوجاهت قانوني
تواند ماموريت يا هدف ديگـري جـز عمـل    كند، از نظر منطقي نميجمعي حمايت مي

اگر هدف اصلي حقوق، حمايت از حقوق فردي  ".داشته باشد كردن به عنوان جايگزين
است، ديگر قانون براي به دست آوردن آنچه افراد حقي در آن ندارند، به كـار نخواهـد   

 ".در تضاد با زيربناي فكري ما خواهد بـود ... اي از مفهوم قدرتچنين استحـاله" .رفت
  .نتيجه، حقوق غير قانوني خواهد بود

. مبناي مفهوم مناسبي از قانون بنا شده باشد، منظم و مرفه خواهد بود اي كه برجامعه
اما متاسفانه، برخي چپاول و غارت را، اگر مستلزم تالش كمتري باشد، بر توليد ترجيح 

كنند  از مردم كه قانون را وضع مي اي دهد كه طبقهخطر جدي وقتي رخ مي. دهندمي
چپاول "نويسد كه نتيجه چنين امري، باستيا مي. ، روي به چپاول آورند)گذارانقانون(

در ابتدا، فقط گروه كـوچكي از واضـعين قـانون، روي بـه چپـاول      . خواهد بود "قانوني
اي شود كه طبقـه غـارت   اما ممكن است اين امر، منجر به پروسه. قانوني خواهند آورد

ند، خود در پي شده به جاي اينكه در پي از بين بردن قانون تغيير شكل داده شده باش
رسد قبل از تشكيل يك حكومـت عادالنـه،    به نظر مي ".وارد شدن به اين حوزه باشند
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شـان و  براي افراد الزم باشد كه متحمل تنبيهي ظالمانه شوند، برخي به دليل خباثـت 
  ..برخي به دليل فهم و درك پايينشان

ن و اخـالق، بـه   چراكـه قـانو  . نتيجه چپاول قانوني عمومي، هرج و مرج اخالقي اسـت 
هنگامي كه قانون و اخالق ". دشوناي منحصر به فرد در نظر گرفته ميعنوان مجموعه

در تناقض با يكديگر به سر برند، شهروندان دو راه حل نادرست پيش رو دارند، يا بايـد  
كنـد كـه بـراي    باسـتيا اشـاره مـي    ".اخالقيات را كنار بگدارند و يا احترام به قـانون را 

بنـابراين آنهـا در سـردرگمي و    . ز مردم، آنچه قانوني اسـت، مشـروعيت دارد  بسياري ا
  .گيرندتعارض قرار مي

از آنجايي كه اين امر پذيرفته شده كه قانون ممكن است از هدف صحيح خود منحرف 
اينكه ممكن است قانون به جاي حفاظت از دارايي آن را در معرض تهديد قـرار   -شود
ت خواهان مشاركت در وضع قانون شوند، خـواه بـه منظـور    همه افراد ممكن اس -دهد

سـوالهاي  . حفاظت از خود عليه چپاول، خواه براي اسـتفاده از آن بـه منظـور چپـاول    
گذاري در مقابل كاخ قانون. سياسي، هميشه مخرب، مسلط و جذاب براي همه هستند

  .آميز خواهد بودجنگ در خواهد گرفت، و اين مقابله خشونت
  آيد؟نظر ميآشنا به 

-انگيزه ديگري، وراي چپاول قانوني مي -در كنار ميل به دستيابي به غنيمت–باستيا  

اگـر اعانـه و كمـك بـه     . يابـد مجـدداً او تعارضـي را مـي   . "خيرخـواهي اشـتباه  " :يابد
تواند چيـزي  قانون نمي. كندنيازمندان، داوطلبانه نباشد، آزادي و عدالت را تخريب مي

او اين تجزيه و تحليل را در . تدا از مـالك آن سلب مـالكيت نشده استرا ببخشد كه اب
مورد همه اشكـال دخالت حكومت، از گمرك تا به اصطالح آموزش عمـومي، بـه كـار    

  .بردمي
-او توضيح مي. نان تازه و نو است كه گويي امروز نوشته شده استچكالم باستيا آن  

-باشـند، مـي  دن دارايي يكي به ديگري ميدهد كه با جستجو در قوانيني كه مجوز دا

امـا او  . ، نسخ شوند"تاخيربي"چنين قوانيني بايد . توان چپاول قانوني را تشخيص داد
برد، بـه سـختي اعـالم نارضـايتي     كسي كه از چنين قانوني سود مي" :دهدهشدار مي

 توصـيه  ".دفـاع خواهـد نمـود   ) حق قانوني خود( خواهد كرد و از حقوق مكتسب خود
-قبول چنين استدالل. به اين مغالطه سودجويان توجهي نكنيد" :باستيا مستقيم است
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درواقـع، چنـين   . شـود گيري چپاول قانوني در يك سيستم كلي ميهايي موجب شكل
توهم امروزي اين است كـه هـركس بـه هزينـه ديگـري،      . امري قبالً اتفاق افتاده است

  ".پولدار شود
جهاني كه در پس اين تحريف قانون وجود دارد، انسـان را  نويسد كه ديدگاه باستيا مي

گيرد كه فاقد موتور است و منتظـر عمـل و برنامـه    به عنوان كليتي منفعل در نظر مي
قانونگذار مكانيكي است كـه ماشـين را   " :كنداو از روسو نقل مي. قانونگذار عاقل است

بـراي آينـده تعيـين تكليـف     قانونگذار ": كندو از سنت ژوست نقل مي ".كندابداع مي
و برعهده اوست كـه بشـر را چنـان    . اين برعهده اوست كه خير بشر را بخواهد. كندمي

كـاركرد حكومـت ايـن    " :كندو از روبسپير هوشمند نيز نقل مي ".خواهدبسازد كه مي
است كه توانايي هاي اخالقي و فيزيكي ملت را در جهت هـدفي كـه يـك كشـور آزاد     

  ".د آمده، هدايت كندبراي آن به وجو
هـايي  كه مردم را تنها مهـره  "انسان سيستم"باستيا انتقادات آدام اسميت را در مورد 

قانونگـذار، بـراي   . كنـد شوند، تكرار مـي داند كه در صفحه شطرنج حركت داده ميمي
هاي انساني را ناديده بگيرد چراكه آنهـا مـانع برنامـه او    دستيابي به هدفش بايد تفاوت

باسـتيا  . ، نظم امروزي است)آيا نوع ديگري از آن وجود دارد؟( انطباق اجباري. دهستن
  :دهدكند و سپس پاسخ مي در اين زمينه از نويسندگان بسياري نقل قول مي

اين خاك و اين كود كه شما  به ياد داشته باشيد كه اين گل،! اي نويسندگان گرانقدر 
آنها انسانهاي آزاد و ! نوعان شما هستندآنها هم !پردازيد، انسان استمحابا به آن ميبي

آنها نيـز، هماننـد شـما از خداونـد توانـايي بررسـي،       ! هوشمندي، همانند شما هستند
  .اندريزي، تفكر و قضاوت براي خودشان را دريافت كردهبرنامه

انـد،  سازي بشر كردهپس از نقل نظريات بسياري از نويسندگاني كه خود را وقف دوباره
-شما فكر مي! اي موجودات بينوا" :تواند خشم خويش را كنترل كندباستيا ديگر نمي

شـمايي كـه   ! انگاريدشمايي كه انسانيت را بسي كوچك مي! يدا نيد كه بسيار بزرگك
شـما را   همـين كنيـد؟  چرا خـود را اصـالح نمـي   ! خواهيد همه چيز را اصالح كنيدمي
  ".بس
با . كنترل نشده از ديدش پنهان بماند ،كه دموكراسيدهد چنين باستيا، اجازه نميهم

دموكراسي دانايي بشر را . پردازداش، او دقيقا به نقطه اساسي بحث ميدرك هميشگي
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اين دانايي از چه تشكيل شده است؟ توانايي گردآوري تمام قانونگـذاران  . كندجلب مي
بسيار دانا، بـا اخـالق و    افرادي كه در جريان انتخابات،" .قدرتمند، اين همه ماجراست

كامل بودند، اكنون گرايشي به اين موارد ندارند، و اگر هم داشته باشند، تمايالتي است 
همان طـوري كـه   -اگر افراد تا اين حد....شودشان مي رفتكه موجب سقوط آنها و پس
 اخالق و ناآگـاه هسـتند، ديگـر چـرا بـه افـراد      ناتوان، بي -سياستمداران نشان داده اند

اگـر   "و  "اي به آنها راي دهند؟همانندشان حق داده شود كه با چنين تاكيد مشتاقانه
ها موجب از بين رفـتن  ها تا اين حد بد هستند كه آزادي انسانتمايالت طبيعي انسان

  "دهندگان هميشه نيكوست؟امنيت شود، چگونه است كه تمايالت اين سازمان
ي آزادي و رد تمام پيشنهاداتي كه موجب تحميـل  باستيا كتاب خود را با فراخواني برا

قانونگـذاران و  "او از همه . بردشود، پايان ميترتيبات اجتماعي غيرطبيعي بر مردم مي
  ".ها را كنار بگذارند و آزادي را تجربه كنندتمام سيستم"كند كه تقاضا مي "خيرين

هـاي انـدكي   د، نوشـته گـذر مـي  "قـانون "در تمام سـالهايي كه از انتشار اوليه كتـاب  
دررابطه با سنت ليبرال كالسيكي كـه بتوانـد بـه خلـوص، قـدرت و محتـواي تقريبـا        

هـاي   متاسـفانه، جهـان از درك درس  . اسـت اين كتـاب برسـد، نگاشـته شـده     شاعرانه
او بـه مـا   . شداند، غمگين ميها شدهباستيا از آنچه آمريكايي. عاجز بوده است "قانون"

او اصول ضروري براي نيل به جامعـه انسـاني مناسـب را خاطرنشـان     . هشدار داده بود
در تالش براي پايـان بخشـيدن بـه چپـاول     . ساخته بود و در دسترس ما قرار داده بود

تـوان  نظام سياسي و در دفاع از آزادي فردي، از يك انسـان چقـدر بيشـتر مـي     قانوني
  انتظار داشت؟

  6شلدون ريچمن
  
  
  

                                                 
6 Sheldon Richman 
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  ونـانـق    
  

گويم، قانون نـه   من مي !يِ نيروهايِ انتظاميِ كشور و در كنارِ آن همه !فاسد شدهن قانو
تنها از هدف درست خود برگشته اسـت؛ بلكـه كـامالً در جسـتجوي هـدف متضـادي       

قـانون بـه جـاي     !ز تبديل شده استآقانون به اسلحه هر نوع حرص و ! كند حركت مي
شود كه فرض ايـن اسـت كـه     ل بدي مياينكه جرائم را تعقيب كند خود مرتكب اعمـا

  .بايد مجازات نمايد
كنـد   اگر اين درست باشد، واقعيتي جدي و مهم است و وظيفهء اخالقي من ايجاب مي

  .كه توجه همنوعان خود را بدان جلب كنم
  
  
  

  اي است از جانب خدا زندگي هديه    
  

اين هديـه زنـدگي   . گيرد يايم كه همه چيز را در بر م اي از خدا دريافت نموده ما هديه
  .است؛ زندگي مادي، معنوي و اخالقي

خـالق زنـدگي، مسـئوليت    . توانـد از خـود محافظـت نمايـد     اما زندگي به تنهايي نمـي 
براي اين كه ما بتـوانيم  . حفاظت، توسعه و كمـال بخشيدن به آن را به ما سپرده است

دادهاي شگفت آور به مـا اعطـا   اي از استع اين امر را به انجام برسانيم خداوند مجموعه
بـا اسـتفاده از   . هاي مختلف منابع طبيعي قـرار داده اسـت   نموده و ما را در ميان گونه

هـا   توانيم منابع طبيعي را به محصوالت نهايي تبديل كرده و از آن هاي خود مي توانايي
  .تي زندگي ضروري اس اين روند براي سپري شدن جريان تعيين شده. استفاده نماييم

بـه عبـارت ديگـر فرديـت، آزادي و     . زندگي، استعدادها و توليد: انسان عبارت است از 
ي الهـي مقـدم بـر     و علي رغم حيله گري رهبران سياسي، ايـن سـه عطيـه   . مـالكيت

  .باشند ها مي ي قوانين انساني و بهتر از آن همه
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انـد وجـود    ودهها قـوانين را وضـع نمـ    زندگي، آزادي و مـالكيت از اين جهت كه انسان
ندارد بلكه برعكس حقيقت آن است كه زندگي، آزادي و مـالكيت پـيش از آن كـه در   

  .ها قوانين را وضع نمايند وجود داشته است ابتدا انسان
  
  
  

  قانون چيست؟    
  

بنابراين قانون چيست؟ قانون، سـازماني اسـت متشـكل از حقـوق فـردي بـراي دفـاع        
  .مشروع و قانوني

براي دفـاع از نفـس، آزادي و مــال خـود داراي حقـوقي      ) از جانب خدا(هريك از ما  
هاي اساسي زندگي هستند و محافظت از هريـك از   اين سه حق مؤلفه. طبيعي هستيم

توانايي هـاي مـا بـراي گسـترش     . ها كامالً به حفاظت از دو حق ديگر وابسته است آن
  .اد هايمان نيستشخصيت ما است و مـالكيت چيزي جز توسعه و گسترش استعد

اگر هر شخصي، ولو با زور، حق دفاع از نفس، آزادي و مـال خود را داشته باشد نتيجه 
آن خواهد شد كه گروهي از افراد نيز حق خواهند داشت تا براي حمايت دائمي از اين 

–بنابراين اصل حق جمعـي  . حقوق، قدرت مشتركي را سازماندهي و پشتيباني نمايند

بر حق فردي اسـت و قـدرت مشـتركي    مبتني  –وجاهت قانوني اش فلسفه وجودي و 
تواند هيچ هـدف يـا    دهد، منطقاً نمي ها را مورد حمايت قرار مي ي حق كه اين مجموعه

. كنـد، داشـته باشـد    مأموريت ديگري را جز آن چيزي كه بـه نيابـت از آن عمـل مـي    
فس، آزادي يا مــالكيت فـرد   تواند قانوناً در برابر ن بنابراين همان طور كه يك فرد نمي

توانـد بـه طـور     ديگري متوسل به زور شود، قدرت مشترك نيز به همـان دليـل، نمـي   
  .مشروع عليه نفس، آزادي و مـالكيت افراد يا گروهها مورد استفاده قرار گيرد

ي نادرستي از قدرت معارض با مبناي فكري ما خواهـد   در هر دو مورد، چنين استفاده
چـه كسـي    .ت داده شده است تا از حقوق فردي خود محافظـت نمـاييم  به ما قدر. بود

ي آن حقـوق برابـر    كند كه بگويد به ما قدرت داده شده است تا بـه وسـيله   جرأت مي
نمايـد،   برادران خود را زايل نماييم؟ همانطور كه فردي كه به طور مسـتقل عمـل مـي   
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اده نمايـد، آيـا غيرمنطقـي    تواند به طور مشروعي عليه حقوق ديگران از زور اسـتف  نمي
است كه بگوييم همان اصل نيز بر قدرت مشتركي كه چيزي جز مجموعه ي سـازمان  

  يافته اي از قدرت اشخاص نيست حاكم خواهد بود؟
اگر چنين باشد، بنا بر اين هيچ چيز روشن تر از اين نيسـت كـه قـانون، سـازماندهي      

بـه معنـاي جـايگزين كـردن       نون،، قـا )و به بيان ديگر(حق طبيعي دفاع مشروع است 
بايسـت فقـط    اين قـدرت مشـترك مـي   . قدرت جمعي به جاي قدرت هاي فردي است

هاي فردي به طور طبيعي و مشروع حـق انجـام آن را    اعمـالي را انجام دهد كه قدرت
ها؛ اسـتمرار قـانون هريـك و ايجـاد      حمايت از جان اشخاص، آزادي و امـوال آن: دارند

  .ي ما الت بر همهامكان حكومت عد
  
  
  

  حكومت عادل و پايدار    
  

شد، به نظر من هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملـي   اگر ملتي بر اين مبنا پيدا مي
ي من چنين ملتـي، سـاده تـرين، پـذيرفتني      به عقيده. شد نظم ميان مردم حاكم مي

و پايـدار تـرين    ترين، اقتصادي ترين، محدود ترين، غيرظالمانه تـرين، عادالنـه تـرين   
  .دولت قابل تصور را خواهد داشت، در هر شكل و قالب سياسي كه باشد

هـاي حضـور    داند كه همان گونه كه داراي مسئوليت در چنين حكومتي، هر كسي مي
هيچ كس با دولت بحث و مجادلـه  . مند است خود در جامعه است از امتيازاتي نيز بهره
ترم باشد، آزادي در انتخاب كار داشته باشـد،  اي ندارد به شرط آن كه شخصيت او مح

هنگام موفقيت، نيازي بـه  . و نتايج كار او در مقابل هرگونه تجاوز ناعادالنه مصون بماند
هايمان، چندان به سرزنش  تشكر از دولت نيست و هنگام شكست نيز براي كم شانسي

ن دولـت را  كنيم، مثل اين كه كشـاورزان بـه خـاطر تگـرگ و يخبنـدا      دولت فكر نمي
ي موهبـت گرانبهـاي    واسـطه در اين مفهوم از حكومت، دولت تنها بـه  . سرزنش كنند

  .خواهد شد شناختهامنيت 
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عالوه بر آن بايد گفت كه به لطف عدم مداخله ي دولت در امـور خصوصـي، خواسـته    
هـاي   مـا خـانواده  . وضعيتي منطقي بـه خـود خواهنـد گرفـت      هاي ما و ارضاي آن ها،

ه قبل از آن كه نان داشته باشند به دنبال ساختارهاي ادبي باشند نخواهيم فقيري را ك
ما نه شهرهاي پر جمعيت را به قيمت مناطق روستايي و نه منـاطق روسـتايي را   . ديد

ي  به قيمت شهرها خواهيم داشت و تغييرات پايتخـت، كـار و جمعيـت را كـه نتيجـه     
  .تصميمات قانونگذاران باشد، نخواهيم ديد

انـد و بـه    يجاد اين تغييرات توسط دولت منابع زندگي ما متزلزل و نـامطمئن شـده  با ا
  .سازد هاي فزاينده مواجه مي عالوه اين اعمـال، دولت را با مسئوليت

  
  
  

  تحريف كامل قانون    
  

و وقتـي از  . كند اش محدود نمي اما متأسفانه قانون هرگز خود را به كاركردهاي مناسب
خوب تجاوز مي كند، اين مسـاله محدود به برخي مسائل بحث انگيز اين كاركرد هاي 

و فاقد ارزش نمي شود بلكه قانون از اين نيز فراتر رفته و دقيقاً در تعـارض بـا اهـداف    
قانون براي نابود كردن : كرده است قانون هدف خود را نيز نابود . خود عمل كرده است

كند، و نيز براي محدود و  آن حفاظت مي شد، از عدالتي به كار برده شده كه فرض مي
قـانون نيـروي   . هايي كه هدف اصلي قانون حمايـت از آن بـوده اسـت    نابود كردن حق

مشتركي را در دسترس افراد بي وجدان گذارده تا بدون ايـن كـه خطـري را متحمـل     
قانون، چپاول را به يك حق . شوند شخصيت، آزادي و امـوال ديگران را استثمار نمايند

تبديل كرده است تا از آن حمايت نمايد و دفاع مشروع را به يك جرم تبديل نموده تـا  
  .آن را مجازات نمايد

  اين تحريف چگونه ايجاد شده و چه نتايجي داشته است؟
قانون با تأثر از دو دليل كامالً متفاوت مورد تحريف واقع شده است؛ طمـع احمقانـه و   

  .كنيم ولي صحبت ميابتدا در مورد ا. انسان دوستي غلط
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  گرايش مرگبار بشر    
  

ها اسـت و اگـر    ي انسان مراقبت از خود و رشد و كمـال از آرزوهاي مشترك ميان همه
هر كس بتواند به طور نا محدودي از استعدادهايش بهره مند شود و در ثمـرهء كـارش   

  .رفت خواهد نمودجامعه بي وقفه، بدون مانع و به طور دائم پيش آزادانه تصرف نمايد،
چنانچـه شـرايط   . ها مشترك است اما گرايش ديگري نيز وجود دارد كه در ميان انسان

ي ديگران زندگي نمـوده و موفقيـت كسـب     ها عالقه دارند به هزينه فراهم باشد، انسان
اي تاريـك و نامنصـفانه نيسـت، سـوابق      اين ادعايي شـتاب زده و نيـز انديشـه   . نمايند

هـاي   هاي پي در پـي، مهـاجرت   جنگ: ت اين امر شهادت مي دهندتاريخي نيز بر صح
  .هاي مذهبي، برده داري جهاني، بي صداقتي در تجارت و انحصار ها بي رويه، شكنجه

ي اوليه، عمـومي و   دارد، كه در آن غريزه  اين خواست مرگبار ريشه در طبيعت انسان 
خـود را بـا كمتـرين سـختي      كند كه خواسته هـاي  غيرقابل كنترل، انسان را وادار مي

  .ممكن بر آورده كند
  
  
  

  مـالكيت و چپاول    
  

و بكار گيري مستمر استعدادهاي خود بـر   تواند زندگي كند و با كار بي وقفه انسان مي
  .منابع طبيعي، نيازهاي خود را برآورده سازد؛ اين روند منشأ مـالكيت است

دگي كند و نيازهاي خود را با ربـودن  اما اين نيز صحيح است كه انسان ممكن است زن
  .اين روند منشأ چپاول است. و استفاده از محصوالت كار ديگران برآورده سازد

اكنون از آنجا كه انسان به طور طبيعي گرايش به گريـز از سـختي دارد و چـون كـار      
تـر از كـار اسـت روي بـه      ها تا زماني كه چپاول ساده ماهيتاً سخت است نتيجتاً انسان
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دهـد و تحـت ايـن     تاريخ نيز اين موضوع را به روشني نشان مـي . چپاول خواهند آورد
بنـابراين چـه    .توانند جلوي ايـن موضـوع را بگيرنـد    شرايط نه مذهب و نه اخالق نمي

تـر و   زماني چپاول متوقف خواهد شد؟ زماني چپاول متوقـف خواهـد شـد كـه سـخت     
ه هدف واالي قانون آن است كه قـدرت  بنا براين واضح است ك .تر از كار شود خطرناك

ي  همـه . خود را براي توقف اين گرايش غلط به چپاول بـه جـاي كـار اسـتفاده نمايـد     
  .اقدامات قانون بايد از مـالكيت حمايت نموده و چپاول را مجازات نمايد

و از . ي يك شخص يا يك گروه از اشـخاص وضـع مـي شـود     اما عموماً قانون به وسيله
نمي تواند بدون ضمانت اجرا و پشتيباني يك قدرت حاكم اعمـال شود،  نآنجا كه قانو

  .اين قدرت بايد به واضعين قانون واگذار شود
اين حقيقت به همراه گرايش غلطي كه در نهاد انسان براي برآورده ساختن نيازهايش 
. با كمترين تالش ممكن وجـود دارد تقريبـاً حـاكي از انحـراف عمـومي قـانون اسـت       

توان دريافت كه چگونه قانون به جاي كنترل بي عدالتي، سالح  اين به سادگي ميبنابر
توان فهميد كه چرا قانون بـه طـور    شود، و به سادگي مي شكست ناپذيري براي آن مي

اران براي نابودي استقالل شخصي، آزادي و مــالكيت  ذي قانون گ اي به وسيله گسترده
اين امر، به نسبت سهمي كه . شود به كار برده ميافراد، از طريق بردگي، ظلم و چپاول 

  .دهد واضع قانون از قدرت در اختيار داردو براي تأمين منافع وي رخ مي
  
  
  

  قربانيان چپاول قانوني    
  

. كننـد  اي كه قرباني آن هستند اعتراض مـي  به طور طبيعي مردم نسبت به بي عدالتي
ون بـراي تـأمين منـافع واضـعان قـانون      ي قـان  بنابراين هنگامي كه چپاول بـه وسـيله  

كنند كه تا  ي گروه هاي مورد ظلم و چپاول واقع شده تالش مي سازماندهي شود، كليه
وارد دستگاه قـانون گـذاري    -آميز و چه از طرق انقالبي  چه به طور صلح -حد ممكن 

 هاي مورد تعدي، هنگام تالش براي دستيابي به قدرت سياسي ممكـن  اين گروه. شوند
ي كامالً متفاوت را هدف ورود خود  يكي از دو ايده -شان  بسته به ميزان آگاهي -است 
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ممكن است قصد پايان بخشيدن به چپاول قانوني را داشته باشند و يا قصد : قرار دهند
واي به حـال ملتي كه هدف اخيـر، ميـان اكثـر قربانيـان چپـاول      . سهيم شدن در آن

  .آورند حاكم گردد گذاري را بدست مي قانوني، هنگامي كه قدرت قانون
رويـه ي مشـابه    ؛دهند تا چنين امري رخ دهد، اقليت، اكثريت را مورد چپاول قرار مي

امـا پـس   . جايي كه حق مشاركت در وضع قانون محدود به اشخاص معدودي مي شود
و آن گـاه افـراد، از طريـق چپـاول      ،شـود  اري عمـومي مـي  ذگـ  از آن، شركت در قانون

ها به جـاي   آن. تعادلي برقرار نمايند سعي مي نمايند ميان منافع متضاد خود عمومي،
زننـد و آن را   عدالتي هايي كه در جامعه وجود دارد به آن دامن مي ريشه كن كردن بي

هايي كه مورد چپاول قرار گرفته انـد، قـدرت    به محض اين كه گروه. سازند عمومي مي
ها  آن. كنند ها ايجاد مي براي انتقام از ساير گروهسياسي را به دست آورند، سيستمي را 

هـا دارنـد    اين نتيجه به آگاهي بيشتري از آنچـه آن (دهند  به چپاول قانوني پايان نمي
در عوض، آن ها به تقليد از اسالف بد خود در اين چپـاول قـانوني شـركت    ). نياز دارد

  .ستا كنند، هرچند كه اين امر معارض با منافع خود آن ها  مي
گويي قبل از اين كه دوره ي سلطنت عدالت فرا برسد، براي همه ضروري بـوده اسـت   

عده اي به دليل كمبود درك شان و عده اي به خاطر  -كه از عقوبتي ظالمانه رنج برند
  . شرارتشان

  
  
  

  نتايج چپاول قانوني     
  

تبديل قانون به  :معرفي تغييري بزرگتر و شرارتي بدتر از اين به جامعه غيرممكن است
  .ابزاري براي چپاول

 .آمدهاي اين تحريف چيست؟ توصيف تمام آنها نيازمند نوشتن جلدها كتاب اسـت  پي
در اولين گام، چنين امري تمايز  .اكتفا كنيم اين نكات برجسته بنابراين ما بايد به ذكر

توانـد   مـي اي نهيچ جامعه. كند بين عدالت و بي عدالتي را از وجدان هر كسي پاك مي
مطمئن تـرين  . وجود يابد، مگر اينكه قوانين تا يك درجه خاصي محترم شمرده شوند
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كـه   زمـاني  .روش براي ايجاد احترام به قوانين اينست كه قوانين را قابل احترم سازيم
: قانون و اخالق همديگر را تكذيب كنند، يك شهروند مجبور به انتخابي ظالمانه اسـت 

 هـر دو انحـراف مزبـور    .كند و يا احترام به قانون را زير پا گذارد يا بايد به اخالق پشت
  .نتايج برابري دارند، و براي هر شخصي انتخاب بين اين دو مشكل است

اين مهم ترين دليلـي اسـت كـه در    . طبيعت قانون اينست كه از عدالت پشتيباني كند
مي ما يك طبع قـوي  باشند، در تما چيز مشابهي مي افكار مردم قانون و عدالت يكي و

اين اعتقاد آنقدر گسترده . باشد وجود دارد كه باور كنيم هر چيز قانونمندي مشروع مي
قـانون   كنند كه امور عادالنه هستند زيـرا  است كه بسياري از اشخاص اشتباهاً فكر مي

بنابراين براي اينكه به چپاول در نظر بسياري، ظاهري عادالنه و . سازد آنها را چنين مي
قدس دهند تنها چيزي كه ضروري است اين است كه قانون به آن حكم دهد و براي م

  .آن ضمانت اجرا تعيين كند
برنـد،   بردگي، محدوديت ها و انحصار نه فقط درميان كساني كه از اين كارها سود مـي 

  .شوند طرفداراني دارد بلكه در ميان كساني هم كه ازآنها متضرر مي
  
  
  

  دهند ه خود را با جامعه تطبيق نميسرنوشت كساني ك    
  

ترديدي داريد بايد جسورانه گفت كه شـما يـك    نهادهااگر شما درمورد اخالقيات اين 
شـما پايـه   . پرداز يا يك توطئه گـر هسـتيد   نوآور خطرناك، يك آرمان گرا، يك نظريه

  .گيرد متالشي نموده ايد هايي راكه جامعه برمبناي آن قرار مي
توانيـد يكسـري   اخالق يا علوم سياسـي سـخنراني كنيـد شـما مـي      اگر شما در عرصه

كنند ارائه نماييد،  سازمانهاي اداري كه از دولت در خصوص اين قلمرو فكري تقاضا مي
تقاضاي آنها اين است كه علم ديگر آنچنان كه تا كنـون بـوده انحصـاراً از نقطـه نظـر      

بلكه درآينده علم بايد به طـور   تدريس نگردد؛) آزادي، مـالكيت و عدالت(تجارت آزاد 
حقـايق و قواعـدي كـه    (خاص از نقطه نظر واقعيات و قوانيني كه صنعت فرانسـوي را  

سازند ارائه گردد و اينكـه در   مند مي قاعده )باشند مخالف آزادي، مـالكيت و عدالت مي
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موقعيتهاي آموزشي كه توسط دولت فراهم ميشوند، معلم شديداً از به خطـر انـداختن   
بنابراين اگر . احترام نسبت به قوانين الزم االجرا حتي به كمترين ميزان اجتناب نمايد

انحصار يا سـرقت را تضـمين نمايـد در هـر      ود داشته باشد كه برده داري ياجقانوني و
توان به چنين قـانوني عمـل    چگونه مي .قالبي كه باشد نبايد به آن توجه گردد شكل و

 از اين زمان به بعـد، اخـالق و   رامي كه ازآن نشات ميگيرد؟بين بردن احت كرد بدون از
اين فرضيه كه قـانون بايـد عادالنـه     از نقطه نظر چنين قانوني و از اقتصاد سياسي بايد

  .صرفاً به اين دليل كه قانون است تدريس گردد باشد،
ت انگيز قانون اين است كه موجب اهميت اغراق آميز تعصـبا  تاثير ديگر اين تحريف غم

  .شود و اختالف سياسي و به طور كلي سياست مي
خود را به موضوعي اما از برايِ نمونه  .من ميتوانم اين ادعا را از هزار طريق اثبات نمايم

حـقِ رأيِ  : ه استخود مشغول ساخت زيادي را در جهان به اذهانمنحصر مي كنم كه 
  .فراگير

  
  
  

  چه كسي بايد قضاوت كند؟    
  

كساني كه خود را بسيار مترقـي ميداننـد    - ROUSSEAU روسو ريپيروان مكتب فك
 .دراين خصوص با من مخالفند -نمايم از زمان تلقي مي اما من آنها را يك قرن عقب تر

اما در هر حـال اين مفهوم چيزي نيسـت كـه    .حق عمومي شركت درانتخاب است آن
ممكن است نسبت به  واقع، اعتراضات جدي اي در .در مورد آن گناه باشد شك كردن

  .اين حق صورت پذيرد
 بـه عنـوان مثــال،    .كنـد  يك استدالل غلط را پنهان مـي فراگير نخست آن كه كلمه  

شش ميليون نفر زنـدگي ميكننـد، بنـا بـر ايـن بـراي عمـومي         دركشور فرانسه سي و
ساختن حق شركت در انتخابات بايد سي و شش ميليون نفر راي دهنده وجود داشـته  

هم تنها به نه ميليـون نفـر اجـازه راي دادن     ها اما حتي توسعه يافته ترين نظام .باشند
اين نفر چهارم از اصل عدم اهميت به  .شوند نفر خارج مي 3نفر  4يعني ازهر  .دهد مي
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 فراگيـر بنابراين معناي حـق   .كنند عنوان دليلي براي خارج كردن ديگران استفاده مي
انتخابات براي كساني است كه اهليت و صـالحيت   حق شركت در شركت در انتخابات،

زنـان، افـراد    ار،غآيـا صـ   باشـد؟  اما اين سوال باقي ميماند كه چه كسي اهل مي .دارند
مجنون واشخاصي كه جرائم مهم خاصي را مرتكب شده اند تنها كسـاني هسـتند كـه    

  بايد نااهل قلمداد نمود؟
  
  
  

  چرا حق راي دادن محدود شده است؟    
  

دهد كه چه انگيزه اي باعث شده است كه حق  سي دقيق تر موضوع به ما نشان ميبرر
انگيزه و علت آن است كـه فـرد    .شركت در انتخابات بر فرضيه عدم اهليت استوارشود

راي دهنده، اين حق را صرفاً براي خود اعمـال نميكند بلكه آن را براي همـه اعمــال   
  .نمايد مي

 و .اتي با محدودترين آنها دراين خصـوص مشـابهت دارنـد   ترين نظامهاي انتخاب موسع 
  .بلكه تفاوت دردرجه است اين تفاوت دراصل نيست،

 كننـد،  مي تظاهري و رومي روزگار ما يونانمكاتب اگر چنانچه جمهوري خواهان امروز  
شود، اين براي بزرگسـاالن بي عـدالتي   ميايجاد  تولد از زمانحق شركت در انتخابات 

  .نان و كودكان را از راي دادن باز دارنداست كه ز
امـا چـرا عـدم     .شود كه آنها اهليت ندارند شوند؟ زيرا چنين فرض مي چرا آنها منع مي

اهليت انگيزه و دليل استثنا كردن آنهاست؟ زيرا اين تنهـا راي دهنـده نيسـت كـه از     
 .تاثير ميگـذارد رايي بر تمام افراد جامعه  چرا كه هر .بيند پيامدهاي راي خود ضرر مي

 به اين دليل كه افراد در يك جامعه حـق دارنـد كـه نسـبت بـه اعمــالي كـه رفـاه و        
  .موجوديت آنها بدان وابسته است تقاضاي محافظت نمايند
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  پاسخ اين است كه قانون محدود گردد    
  

 .چه اعتراضاتي ممكن است صورت پذيرد شود؛ و دانم كه در پاسخ چه گفته مي من مي
كنم كـه   من فقط آرزو مي .اينجا محل بحث پيرامون اين اختالف نظر ها نيست ا درام

ماننـد بيشـتر مسـائل    (شركت در انتخابات  حق فراگيراين اختالف نظر ها درخصوص 
بـه   سـازد،  انگيـزد و سـرنگون مـي    بر مـي  كه ملت ها را تحريك ميكند،) سياسي ديگر

بـود كـه    ر قـانون همـان چيـزي مـي    زودي تمامي اهميت خود را از دست بدهند، اگـ 
  . بايست باشد مي
تمام اشخاص، تمام آزادي ها و تمام مــالكيت   واقع، اگر قانون محدود به حمايت از در

شد؛ اگر قانون چيزي بيش از تركيبي سازمان يافته از حق شخصي دفاع از خود  ها مي
مي ظلـم هـا و   اگر قانون پيش گيري كننده، رسيدگي كننده ومجـازات گـر تمـا    نبود،

آيا آن گاه محتمل بود كه ما شهروندان اين قدر در مـورد گسـتره حـق    ، چپاول ها بود
  راي دادن بحث كنيم؟

 آيا اين احتمـال وجود دارد كه تحت شرايطي گستره ي حق راي دادن، آن خير اعلي،
آيا اين احتمـال وجود دارد كه طبقه هاي محروم شده  صلح عمومي را به خطر اندازد؟

اينكه در صـلح و آرامـش منتظـر بدسـت آوردن حـق راي خـود شـوند         از حق راي از
اجتناب نمايند؟ آيا اين احتمـال وجود دارد كه آن كساني كه از حق راي بر خوردارند 

  خود دفاع نمايند؟ حسودانه از امتياز
منـافع تمـام افـراد در قـانون      شـد،  اگر قانون به كاركردهاي مناسب خود محـدود مـي  

روشن نيست كه تحت اين شرايط كساني كه راي داده انـد   آيا واضح و، بود ن مييكسا
  ناراحتي كساني كه راي نداده اند شوند؟ توانستند موجب اذيت و نمي
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  ايده مرگبار چپاول قانوني    
  

كـه بـا   : اما از طرف ديگر، تصور كنيد كه اين اصل مرگبار معرفي و تعريف شده اسـت 
امــوال يـك فـرد را     )يحقـوق نظام (قانون  ررات، حمايت يا تشويق،مق حضور سازمان،

 .دهـد  گيرد و به گروه اندكي مـي  دهد؛ قانون ثروت همه را مي گيرد و به ديگري مي مي
تحت  بنا بر اين، .، مـالك كشتي، هنرمند يا كمدينه صنعتيتوليد كنند خواه كشاورز،

ق هستند به قانون متوسل شـوند و  منطقاً تمام طبقات مشتا چنين شرايطي مطمئناً و
  .چنگ زنند
تـرجيح   شوند و راي خود مي طبقات محروم شده، خشمگينانه خواستار حق گروه ها و

 و حتـي در  .سرنگون سازند براي آن كه اين حق را بدسـت نياورنـد   دهند جامعه را مي
ه آنهـا  كننـد كـ   خانه بدوش نيز به شما ثابت مي چنين حـالتي گدايان و افراد ولگرد و

  . هم به طور غير قابل اعتراض ومسلمي حق راي دادن دارند
تنباكو يا نمك  مشروب، ت،اآنها به شما خواهندگفت ما نميتوانيم بدون پرداخت مـالي

در قالب امتيازات و كمـك  _بخشي ازمـالياتي كه ميپردازيم به موجب قانون  و. بخريم
ديگـران از قـانون    .از ما ثروتمند تر اندشود كه  به افرادي داده مي –هزينه هاي مـالي 

  .كنند تا قيمت نان، گوشت، آهن يا پارچه را باال برند استفاده مي
كنـد، مـا هـم     بنابراين از آنجا كه هر كسي از قانون براي منافع خـودش اسـتفاده مـي   

پرهيـز از  ما از قانون خواهان حق  .توانيم ازقانون براي منافع خودمان استفاده كنيم مي
تحصيل اين حق، ما نيز براي . بيچاره است و كه چپاول افراد فقيرايم رداخت مـاليات پ

 "گدايي"بايد جز راي دهندگان و قانونگذران باشيم تا شايد بتوانيم تا اندازه ي زيادي، 
حمايـت از  ( "حمايـت "براي طبقه خودمان سازماندهي كنيم، هم چنـان كـه شـما     را

 حـاال ديگر به .ي براي طبقه خودتان سازماندهي كرده ايدرا تا حد باالي) صنايع داخلي
هـم  ، كنيـد  مـي ما قـانون وضـع   خدمت به براي ايد كه شما چرا كه اين گدا نگوييد ما

دهد تا ما را سـاكت   پيشنهاد مي يشصت هزار فرانكي  اليحه Mimerelچنان كه آقاي 
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هـاي   مـا خواسـته   .ريمكند تا به دنـدان گيـ   نگه دارد،گويي استخواني براي ما پرت مي
معاملـه   آرزو داريـم بـراي خودمـان تجـارت و     و به هر حـال، ما نيز .ديگري هم داريم

  .كنيم چونان كه ديگر طبقات براي خودشان معامله كرده اند
  
  
  

  گردد قانون تحريف شده موجب تضاد مي    
  

رف از آنجا كه پذيرفته شده است كه قانون ممكن اسـت از هـدف صـحيح خـود منحـ     
خواهد در ايجـاد و   هركسي مي -اينكه به جاي حمايت از مـالكيت آنرا نقض كند-شود

وضع قانون مشاركت كند تا به اين ترتيب يا از خود دربرابر چپاول محافظـت كنـد يـا    
مسائل سياسي همواره مضـر، مسـلط وكـامال ً جـذاب      .ازآن براي چپاول استفاده كند

ي هميشـه درگيـري وجـود دارد و كشـمكش     گـذار  درجلوي درمجلس قانون هستند و
بـراي دانسـتن ايـن مســاله،      .از بيـرون نيسـت   هاي خشمگينانهء داخل آن نيز كمتر

ضروري است كه بررسي كنيم كه در مجـالس قـانون گـذاري فرانسـه و انگلـيس چـه       
  .گذرد؛ صرفاً فهميدن مسـاله موجب يافتن پاسخ است مي

كه ثابت كند كه اين تحريـف زشـت قـانون يـك      آيا نياز است كه ما دليلي ارائه كنيم
منبع دائمي براي دشمني و ناسازگاري است كه به نوبه خود به نابودي جامعـه تمايـل   

درسـال (اگر نياز به چنين دليلي باشد، به كشور اياالت متحده آمريكا نگاه كنيد  دارد؟
ايـاالت متحـده   در جهان هيچ كشوري وجود ندارد كه در آن قانون بيشتر از .)م 1850

در . حفاظت از آزادي و مـالكيت هر شـخص : در قلمروي مناسب خود حفظ شده باشد
رسـدكه هـيچ كشـوري در جهـان وجـود نـدارد كـه نظـم          نتيجهء اين امر، به نظر مي

ايـاالت متحـده    اما حتـي در  .باشد قرار يافتهتري است اجتماعي در آن به مبناي محكم
در  كـه همـواره آرامـش عمـومي را     -فقط دو موضوع و -موضوع وجود دارد آمريكا، دو

  .معرض خطر قرار داده اند
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 برده داري و تعرفه هاي گمركي چپاول هستند    
  

اينهـا تنهـا    .داري و تعرفه هاي گمركي ند از بردها اين دو موضوع چيستند؟ آنها عبارت
الت متحـده  روح عمومي جمهوري ايـا برخالف  –دو موضوعي هستند كه درمورد آنها 

  .چنين فرض ميشود كه قانون، شخصيتي چپاول گر دارد -آمريكا
تعرفه هـاي حمـايتي گمـرك نيـز از نظـر       .برده داري، از نظر قانون نقض آزادي است

  .باشند قانون، نقض حق مـالكيت مي
راث ميـ  –است كه ايـن دو جـرم قـانوني     ياين موضوع يكي از قابل توجه ترين حقايق

ايـن   د در آينده موجـب نـابودي  نتوان ميچيزي هستند كه تنها  -ديمتاسف باردوران ق
ي متحيركننـده تـر از ايـن    تدر واقع در بطن جامعه تصور حقيق. دنگرد امريكايي اتحاد

و اگـر ايـن حقيقـت     .قانون، به ابزار بـي عـدالتي تبـديل شـده اسـت     : غيرممكن است
يي كه هدف مناسـب قـانون   جا -پيامدهاي وحشتناكي براي اياالت متحده به بار آورد

در اروپـا، چـه   -مصاديق برده داري و تعرفه هاي گمركي تحريـف شـده اسـت    تنها در
  .پيامدهايي خواهد داشت، جايي كه انحراف و تحريف قانون يك اصل و يك نظام است

  
  
  

 دو نوع چپاول    
  

عـالن  در حـالي كـه تفكـري را در يـك ا   ) سياستمدار و نويسنده(آقاي دومونتالمبرت 
بـر   ".ما بايد با سوسياليسـم بجنگـيم  " :پذيرد، ميگويد مشهور از سوي آقاي كارليه مي

ايـن   دوپن ارائه شده است، منظـور او  شارلآقاي  اساس معناي سوسياليسم كه توسط
  ".بايد با چپاول بجنگيم ما "بوده است كه 

و  قـانوني : اردگويد؟ چرا كه دو نوع چپـاول وجـود د   از كدامين چپاول سخن مي اما او
  .غير قانوني
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كـه در مجموعـه    –كنم كه چپـاول غيرقـانوني، ماننـد دزدي و قاچـاق      من گمان نمي
را  –قوانين كيفري تعريف و پيش بيني شده و براي آن مجـازات تعيـين شـده اسـت     

بـه طـور سيسـتماتيك و نظـام      نيست كه اين نوع از چپاول .بتوان سوسياليسم خواند
به هر حــال، جنـگ ومبـارزه بـا ايـن نـوع از        .عه راتهديد ميكندمند، بنيان هاي جام

مبارزه بـا چپـاول غيرقـانوني از    . چپاول منتظر درخواست وتوصيه اين آقايان نميباشد
و حتـي بسـيار پـيش از    . م 1848مدتها پيش از انقالب  .داشته است آغاز جهان وجود

ل غيرقانوني مجهز به نيروي چپاو فرانسه به منظور مبارزه با –ظهور خود سوسياليسم 
قـانون، خـود ايـن     -بـود  سياه چال ودار مجازات پليس، دستگاه قضايي، امنيه، زندان،

است كه قانون هميشه بايد اين رفتـار   اين آرزوي من كند؛ ونظر و مبارزه را هدايت مي
  .برخورد را با چپاول حفظ نمايد و
  
  
  

 قانون از چپاول دفاع ميكند    
  

بعضي اوقات قانون از چپاول دفاع ميكنـد ودرآن   .كند را نمي هميشه اين كار اما قانون
بنا براين ازسـودجويان، شرمسـاري، خطـر و ترديـد يـا بيمـي كـه در        . شود سهيم مي

گاه قانون، تمامي ابزارها ودستگاههاي .شود برگيرنده اعمـال آنها نيز هست مضايقه مي
 –دهـد و بـا قربـاني     پاول گـران قـرار مـي   در خدمت چ قضات، پليس، زندان وامنيه را
خالصـه آن   .كنـد  همچون يك مجرم برخورد مـي  -كند هنگامي كه او از خود دفاع مي

بـي شـك همـان چيـزي اسـت كـه آقـاي         و كه، يك چپاول قـانوني نيـز وجـوددارد؛   
  .گويد دومونتالمبرت ازآن سخن مي

اقدامات قـانوني افـراد    رسوايي در ميان اين چپاول قانوني ممكن است تنها يك ننگ و
بهترين كار آن است كـه بـا كمتـرين صـحبت يـا سـخنراني و        اگر چنين باشد، .باشد

بـزداييم و از بـين    را بدگويي و علي رغم بلوا و شورش ملبس بـه منـافع، آن   شكايت و
  .ببريم
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  چگونه چپاول قانوني راتشخيص دهيم؟    
  
د؟ بسـيار سـاده اسـت؛ نگـاه كنيـد بـه       شو اما چگونه چپاول قانوني تشخيص داده مي

به كسـاني كـه    برخي افراد آنچه را كه به آنها تعلق دارد ميگيرد و مواردي كه قانون از
نگاه كنيد به مواردي كه قانون به يك شهروند به كمك و  و .دهد به آنها تعلق ندارد مي

انـد انجـام   تو هزينه ديگري با انجام كاري كه يك شهروند بدون ارتكاب بـه جـرم نمـي   
  .رساند دهد، سود مي

 نه تنها خود شر اسـت كه  بين برد، زيرا پس اين قانون را بايد بدون معطلي و تاخير از
بلكه منبعي بالقوه براي بدي ها و شرارت هاي بيشتر است زيرا كه تالفي و انتقام را به 

 –اشـد  كه ممكن است مورد مجزا و منحصر بـه فـرد ب  –اگر چنين قانوني  .دنبال دارد
  .نمايد را ايجاد مي يك نظام و به سرعت، تكثير ميشودفوراً از بين نرود، 

كنـد و از حقـوق    به تلخي شكايت مـي  شود و سود ميبرد كسي كه از قانون منتفع مي
او مدعي خواهد شد كه دولت بايد صنعت خاص او را مـورد  . مكتسب خود دفاع ميكند

وند دولت را ثروتمند خواهـد نمـود زيـرا كـه     حمايت و تشويق قرار دهد؛ و اينكه اين ر
صنعت مورد حمايت قادر خواهد بود بيشتر هزينه كند و دستمزد باالتري به كـارگران  

  .فقير خود بدهد
هـا موجـب    پـذيرش ايـن اسـتدالل    .به اين سفسطه ملبس به منافع گوش فرا ندهيـد  

امـر قـبالً اتفـاق     نواقـع ايـ   چپاول قانوني، يك نظام كامل ساخته شود، در شود از مي
اين است كه سعي شود همه به هزينه همـه ثروتمنـد    فريب و توهم امروز .افتاده است

  .و اينكه با تظاهر به سازماندهي كردن چپاول، آنرا عمومي نمود شوند
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 چپاول قانوني نامهاي بسياري دارد    
  

ـ    اكنون چپاول قـانوني بـه اشكــال نامحـدودي صـورت مـي       راين تعـداد  پـذيرد، بنـا ب
تعرفـه هـاي قـانوني،    : نامحدودي طرح ونقشه براي سازماندهي كـردن آن وجـود دارد  

حمايت، سود و بهره، كمكهاي مـالي، تشويق ها، مـاليات هاي پشت سر هم، مـدارس  
 دستمزد، حق معافيت، حق بـر ابزارهـاي كـار،   حداقل عمومي، شغلهاي تضمين شده، 

با هـدف   –تمام اين نقشه ها و طرح ها به طور كلي  .موارد بسيار ديگر اعتبار رايگان و
  .دهد سوسياليسم را شكل مي -مشترك چپاول قانوني

 حملـه دكترين است، چه حمله ديگري جـز   يكاز آنجا كه با اين تعريف، سوسياليسم 
جامعـه  (؟ اگر شما اين دكترين سوسياليسـتي  آن را شكست دهدممكن است  تئوريك
از  .دانيد، پس آن را مسـتدل رد كنيـد   چ و بي معني و يا مضر ميرا اشتباه، پو) گرايانه

آن باالتر، اگر شما آرزو داريد كه قوي باشيد بايد بـا ريشـه كـن كـردن هـر بخـش از       
سوسياليسم كه به قانونگذاري شما نفوذ كرده است شروع كنيد، و اين وظيفه آسـان و  

  .سبكي نيست
  
  
  

  قانوني است چپاول) اصالت جامعه(سوسياليسم     
  

آقاي دومونتالمبرت متهم شده است به اين كه با استفاده از قـدرت خـارق العـاده بـه     
او بايد از اين اتهـام مبـرا گـردد، زيراكـه آشـكارا      . مبارزه با سوسياليسم پرداخته است

جنگي كه ما بايد عليه سوسياليسم به راه اندازيم، بايستي با قـانون، شـرافت   ": ميگويد
  ".گار باشدوعدالت ساز

خـود را در حلقـه اي معيـوب قـرارداده      كه كند اما چرا آقاي دومونتالمبرت توجه نمي
كنيـد؟ امـا خـود     است؟ شـما از قـانون بـراي مخالفـت بـا سوسياليسـم اسـتفاده مـي        
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سوسياليستها آرزو دارند كـه چپـاول قـانوني را     .سوسياليسم بر قانون استوارشده است
انحصارگران، مايلند كه قـانون   آنها همچون ديگر. را نونيعملي كنند، نه چپاول غير قا

پـس وقتـي قـانون در طـرف سوسياليسـم قـرار دارد، چگونـه        . را اسلحه خود بسـازند 
رود؟ چرا كه وقتي قـانون خـود اقـدام بـه چپـاول را تشـويق        تواند عليه آن به كار مي

كه ممكن اسـت از آنهـا   بل. دادگاه، امنيه و زندانهاي شما نخواهد ترسيد ميكند ديگر از
  . كمك نيز بطلبد

ايجـاد   ورود به عرصه قانونگـذاري و  براي اجتناب از اين آيا شما بايد سوسياليسم را از
آيا بايد مانع از ورود آنها به كاخ قانونگذاري شويم؟ من پيش بينـي   و قانون باز داريد؟

نگـذاران بـاقي اسـت،    كنم كه تا وقتي كه چپاول قانوني به عنوان مشغله اصلي قانو مي
 به واقع پـوچ و  و فرض كردن چيزي خالف اين، غيرمنطقي و .شما موفق نخواهيد شد

  .بي معني است
  
  
  

  انتخاب پيش روي ما    
  

كار تنها سه راه  براي اين ي بايد يكدفعه و براي هميشه حل شود ونمسـاله چپاول قانو
  :وجود دارد

  .ندمورد چپاول قرار ده اقليت، اكثريت را
  .همديگر را مورد چپاول قرار دهند همه

  .هيچ كس ديگري را چپاول نكند
قانون و حقوق  .ما بايد بين چپاول محدود، چپاول عمومي و عدم چپاول انتخاب كنيم

  .اين سه را دنبال كند تواند يكي از فقط مي
اين سيستم وقتي غالب و حاكم ميشـود كـه حـق راي محـدود     : چپاول قانوني محدود

  .ممكن است براي فرار از سوسياليسم به اين سيستم متمايل شويم .دگرد
زماني كه حق راي عمومي شد، ما با اين سيستم تهديد شده  از: چپاول قانوني عمومي

اكثريت كساني كه اخيراً از حق راي برخوردار شده اند تصميم گرفته اند كه قانون  .ايم
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اني كـه حـق راي محـدود بـود توسـط      را بر اساس اصل مشابه چپاول قانوني، كـه زمـ  
  .پيشينيان آنها اعمـال ميشد، تنظيم نمايند

تـا  . منطـق اسـت   اين اصل عدالت، صلح، نظم، ثبات، همـاهنگي و : عدم چپاول قانوني
تمام نيرويي كه در شش هاي مـن   زماني كه روز مرگ من فرا رسد، من اين اصل را با

  .زنم فرياد مي )كه متاسفانه تمام آن كافي نيست(وجود دارد 
  
  
  

  كاركرد مناسب قانون    
  

و در نهايت صداقت، آيا چيزي بيش از نبود چپاول از قـانون درخواسـت ميشـود؟ آيـا     
براي چيزي به جـز   -اجبار دارد كه ضرورتاً نياز به استفاده از -)قانون(توان از  عقالً مي

  حمايت از حقوق همه استفاده كرد؟
. ايسـتم  اين هدف تسري دهد مي خواهد قانون را به خارج ازبرابر هر كسي كه ب من در

 .غيرمنطقي ترين تحريف اجتماعي است كه ممكن است تصور شـود  اين زيانبارترين و
كه در قلمروي روابط اجتماعي مورد جسـتجو قـرار    –بايد پذيرفت كه راه حل درست 

  .اندهي شده استقانون، عدالت سازم: دراين لغات ساده قابل بيان است -گرفته است
 -و قانون يعني اجبـار  –سازماندهي شده است با قانون حـاال بايد گفت كه اگر عدالت 

انسـان از جملـه كـار، امـور      هـاي  توان از قانون براي سازماندهي فعاليـت  بنابراين نمي
چـرا كـه    .يـا ديـن اسـتفاده كنـيم     خيريه، كشاورزي، تجارت، صنعت، آموزش، هنر و

با قانون، به طور غير قابل اجتنابي سازمان اصـلي   ها فعاليتاين  زسازماندهي هر يك ا
چرا كه به درستي، چگونه ما ميتوانيم تصور كنيم كـه   .كند يعني عدالت را نابود مي –

نيروي اجبار عليه آزادي شهروندان به كار گرفته شـود بـدون آن كـه ايـن بـر خـالف       
  كند؟عدالت باشد ودر نتيجه بر خالف هدف مناسبش عمل 
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  دام وسوسه انگيز سوسياليسم    
  

اينكـه   .شويم در اينجا ما با مشهورترين سفسطه يا استدالل غلط زمانه مان روبه رو مي
همچنـان كـه   . باشدهم بلكه بايد انسان دوستانه . قانون بايد عادالنه باشد كافي نيست

يي ها و استعدادهاي كافي نيست كه قانون تضمين كند كه هر شهروندي بتواند از توانا
رشـد فيزيكـي، ذهنـي و اخالقـي خـود       بدون مزاحمت بـراي تكامـل و   و آزادانهخود 

بلكه الزم است كه قانون مسـتقيماً موجـب گسـترش رفـاه، آمـوزش و       ،استفاده نمايد
  .اخالقيات در ميان ملت و مردم گردد

كـاركرد قـانون    ايـن دو : كـنم  من دوباره تكرار مـي  و. اين دام اغواگر سوسياليسم است
يـك   .تضاد با يكديگر هستند و ما بايد بـين آنهـا يكـي را انتخـاب كنـيم      مستقيماً در
  .تواند درآن واحد آزاد و غيرآزاد باشد شهروند نمي

  
  
  

  كند برادري اجباري آزادي را تخريب مي    
  

من  دكترين شما تنها نيمي از برنامه" :يك بار آقاي دوالمارتين براي من چنين نوشت
من به او جواب  ".دهم آزادي متوقف شده ايد؛ اما من تا برادري ادامه مي در شما. است
  ".برد نيمه دوم برنامه شما نيمه اول را از بين مي" :دادم

به واقع براي من غيرممكن است كه بين كلمـه بـرادري وكلمـه داوطلبانـه واختيـاري      
بم كه چگونه ممكن است برادري به بنابراين من نميتوانم دريا. بودن تفكيك قائل شوم

آزادي به طور قانوني نابود و درنتيجـه   صورت قانوني تحميل و اجبار گردد؛ بدون آنكه
  .عدالت نيز لگدمـال گردد

در طمـع انسـان    يكي از آنها، همچنان كه قبالً گفتـه ام، : دو ريشه دارد يچپاول قانون
مـن فكـر ميكـنم كـه بايـد       درايـن قسـمت،   .انسان دوسـتي اشـتباه   است؛ ديگري در

  .توضيح و تشريح نمايم منظورخود را از واژه چپاول،
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  كند چپاول مـالكيت را نقض مي    
  

 معنـايي مـبهم، غيرقطعـي، تقريبـي و     من اين واژه را در بر خالف آنچه معمول است،
ه آنچنـان كـه ايـد    –برم  در وجهي علمي به كار مي من آن را .برم استعاري به كار نمي

 -.نمـايم  ديگري را بيـان مـي   ين، پول، يا هر چيزمخالف مـالكيت مانند دستمزدها، زم
بدون رضـايت و غرامـت و    –هنگامي كه قسمتي از ثروت از فردي كه مـالك آن است 

 گرفته ميشود و به هر كسي كه مـالك آن نيست، -يا با اجبار و يا كالهبرداري و تقلب
يت نقض شده است؛ و عمـل چپـاول صـورت گرفتـه     من مـالك منتقل ميگردد، به نظر

  .است
شود كه قانون بايد  گويم، اين عمل دقيقاً همان چيزي است كه چنين فرض مي من مي

) چپـاول (وقتي قانون خود دچار اين عمـل   .در همه جا سركوب نمايد آن را هميشه و
گردد  مي شود بايد سركوب نمايد، ميشود به نظر من هنوز چپاول اعمـال كه فرض مي

حتي بدتر  عليه قانون تهاجماين  عمومي جامعه و رفاه منظركنم كه از  و من اضافه مي
بـرد مسـوول عمـل چپـاول      فرض چپاول قانوني، فردي كه سود مـي  اگر چه در .است

، قانونگـذار و خـود   )حقـوق (مسئوليت اين چپاول قانوني بر عهده خـود قـانون    .نيست
  .طر سياسي وجود داردخيك ودرآن  جامعه باقي ميماند

 من بيهوده و .رنجش آور است اين قدر تهاجمي و "چپاول"جاي تاسف است كه كلمه 
م، زيرا كـه  ببدون آن كه نتيجه اي بگيرم بارها سعي كرده ام تا واژهاي غيرتهاجمي بيا

اي آزاردهنـده بـه عقايـد مخالفمـان      خواسـتم كـه واژه   من هميشه، به ويژه حـاال، نمي
دارم كه منظور من، حمله  من اعالم مي وچه باور نكنيد، نابراين، چه باوركنيدب .بيفزايم

بلكه من به نظريه اي كـه معتقـدم باطـل و     .به قصد و اخالقيات هيچ كس نبوده است
بي عدالتي كـه چنـان   . من ناعادالنه است نظامي كه به نظر اشتباه است حمله ميكنم؛

بريم  آن سود مي ا بدون آنكه بخواهيم ازم مستقل ازمقاصد شخصي است كه هر يك از
  .شويم و بدون آنكه علت را بدانيم، ازآن متحمل رنج و ضرر مي
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  سه نظام چپاول    
  

گرايـي، سوسياليسـم، و كمونيسـم هسـتند دراينجـا       صداقت كساني كه حامي حمايت
ير حتمـاً تحـت تـاث    هر نويسنده اي كه به ايـن مســاله بپـردازد،    .موضوع بحث نيست

كـرد كـه    خاطرنشـان  بـا ايـن حــال بايـد،    . تعصب يا ترس سياسي قرار گرفته اسـت 
سوسياليسم و كمونيسم از نظر مبنايي مانند يك گيـاه هسـتند امـا در     گرايي، حمايت

تمام آنچه ميتوان گفت اين است كه چپـاول قـانوني    .سه مرحله متفاوت از رشد ونمو
را كه چپاولي كامـل اسـت و همچنـين در    آيد زي درنظام كمونيسم بيشتر به چشم مي

زيرا كـه چپـاول محـدود بـه صـنايع      آيد  نيز به آساني به چشم ميگرايي  نظام حمايت
 توان گفت در ميان سه نظام مزبور، سوسياليسم بنابراين مي .وگروههاي مشخصي است

  .باشد و رشد ميل ترين مرحله تكام در حقيقينتيجه  بي حاصل ترين ودر مبهم ترين،
به واقع من قبالً گفتـه   .نمي باشد دراينجا مقاصد افراد مد نظرحقيقي يا ناحقيقي، اما 

مبناي انسان دوستي استوار شـده اسـت، اگـر     ام كه چپاول قانوني به صورت جزيي بر
  .چه يك انسان دوستي اشتباه

كه خواستار بر را اين آرزوي مشهور  -منشا وگرايش–با اين توضيح اجازه دهيد ارزش 
  .قراري كامل رفاه عمومي از طريق چپاول عمومي است بررسي نماييم

  
  
  

  قانون اجبار است    
  

كنند كه چرا  كند، سوسياليست ها سوال مي از آنجا كه قانون عدالت را سازماندهي مي
  .سازماندهي نمايد دين را آموزش و قانون نبايد كار،

ديـن را   آموزش و يرا قانون نميتواند كار،ز چرا قانون نبايد براي اين اهداف به كار رود؟
بايد به ياد داشته باشيم كه قانون اجبار است  بدون نابود كردن عدالت سازماندهي كند



 شود و قانون آنچه ديده نمي ،شود آنچه ديده مي

 ١١٠

نميتـوان بـه طـور قـانوني بـه فراتـر از        اينكه به تبع، كاركردهاي مناسـب قـانون را   و
  .كاركردهاي مناسب اجبار تسري داد

دارند، آنها چيزي جـز يـك    محدودهء عدالت نگه مي اجبار يك فرد را در وقتي قانون و
كننـد كـه از آزار ديگـران     مـي  آنهـا او را مجبـور  .كنند را به او تحميل نمي نفي يا انكار

 بلكه از .نه مـالكيت او را كنند و نقض مي را آنها نه شخصيت و آزادي او .اجتناب نمايد
ها به طور برابري از حقوق همـه  و آن .آنها مدافع هستند .كنند تمامي اينها حفاظت مي

  .دفاع ميكنند
  
  
  

  قانون مفهومي عدمي است    
  

مفيـد   .گيرد آشكاراست بي ضرري رسـالتي كه توسط قانون و دفاع حقوقي صورت مي
  .ن هويداست و بر حقانيت ان بحثي نيستآبودن 

ي اين مفهـوم عـدمي قـانون بـه قـدر      همان گونه كه يكي از دوستان من بيان نموده،
 هدف قانون آنسـت كـه باعـث حكمفرمـائي عـدالت      «صحيح است كه در نتيجه جمله

جلوگيري از  هدف قانون،«بايد اين گونه بيان شود كه  ، جمله اي دقيق نيست؛»گردد
در حقيقت اين بي عدالتي است به جاي عدالت كه وجودي .»حكومت بي عدالتي است

آيد كه بي عـدالتي وجـود نداشـته     ميعدالت تنها زماني به دست  .به خودي خود دارد
  .باشد

بـر مـردم مقـررات كـار،روش يـا       اما وقتي قانون به وسيله نماينده ضروري خود،اجبار،
 ديگر قـانون عـدمي نيسـت،    آيين و عقيده مذهبي را تحميل ميكند، موضوع آموزش،
ـ نقانون، اراده قا .بر مردم اعمـال ميشود ايجابيبلكه به صورت  ه جـاي اراده  ونگذار را ب

اگر چنين شود، مـردم   .سازد مردم و ابتكار قانونگذار را به جاي ابتكار آنها جايگزين مي
قانون همه اين كارها را براي  ريزي از قبل ندارند؛ مقايسه يا برنامه ديگر نيازي به بحث،

آنهـا ديگـر انسـان     شـود؛  استفاده براي مـردم مـي   دهد؛ فراست مانعي بي آنها انجام مي
  .دهند شخصيت،آزادي و مـالكيت خود را از دست مي نيستند،
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 ؛نيستشود ولي تجاوزي به آزادي  مقررات كاري را تصور كنيد كه با اجبار تحميل مي
اگـر   .شود و تجـاوزي بـه حـق مــالكيت نيسـت      ميانتـقال ثروتي كه با اجبار اعمـال 

تواند كار و  د كه قانون نميپس بايد نتيجه گيري توانيد اين تناقضات را جمع كنيد، نمي
  .صنعت را بدون سازماندهي بي عدالتي سامان دهد

  
  
  

  رويكرد سياسي    
  

از منظـره نـابرابري كـه     نگرد، وقتي يك سياستمدار جامعه را از انزواي دفتر كارش مي
به  او از محروميتي كه بسياري از برادران ما دارند، .شود پيش رويش است بهت زده مي

گردند، به نظـر   محروميتهايي كه، هنگامي كه با ثروت و تجمل مواجه مي؛ آيد رقت مي
  .آيند غم انگيزتر مي

چپـاول هـاي   را  انگيـز  غـم  از خود بپرسد آيا اين وضـعيت بهتر باشد  شايد سياستمدار
از آنجا كه همـه   :شايد او بايد اين قضيه را در نظر گيرد .كرده است قانوني اخير ايجاد

آيا شـرط عـدالت كـافي نيسـت تـا موجـب        تجوي رفاه و كمـال هستند،مردم در جس
تالشهاي عظيم به سوي پيشرفت و بيشترين برابري ممكن كه با مسـئوليت شخصـي   
سازگارباشد، گردد؟ آيا اين با مفهوم مسئوليت شخصي كه خداوند براي آنكه بشر حق 

  شته باشد مطابق نيست؟انتخاب ميان گناه و تقوا، مجازات يا پاداش پي آمد آن را دا
مجموعه ها  ذهن او به سازمان ها، .كند اما سياستمدار هيچگاه به اين مسائل فكر نمي

كند كه خباثت را با افزايش  او سعي مي .گردد قانوني و يا ظاهرا قانوني باز مي و قرارها،
 :دو جاودانه ساختن مهمترين چيز كه خباثت را در ابتدا ايجاد نموده است اصـالح كنـ  

قانوني مثبـت   عمل آيا حتي يك .ديديم كه قانون مفهومي عدمي است .چپاول قانوني
  هست كه اصل چپاول را شامل نشود؟ ) ايجابي(
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  قانون و امور خيريه    
  

ما قانون ا .كنيد و به قانون مراجعه مي »افرادي هستند كه هيچ پولي ندارند« :ميگوييد
؛رگهاي شيري قانون هم از شـيري خـارج از   دپر كنسينه اي نيست كه خود را با شير 

تواند وارد خزانه عمومي به سود يك شهروند يـا   يز نميچهيج  .گردد جامعه تامين نمي
يك طبقه شود مگر آنكه ديگر طبقه يـا شـهروندان مجبـور شـده باشـند آنـرا بـدانجا        

دآنگاه حقيقت اگر هر كس از خزانه آن مقدار كه خود وارد نموده برداشت كن .بفرستند
امـا ايـن رونـد هـيچ فايـده اي بـراي        .دارد كه حقوق هيچ كس را چپاول نكرده است

قانون تنها زماني  .كند برابري درآمدها را تقويت نمي .افرادي كه پولي ندارند دربر ندارد
وقتـي   .تواند وسيله برابرسازي باشد كه از يك عده بگيرد و به عده اي ديگـر دهـد   مي

  .كند يك وسيله چپاول است ار را ميقانون اين ك
 سودها و شـغل هـاي تضـمين شـده،     يارانه ها، با چنين ذهنيتي تعرفه هاي حمايتي،

اعتبـارات آزاد و   مــاليات هـاي پيشـرفته،    آموزش عمومي، برنامه هاي رفاه و آسايش،
شما در خواهيد يافـت كـه آنهـا هميشـه بـر چپـاول        .كارهاي عمومي را بررسي كنيد

  . عدالتي سازمان يافته پايه گذاري شده اند بي ،قانوني
  
  
  

  قانون و آموزش    
  

و بـه قـانون مراجعـه    » افرادي هستند كـه از آمـوزش كمـي برخوردارنـد    « :مي گوييد
اما قانون به خودي خود مشعل يادگيري نيست كه پرتوهاي خود را به خارج  .كنيد مي

برخي نيـاز بـه    دانش دارند و برخي ندارند،قانون بر جامعه اي كه در آن برخي . بتاباند
در اين مسئله آمـوزش قـانون    .يابد يادگيري و ديگران توانايي تدريس دارند گستره مي

تواند اجازه دهد اين تبـادل يـاد دادن و يـاد گـرفتن آزادانـه و       مي: تنها دو گزينه دارد
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و اجبار كند با گرفتن پول  تواند اعمـال زور بدون استفاده از اجبار انجام گيرد و نيز مي
از برخي آنها براي پرداخت به معلم هايي كه به وسيله دولـت بـراي آمـوزش ديگـران     

امـا در مـورد دوم قـانون بـا تجـاوز بـه آزادي و       . بدون هزينه در نظر گرفته شـده انـد  
  .گردد مـالكيت مرتكب چپاول قانوني مي

  
  
  

  قانون و اخالق    
  

و » ي وجود دارند كه از اخالق و مذهب بهـره كمـي بـرده انـد    اينجا افراد« :مي گوييد
اما قانون زور است و آيا الزم است اشاره كنم چه تالش . كنيد شما به قانون مراجعه مي

  وحشيانه و بيهوده اي است كه در مسائل مذهب و اخالق اعمـال زور شود؟
اند ديدن غول عظـيم   هرچند از خود راضي، نتوانسته آيد كه سوسياليستها، به نظر مي

را منكـر  چنين سيستم ها و چنين تالشـهايي ناشـي شـده اسـت      چپاول قانوني كه از
-اما سوسياليستها چه ميكنند؟ آنها هوشمندانه اين چپاول قانوني را از ديگران  .شوند

اتحاديـه، سـازمان و تجمـع پنهـان      تحت اسامي فريبنده انجمـن، -و حتي از خودشان
داريم، در نتيجـه  –فقط عدالت  -قانون تقاضاي بسيار كمي ا كه ما ازاز آنج. نمايند مي

 .كنـيم  كنند كه ما انجمن، اتحاديه، سازمان و تجمـع را رد مـي   سوسياليستها تصور مي
  .زنند آنها به ما برچسب فردگرا مي

باري و نه طبيعـي  جسازيم كه فقط تشكيالت ا اما ما سوسياليستها را آسوده خاطر مي
ما تجمعاتي را كه بر ما تحميل شده اند و نه تجمعـات آزاد را محكـوم    .نيمك را رد مي

اتحاديه هاي مصـنوعي   دانيم، ما انجمنهاي اجباري و نه حقيقي را مردود مي .كنيم مي
كنـيم و نـه    كنند رد مـي  كه هيچ كار جز محروم كردن افراد از مسئوليت شخصي نمي

  .اتحاديه هاي طبيعي بشر تحت مشيت الهي
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  اختالط اصطالحات    
  

مانند انديشه هاي قديمي كه از آنها نشئات گرفتـه، تمـايز   ) سوسياليسم(گرايي  جامعه
در نتيجه آن، هرگاه ما در خصوص عملي كه  و كند ميان حكومت و جامعه را خلط مي

گيرند كه ما بـه اصـل    نماييم، آنها نتيجه مي شود اعتراض مي توسط حكومت انجام مي
  .گيريم عمل ايراد ميانجام 

گوينـد كـه مـا مخـالف      سپس سوسياليسـتها مـي  . كنيم ما آموزش دولتي را تائيد نمي
سـپس سوسياليسـتها    گيـريم،  ما از مذهب حكومتي ايراد مي .هرگونه آموزش هستيم

مـا بـه برابـري تحميـل شـده از       .خواهيم كنند كه ما هيچ گونه مذهبي نمي عنوان مي
گويند ما مخالف برابري هستيم و به همين  كنيم آنها مي مي جانب حكومت انتقاد وارد

اين مانند آنست كـه سوسياليسـتها مـا را مـتهم كننـد كـه مـا        . روند ترتيب پيش مي
خواهيم مردم چيزي بخورند چرا كه ما خواستار عدم پرورش گندم توسـط دولـت    نمي

  ! هستيم
  
  
  

  تاثير نويسندگان سوسياليست    
  

تواند براي توليد آنچه  ان به اين عقيده عجيب رسيدند كه قانون ميچگونه سياستمدار
ساخته شود و در معناي مثبـت شـكوفايي را    -ثروت، علم و مذهب–حاوي آن نيست 

  بيافريند؟ آيا اين مرهون تاثير نويسندگان جديد ما در امور عمومي است؟
تئوريهاي  -تندبه خصوص آنان كه پيرو مكتب سوسياليست هس –نويسندگان امروزي 

آنان بشريت را به دو گروه  :كنند مختلف خود را بر يك فرضيه مشترك پايه گذاري مي
گـروه اول را تشـكيل    -به استثناي نويسنده –مردم به صورت كلي  .نمايند تقسيم مي

مطمئنا ايـن   .دهد نويسنده خودش به تنهايي گروه دوم و مهمتررا شكل مي دهندو مي
  ! است نه ترين مفهومي است كه تا كنون وارد ذهن انسان شدهعجيب ترين و مغرورا
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در حقيقت اين نويسندگان در امور عمومي با تصور آنكه مردم هيچ قـوه درك و هـيچ   
كند كه مردم موجـوداتي   نويسنده فرض مي .كنند انگيزه اي براي عمل ندارند آغاز مي

كـه   انـد  الت، نوعي از نباتاتو در بهترين حـ ذراتي بي حركت، اجزايي انفعالي، ساكن،
كننـد كـه مـردم     تصور مـي اين نويسندگان . به چگونگي وجود خود بي تفاوت هستند

بـه تنـوعي بـي نهايـت از     –به وسيله اراده و دسـت شخصـي ديگـر     –مستعد هستند 
  .اشكـال، كمابيش متقارن، هنري و كمـال يافته شكل داده شوند

تحـت عنـاويني    –ور حكومتي از اينكه خـود را  به عالوه هيچ يك از نويسندگان در ام
آن اراده و دست، آن نيروي تحريك كننـده  –يا مبدع  كاشف، قانونگذار چون موسس،

 –جهاني، آن قدرت خالقـي كـه رســالت واالي آن شـكل دادن ايـن اجـزاي متفـرق        
  . دهد به جامعه است، بداند ترديدي به خود راه نمي -مردم

نگرند كه يك باغبـان بـه درختـانش؛     ست به مردم آنگونه مياين نويسندگان سوسيالي
بادبزن  سايبان، مكعب، گلدان، همانگونه كه باغبان بوالهوسانه درختان را به شكل هرم،

طبقـات،   آورد، نويسنده سوسياليست نيز مردم را بـه گـروه هـا،    و ديگر اشكـال در مي
آورد و  يگر انـواع در مـي  شش گوش ها، هيئت هاي كارگري و د مجامع، مجامع فرعي،

اره و قيچي براي شـكل دادن بـه درختـانش نيـاز      چنگك، همانگونه كه باغبان به تبر،
تواند بيابـد بـراي شـكل     دارد، نويسنده سوسياليست نيز به زوري كه تنها در قانون مي

به همين دليل او قوانين مربـوط بـه تعرفـه، مــاليات، رفـاه و      . دادن به افراد نياز دارد
  .گيرد درسه را به كار ميم
  
  
  

  سوسياليستها آرزو دارند نقش خدا را بازي كنند    
  

سوسياليستها به مردم به عنوان مواد خامي كه به صورت تركيبات اجتماعي شكل داده 
اين مسـئله بـه قـدري صـحيح اسـت كـه اگـر بـه حسـب اتفـاق           . نگرند شوند، مي مي

خواهند خواست كه بخش  داشته باشند، سوسياليستها شكي در موفقيت اين تركيبات
همـه  «عقيده محبـوب   .كوچكي از مردم براي آزمايش بر روي آنها كنار گذاشته شوند

هم يك رهبر سوسياليت شناخته شده حتي  .مشهور است» سيستم ها را امتحان كنيد
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بود كه از مجلس موسسان درخواست نموده بود تا ناحيه كوچكي با همه سـاكنانش را  
  .ه او دهند تا آزمايشات خود را بر آنان انجام دهدب

پيش از آن كه ماشـين كـاملي را بسـازد مـدلي تهيـه      كه به روشي مشابه يك مخترع 
شيميدان مقداري مـواد شـيميايي، كشـاورز مقـداري دانـه و زمـين را بـراي         كند، مي

 و درختـانش، اما چه تفاوتي اينجا ميان باغبان  .نمايند آزمايش يك عقيده استفاده مي
ــود دارد    ــايش وج ــه ه ــاورز و دان ــيميدان و عناصــرش، كش ــينش، ش ــرع و ماش ! مخت

انگارد كه همين تفاوت ميان او و انسانها نيـز موجـود    سوسياليست با صداقت تمام مي
  !است

تعجبي ندارد كه نويسندگان قرن نوزدهم به جامعـه همچـون يـك مخلـوق مصـنوعي      
 اين عقيده كه محصول تعليمـات كالسـيك بـود،    .نگريستند ساخت نبوغ قانونگذار مي

بـراي  . تمامي روشنفكران و نويسندگان مشهور كشور ما را تحت تصـرف درآورده بـود  
اين روشنفكران و نويسندگان رابطه ميان مردم و قانونگذار همچون رابطه ميان خـاك  

  .آمد گر به نظر مي و كوزه
و اصل قوه درك ذهـن انسـان، نـزد     به عالوه حتي آنجا كه آنها به شناخت اصل عمل،

آنهـا  . خودشان رضايت داده اند، اين دو موهبت الهي را هدايايي مهلـك پنداشـته انـد   
به صورت مهلكي تمايل به  كردند كه مردم تحت تاثير اين دو موهبت، چنين تصور مي
ز كنند كه اگر قانونگـذاران مـردم را بـراي پيـروي ا     آنها تصور مي .يابند تباهي خود مي

آنها به جاي مذهب به الحاد، به جاي دانايي به غفلت، و به جاي  فطرتشان آزاد گذارند،
  .توليد و تبادل به فقر خواهند رسيد

  
  
  

  كنند  سوسياليستها مردم را تحقير مي    
  

 بـر عـده اي خـاص،    آسماندر نظر اين نويسندگان، به واقع مايه خوشبختي است كه 
كرده است كه مقصـود  ارزاني متضاد يكديگر را ي كامال تتمايال حكمرانان و قانونگذاران
در ! بـوده اسـت   جهانيـان  منديِ همـه  ها كه بهره منديِ خود آن از موهبت الهي نه بهره

حـالي كه بشريت به شر تمايل دارد، قانونگذاران تمناي نيكـي دارنـد؛ در حــالي كـه     
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وي روشنايي دارنـد؛ در حــالي كـه    رود، قانونگذاران آرز بشريت رو به تاريكي پيش مي
از . شـوند  شود، قانونگذاران به سوي تقـوا جـذب مـي    بشريت به سمت گناه كشيده مي

واقعي امـور اسـت، خواسـتار اسـتفاده از زور بـراي       كنند اين روند آنجا كه آنها فكر مي
  .شوند جايگزين ساختن تمايالت خود براي آن دسته از انسانها مي

فلسفه، سياست و تاريخ را كه به صورت تصادفي باز كنيـد، احتمــاال    هر كتابي درباره
خواهيد ديد كه چقدر عميق چنـين تفكـري، كـه فرزنـد تعليمـات كالسـيك و مـادر        

در همه آنها شما احتمـاال ايـن  . باشد، بر جامعه ما ريشه دوانيده است سوسياليسم مي
ي، نظم، اخـالق و شـكوفايي را   عقيده را كه انسان صرفاً موجودي ساكن است كه زندگ

و حتي بدتر، اين گونـه بيـان خواهـد شـد كـه      . گيرد خواهيد يافت از قدرت دولت مي
دستهاي اسرار آميز قانونگذار از ايـن سـير    انسان تمايل به سوي انحطاط دارد وتنها با

مـي گويـد كـه در پـس     واره تفكر كالسيك مورد اختالف هم. شود نزولي باز داشته مي
يا توسط برخي ديگر از مجموعه (منفعل قدرتي پنهان به نام قانون يا قانونگذار  جامعه

آنچه فرد يا افراد نامشخص و با تاثير و قدرت بي چـون و  : لغات اينگونه نامگذاري شده
كنـد، بـه    دهد، كنترل مـي  وجود دارد كه انسانها را حركت مي) كند چرا را منصوب مي

  .بخشد ارتقا ميرساند و آنان را  آنها سود مي
  
  
  

  دفاعي از كار اجباري    
  

معلم خصوصي پسر ارشـد پادشـاه فرانسـه در دربـار     (اجازه دهيد نقل قولي از بوسوئه 
  :را در نظر آوريم) لويي چهاردهم

توسـط چـه   ( يكي از چيزهايي كه قويا اذهان مصريان را تحت تـاثير قـرار داده بـود،   "
 .جازه نداشت بـراي كشـور بـي اسـتفاده باشـد     هيچ كس ا... ميهن پرستي بود) كسي؟

هيچ كـس  . رسيد قانون براي هر كس كار او را مشخص كرده بود كه از پدر به پسر مي
توانسـت شـغل خـود را     همچنين هيچ كـس نمـي   .اجازه نداشت دو حرفه داشته باشد

 .يادگيري قـوانين و حكمـت  : اما يك كار بود كه همه ملزم به تبعيت بودند .تغيير دهد
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به عـالوه  . شرايطي بخشودني نبود چغفلت از مذهب و مقررات سياسي كشور تحت هي
در ميـان قـوانين   ) توسط چه كسـي؟ ( هر حرفه براي ناحيه اي خاص تعيين شده بود

توسـط چـه   (خوب، يكي از بهترين ها، آن بود كه هـر كـس آمـوزش داده شـده بـود      
رشار از اختراعات حيرت انگيز بود در نتيجه آن، مصر س .كه از آنها اطاعت كند) كسي؟

  ".شد و هيچ چيز كه زندگي را آسان و آرام كند در آن مورد غفلت واقع نمي
ميهن پرستي، . گيرند پس بر اساس سخنان بوسوئه مردم هيچ چيز را از ذات خود نمي

شكوفايي، اختراعات، كشاورزي، علـم و همـه اينهـا توسـط اعمــال قـوانين و توسـط        
همه آنچه مردم بايد انجـام دهنـد تعظـيم در مقابـل     . انها داده شده استحكمرانان بد
  .رهبري است

  
  
  

  دفاعي از حكومت پدرانه    
  

گيرد، تا جـايي   بوسوئه اين عقيده حكومت را به عنوان منشا همه پيشرفتها در نظر مي
. كند اع ميكردند دف كه از مصريها در برابر اتهام آنكه آنان كشتي و موسيقي را منع مي

كه (چطور چنين چيزي ممكن است؟ اين هنرها توسط تريسمگيستوس " :گويد او مي
 اختـراع گرديـده  ) براي صدارت اعظم نزد خداي مصريان اسيريس منصوب شـده بـود  

  ".بود
 :گرفتـه  كند كه همه چيز از باال نشات مـي  همچنين در ميان پارسيان، بوسوئه ادعا مي

همانگونـه كـه اداراتـي بـراي     ... ه تشـويق كشـاورزي بـود   شـا ديكي از وظايف اوليـه پا 
به  .اداراتي براي هدايت كشاورزي نيز وجود داشت سازماندهي ارتش تاسيس شده بود،

  . پارسيان احترام سخت به قدرت پادشاهي القا شده بود
و بر اساس بوسوئه مردم يونان، با وجود هـوش سرشـار، هـيچ گونـه حـس مسـئوليت       

مانند اسبها و سگها؛ آنها خودشان نتوانستند بازي هاي ساده را نيز ه شخصي نداشتند،
  :اختراع كنند
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در ابتـدا توسـط پادشـاهان و     يونانيها كه بـه صـورت ذاتـي بـاهوش و جسـور بودنـد،      
از همين حكمرانان مصري، يوناني ها . حكمراناني كه از مصر آمده بودند پرورانده شدند

. مسابقات اسب دواني و ارابه راني را يـاد گرفتنـد   ،دوميدانيورزشهاي بدني، مسابقات 
اما بهترين چيزي كه مصريان به مردم يونان آموختند، آن بود كه مطيع شوند و اجازه 

  .دهند كه توسط قانون و در جهت مصلحت عمومي شكل داده شوند
  
  
  

  نظريه انسان منفعل    
  

نويسندگان، قانونگـذاران،   كه توسط معلمان،(بحثي نيست كه اين تئوريهاي كالسيك 
كند كـه همـه چيـز از سـوي      بيان مي) اقتصاد دانان و فالسفه جديد توسعه داده شده

اسـقف اعظـم،   ( به عنـوان مثــال، فنلـون    .رسد ي خارج از خودشان به مردم ميئمنشا
  .را در نظر آوريد )نويسنده و معلم دوك بورگندي

به عالوه اين حقيقـت كـه وي پـرورش     اين مسئله. او شاهد قدرت لويي چهاردهم بود
يافته مكاتب كالسيك و تحسينات عهد عتيق بود، به طور طبيعي منجر بدان شد كـه  

اينكه بدبختي و شكوفايي مردم، . فنلون اين تفكر كه انسان بايد منفعل باشد را بپذيرد
شـود   مـي  گناه و تقوا، توسط اثر خارجي كه بر آنان توسط قانون و قانونگذاران اعمـال

، او انسـان را بـا همـه منفعتهـا،     "مدينه فاضله سلنتوم"پس، در كتاب . گردد د مياايج
بحـث   .دهد توانايي ها، آرزوها و مـالكيتهايش تحت صالحديد مطلق قانونگذار قرار مي

گيرند، پادشاه براي آنهـا تصـميم گيـري     هرچه باشد، مردم خود براي آن تصميم نمي
عنوان روح اين توده بي شكل مردم ترسيم شده كه ملـت را شـكل   پادشاه به . كند مي
 .او همه تفكرات، پيش بينيها، پيشرفتها و اصول سازماندهي را بـر عهـده دارد   .دهد مي

  .در نتيجه همه مسئوليتها با او خواهد بود
من خواننـده را بـه آن ارجـاع    . كند اين را اثبات مي» تلماكوس«كل كتاب دهم فنلون 

م و خود را با نقل قولهاي تصادفي از اين اثر مشهور كه از همه جهات ديگر مـن  ده مي
  . سازم كنم خشنود مي ميناولين كسي هستم كه با آن بيعت 
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  سوسياليست ها از واقعيت ها و منطق غفلت مي كنند    
  

 7با ساده لوحي حيرت انگيزي كـه از ويژگـي هـاي اصـلي كالسـيك هاسـت، فنلـون       
ه خوشحـالي و سعادت مصريان را نه به عقل و منطق آن ها بلكه به درايـت  هنگامي ك

پادشاهان آن ها مربوط مي داند، در واقع، واقعيات و منطق را مورد تجاهـل قـرار مـي    
  .دهد

ما نمي توانيم چشم از سواحل غني و شهرهاي و اياالتي كه به شـكل دل پـذيري در   "
هاي زيبائي را شاهد نباشيم، صـحنه هـايي    حنهكنار سواحل قرار دارند برگيريم و يا ص

همچون زمين هاي حاصل خيزي كه هرگز باير نمـي شـوند و هـر ســاله بـا بهتـرين       
محصوالت به زير كشت مي روند، علفزار هايي پر از گله ها و رمه هاي در حــال چـرا،   

هـا بـه    كارگراني كه در زير بار سنگين ميوه هايي كه زمين به وفور براي باغبانـان آن 
ارمغان آورده است و چوپاناني كه انعكاس نواي دل پذير ني ها و فلوت هاي آن هـا در  

چقـدر ايـن مـردم در اثـر     ": در خصوص اين مردم چنين گفـت  8منتور. پيچد فضا مي
   ".درايت و تدبير پادشاهان خود به خوبي و شادي زندگي مي كنند

ني كه تمام مصـر را فـرا گرفتـه بـود و     بعد ها منتور انتظار داشت كه من رفاه و فراوا"
او قوانين مطلوبي كه توسط پلـيس در  . بيست و دو هزار شهر را در بر گرفته بود ببينم

شهر ها وضع شده بود و عدالتي را كه به نفع فقـرا در برابـر اغنيـا ايجـاد شـده بـود و       
هشـيار  همچنين تحصيالت فرزندان را در راه فرا گيري علم و كـار و مطيـع بـودن، و    

بودن، و متعهد بودن و ترس از خداياني را كه هر پدري به فرزندان خود مـي آموخـت   
او عشق به هنر و ادبيات و صحت و دقتي را كه تمام مراسم مذهبي بـر اسـاس   . ستود

آن صورت مي گرفت، و توجه ويژه اي كه به آداب و رسـوم و محتـرم شـمردن آن هـا     
چقدر خوشبخت هسـتند مردمـي كـه    ": صورت مي گرفت تحسين كرد و چنين گفت

   ".بوسيله يك شاه عاقل و به اين راحتي زندگي مي كنند
                                                 

٧ Fenelon 
٨ Mentor 
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  سوسياليست ها به دنبال منظم نمودن مردم هستند    
  

منتور در اين مـورد   .استشرح منظره فنلون در مورد جزيره كرت بسيار فريب دهنده 
  :گويد مي

بينيـد نتيجـه قـوانين پادشـاهي      يي مـي تمام چيزهايي كه شما در اين جزيـره رويـا  "
آموزشي كه براي كودكان در نظر گرفته اسـت بـدن آنهـا را قـوي و تنومنـد      . باشد مي
دهد،  از همان اول، يك نفر كودكان را به زندگي صرفه جويي و كار عادت مي. سازد مي

شود كه تمـامي لـذت هـاي حـواس، بـدن و ذهـن را خسـته         چرا كه چنين فرض مي
مگـر بـراي شكسـت     دهنـد  نابراين به آنها اجازه تفـريح و لـذت بـردن نمـي    ب. كند مي

در اينجا سه گنـاه مجـازات   ... ناپذيرشدن به وسيله تقوا و بدست آوردن شكوه و جالل
. ناسپاسـي، ريـا و حـرص   : دارد درحـالي كه در ميان ديگر مردم قابل مجـازات نيسـت  

زيرا كه آنهـا در كـرت شـناخته     نيازي به تنبيه مردم به خاطر تجمل و اسراف نيست،
هيچ اسباب گراني، هيچ لباس زيبا، هيج غذاي خوشمزه اي، هيچ منزل ... شده نيستند

  ".و كاخ زر اندودي مجاز نيست
لذا آيا منتور دانش آموز خود را بـراي اداره كـردن و تحـت حكومـت در آوردن مـردم      

قانع سـاختن دانـش آمـوز بـه     و براي ) بي شك با بهترين نيات(سازد؟  ايتاكا آماده مي
  .آورد حكمت اين ايده و نظريه، منتور مثـال سـالنتوم را براي وي مي

بـه مـا   . آوريـم  از اين گونه فلسفه است كه ما اولين نظريات سياسي خود را بدست مي
آموخته شده كه با مردم بيش از يك آموزگاري كه كشاورزان را بـراي آمـاده كـردن و    

  .آموزد رفتار كنيم مي خاك اندود كردن زمين
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  يك اسم مشهور و يك نظريه زيان آور    
  

   :موضوع توجه كنيدهمين حـال به منتسكيو معروف در اين 
براي در دست داشتن روح اقتصاد، الزم است كه تمامي قوانين درجهت نفـع رسـاني   "

شده، بايد اين قوانين، با تقسيم نسبي ثروتي كه در تجارت حاصل . به آن تنظيم شوند
براي هر شهروند فقيري به اندازه كافي شرايط را آسان نمايد تا او نيـز بتوانـد هماننـد    

اين قوانين همسان بايد هر شهروند ثروتمندي را . ديگران امكان كار كردن داشته باشد
در چنان شرايط پاييني قرار دهد كه مجبور شود تا براي نگه داشتن امــوال خـود يـا    

   .تركار كندكسب منافع بيش
  .شوند لذا قوانين براي قرار دادن ثروت در دست همه ايجاد مي

نظـام دموكراسـي اسـت، امـا برقـراري       اگرچه برابري واقعي، روح و جان يك دولت در
موشـكافي زيـاد در ايـن مسـئله هميشـه       كه دقـت و  چنين نظامي مشكل است؛ چرا

كردن يـا ثابـت نمـودن     كافي است كه يك گونه سرشماري براي كم. پسنديده نيست
بعد از اينكه اين مسئله انجـام  . اين تفاوتها در زندگي با مرزهاي مشخصي انجام پذيرد

بايد قوانين خاصي وضع شود كه نابرابري را با تحميل وظـايفي بـر ثروتمنـدان و     شد،
  ".اعطاي معافيت هايي به فقرا از بين ببرند
  .بينيم قانون واجبار را مي در اينجا دوباره نظريه برابر نمودن ثروت با

كه نظامي بود؛ ديگري آتـن   يكي، اسپارت،. در يونان، دو گونه جمهوري وجود داشت"
اولي ترجيح بر اين بود كه شهروندان وقت گذران و بيهوده باشند و  در. كه تجاري بود

بايد به هوشمندي خارق العاده اين قانونگذاران  .شد در ديگري عشق به كار تشويق مي
بـا خلـط مفـاهيم معمـول      -با بي اساس نمودن تمام عرفهاي ايجاد شـده  : توجه كرد

دانستند كه دنيا حكمت آنان را تقدير خواهد  آنها پيشاپيش مي -تمامي كارهاي نيك 
  .نمود
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نمودن دزدي هاي كوچك با روح عدالت؛  تركيببا ) اسپارت(ليكورگوس به شهر خود 
دگي با آزادي كامل؛ با تركيب سـتمگري محـض بـا    ترين نوع بر نمودن كامل تركيببا 

به نظر رسيد كه او شـهر خـود را از تمـام منـابع، هنرهـا،      . بيشترين عدالت، ثبات داد
در اسپارت جـاه طلبـي بـدون آرزوي پـاداش     . تجارت، پول و دفاع محروم نموده است

نه يك  عاطفه طبيعي هيچ گونه بازاري نداشت زيرا يك مرد ديگر. مادي از دست رفت
. رسيد كه پاكدامني به وجود آيد حتي ديگر به نظر نمي. پسر، نه يك همسر يا پدر بود

  .با اين راه، ليكورگوس اسپارت را به سوي بزرگي هدايت نمود
اين گستاخي كه در مكاتب يونان ايجاد شد در اواسط زمانه پر از فساد و انحطـاط مـا   

را به گونه اي شكل داده كه در نظـر آنهـا    يك مقنن اتفاقاً درستكار مردمي. تكرار شد
  .درستي به اندازه شجاعت طبيعي باشد

با وجود اينكه آقاي پن صلح . آقاي ويليام پن، براي مثـال، يك ليكورگوس واقعي است
هـر دوي   –در حـاليكه ليكورگـوس جنـگ را    -را به عنوان هدف خود در نظر داشت 

لت اخالقي آنان نسبت بـه انسـانهاي آزاد بـه    آنها از اين نظر شبيه هم هستند كه منز
آنها اجازه داد تا بر تعصب ها چيره شوند، عواطـف هيجـاني را مطيـع خـود سـازند، و      

  .ههاي جديدي راهنمايي نماينداينكه مردمان مورد نظر خود را به را
از مردمـي كـه بـه خـاطر     ( نمايـد  كشور پاراگوئه يك مثـال ديگر را براي ما ارائـه مـي  

  )خود شكل داده شده اند شان توسط مقننينِ مصلحت
حـال درست است كه اگر يك نفر لذت صرف حكومـت كـردن را بـه عنـوان بهتـرين      

بـا ايـن حــال     تفريح زندگي در نظر گيرد، او مرتكب جرمي عليه اجتماع شده اسـت؛ 
  .همواره مطلوب است كه به گونه اي بر مردم حكومت شود كه آنها را شادتر نمايد

: را ايجاد كنند بايد بـه نحـو زيـر اقـدام نماينـد      نهادهاييخواهند چنين  ي كه ميآنهاي
وجـود   افالطـون برقرار نمودن مـالكيت مشترك بـر امــوال آنگونـه كـه در جمهـوري      

؛ و اينكه به دولت اجازه دهد بـه جـاي   )عقايد ديني( داشت، احترام گذاردن به خدايان
يد به جاي تجمالت از هنر حمايـت نمايـد؛ آنهـا    مقنن با. مردم، تجارت را برقرار نمايد

  ".بايد نيازها را در عوض تمايالت و لذت ها بر آورده نمايند
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  وحشتناك اي نظريه    
  

منتسكيو ايـن  «: خواهند شيفتگي ها را پست نمايند ممكن است بگويند آنهايي كه مي
بـا شـجاعت، نظـر     اما مـن » !بسيار جالب است! پس خيلي با شكوه است! حرف را زده
چگونه شما جرات داريد آن را خـوب بدانيـد؟ ايـن وحشـتناك     : گويم مي. خود را دارم

دهـد   اين انتخابهاي تصادفي از نوشته هاي منتسكيو نشان مـي ! اين منفور است! است
را تنهـا مـوادي بـراي مقننـين در نظـر      ) بشـريت (كه وي مردم، آزادي هـا، مــالكيت   

  .بر آنها اعمـال نمايندگيرد تا حكمت خود را  مي
  
  
  

  رهبر دموكرات ها    
  

ايـن نويسـنده در امـور عمـومي     . حـال بگذاريد روسو را در مورد اين موضوع بسنجيم
و با وجود اينكه او چارچوب اجتمـاعي را بـر   . باشد منبع ارجح دموكراتها مي) سياسي(

نپذيرفتـه، كـامال   دهد، او تا حدي كه هيچ شخص ديگـري   پايه خواسته مردم قرار مي
  :تئوري بيهودگي بشريت در حضور مقننين را پذيرفته است

صحيح نيست كه يك  آيااگر صحيح است كه يك شاهزاده بزرگ و واقعي نادر است، "
مقنن بزرگ و واقعي نادرتر است؟ شاهزاده تنها بايد الگويي كه قانونگذار ايجاد نمـوده  

نمايـد؛ شـاهزاده    ه دستگاه را اختـراع مـي  مقنن مكانيكي است ك. است را پيروي نمايد
  ".آورد تنها كارگري است كه آن را به حركت در مي

و اشخاص در كدام قسمت آن نقش دارنـد؟ آنهـا تنهـا ماشـيني هسـتند كـه حركـت        
در واقع، آنها تنها مواد خامي در نظـر گرفتـه نشـده اندكـه ماشـين از آن هـا       . كند مي

اين ارتباط بين قانونگـذار و شـاهزاده وجـود دارد    لذا همانگونه كه  ساخته شده است؟
بين متخصص كشاورزي و كشاورز وجود دارد؛ و رابطه شاهزاده و موضوعات خـود نيـز   
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لذا اين نويسـنده چقـدر بـاالتر از بشـريت در      .همانند رابطه كشاورز و زمين اش است
و بـه آنهـا   رانـد،   امور سياسي قرار گرفته است؟ روسو خود بـر قانونگـذاران حكـم مـي    

  : آموزد آمرانه تجارت مياينگونه 
خواهيد در دولت ثبات بدست آوريد؟ پس مرزها را حتي االمكان بـه هـم    آيا شما مي"

اگر خاك فقير يـا لـم    .نه مردم ثروتمند را تحمل نمائيد نه مردم فقير را. نزديك كنيد
و هنـر   يزرع است، يا كشور براي سكنه اش بسيار كوچك است، پس به طرف صـنعت 

 در يك خاك ثروتمنـد ... برويد، و اين محصوالت را براي غذايي كه نياز داريد بفروشيد
تمام توجه خود را به كشـاورزي جلـب نماييـد، زيـرا     ) اگر سكنه زيادي نداريد(و غني 

  ...كند مي كند، هنر را طرد كنيد، چرا كه تنها جمعيت را كم مي مردم را چند برابر
ع و قابـل دسترسـي داريـد، دريـا را بـا كشـتي هـاي تجـاري         اگرسواحل دريايي وسـي 

اگر درياي شما . بپوشانيد؛ شما وجود و حضور بسيار مترقي اما كوتاهي خواهيد داشت
شورد، بگذاريد مردم بربر شوند و تنها مـاهي   تنها صخره هاي غير قابل دسترس را مي

و، بـا اطمينـان   ) بهتـر شايد هـم  (بخورند؛ آنها با آرامش بيشتري زندگي خواهند كرد 
  .بيشتر، آنها شادتر زندگي خواهند كرد

به طور خالصه، و با در نظر گرفتن اصول كلي اي كه براي همـه مشـترك اسـت، هـر     
شودكه قانونگذاري  و اين مسئله به نوبه خود باعث مي. ملتي شرايط خاص خود را دارد

  .با شرايط مطابقت نمايد
دين را به عنوان هدف اصلي خود  -و جديدا اعراب -ئًااين دليلي است كه يهوديان ابتدا

هـدف   هدف آتني ها ادبيات و نوشتجات بود، هدف كارتاژ و تاير تجارت،. در نظر دارند
نويسـنده  . هدف اسپارت جنگ، وهدف روم پرهيزكاري بود امور دريايي،) رودز(رودس 

نش خـود را بـين ايـن    نشان داده كه با چه هنري قانونگذار بايست بيـ » روح القوانين«
اما تصور كنيد كه قانونگذار در هدف خود اشتباه كند، و در ... اهداف جهت دهي نمايد

مورد اصل متفاوتي از آنچه كه بر اساس طبيعت مسائل در نظر گرفته شده است عمل 
نمايد؟ فرض كنيد كه اصل منتخب برخي موارد بردگـي ايجـاد كنـد، و برخـي مـوارد      

گاه صلح و صفا و گاه پيروزي  ثروت و برخي اوقات ديگر جمعيت؛ آزادي؛ برخي اوقات
كشـور محـل   . كند و نظام را ويران و فتح؟ اين تقابل اهداف كم كم قانون را سست مي
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شود تا زماني كه از بين برود يا تغيير كند و طبيعت مغلوب ناشدني  آشفتگي مدوام مي
  ".گيرد حكومت خود را بدست مي

در شكست ناپذير است كه بتواند حكومت خـود را در دسـت گيـرد،    اما اگر طبيعت آنق
پـيش از آن حكومـت را بـه    قانونگـذار  ندارد كه  نيازيطبيعت را روسو نپذيرفت كه چ

؟ چرا او انساني را نديد كه با اطاعت از غريزه خود به كشـاورزي در خـاك   دست بگيرد
د، بـدون دخالـت يـك    گرد حاصلخيز، و تجارت در ساحل بزرگ و قابل دسترس بر مي

  توانند به راحتي اشتباه كنند؟ ليكورگوس يا سولون يا روسو كه مي
  
  
  

  خواهند سوسياليست ها انطباق اجباري مي    
  

اگــر همينگونــه كــه ممكــن اســت باشــد، روســو مختــرعين، برنامــه ريــزان، مــديران، 
 .سـازد  مـي  قانونگذاران و كنترل كنندگان جامعه را با يك مسئوليت وحشتناك مواجه

  :گويد وي مي. كند بنابراين او نسبت به آنها از همه بيشتر تحميل مي
مبارزه بطلبد بايد به اين باور برسد كه ه كند خلقت سياسي مردم را ب او كه جرات مي"

كه به نوبه خود جزئي از يـك   -تواند طبيعت بشري را عوض كند؛ هر شخصي را او مي
يك مجموعه بزرگتر كه هر شخصي از اين پس  به يك قسمت از -مجموعه كامل است

لذا شخصـي كـه بخواهـد خلقـت     . عوض كند زندگي و وجود خود را مرهون آن است،
سياسي مردم را عهده دار شود بايد باور داشته باشد كه قادر به تغييـر سـاختار انسـان    

فيزيكـي و مسـتقل كـه از طبيعـت      يتواند آن را تقويت نمايد يـا وجـود   مي باشد؛ مي
به طور خالصه . را جايگزين آن سازد) معنوي(بدست آمده، يك وجود جزئي و اخالقي 

خواهد خالق انسان سياسي شود و لذا بايد قدرتهاي شخصي انسان را از بين ببرد  او مي
  ".و او را با چيزهاي ديگري كه به طور طبيعي با او بيگانه اند زنده نگه دارد

رامت انساني خواهد آمد اگر به پيروان روسو واگذار چه بر سر ك! انسان بيچارهطبيعت  
  گردد؟
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  خواهند مردم را شكل دهند قانونگذاران مي    
  

را در اين موضوع كـه انسـان هـا توسـط قانونگـدار شـكل داده        9حـال بگذاريد رينال
  :گويد وي مي. د بررسي كنيمنشو مي

منابع در اختيار او وظـايفش را  . كند ، هوا و زمين را مالحظهاقليمقانونگذار ابتدا بايد "
جمعيتـي كـه در سـواحل    . او بايد اول مكانيابي خود را مالحظـه كنـد  . كند تعريف مي

اگر يك ... كند بايد قوانين طراحي شده براي دريانوردي داشته باشد دريايي زندگي مي
زيســتگاه زمينــي اســت، قانونگــذار بايــد برنامــه هــاي خــود را بــر اســاس طبيعــت و 

  ...صلخيزي خاك در نظر گيردحا
بـه عنـوان يـك قاعـده     . گـردد  اساسا شاهكار قانونگذاري در تقسيم ثروت مشخص مي

شود، بايـد بـه هـر مـردي زمـين       كلي، وقتي كه كولوني جديد در يك كشور ايجاد مي
  .كافي داده شود تا بتواند خانواده خود را پشتيباني نمايد

ان ساكن شده ايد، شـما نيـاز بـه هـيچ كـاري      در يك جزيره لم يزرع كه شما با كودك
هاي صداقت با ارتقاي منطـق و اسـتدالل در آنجـا جوانـه      نداريد جز آنكه بگذاريد دانه

اما وقتي كه يك ملتي كه گذشته و تاريخي بـا خـود دارنـد را در يـك كشـور      ... بزنند
اي حفـظ  به مـردم بـر  دادن اجازه  دهيد، مهارت قانونگذار در سياست جديد اسكان مي

باشـند نشـان داده    عقايد و عادات بدون خطري كه احتمـاال قابل اصالح يا تـرميم مـي  
اگر بخواهيد از اينكه اين عقايد و عادات دائمي شوند، جلوگيري كنيـد، شـما   . شود مي
يـك  . نماييد حفاظتتوانيد نسل دوم را با سيستم كلي آموزش عمومي به كودكان  مي

هيچ وقت نبايد جامعه اي را تشكيل دهـد بـدون آنكـه ابتـدا     شاهزاده يا يك قانونگذار 
  ...مردان خردمند و دانا را براي آموختن به جوانان انتخاب و مامور نمايد

كـه تمايـل دارد    محتـاطي در يك قبيله جديد، بزرگترين فرصت براي يـك قانونگـذار   
ته باشد، زمين اگر ايمان و هوش داش. عادات و رسوم مردم را تصفيه نمايد، وجود دارد

                                                 
٩ Raynal  
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يك . و مردم در اختيار وي، به روح و جان او، طرحي را براي جامعه الهام خواهند نمود
تواند رد پاي تقريبي اي از برنامه داشته باشد، چرا كـه موضـوع، بـي     نويسنده تنها مي

باشد؛ مسئله، گونه ها،پيچيدگي ها و شرايط متفاوتي دارد كـه   ثباتي تمامي فرضها مي
  ".يزي جرئي آنها به سختي امكان پذيراست و برنامه پيش بيني

  
  
  
  

  گويند كه چگونه مردم را مديريت كنيم قانونگذاران مي    
  

راهنمايي هاي رينال براي قانونگذار كه چگونه مردم را منظم نمايد ممكن است با يك 
 آب و هـوا اولـين  «: دهـد مقايسـه شـود    استاد كشاورزي كه به دانشجويان آموزش مي

او اول بايد مكانيابي خود را . نمايد منابع او روند وي را مشخص مي. قانون كشاورز است
اگر زمين وي  .اگر زمين وي خاك رس است، او بايد چنين و چنان كند. در نظر بگيرد

هر گونه امكـاني بـراي كشـاورزي كـه     . شن زار است، بايد به گونه اي ديگر عمل كند
اگـر بـه انـدازه    . زي كند و ارتقا كيفيت دهد، وجود داردخواهد زمين خود را پاكسا مي

يك استاد تنهـا  . دهد در اختيار وي، به او يك برنامه عملكرد مي باشد، كود كافي ماهر
تواند به صورت تقريبي برنامه او را از قبل ترسيم كند زيـرا موضـوع الزامـا بـه بـي       مي

الت و شـرايط مختلفـي دارد   ثباتي همه ي فروض وابسته است، مسئله گونه ها، مشـك 
  »كه پيش بيني و برنامه ريزي جزئي آن امكانپذير نيست

لطفاً برخي اوقات به ياد بياوريد كه اين خاك رس، اين شن، ! اي نويسندگان عالي قدر
! نـد ا آنها با شما برابـر ! و اين كودي كه به طور دلخواه در اختيار داريد، انسانها هستند

آنها نيز مانند شما از خـدا  ! نسانهاي آزادي مانند خودتان هستندآنها داراي شعورند و ا
  !تفكر و قضاوت در مورد خود را كسب نموده اند توانايي مشاهده، برنامه ريزي،
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  ديكتاتوري موقت    
  

در . حـرف بـرايِ گفـتن دارد    در موضـوع قـانون و قانونگـذاري   نيـز   10در اينجا مابلي
قـانون طـي زمـان    كنـد كـه    چنين فرض ميز مابلي وي صفحات ماقبلِ نقلِ قول زير ا

  :دهد وي بدين گونه خوانندگان را مورد خطاب قرار مي. شود فرسوده مي
 به آنها فشـار جديـد وارد  . تحت اين شرايط، بديهي است كه بهار حكومت كوتاه است"

اش بيشـتر بـه پـاد    كمتر به تنبيه اشتباهات و... كن، و ضرر و زيان بهبود خواهد يافت
در اين روش شما به دولت خود نيـروي جـواني را    .براي آنچه كه نياز داريد، فكر كنيد

به دليل اينكه مردم آزاد نسبت به اين روند بي توجه بودنـد، آزادي  . اعاده خواهيد كرد
اما اگر زيان به گونه اي پيشرفت كرده باشـد كـه رونـد عـادي     ! خود را از دست دادند

را نداشته باشد، پس به يك دادگاه فوق العاده با نيـروي قابـل   حكومتي امكان ترميم آن
  ".دارديك تكانه شهروندان نياز به  اتتصور. توجه براي زمان كوتاه پناه ببريد

  .دهد مابلي در حدود بيست جلد ادامه مي در اين روش،
 رسـيد زمـاني  ) كه ريشه در آموزش كالسيك دارد( مطالب تحت تاثير تدريس اينگونه

كس آرزو داشت كه ما فوق بشريت قرار گيرد تا آنرا به شيوه خود برنامه ريـزي   كه هر
  .و قانونگذاري كند

  
  
  

  سوسياليست ها خواستار برابري ثروت هستند    
  

را در موضـوع قانونگـذار و بشـريت بررسـي      11كندياك نظرات حـال اجازه بدهيد كه
  .نمائيم

                                                 
١٠ Mably 
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و قبـل از اينكـه شـما     .كنـد  ا تبعيت مـي فرمانرواي من، رفتار ليكورگوس و سولون ر"

خواندن اين متن را به پايان برسانيد، با اعطاي قوانين بـه ايـن وحـوش در آمريكـا يـا      

بـه آنهـا   . اين چادر نشينان را به مسكن هاي ثابت، محدود كنيـد . آفريقا سرگرم شويد

كـه   تـالش كنيـد كـه فهـم اجتمـاعي اي را     ... بياموزيد كه از گروهها نگهداري كننـد 

آنها را مجبور كنيد كه وظايف انسـان را بـه   ... طبيعت به آنها اعطا نموده را ارتقا دهيد

از كيفر استفاده نماييد تا اينكه لذتهاي نفساني آنهـا برايشـان ناخوشـايند    .... جا آورند

شـود كـه ايـن     كنيد هر نقطه از قانونگذاري شـما باعـث مـي    سپس مشاهده مي. شود

  .از دست بدهند و يك صفت نيك بدست بياورند وحوش يك صفت فاسد را

چرا اينگونه است؟ زيـرا  . اما تعداد كمي از مردم شاد بودند. تمام مردم قانون داشته اند

قانونگذاران اغلب نسبت به هدف اجتماع كه خانواده ها را با يك هدف مشترك متحـد  

  .كند، بي توجه بودند مي

برقراري برابري در ثـروت و برابـري در   : ه استبيطرفي در قانون در بر دارنده دو مسئل

هر قدر كه قانون برابري بيشتري بر قرار نمايد، ايـن برابـري   ... كرامت ميان شهروندان

وقتي همه انسـانها در كرامـت و ثـروت برابـر     ... شود براي هر شهروند نسبتا دقيقتر مي

چگونـه   -دهد بري نميو وقتي كه قانون هيچ اميدي براي از بين بردن اين برا -باشند 

تواند از حرص و طمع، جاه طلبي، اسراف، بيهودگي، كاهلي، حسـد،كينه يـا    انسان مي

  حسادت آشفته گردد؟

آنچه كه در مورد حكومت اسپارت خوانديد بايد شما را در مـورد ايـن مسـئله روشـن     

بيعـت  هيچ دولت ديگري بيشتر از آنها قوانيني نداشته كه اينقدر با نظم ط. كرده باشد

  ".و برابري هماهنگ باشد

                                                                                                        
١١ Condillac 
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  خطاي نويسندگان سوسياليست     
  

در واقع، عجيب نيست كه طي قرون هفدهم و هجدهم، نژاد بشر بعنوان يـك موضـوع   
 –نژادي كه آماده پذيرش و دريافت هر چيزي  .شد ساكن و غيرفعال در نظر گرفته مي

اهزاده بـزرگ يـا قانونگـذاري    از يك شـ  -از قبيل شكل، ظاهر، انرژي، تحرك، زندگي 
و  اين قرون با مطالعات دوران باستان تغذيـه مـي شـدند   . بزرگ يا يك نابغه بزرگ بود

نمـايش تعـداد    -ظهور داشتو روم  يا يونان، در مصر، ايران و -دوران باستان هر جايي
ا ام. دادند ابق هوا و هوس خود شكل ميكمي مرد كه انسانها را به لطف زور و تزوير مط

نمايـد كـه چـون     فقط ثابت مـي . نمايد كه اين وضعيت مطلوب است اين امر ثابت نمي
باشند، طبيعتاً قابل انتظاراسـت كـه خطـا،     بشر و جامعه قادر به توسعه و پيشرفت مي

رويـم،   جهل، استبداد، بردگي و موهومات، هرچه به سمت خاستگاه و مبادي تاريخ مي
ه در باال نقل شد، به هنگاميكه در مـي يافتنـد كـه    نويسندگاني ك. تر باشند بايد عظيم

بـراي تحسـين و    برخطا نبودند، بلكه وقتي آنهـا را  نهادهاي قديمي چنين بودند، ديگر
پيروان و مقلدان به نحـو  . در اشتباه بودند پيروي نسل هاي آينده پيشنهاد مي كردند،

ع سـاختگي و مصـنوعي   بچه گانه و غير انتقادي، بزرگي، شأن، اخالق و شادماني جوام
آنها درك نمي كردند كـه دانـش در گـذر زمـان     . دنياي قديم را مفروض مي انگاشتند

كند و درك نمي كردند كه به تناسب اين رشد دانش، ممكن  ظهور مي يابد و رشد مي
  . شود حاكماست طرف حق و صحيح را بگيرد و جامعه مجدداً بر خود 

  
  
  

  آزادي چيست؟     
  

ش و مبارزه سياسي كه ما شاهد آن هستيم چيست؟ اين مبارزه غريزي همه واقعاً، تال
پش تـ ولي اين آزادي چيسـت كـه فقـط نـامش، موجـب      . مردم به سمت آزادي است
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آزادي وجـدان،   -سريعتر قلب و تكان دنيا مي گردد؟ آيا آن، مجموعه كليه آزادي هـا  
بطور خالصه، آيـا آزادي،  تحصيالت، انجمن، مطبوعات، مسافرت، كار و تجارت نيست؟ 

آزادي هر شخصي در استفاده از كليه استعدادهايش تا حدي كه به شخص ديگري كه 
او نيز چنين مي كند لطمه نزند، نيست؟ آيا آزادي تخريب و انهدام هرگونه استبداد از 

به قلمروي منطقي  قانونجمله استبداد قانوني نيست؟ نهايتاً، آيا آزادي محدود كردن 
  عدالتي نيست؟ ني سازماندهي حق فرد براي دفاع قانوني از خود يا مجازات بيو عقال

بايد اقراركرد كه تمايل نوع بشر به سوي آزادي تا حد زيادي بـويژه در فرانسـه، عقـيم    
تحـت تـاثير آمـوزه هـاي دوران      –اين تا حد زيادي بخاطر آرزوي مهلكي . است مانده

آنهـا  : مور عمومي بطور كلي دارند، مي باشـد كه نويسندگان ما در خصوص ا –باستان 
آروز دارند كه خود را باال و فوق نوع بشر قرار دهند تا قادر به مـنظم كـردن، سـازمان    

  .دادن و قاعده مند كردن آن ها براساس توهم خود باشند
  
  
  

  ظلم و ستم بشر دوستانه    
  

ردان مشهور كـه خـود را   كه جامعه در حـال مبارزه براي آزادي است، اين م در حـالي
آنها نوع بشر را . اند، آكنده از روح قرون هفدهم و هجدهم هستند در صدر آن قرار داده

. نماينـد  صرفاً تابعان ظلم و ستم بشردوستانه نوآوري هاي اجتماعي خودشان تصور مي
آسـاني وادار نماينـد كـه ايـن يـوغ رفـاه و        همانند روسو، آنها آرزومندند كه بشر را بـه 

  .اند، را تحمل نمايند عادت اجتماعي كه آنها در ذهن خود تصور كردهس
بالفاصله پس از اينكه رژيم قديمي تخريـب  . صحيح بود 1789اين امر بويژه در سـال 

گرديد، جامعه موضوع نظم و ترتيبات ساختگي ديگري قرار گرفت كه هميشه بـا يـك   
  .قدرت مطلقه قانون: نكته شروع مي شد 

   :تعدادي از نويسندگان و سياستمداران آن دوره توجه كنيد هاي به ايده
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بر اوست كه خوبي را براي نوع بشـر  . آينده فرمان مي دهد ن بهقنّم" 12: سنت ژوس 
  ".بر اوست كه از بشر چيزي بسازد كه او مي خواهد آنها چنين باشند. بخواهد

ي ملت را بـه سـمت   هاي فيزيكي و اخالق عملكرد حكومت بايد توانايي" 13: روبسپير 
  ".نهايتي هدايت كند كه براي آن جامعه مشترك المنافع بوجود آمده است

. مردمي كه بايد به سمت آزادي بازگردند، بايد مجدداً ساخته شوند":  14 وارنه –بيلو 
هـاي   نيروي قوي و عمل شديدي الزم است كه تعصبات قديمي را ويـران كنـد، رويـه   

هـاي غيرضـروري را محـدود     را تصحيح نمايد، خواسـته  قديمي را تغيير دهد، عواطف 
روش سخت و غيرمنعطـف   !شهروندان... نمايد و عيوب و فساد ديرينه را تخريب نمايد

شخصـيت ضـعيف و   . را ايجاد كرد 16هاي محكم جمهوري اسپارت  پايه 15ليكارگوس
 ايـن دو كـل بـه طـور مـوازي     . آتن را به سمت بردگي كشانيد 17اعتمادكننده سولون

  ".اند دانش حكومت كردن را دربرگرفته
ام كـه الزم اسـت    با در نظرگرفتن حد انحطاط بشر، من متقاعد شده":  18لوپوله تيه 

كه نوزايش و اصالح كامل عملي و اجرا گردد و اگر ممكن بود چنين اظهار مي كـردم  
   ".كه ايجاد مردم جديدي الزم است

  
  
  

  هستند سوسياليست ها خواهان ديكتاتوري     
  

آنـان نيسـت كـه     بـر . مجدداً ادعا شده است كه اشخاص چيزي جز مواد خام نيسـتند 
طابق آنچـه سـنت   ـــ م. ادر بدان نيستندــــتوسعه و پيشرفت خود را بخواهند؛ آنها ق

                                                 
12   Saint – just   
13   Robespierre   
14   Billaud – varennes   
15   Lycurgus   
16   Spartan   
17    Solon   
18   LE Pelletier   
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اشـخاص صـرفاً بايـد چيـزي     . ژوس مي گويد، فقط مقنن قادر به انجام ا ين امر اسـت 
نچه روبسپير مي گويد كه او نيز ادبيـات روسـو را   مطابق آ. باشند كه مقنن مي خواهد

مقنن با فرمان دادن به نهايتي كه براي آن حكومت مشترك المنافع كه  كپي مي كند
حكومـت   چون وقتي در مورد اين امر تصميم گرفتـه شـد،  . بوجود آمده، آغاز مي كند

در . ت نمايـد هاي فيزيكي و اخالقي ملت را به سمت اين نهايت هـداي  فقط بايد توانايي
هاي بيلو وارنـه، مـردم    و مطابق آموزه. همين حـال، ملت بطور كامل منفعل مي مانند

نبايد هيچگونه پيش داوري و تعصب، هيچگونه عاطفه و عالقه و هيچ خواستي داشـته  
او حتي تا جايي پيش مي رود . بجز آنچه كه توسط مقنن اجازه داده شده است باشند،

  . ت و غيرمنعطف يك مرد پايه يك جمهوري مي باشدكه مي گويد كه روش سخ
كه روشهاي عادي حكومتي نتواند آنرا  باشدادعا شده آنچنان عظيم  شرّدر مواردي كه 

: ديكتاتوري را براي ترويج تقوا توصيه مي كنـد، او مـي گويـد    19بلياتصحيح نمايد، م
يـاد متوسـل شـويد،    براي يك مدت و دوره كوتاه به يك دادگاه فوق العاده با قدرت ز«

ايـن نظريـه فرامـوش نشـده     » .شديد مي باشـد  تكانهتصورات شهروندان نيازمند يك 
  :به روبسپير گوش فرا دهيد. است

اصل عمدة حكومت جمهوري، تقوا و پرهيزگاري است وسيلة مورد نياز ايجـاد تقـوا،    "
 در كشـور مـا، مـا آرزومنـد جـايگزين كـردن اخالقيـات بجـاي        . و وحشت اسـت  ترور

ها، وظـايف بجـاي رسـوم،     خودخواهي، صداقت بجاي اعتبار، اصول بجاي عرفها و رويه
د، تحقير گناه بجاي تحقير فقر، غرور بجـاي  حكومت دليل بجاي حكومت ستمگرانه م

گستاخي، عظمت روح بجاي بطالت و بيهودگي، عشق به افتخار بجاي عشق بـه پـول،   
دسيسـه، اسـتعداد و نبـوغ     فريب ومردم خوب بجاي همدمان خوب، شايستگي بجاي 

بجاي مزاح و بذله گويي، حقيقت بجاي درخشيدن و تاللو، افسون شادي بجاي مـالل  
خوشگذراني و عياشي، عظمت و بزرگي بشر بجاي كـوچكي و حقـارت شـخص مهـم،     
مردم شاد، قوي و بخشنده بجاي مردم خفيف شده، سبكسر و مهربان، هسـتيم؛ بطـور   

هـا و اعجازهـاي يـك جمهـوري بجـاي كليـه        يني كليه خـوبي خالصه، آرزومند جايگز
  ".باشيم هاي حكومت سلطنت مطلقه مي گناهان، بديها و پوچي

                                                 
19   Mably   
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  تكبر ديكتاتور مأبĤنه     
  

و توجه ! روبسپير، در اينجا خود را تا حد فاحشي باالتر از ساير نوع بشر قرار داده است
او قـانع نيسـت كـه خواسـتار بيـداري       .نمايد كنيد به تكبري كه وي با آن صحبت مي

اي را از يك حكومت خوب سازماندهي شده نيـز   او چنين نتيجه. مجدد روح بشر باشد
  .نه، او ايجاد مجدد نوع بشر را بوسيله ترور و وحشت مي خواهد. انتظار ندارد

اين انبوه اظهارات متناقض و فاسـد از سـخنراني روبسـپير بـه منظـور توضـيح اصـول        
توجـه كنـيم كـه    . ه بايد راهنماي دولت انقالبي باشد، استخراج شـده اسـت  اخالقي ك

تقاضاي روبسپير براي ديكتاتوري، صرفاً به منظـور رفـع تهـاجم خـارجي يـا بـه زيـر        
كشيدن گروه هاي مخالف نيست، بلكه او ديكتاتوري را مي خواهد تا بتواند از وحشـت  

او مـي  . بـر جامعـه تحميـل نمايـد     و ترور استفاده كند و اصول خودش از اخالقيات را
ايجاد يك قانون اساسـي جديـد    گويد كه اين عمل فقط بايد يك اقدام موقتي پيش از

اما در واقع او خواستار چيزي كمتـر ازاسـتفاده از تـرور و وحشـت بـراي خـارج       . باشد
هـا، مـدگرايي، بيهـودگي و     ها و عرف ساختن خودخواهي، اعتبار و احترام، رسوم، رويه

و توطئـه، مـزاح و بذلـه گـويي، لـذات        ت، عشق به پول، همراهي خوب، دسيسـه بطال
نفساني و فقراز فرانسه نيست، مادام كه او، روبسپير اين معجزات را عملي نكرده باشد، 

دهد كه قانون مجدداً سلطنت  آنها را چنين مي نامد، او اجازه نمي همانطور كه بر حق،
  .و حكمروايي كند

  
  
  

  غيرمستقيم به استبداد  رويكرد    
  

اصالح طلبان، قانونگذاران و نويسندگان در حـوزه امـور    –معذالك، معموالً اين آقايان 
نه، آنها براي . نمي خواهند كه استبداد مستقيم را بر نوع بشر تحميل نمايند –عمومي 
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ن بجاي آن، آنها براي چنـي . انجام چنين كاري بسيار ميانه رو و بشر دوست مي باشند
اي و چنين حكومت استبداديي روي بـه قـانون مـي     استبدادي، چنين حكومت مطلقه

  .آنها صرفاً آرزو دارند كه قوانين را ايجاد نمايند. آورند
براي نشان دادن شيوع اين نظريه غيرمعمول و عجيب در فرانسـه، مـن نيازمنـد ايـن     

، به اضافه يك 23، فنلون 22روسو 21، ري نال20خواهم بود كه نه تنها كل آثار مبلي
هـا و   را كپي نمايم بلكـه بايـد كليـه رويـه     25و مونتسكيو 24گزيده طوالني از بوسوئه

نهـا  آمن چنين نخواهم كرد و فقط خواننده را بـه  . عملكرد كنوانسيون را نيز بيان كنم
  .ارجاع مي دهم

  
  
  

  ناپلئون خواستار بشر منفعل بود     
  

اي شديداً ناپلئون را بـه خـود جلـب     چنين نظريهكه  نيستالبته، اصالً تعجب برانگيز 
هماننـد يـك   . او اين نظريه را به گرمي پـذيرفت و آنـرا بـا قـدرت بكـار گرفـت       .نمايد

اما . اي براي آزمايش و تجربه در نظر گرفت شيميدان، ناپلئون كل اروپا را همانند ماده
  .در زمان مناسب و مقتضي اين ماده عليه وي عكس العمل نشان داد

، ناپلئون كه تا حد زيادي از اوهام رهايي يافته بود، به نظر رسيد كـه  26در سنت هلن
با درك ايـن موضـوع، او ضـديت كمتـري بـا      . هايي را در نوع بشر تشخيص داد قريحه

با اين وجود، اين امر مـانع آن نشـد كـه ايـن درس را بـه پسـرش در       . آزادي پيدا كرد
حكومت كردن بايد اخالق، آمـوزش و شـادماني    براي«: وصيت نامه خود منتقل نمايد 

  » را ارتقاء داد و گسترانيد
                                                 

20   Mably   
21   Raynal 
22   Rousseau   
23   Fenelon   
24   Bossuet   
25   Montesquieu   
26   St. Helena   
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، سـنت  29، اون 28، بـابو  27بعد از همه اينها، شايد نيـازي بـه نقـل قـول از مـورللي     
  . نباشد 31و فوريه 30سيمون

را در مورد سازمان نيروي كـار در   32با اين وجود، گزيده ها يي از كتاب لوئيس بالن 
در طرح ما، جامعه توانايي تداوم توسـعه خـود را از قـدرت دريافـت     « :اينجا مي آوريم

  » .دارد مي
بوسيله طرح لوئيس ژشت سر اين حركت قرار است  يِ تكانه: اكنون بدين توجه نماييد

اي كـه بـدان اشـاره مـي      تامين شود؛ طرح او بايد به جامعه تحميل شود؛ جامعه نبال
د بشر توانـايي توسـعه خـود را از لـوئيس بـالن      شود، همان نژاد بشر است، بنابراين نژا

  .دريافت مي دارد
بايد اقرار كـرد  . حـاال گفته مي شود كه مردم آزادند كه اين طرح را قبول يا رد نمايند

اي را كه از جانب هر كسي ارائه شده است، بنا بـه خواسـت    كه مردم آزادند هر توصيه
كه آقاي لوئيس بالن، بـا آن، موضـوع را   اما اين روشي نيست . خود، رد يا قبول نمايند

او انتظار دارد كه طرح او قانوني شود و بنابراين اجبـاراً توسـط قـدرت    . نمايد درك مي
  :قانون بر مردم تحميل گردد

كـه بـدان   ) ؟فقـط همـين  (نمايـد   در طرح ما، حكومت فقط بايد قوانين كار را وضـع  "
حكومت، فقط جامعه . ادي كامل گرددوسيله پيشرفت صنعتي بتواند و بايد منجر به آز

سپس جامعه خود از اين ) ؟فقط همين. (دهد را در يك سرازيري بدان سمت قرار مي 
خورد  سرازيري با نيروي اشيا و توسط كاركرد طبيعي اين مكانيزم تثبيت شده، سر مي

  ".و پيش مي رود
چه هسـت؟ آيـا آن   كند  اما، اين شيب و سرازيري كه آقاي لوئيس بالن بدان اشاره مي

اگـر  ) نه، آن به سوي شادماني رهنمـون مـي گـردد   (شود؟  به يك پرتگاه رهنمون نمي
                                                 

27   Morelly   
28   Babeuf   
29   Owen   
30   Saint – simon   
31   Fourier   
32   Louis blanc   
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زيـرا جامعـه   (رود؟  اين جواب صحيح است، پس چرا جامعه به ميل خود بـدانجا نمـي  
چه چيزي آنرا بدان سـمت  ) خود نمي داند چه مي خواهد، بايد بدان سمت رانده شود

ي قوه محركه براي ايـن قـدرت را تـامين مـي نمايـد؟      و چه كس). قدرت(مي كشاند؟ 
  ) عجب، در اين مثـال، مخترع اين ماشين، آقاي لوئيس بالن(
  
  
  

  دور باطل سوسياليسم     
  

به نظريه بشر منفعل و قـدرت قـانون كـه    : اين دايره هرگز رهايي نخواهيم داشت ما از
  .استفاده قرار مي گيردتوسط يك مرد بزرگ براي كشاندن يا هل دادن مردم مورد 
و ) مطمئنـاً ( شـود؟  مند مـي  آيا اصالً بر روي اين سرازيري، جامعه از برخي آزاديها بهره

  آزادي چيست جناب آقاي لوئيس بالن؟
آزادي هـم چنـين قـدرت     يكبار و براي همه، آزادي، صرفاً يك حق اعطا شده نيسـت؛ 

هايش را تحت حكومت عـدالت  اعطا شده به فرد است كه از آن استفاده كند واستعداد
  .و حمايت قانون توسعه دهد

معنايش بسيار عميق است و ارزيـابي آثـار و نتـايج آن    . و اين تمايز بي اهميتي نيست
براي يكبار هم شده، پذيرفته شده است كه انسان زماني واقعـاً آزاد، بايـد   . سخت است

هر   از آن بايد ادامه داد كهقدرت استفاده و توسعه استعدادهايش را داشته باشد، و بعد 
شخص از جامعه توقع و ادعاي ابزار توليدي را دارد كه بدون آن فعاليت بشر نمي تواند 

حـال با چه عملي جامعه مي تواند به هـر فـرد آمـوزش الزم و ابـزار     . كامالً موثر باشد
  توليد ضروري را بدهد، بجز بوسيله عمل يك حكومت؟

از (اين قدرت از چه چيزهايي تشكيل شده است؟ . درت استبنابراين، مجدداً، آزادي ق
چه كسي بايـد آمـوزش و ابـزار توليـد را     ). آموزش ديدگي و مجهز به ابزار توليد بودن

با كـدام عمـل جامعـه ابـزار     ) جامعه است كه بدهكار اينها به مردم است(كند؟   فراهم 
و از ). وسيله عمل حكومتعجب ب(توليد را به كساني كه داراي آن نيستند، مي دهد؟ 

  چه كساني جامعه آنها را خواهد گرفت؟
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هم چنين بگذاريد كه او بـه مسـيري   . اجازه دهيد كه خواننده آن سوال را جواب گويد
  .كه طي آن اين از ما گرفته مي شود توجه كند

  
  
  

  ها  نظريه دموكرات    
  

اي  نظريـه  –ده خواهـد كـرد   كه احتمـاالً اوالد ما را شگفت ز –پديدة عجيب زمانه ما 
انفعال كامل بشر، حكومت مطلقه قانون، و : باشد است كه بر سه پيش فرض مبتني مي

اين سه ايده نشانة مقدس كساني را تشكيل مي دهد كـه مـدعي   . نخطا ناپذيري مقنّ
  .دمكراتيك بودن هستند

رات تـا حـدي كـه آنهـا دمكـ     . مدافعان اين نظريه مدعي اجتماعي بـودن نيـز هسـتند   
اما تا حدي كه اجتماعي هستند، آنها بشر . هستند، آنها ايمان نامحدودي به بشر دارند

اجازه دهيد اين تناقض را با جزئيات بيشـتري بررسـي   . را كمي بيش از لجن مي دانند
  .كنيم

گرايش و طرز رفتار فرد دمكرات به هنگام بحث از حقوق سياسي چيست؟ به هنگامي 
تخاب شود او مردم را چگونه مي پندارند؟ آه، آنگاه ادعا مـي شـود   كه قانونگذار بايد ان

خواسـته   كه مردم دانايي غريزي دارند؛ آنها داراي عالي ترين آگـاهي و درك هسـتند؛  
آنها هميشه صحيح خواهد بود، خواست عموم مردم نمي تواند غلـط باشـد؛ راي دادن   

  .نمي تواند خيلي جهاني باشد
اش مـورد   اي در خصوص تضـمين دانـايي   راً هيچ رأي دهندهبه هنگام رأي گيري، ظاه
. اراده و توانايي انتخاب عاقالنه وي مسلم دانسته مـي شـود  . بازخواست قرار نمي گيرد

! آيا مردم مي توانند اشتباه نمايند؟ آيا ما در عصر روشنگري زندگي نمـي كنـيم؟ چـه   
توسط تالش و فداكاري عظيمـي  آيا مردم بايد مداوم تحت بند و افسار باشند؟ آيا آنها 

داراي حقوق خود نيستند؟ آيا آنها بالغ نيسـتند؟ آيـا آنهـا قـادر بـه داوري خويشـتن       
نيستند؟ آيا آنها نمي دانند چه چيزي براي آنها بهترين است؟ آيا طبقه يا فردي وجود 
دارد كه او تا حدي بزرگ و برجسته باشد كه خود را برتر از مـردم قـرار دهـد و بـراي     
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آنهـا خواسـتار   . آنان قضاوت و عمل نمايد؟ نه، نه، مردم آزاد هستند و بايد آزاد باشـند 
  .مديريت امور خويش هستند و بايد نيز چنين كنند

آه، آنگاه لحن صبحت او دسـتخوش   –اما به هنگامي كه نهايتاً مقنن انتخاب مي شود 
ناآگـاهي و ناهوشـياري   مردم به انفعال، بي حـالي و سـكون، و  . تغيير بنيادي مي شود

حـاال، بر اوست كه ابتكار . بازگردانده مي شوند؛ مقنن به حكومت مطلقه وارد مي شود
بشـر، صـرفاً مجبـور    . نمايد، راهنمايي كند، به سمتي هدايت كند و سازماندهي نمايـد 

، ايـن نظريـه    حــاال مـا  . زنگ حكومت مطلقه نواخته شده اسـت . است كه تسليم شود
مردمي كه در طي انتخابات چنان عاقل، اخالقـي و كامـل   :  ده مي كنيممهلك را مشاه

ندارند ؛ يا اگر گرايش و عالقـه مختصـري دارنـد      بودند، اكنون هيچ نوع گرايشي اصالً
  .آنها را به سمت خفت و پستي رهنمون مي شود

  
  
  

  مفهوم سوسياليستي آزادي     
  

  اما آيا نبايد به مردم اندكي آزادي داد؟
  .شود به انحصار منجر مي ناچارا به ما را مطمئن كرده كه آزادي! ا آقاي با مالحظهام

 ناما مطابق آنچه آقاي لوئيس بـال . ما درك مي كنيم كه آزادي به معناي رقابت است
مي گويد، رقابت سيستمي است كه تاجران را فاسد مي نمايد و مـردم را منهـدم مـي    

  ه نسبت درجه اي از آزادي كه دارند فاسـد و خـراب  به اين دليل كه مردم آزاد، ب. كند
انگلستان  هلند، احتمـاالً آقاي لوئيس بالن بايد نتايج رقابت مثالً در سوئيس،. (هستند

  ) و يا اياالت متحده را مشاهده كنند
آقاي لوئيس بالنك هم چنين به ما مي گويد كه رقابت به انحصار منجر مي شود و بـا  

هاي پايين منجر به قيمت هاي  دهد كه قيمت ين او به ما اطالع ميهمين داليل، بنابرا
اينكه رقابت توليد را به سمت فعاليت مخرب مي كشاند، رقابت منـابع   باال مي شود؛ و

همزمان  كند؛ در حـاليكه، خشكاند؛ رقابت افزايش توليد را اجبار مي قدرت خريد را مي
ز اينجاسـت كـه مـردم آزاد بخـاطر     او ادامه مي دهد ا. موجب كاهش مصرف مي شود
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مصرف نكردن توليد مي كنند و آزادي به معناي تعدي و ديوانگي ميان مردم اسـت و  
  .اينكه آقاي لوئيس بالن مطلقاً بايد بدان توجه كند

  
  
  

  سوسياليست ها از كليه آزاديها مي ترسند    
  

ـ   ه مـردم اجـازه دهنـد؟    خوب، برخورداري از چه نوعي از آزادي را، قانونگذاران بايـد ب
اما اگر اجازه آن داده شود، خواهيم ديد كه مـردم از ايـن   (آزادي آگاهي و هوشياري؟ 

آن گـاه اوليـا بـه    (پس آيا آزادي آمـوزش؟  ) فرصت براي كافر شدن استفاده مي كنند
هـا را   هـاي آنـان خـالف اخالقيـات و نادرسـتي      دهند تا بـه بچـه    استادان دستمزد مي

، اگر آموزش به آزادي ملي واگذار شود، 33اً كه مطابق گفته آقاي تييرزبياموزند؛ مضاف
هاي تركي يا هندو را آمـوزش   هاي خود ايده از اينكه ملي باشد وا مي ماند و ما به بچه

هـاي مـا    مي دهيم؛ بنابراين به لطف اين حكومت مطلقه قانوني بر آموزش، اكنون بچه
  ) ريف رومي را آموزش ببينندهاي اصيل و ش شانس خوبي دارند كه ايده
اما آن به معني رقابتي است كه به نوبه خود محصـوالت را  (پس آيا آزادي نيروي كار؟ 

  ) بدون مصرف رها مي كند، تجار را فاسد مي نمايد و مردم را تباه مي سازد
هاي حمـايتي بارهـا و    و مدافعان تعرفه –اما هركسي مي داند (شايد آزادي تجارت؟  و

نمايـد   كه آزادي تجارت هر فردي را كه درگير آن است فاسد مي –اند  ابت كردهبارها ث
الزم است كه آزادي تجـارت متوقـف   ) شكوفايي(و براي موفق شدن و پيشرفت كردن 

  . گردد
 آزادي واقعـي و  اما بر اساس نظريه سوسياليسـت، ( احتمـاالً پس از آن، آزادي انجمن؟
هدف سوسياليست ها اين است كه دقيقـاً بـا    و ند؛انجمن اختياري در تضاد با يكديگر

مردم را وادار كنند كه در يك آزادي درست و حقيقي گرد هم  سركوب آزادي انجمن،
  .)آيند
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بنابراين واضح است كه وجدان و هوشياري دموكرات ها ي سوسيال به اشخاص اجـازه  
همـواره بـه نـوعي    زيرا آن ها معتقدند طبيعت بشـر   دهد؛ برخورداري از آزادي را نمي

بنابراين و البته، قانونگذاران بايد براي نجات بشر . خفت و پستي و مصيبت تمايل دارد
  .از اين مهلكه برنامه هايي تدوين كنند

اگر مردم چونان كـه   :اين سير منطقي ما را به يك موضوع بحث انگيز رهنمون ميشود
پس چرا حق اين افـراد   باشند،خالقي و جاهل اغير ناتوان، سياستمداران بيان ميكنند،
  با چنين اصرار و اشتياقي مورد دفاع قرار ميگيرد؟ مشابه هم، براي راي دادن،

  
  
  

  ايده فوق بشري    
  

كند كه من اغلب از آنها  را مطرح ميبشر سوال ديگري  ادعاهاي اين سازمان دهندگان
اگر گرايشات اند؛ اين كه  دانم، آنها هرگز پاسخ نداده  م، و تا جايي كه من ميپرسيده ا

كه به افـراد اجـازه دهـيم كـه آزاد باشـند،       ذاتي بشر آنقدر بد است كه صحيح نيست
نماينـده  چگونه است كه تمايالت ذاتي اين افراد هميشه خوب است؟ آيا قانونگداران و 

يا اينكه باور دارند كـه از خـاك بهتـري     هاي منصوب آنها متعلق به نژاد بشر نيستند؟
  به بقيه انسانها ساخته شده اند؟  نسبت

به سرعت به  كنند كه هر گاه جامعه، هدايت نشده رها شود، سازمان دهندگان ادعا مي
انها بسـيار منحـرف   انسـ  رود به اين دليل كه ذات و غريزه سوي انهدام قطعي پيش مي

بـه آن  كننـد و   كنند كه اين روند سريع انتحار را متوقف مي قانونگذاران ادعا مي .است
از  و سـازمان دهنـدگان   ظـاهرا قانونگـذاران   بنابر اين، .دهند سمت و سوي عاقالنه مي

پروردگار استعداد و ايماني گرفته اند كه آنها را برتر از نوع بشر قرار داده است وبه آنها 
  . دهد كه با اين نظارت هوش و استعدادشان را نشان دهند اجازه مي

مشخصا چنين ترتيبي اين پيش فـرض   .ه گوسفندانشانيمآنها چوپاناني هستند بر ما ك
و مطمئنــا مــا كــامال در  كنــد كــه آنهــا ذاتــا برتــر از بقيــه مــا هســتند را ايجــاد مــي

  . ن توجيه شده ايماين برتري ذاتي از قانونگذاران و موسسا اثبات تقاضاي
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  كنند  آزادانه را رد مي  سوسياليست ها انتخاب    
  

 نهـا، آتبليـغ   نها را براي تاسيس ائتالف هاي اجتمـاعي، آمن حق  لطفا درك كنيد كه
به ريسـك و هزينـه خودشـان انكـار      نها توسط خودشان، وآزمايش آو  نها،آحمايت از 

و  –بـا اجبـار   -نها را براي تحميل اين نقشه ها به وسيله قـانون آاما من حق . كنم نمي
كـنم و بـه    ـاليات بپردايم انكـار مـي  م) نقشه ها(اينكه ما را مجبور كنند كه براي آنها 

  . كشانم چالش مي بحث و
-صحبت من ايـن نيسـت كـه حاميـان ايـن مكتـب هـاي فكـري اجتمـاعي مختلـف          

من تنها مصـرم كـه آنهـا ايـن      .نظراتشان را اعالم كند-.....35؛كابتيست34پرودونيست
ز سـر خـود   آنها تنها بايـد ايـن فكـر را ا    نظري را كه به طور كلي دارند اعالم كنند كه

 طرحهـاي اجتمـاعي،   توانند ما را تسليم گروه ها و طيفهاي خـود،  بيرون آورند كه مي
 .دستورالعملهاي تجاري خود نمايند يوناني و-، مفاهيم اخالقي رميزادآبانكهاي اعتبار 

خواهم كه به ما اجازه داده شود كه بر اساس اين نقشه ها بـراي خودمـان    من فقط مي
گر دريافتيم كه آنها، مستقيم يـا غيـر مسـتقيم، مخـالف بهتـرين      ه اك تصميم بگيريم

  . نباشيم نهاآمنافعمان يا برخالف وجدانمان است مجبور به پذيرفتن 
هايشـان  مـاليات و قـدرت قـانون را بـراي تحقـق نقشـه       اما اين سازمانها دستيابي به

ضـمن ايـن فـرض    اين خواسته ظالمانه و ناعادالنه اسـت، مت  عالوه بر آنكه .خواهند مي
امـا   .نابود كننده هم است كه سازمان دهنده لغزش ناپذير و بشر بـي صـالحيت اسـت   

براي قضاوت در مورد خودشان ناشايستند چرا سـازمان دهنـدگان    اگر اشخاص دوباره،
  كنند؟  بت ميدر مورد همه پرسي و راي گيري جهاني صح
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  دليل انقالب فرانسه    
  

بـه عنـوان    .نه اما منطقا، در اتفاقات فرانسه منعكس شده اسـت متاسفا اين تناقض آرا،
مثـال، فرانسوي ها همه ديگر اروپايي ها را در احقـاق حقوقشـان يـا دقيقتـر بگـوييم      

اما با اين حـال اين واقعيـت بـه    .درگرفتن خواسته هاي سياسي شان رهبري كرده اند
رتـرين، تحـت كنتـرل    كه تحـت سـلطه تـرين، تحـت نظ     جلوي ما را از اين هيچ وجه

هم چنين فرانسه تمام ملل ديگر . و استثمار شده ترين مردم اروپا باشيم، نگرفت ترين
  .باشد امري مورد انتظار مي كند كه وقوع مستمر انقالب، را به سمتي هدايت مي

واين وضعيت تا زماني كه  .و تحت اين شرايط كامال طبيعي است كه مسـاله اين باشد
نظري كه بـه خـوبي توسـط     اين نظر را قبول كنند باقي خواهد ماند، سياستمداران ما

اين قضـيه   ".كند جامعه تحركش را از قدرت دريافت مي" :تبيين شده ناقاي لويي بال
تـا   .خواهد مانـد  احساس منفعل بودن ومطيع بودن داشته باشد باقي تا زماني كه بشر

با هوش و انرژيشان  وخوشحـالي خودزماني كه انها خود را در بهبود موفقيت، كاميابي 
خالصـه تـا زمـاني     تا زماني كه انها هر چيزي را از قانون انتظار دارند؛ بينند؛ ناتوان مي

كنند؛ اين وضع ادامه  كه رابطه شان با دولت را مانند رابطه گوسفند و چوپان تصور مي
  .خواهد داشت

  
  
  

  قدرت نامحدود دولت     
  

 .حاكمنـد واضـح اسـت كـه مسـوليت دولـت نامحـدود اسـت         تا زماني كه اين نظرات
همه اينهـا بسـته    عفت وگناه، تساوي و عدم تساوي، فقر و غنا، خوشبختي و بدبختي،

هـر كـاري را    گيـرد،  ن مسوليت هر چيزي را بر عهده مـي آ و به سازمان سياسي دارد،
  .دهد و بنابراين مسول هر چيزي است انجام مي
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از دولت سپاسگزار باشيم و در صورت بدبختي دولـت اسـت   اگر خوشبخت باشيم بايد 
ين جهت آيا افراد و امــوال مـا در حــال حاضـر در تصـرف      ا از .كه بايد سرزنش شود

دولت بايد به  با ايجاد انحصار آموزش، ايا قانون قادر مطلق نشده است؟ دولت نيستند؟
اسـخ دهـد و اگـر ايـن     اميد پدرهاي خانواده هايي كه از آزاديشان محروم شـده انـد پ  

  اميدها خرد شوند چه كسي مقصر است؟ 
بندد كه باعث پيشرفت شود؛ اما بـر عكـس از    صنايع سازمان يافته دولت پيمان مي در

و اگـر اكنـون صـنعت     كنـد،  صنعت را از آزاديش محـروم مـي   آن سو استفاده كرده و
  شود چه كسي مقصر است؟ متحمل رنج مي

بندد كـه باعـث پيشـرفت     پيمان مي با دستكاري تعرفه ها،با مداخله در تعادل تجاري 
چـه كسـي مقصـر     ،به جاي پيشرفت، به نابودي و نيستي بينجامـد  تجارت شود و اگر

  است؟ 
كند كه اين صنعت را  زاديشان دولت تعهد ميآبا حمايت از صنايع دريانوردي درمقابل 

  چه كسي مقصر است؟نها فقط بار مـاليات را به دوش بكشند آور كند واگر آسود
چون دولت داوطلبلنه خود را مسول قرار نداده  بنابر اين شكايتي در كشور وجود ندارد

پس آيا عجيب است كه هر شكسـتي تهديـد بـه انقـالب ديگـري در فرانسـه را        .است
  افزايش دهد؟ 

شود؟ قطعاً اينكه دامنـه شـمول قـانون را     اما چه ضمانت اجرايي براي آن پيشنهاد مي
  .باشد ش دهيم وآن مسئوليت دولت ميگستر

اما اگر دولت متعهد شود كه دستمزدها را كنترل كند و يا افزايش دهد و نتوانـد؛ اگـر   
دولت متعهد شود كه از هر كسي كه نيازمند است مراقبت كنـد و نتوانـد؛ اگـر دولـت     

د كـه  متعهد شود كه از تمام كارگران بيكار حمايت كند و نتواند؛ اگر دولت متعهد شو
خـوريم كـه    وام هاي بدون بهره بدهد و نتواند و اگر در اين كلمات كه ما افسوس مـي 

دولت توجه دارد كه اهـداف او ايـن اسـت كـه     "فارغ از قلم آقاي دو ال مارتين بگوييم 
روح مردم را روشن كند، توسعه دهد، ارتقـا بخشـد، قـوي سـازد و روحـاني و مقـدس       

يك از اين كارها را انجام دهد،ان گاه چه؟ آيا قطعـي   و اگر دولت نتواند هيچ -".نمايد
كه متاسـفانه چيـزي بـيش از احتمــال صـرف       -نيست كه بعد از شكست هر دولتي 

  به نحو مشابهي يك انقالب غير قابل اجتنابي رخ دهد؟ -است
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  سياست و اقتصاد     
  

ـاله مختصرا بحـث  اكنون به من اجازه دهيد كه به موضوعي برگردم كه در ابتداي رس(
  )اقتصاد سياسي–رابطه بين اقتصاد وسياست  :شد

علم اقتصاد بايد قبل از آن كه علم سياست بتواند به طور منطقي تنظيم شود، توسـعه  
اساسا اقتصاد دانشي است براي تعيين اينكه آيا منافع بشر يكسان است يا  .يافته باشد

عملكـرد مناسـب دولتهـا را تنظـيم     ايست قبل از علم سياست كـه  ب و اين مي متفاوت
  .كند مورد شناسايي قرار گرفته باشد مي

ايـن   بي درنگ بدنبال گسترش علم اقتصاد و در شروع سـازمان دهـي علـم سياسـت،    
قلمرو  چه بايد باشد؟ بايست جواب داده شود كه قانون چيست؟ سوال هميسه مهم مي

كـه قـدرت قانونگـذاري     از نظر منطقي تنها در چه نقطه اي است و حدودش چيست؟
  متوقف ميشود؟

قانون اجبار عمومي است كه سازمان يافته تا به  من ترديدي ندارم كه جواب بدهم كه
  . مختصر اينكه قانون عدالت است .عنوان مانعي براي بي عدالتي عمل كند

  
  
  

  كاركردهاي مناسب قانونگذاري     
  

وجـود   .امــوال مـا داشـته باشـد     صحيح نيست كه قانونگذار قدرت مطلق بـر افـراد و  
بـوده اسـت،كه اوتنهـا وظيفـه ي تضـمين       امـوال مقدم بر وجود قانونگـذار  اشخاص و

  . امنيت آنها را بر عهده دارد
قانون اين باشد كه باطن ما، ايده هـا، خواسـته هـا، آمـوزش،      درست نيست كه وظيفه

وظيفـه ي قـانون    .درا قاعـده منـد كنـ   نظرات، كار، تجارت، اسـتعدادها و لـذتهاي مـا   
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است كه از اجراي آزاد اين حقوق حمايت كند و همچنين از تجاوز افراد به حقوق  اين
  .ديگري هنگام اجرا ي حقوق خود جلوگيري كند

از آن جا كه قانون ضرورتاً به حمايت اجبار نياز دارد، دامنه قانوني آن نيز محـدود بـه   
  .عدالت اين است .ار ضرورت داردشود كه در آنجا استفاده از اجب مكانهايي مي

اين قضـيه بـه    .اجبار براي دفاع قانوني از خود استفاده كند هر شخص حق دارد كه از
كه تنها تركيبي از اجبارهاي شخصي را سازماندهي  -دليل است كه اجبار جمعي  اين
  .ممكن است به صورت قانوني با همان هدف مورد استفاده قرار بگيرد -كند مي

به شـكل  (نها سازماني ازحق دفاع شخصي است كه قبل از رسمي شدن قانون قانون ت
  .قانون عدالت است. وجود داشته است) امروزي

  
  
  

  قانون و نيكو كاري يكسان نيستند    
  

اگـر چـه   . مأموريت قانون اين نيست كه افراد را سركوب و امـوال آنها را غـارت نمايـد  
وظيفـه ي قـانون حمايـت از     .عمـل كنـد   ممكن است قـانون در روحـي بشردوسـتانه   

  . اشخاص و امـوال است
در عمل از  ين گذشته نبايد گفته شود كه قانون ممكن است بشر دوستانه باشد اگرا از

قـانون   .ايـن يـك تنـاقض اسـت     .كنـد نظلم بر افراد و چپاول امـوال آنهـا جلـوگيري   
نون به غير از حمايت از آنها عمـل  و اگر قا .تواند از تأثير بر افراد و امـوال بپرهيزد نمي

  . زادي اشخاص و حق مـالكيتشان را نقض كرده استآكند، عملكرد آن ضرورتا 
توانـد آن را   هر چشمي مـي  .دقيق و مشخص ساده و واضح، -قانون همان عدالت است

ثابت و تغيير  تواند آن را بفهمد؛ زيرا كه عدالت قابل اندازه گيري، ببيند و هر ذهني مي
  . عدالت بيشتر يا كمتر از اين نيست. پذير استنا

 اگـر شـما سـعي كنيـد كـه قـانون را مـذهبي،        -ين محدوده تجاوز كنيد ا اگر شما از
شما در منطقه نامعلوم  -ادبي يا هنري بسازيد صنعتي، بشر دوستانه، برابرساز، ائتالفي،

و يا حتي بدتر از  در يك آرمان شهر اجباري گم خواهيد شد؛ در ابهام و عدم اطمينان،
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قانون را توقيف كرده و بر شـما   كوشند آن، در گروهي از آرمان شهرها كه هر كدام مي
اين درست است بـدين جهـت كـه اخـوت و بشـر دوسـتي، بـرخالف         .تحميلش كنند

 وقتي كه شروع شد شما كجا توقـف خواهيـد كـرد؟    .عدالت، محدوده ي دقيقي ندارند
  كند؟ وكجاست كه خود قانون توقف مي

  
  
  

  راه دشوار به سوي كمونيسم    
  

بشردوستي خود را فقـط بـه بعضـي از گـروه هـاي صـنعتي        36كريك  -آقاي دو سن
كننـدگان را بـه نفـع توليدكننـدگان      خواهد كه قانون مصـرف  او مي دهد؛ گسترش مي
  .كنترل كند

ظـور  او از قـانون بـدين من  . كنـد  از قضيه گروه هاي كـار حمايـت مـي   بامالحظه آقاي 
مسكن، غـذا و ديگـر مايحتـاج     كند كه حداقل تضمين شده اي از پوشاك، استفاده مي

  .زندگي را براي آنها تامين كند
كند كه اين تضمين هاي حداقلي صرفاً آغاز اتحاد  آقاي لويي بالن با استدالل بيان مي

مـردم   كند كه قانون بايد وسايل توليد و آموزش رايگـان را بـه همـة    است؛ او بيان مي
  .كارگر بدهد

گـذارد؛   كند كه اين شيوه هنوز راه را براي نابرابري باز مي فرد ديگري اين طور فكر مي
ادبيات وهنـر را   تجمل، -كند كه قانون بايد حتي در دورافتاده ترين دهكده  او ادعا مي

  .براي همه فراهم كند
يب قـانون گـذاري   همه اين پيشنهادها راه دشوار به سوي كمونيسم هستند؛ بدين ترت

همانگونه كه عمـالً   -هوس هاي اشخاص خواهد شد ميدان جنگ براي آز و طمع ها و
  .تاكنون نيز همين طور بوده است

                                                 
36   De Saint-Cricq 
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  مبناي دولت باثبات    
  

و مـن   .تواند ممكن باشد ماندگار مي با اين طرح يك دولت ساده و. قانون عدالت است
شورش يـا يـك قيـام كوچـك      تفكر انقالب،خواهم بگويند كه چگونه حتي  از همه مي

تواند در مقابل دولتي كه قدرت سازمان يافته اش تنهـا منحصـر بـه سـركوب بـي       مي
  .عدالتي شده مطرح شود

بـه برابرتـرين    بيشترين ترقي و پيشـرفت حاصـل خواهـد شـد و     تحت چنين نظامي،
جدانشـدني   اما راجع به رنج هايي كه از انسـانيت  .صورت بين همه تقسيم خواهد شد

ايـن   .دهـد  هيچ كس حتي فكر متهم كردن دولت را بـه ذهـن خـود راه نمـي     هستند،
ايـن   دولـت در  زيرا اگر نيروي دولت محدود به سركوب بي عدالتي بـود،  درست است،

  .همان طور كه در تغيير درجه ي هوا گناهي ندارد رنج ها گناهي نداشت،
آيا تاكنون ديده شده كه مـردم در  : گيريداين مسـاله را در نظرب براي اثبات اين سخن،

مقابل دادگاه تجديدنظر قيام كنند يا بر سر قاضي صـلح بريزنـد تـا دسـتمزد بـاالتري      
يا مشاغل  بگيرندتعرفه هاي مناسب تري  بگيرند، اعتبار رايگان يا وسايل توليد بگيرند،

در صـالحيت  دانند كه اين مسـائل   همه مي ايجادشده توسط دولت را به دست آورند؟
مناسب  اگر دولت به كاركردهاي مخصوص و و. دادگاه تجديدنظر يا قاضي صلح نيست

  .دانند كه اين مسائل در صالحيت خود قانون نيستند همه مي خود محدود شود،
بـدي از   اعالم كنيدكه هر خوب و -اما قانون را بر اساس اصل اتحاد و برادري بنا كنيد

نـابرابري هـاي اجتمـاعي     ه ي بداقبالي هـاي فـردي و  قانون مسئول هم قانون است و
مشكالت و انقـالب هـاي پـي در     آشفتگي ها، بدين ترتيب راه براي شكايت ها، -است

  .پي و بي پايان باز خواهد بود
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  عدالت به معناي حقوق برابر است    
  

عـدالت   آيـا ! و واقعاً عجيب خواهد بود اگر قانون چيز ديگري باشد. قانون عدالت است
كند كه بـا طـرح    با چه حقي قانون مرا مجبور مي حق نيست؟ آيا حقوق برابر نيستند؟

آقاي تي ير، يـا آقـاي لـوئي بـالن      آقاي ملون، ،Mimerel هاي اجتماعي آقاي ميمرل
پس چـرا ايـن آقايـان را     ن حق اخالقي براي چنين كاري دارد،واگر قان منطبق باشم؟

كند؟ آيا منطقي اسـت كـه فـرض كنـيم كـه       ي من نميمجبور به تبعيت از برنامه ها
طبيعت قوه ي تخيل كافي براي ابداع يك آرمان شهر به من هم نداده است؟ آيا قانون 

تخيالت ديگر انتخاب كند و نيروي سازمان دهي  بايد يك هوس را از ميان هوس ها و
  تنها در خدمت آن قرار دهد؟ شده ي دولت را

 -شـود  همان طور كه مدام گفته مـي  -ه دهيد كه گفته نشودو اجاز. قانون عدالت است
فردگرايانه و بـي روح خواهـد بـود و بشـر را بـا       كه مطابق اين مفهوم، قانون كفرآميز،

اين يك نتيجه گيري احمقانه است كه تنها براي آن دسته . ساخت تخيل خود خواهد
  . ع بشر استاز پرستش كنندگان دولت ارزش دارد كه معتقدند قانون همان نو

آيا اين پرستش كنند گان دولت معتقدند كـه افـراد آزاد از فعاليـت بـاز     ! چه بي معني
اصال هيچ  گيريم، خواهند ايستاد؟ آيا اين بدين معني است كه اگر ما از قانون نيرو نمي

كنيم؟ آيا اين بدان معني است كه اگر كاركرد قـانون محـدود بـه     نيرويي دريافت نمي
فاده آزاد از توانايي هايمان است، ما قادر به اسـتفاده از توانـايي هايمـان    حمايت از است
فرض كنيد كه قانون مارا مجبور به پيروي از مذهب خاص يا نظام هاي  نخواهيم بود؟

خاص تشكيل انجمن يا روش هاي خاص آموزش يا مقررات خاص مربـوط بـه كـار يـا     
آوري اعانـه، نكنـد، آيـا ايـن      مقررات خاص مربوط به تجارت يا طرح هاي خاص جمع
تهيدسـتي و   نـاداني،  نشيني، بدان معني است كه آنگاه ما مشتاقانه غرق در كفر،گوشه

آيا اگر آزاد باشيم بدين معني است كه ديگر به قـدرت و الوهيـت    حرص خواهيم شد؟
خدا اذعان نخواهيم كرد؟ بدين معني است كه ما ديگر تشكيل انجمن نخـواهيم داد و  
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ه همديگر كمك نخواهيم كرد و از دوست داشتن و كمـك بـه بـرادران بيچـاره     ديگر ب
خود، مطالعه رازهاي طبيعت و تالش براي پيشـبرد بهتـرين توانـايي هـاي خـود بـاز       

  خواهيم ايستاد؟
  
  
  

  مسير بزرگي و پيشرفت    
  

 تحت حكومت حـق و تـاثير آزادي، امنيـت،    -و طبق قانون عدالت. قانون عدالت است
 .آورد هر كس ارزش واقعي و صحيح خود را به دسـت مـي   -و مسئوليت است كه ثبات

بـه نقشـه    –بي شك و با اطمينان  آهسته، -فقط تحت اين قانون عدالت است كه بشر
  .كند خداوند براي پيشرفت منظم وصلح آميز انسانيت دست پيدا مي

–ه ي مورد بحث رسد كه اين از نظر تئوريك صحيح است و براي هر مسـال به نظر مي

حق، عـدالت،  ، برابري اخالق، سياسي يا اقتصادي؛ مربوط به سعادت،مذهبي ،فلسفي، 
 مــاليات،  تجـارت، سـرمايه، دسـتمزد،    كـار،  مــالكيت،  همكاري، مسئوليت، پيشرفت،
باشد و در هر نقطه از افق علمي كه من تحقيقيـات خـود را    -دارايي يا دولت جمعيت،

راه حل مشكالت مربوط بـه روابـط    كه ا به اين نتيجه ميرسممن قطع آغاز كرده باشم،
  .انساني بايد در آزادي جستجو شود

  
  
  

  اثبات يك ايده    
  

 كدام كشور صلح جو ترين،. كند؟ به همه دنيا نگاه كنيد اثبات نمي آيا تجربه اين امر را
فـت  ايـن مـردم در كشـورهايي يا    اخالق گراتـرين و خوشـبخت تـرين مـردم را دارد؟    

جـايي كـه دولـت تـا      شوند كه قانون كمترين دخالت در مسائل خصوصـي را دارد،  مي
عقيـده آزاد   جايي كه افراد بيشترين قلمـرو را دارنـد، و   شود، كمترين حد احساس مي
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مـاليات ها از همه كمتـر   بيشترين تاثيررا دارد، نيروهاي اداري كمتر و ساده تر باشند،
شود و كمتر قابل توجيه   ايتي عمومي كمتر برانگيخته ميو تقريبا برابر هستند و نارض

پذيرنـد و در نتيجـه در جـايي     افراد و گروه ها مسئوليت هاي خود را فعاالنه مي باشد؛
كه اخالقيات افرادي كه از نظر اخالقي ناتمامند مدام در حـال رشد است، در جايي كه 

سرمايه و جمعيت  يي كه كار،شود، جا اجتماعات و انجمن ها كمتر محدود مي تجارت،
جايي كه بشـر بيشـتر    بينند، ها تا كمترين حد ممكن از جايگزيني اجباري آسيب مي

جايي كه ابداعات بشر بيشترين هماهنگي را بـا   تمايالت طبيعي خود را دنبال ميكند،
اخالقـي تـرين و صـلح جـوترين      قوانين خداوند دارد، به طور خالصه خوشبخت ترين،

 اگرچه بشر كامـل نيسـت،  : كنند هستند كه اين اصل را بيشتر دنبال مي مردم كساني
قـانون   همه اميدها متكي به اعمـال ارادي و آزاد اشخاص در محدوده حق است؛ هنوز،

  .يا اجبار نبايد براي چيزي جز اداره عدالت فراگير مورد استفاده قرار گيرد
  
  
  

  ميل به سلطه بر ديگران     
  

موسسـين، افـراد    قانونگـذاران،  -راد بزرگ زيادي در جهان وجود دارندبايد گفت كه اف
بسياري از افراد خـود را مـافو ق بشـر     .پدران ملت ها و مانند اينها رهبران مردم، خير،

  .نمايند كنند و بر آن حكومت مي تشويق مي سازمان ميدهند، آنها بشر را قرار ميدهند،
  ".كنيد اين كار را مي نيز دشما در واقع خو" :حـال كسي خواهد گفت

اما بايد اذعان كرد كه من به گونه اي كامال متفاوت عمل كرده ام؛ اگر به  .درست است
گروهي از اصالح گران پيوسته ام تنها براي مجاب كردن آنان به تنها گذاشـتن مـردم   

 به جـاي  .نگرم كرد نمي من به مردم آن گونه كه ون كوزن به ربات خود نگاه مي .است
مـن نيـز    پذيرد، بدن انسان را آن گونه كه هست مي آن، همان طور كه فيزيولوژيست،

  . لذت ببرم خواهم مطالعه كنم و من تنها مي .كنم مردم را آن گونه كه هستند نگاه مي
ديدگاه من در مورد ديگر اشخاص به خوبي در اين داستان از يك مسـافر مشـهور بـه    

روزي بـه ميـان يـك قبيلـه وحشـي رسـيد كـه         اين مسافر: تصوير كشيده شده است
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كودكي در آن جا تازه به دنيا آمده بـود و جمعـي از رمــاالن و جـادوگران و طبيبـان      
يكـي از   .گرد او جمع شـده بودنـد   -قالب ها و طناب ها مجهز به حلقه ها و -دروغين

ن بوي چپق صلح را استشمام نخواهد كرد مگر اين كه م اين كودك هرگز" :آنها گفت
اين كودك هرگز قادر بـه شـنيدن   ": ديگري گفت  ".سوراخ هاي بيني او را گشاد كنم

سـومي   ".مگر اين كه الله گوش هاي اورا تـا شـانه هـايش پـايين بكشـم      نخواهد بود،
او هرگز طلوع آفتاب را نخواهد ديد،تا اين كه من چشم هاي او را به يـك سـو   ": گفت

اني كـه پاهـاي اورا خـم نكـنم سـرپا نخواهـد       او تا زمـ ": و ديگري گفت".متمايل كنم
هرگـز فكـر كـردن را     تا زماني كه جمجمه او را صاف نكـنم،  ":پنجمي گفت  ".ايستاد

  ".نخواهد آموخت
. ، خدا به بهترين شكل همه كارها را انجـام داده اسـت  "بس كنيد":مسافر فرياد كشيد

ن موجود ظريف داده كه بـه او  خداوند اندامي به اي .دانيد ادعا نكنيد كه بيشتر از او مي
  .دهد رشد كند و با تمرين، استفاده از اندامش، تجربه و آزادي نيرو مند شود اجازه مي

  
  
  

  اكنون آزادي را امتحان كنيم     
  

او  .خداوند به همه انسانها لوازم ضروري را براي رسيدن به تقديرشان عطا كـرده اسـت  
و ايـن  . شكل اجتماعي هم فـراهم كـرده اسـت   براي انسان عالوه بر شكل انساني يك 

تواننـد در هـواي پـاك     ارگانهاي اجتماعي افراد به گونه اي شكل داده شده اند كه مي
نه با روش ! نه با رمـالها با حلقه ها و زنجيرها و ميخ كش ها .ازادي خود را رشد دهند

اعي آنهـا،  نه با هوس هاي مـديران دولتـي يـا برنامـه هـاي اجتمـ       !هاي مصنوعي آنها
 مـذاهب دولتـي،   مدارس دولتي، يا با عوارض و مـاليات هايشان، متمركزسازي دولتي،

مقررات و محدوديت هايشان و برابر سـازي توسـط    انحصارات بانكي، تسهيالت رايگان،
  !مـاليات يا اخالق مداري رياكارانه آنها

ا بر جامعه تحميـل  و حـال قانونگذاران و افراد خيري كه بيهوده سيستم هاي زيادي ر
ممكن اسـت  : كرده اند، ممكن است به همان نقطه اي برسند كه از آنجا آغاز كرده اند
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آزادي را امتحان كنند؛ زيرا آزادي اذعان به ايمان به خدا  همه سيستم ها را رد كنند و
  . كارهاي اوست و
  
  
  

  درباره كتاب و نويسنده آن    
  

طالعات خاصي بدهد ممكن است پيش بينـي كنـد   اگر منتقدي بخواهد درباره كتاب ا
اولين بار به شكل يك جزوه  "قانون ". اين نيز خوانده خواهد شد كه صد سـال بعد از

سـال دارد و از آن جا كه حقايق موجود 100منتشر شد و االن بيش از  1850وئنژدر 
 در آن هميشگي هستند، در حـالي كه بيش از يك قـرن سـپري شـده هنـوز خوانـده     

  .ميشود
او  .سياستمدار و نويسـنده فرانسـوي بـود    اقتصاددان،) 1801-1850(فردريك باستيا 

ايـن   .نوشـت  1848بيشتر آثار خود را درست درسـال هاي قبل و بعد از انقالب فوريه
آقاي باستيا بـه عنـوان    .دوره اي بود كه فرانسه به سرعت به سوسياليسم كامل گراييد

مغالطه هاي سوسياليستي را آن گونـه كـه نمايـان بودنـد     نماينده مجلس قانونگذاري 
بيان كرد كه سوسياليسم چه طور بايد ناگزير به كمونيسم  او .كرد بررسي و تشريح مي

تنزل پيدا كند، اما بيشتر هـم ميهنـان او تـرجيح دادنـد كـه اسـتدالالت او را ناديـده        
  .بگيرند

وجـود داشـت    1848كه در فرانسه  شود زيرا همان وضعيتي اين نوشته دوباره ارائه مي
 –همــان ايــده هــا و طــرح هــاي سوسياليســتي  .در آمريكــاي امــروز نيــز وجــود دارد

 .كمونيستي كه در فرانسه پذيرفته شدند هم اينك در حـال نابود كردن آمريكا هستند
توضيحات و استدالالتي كه آقاي باستيات قبال بيان كرده، امروز نيـز كلمـه بـه كلمـه     

  .ايده هاي او شايسته توجه جدي است .قابل قبول هستند معتبر و
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  ترجمه     
  

انجـام   از بنياد آمـوزش اقتصـادي   37"دين راسل"توسط به انگليسي  "قانون"ترجمه 
هدف او ارائه بياني صحيح از ايده هـا وسـخنان باسـتيا بـراي قـرن بيسـتم و بـه        . شد

درانگلسـتان بـه    1853متن در  اين 19ترجمه مربوط به قرن  .انگليسي مصطلح است
به  .وسيله يك فرد ناشناس معاصر باستيا براي مقابله اين متن با آن بسيار باارزش بود

اقتصاددان، مورخ و نويسنده  38وونلژتوسط برتران دو عالوه دين راسل ترجمه خود را
سرشناس فرانسوي كه به طور كامل با زبان انگليسي آشناسـت مـورد بررسـي دوبـاره     

  .رداده استقرا
وونل پيشنهادها واصالحات ارزشمندي ارائه داد، بايد دانست كه دكتـر  ژاگرچه آقاي دو

  .دين راسل مسئوليت كامل ترجمه انگليسي را بر عهده گرفته است
همه تيترهـا  . عبارات معترضه وكلمات ايتاليك در كل متن متعلق به آقاي باستيا است

  .به مترجم استو مطالبي كه داخل پرانتز است مربوط 
  بنياد آموزش اقتصاديدرباره 

ريـد بـه منظـور مطالعـه و     .توسـط لئونـارد اي   1946بنياد آموزش اقتصادي در سـال 
  .پيشبرد منطق و عقالنيت فكري و اخالقي براي يك جامعه آزاد تاسيس شد

تـاريخ و   را كه يـك ماهنامـه راجـع بـه اقتصـاد،      39) نظرياتي در مورد آزادي( بنياد، 
 موسسـه همچنـين مبـادرت بـه انتشـار كتابهـا،      . كنـد  ه اخالق است منتشر مـي فلسف

سمينارهاي ميزباني شده و برنامه هاي اداره دانش آموزان دبيرسـتان هـا وكــالج هـا     
  . www.cliches.org و  www.fee.org: ميكند و دو سايت زير را نيز اداره مينمايد

                                                 
37 Dean Russell   
38   Bertrand de Jouvenel 
39   Ideas on Liberty 
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عاف از مـاليات است كـه صـرفا توسـط    اين بنياد، يك نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي م
  .شركاي خصوصي پشتيباني ميشود

  
  : براي اطالعات بيشتر لطفا با اين آدرس تماس بگيريد

Foundation for Economic Education, ٣٠South Broadway, Irvington-
on Hudson, New York, ١٠٥٣٣.Telephone (٩١٤)٧٢٣٠-٥٩١ ; fax 

(٩١٤)٨٩١٠-٥٩١; e-mail: fee@fee.org   
 [*]Walter E Williams, John M.Olin   ــيس ــاد و رئ ــته اقتص ــتاد برجس اس

  .اقتصاد در دانشگاه جرج ميسون،فيرفاكس،ويرجينيا تدپارتمان
اين حـال اگر شخص از تسليم  با مرگ مجازات تعيين شده براي نافرماني نيست؛[*] 

د ممكن است كشته شدن به ضمانت اجراهاي دولت براي نافرماني خود امتناع كن
  .شود

 1850مي 6شوراي عمومي توليدكنندگان،كشاورزي و تجارت [*] 
دانست كه به خاطر بيماري  در زمان نوشتن اين متن،آقاي باستيا مي: نكته مترجم[*] 

  .عرض يك سـال درگذشت در سل خواهد مرد و
 spoliationه فرانسوي كه توسط آقاي باسـتيا بـه كـاربرده شـده     ژوا: نكته مترجم[*] 

  .است
تنهـا بـه يـك گـروه در      -انحصـار  -اگر امتياز خاص حمايت دولت در برابر رقابت [*] 

شد اين عمل چنان آشكارا غـارت قـانوني بـود كـه      فرانسه مثال آهنگران اعطا مي
بينيم  و به اين دليل است كه مي. توانست براي مدت زمان زيادي طول بكشد نمي

مشاغل با يك منفعت مشـترك آميختـه شـده     همه ي حمايت هاي اعطا شده به
دهند كه به ظاهر نماينـدگي همـه    آنها حتي به گونه اي خود را سازمان مي.است

آن هـا خـود بـه خـود احسـاس      . گيرنـد  كنند برعهده مـي  اشخاصي را كه كار مي
  .شود كنندكه غارت قانوني با عمومي كردن آن مخفي مي مي

پاراگوئه بسيار بزرگتـر از آنچـه كـه االن هسـت      بعدا دانسته شد كه: نكته مترجم[*] 
پاراگوئه بعدا توسط عيسويون استعمار شد؛ آنها كه هندي هـا را در روسـتاها   . بود
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اسكان دادند وبا دور كردن آنان از فاتحان، آنها را از وحشـي گـري بيشـتر نجـات     
  . دادند

    
است بـدين معنـي   مطابق عقيده روسو وجود انسان اجتماعي جزئي : نكته مترجم[*] 

و تفكـر و   –بـا ايـن چنـين خودشناسـي     . اين پس جزئـي از جامعـه اسـت    كه از
  .شود بدين وسيله اخالقي مي –احساس از نقطه نظر كل 

كند واين گونـه بـا همـه     در اين جا آقاي باستيا در متن اصلي فرانسوي مكث مي[*] 
اي ": دكنـ  خواهنـد حـاكم بـر بشـر باشـند صـحبت مـي        خيرين و كساني كه مي

كسـاني كـه بشـريت را    ! كنيد خيلي بزرگيد كساني كه فكر مي! موجودات بيچاره
چـرا  ! كساني كه آرزو داريد همه چيـز را اصـالح كنيـد   !شماريد چنين كوچك مي

  ".كنيد؟ همين كاربه اندازه كافي بسنده است خودتان را اصالح نمي
را به گسترش ايده هاي  گرآقاي باستيا سه كتاب و چندين مقاله دي: نكته مترجم [*] 

  . موجود در سه جمله آخر پاراگراف قبل اختصاص داده است
  
  
  
  
  
  

  انـــــايــــپ


