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        !!!!درود برخواننده گراميدرود برخواننده گراميدرود برخواننده گراميدرود برخواننده گرامي

فردريك  ،نوزدهم ميالدي نگار برجسته قرن دو مقاله از نويسنده و روزنامهحاويِ  »دو گفتار«چراغ آزادي مفتخر است تا 

باستيا شايد . بخش است هاي باستيا همواره لذت خواندن نوشته. كند زبانان معرفي  را به پارسي ،)1801-1850(باستيا 

  .دباش رن نوزدهم در فرانسه ميق خواهي دريقين او مهمترين مبلغ آزادولي به . اقتصاددان يا فيلسوف نباشد

براي واژه  ،نمايد، معادلي است كه از چندي پيش ميمانوس نااندكي زبان  خواننده پارسي برايكه » آزادخواهي«اصطالحِ 

libertarianism نيز آن را به همين معنا به كار خواهيم بردما  1؛پيشنهاد شده است. 

ومي، به صورت عم. دو شاخه اصلي جريان فكري ليبرال در دوره كنوني است يا ليبراليسم كالسيك يكي ازآزادخواهي 

گليسي و فرانسه، به عنوان متضاد هاي ان هاي باختري از جمله زبان در بسياري از زبان »ليبرتارين«يا  »خواهآزاد«واژه 

به  »خواهآزاد«از ديدگاه دو شاخه مهم علوم اجتماعي، اقتصاد و سياست، واژه . شود استفاده مي »مستبد«يا  »خودكامه«

گرايي، خرد عرفي، برتري حقوق فرد بر توده، برابري  هاي فايده بر پايه شود كه صورت خاص به بينشي اطالق مي

هاي فردي و مدني،  قيدوشرط تمامي شهروندان در برابر قانون، برتري اقتصاد بازار بر اقتصاد دولتي، احترام به آزادي بي

دوستي برقرار و ، و صلح ارچوب قوانين اساسيديگر و در چدولت محدود، حكومت قانون، استقالل قواي حكومت از يك

هاي  ها، ديدگاه ها و مقاالت، چه به صورت چاپي و چه الكترونيكي؛ پايه كوشش ما بر اين است كه با انتشار كتاب. باشد

 .بنيادين، و فلسفه اين جريان فكري را معرفي كنيم

اي از  گسترهخواهي هاي آزاد انبني. نيست »غربي«يك ايده خواهي آزاد. چندگانه و جهاني استخواهي پيشينه نظري آزاد

. گيرند ستم، ميلتون فريدمن، را در بر ميدان قرن بيهاي بزرگترين اقتصاد هاي فيلسوفان باستاني چين تا ديدگاه نوشته

 .آن دارند خواهانهر تفكر ليبرال، به خصوص وجه آزادبسياري از باورهاي اساسي تمدن مدرن ريشه د

 ها، زنان، دموكراسي، احترام به حقوق اقليت چندگونگي فرهنگي، مدارا،ق بشر، باره باورهايي چون حقوگفتگو در

در حقيقت . دگرانديشان و دگرباشان تنها با قبول اصول زيربنايي ديدگاه ليبرال، چون آزادي و انتخاب فردي، ممكن است

گرايي چون  هاي عوام حتي ايدئولوژيسم و سوسياليسم يا گرايي چون كموني هاي فكري مكاتب توده ها با بنيان اين انديشه

به بيان ديگر، يك نظام سوسياليستي يا حتي . در تضاد آشكار هستند »دولت رفاه«دموكراسي و  سوسيال

هاي پايه فردي چون آزادي بيان، آزادي مطبوعات، و يا آزادي انتخابات  دموكرات به خودي خود ضامن آزادي سوسيال

، رابرت نازيك، كارل سميز فُنن هايك، لودويگ ديشمنداني چون فردريك اوگوست ُفدر قرن بيستم ميالدي، ان. نيست

                                                 
 )ارمكي(ترجمه غالمرضا و امير آزاد » اتريشيعلم اقتصاد «داريوش آشوري، و » فرهنگ علوم انساني«رجوع كنيد به  1



بيش از . گرا با ايده آزادي را نمايانده اند هاي فكري و سياسي توده به روشني ناسازگاري ساختاري نظامپوپر و ايزايا برلين 

با را مت در بازرگاني خارجي و بازار نيم قرن پژوهش در دانش اقتصاد نيز ناسازگاري اقتصاد دولتي و دخالت حكو

كني فقر، و توسعه اقتصادي؛ چه از ديدگاه تئوريك و چه از ديدگاه  هايي چون رشد اقتصادي، نوآوري، ريشه هدف

 .آشكار كرده است كاربردي،

هاي  يجود كه توانايي افزايش رفاه درازمدت شهروندان همراه با حفظ آزادها، تنها سيستم مو بر اساس اين پژوهش

و از ديد اقتصادي  خواهمقيد به يك قانون اساسي آزادطبيعي آنان را دارد، نظامي است كه از ديد سياسي دموكراتيك و 

به معناي  اصول آزادي اقتصادي به هيچ روي بايد به اين اصل مهم اشاره كنم كه پيروي از. پيرو قوانين بازار آزاد باشد

دولت در چنين سيستمي مجري قوانين . داران نيست ي، كارآفرينان، و يا سرمايهزرگانهاي با پشتيباني دولت از شركت

كسي در جريان اين بازي  له اصلي اين است كه دولت نگران اين باشد كهأمس. است »داور بازي اقتصادي«دموكراتيك و 

ادي جهاني كنوني ناشي از اجراي بحران اقتص. استفاده نكنديا از ديگر بازيگران سوء هاي ويژه برخوردار نباشد و از رانت

هاي دولتي در بازار مسكن به  ها و شركت هاي اين بحران در مداخله دولت ريشه. هاي مبتني بر بازار آزاد نيست سياست

طرف اقتصادي  ها در ايفاي نقش داور بي و كوتاهي دولت »مهندسي اجتماعي«هاي نابخردانه  گيري سياست منظور پي

 .نهفته است

داري و رفع  سرمايه. زبان اين سخنان ناشنيده و يا حتي خالف خرد جمعي هستند ياري از خوانندگان پارسيبراي بس

مگر چون روز  اند؟ »زالو صفت«داران  دانيم كه سرمايه تبعيض و فقر؟ كارآفريني بدون مداخله دولت؟ مگر همه ما نمي

؟ مگر جهاني شدن و تجارت آزاد دامي نيست كه از سوي »طبقه كارگر«آشكار نيست كه بازار آزاد يعني فقر و ستم بر 

هاي مردم  داري از دست رفتن آزادي ها نهاده شده؟ مگر نتيجه نظام سرمايه ي جهاني براي استثمار ديگر ملتدار سرمايه

 .است »نه«خواننده گرامي، شايد براي شما جالب باشد كه جواب يك يك اين پرسش ها، با دليل و برهان،  نيست؟

ها گفتن به طنزي  اين تبليغات و نوشته »مايگي كم«سخن از (گرا  هاي چپ مايه گروه شوربختانه تبليغات پرحجم ولي بي

گوي با  بايد ليبرال باشند، امكان آشنايي خواننده پارسي هايي كه از ديد سياسي مي تنبلي فكري گروه و) ماند تلخ مي

شده اند، ترجمه  اصلي انديشه ليبرال يا به پارسي ترجمه نشده اند و يا اگرمتون . ه استرا سلب كردخواهانه انديشه آزاد

ميالدي در ايران و افغانستان در  1970بين جنگ دوم جهاني و اواخر دهه  افزون بر آن، در دوره. شده نيستند شناخته

ر اندركا ساالران دست ي فنحت(هاي سياسي و فرهنگي  گروه فرآيندي جالب توجه از ديد پژوهش سياسي و اجتماعي، اكثر

اين گزينش به صورت طبيعي . ماركسيستي را برگزيدند گفتماني) هاي مبارز مذهبي نظام شاهنشاهي در ايران و گروه



و كنشگران  آشنايي بيشتر روشنفكران .كند را سخت و يا حتي ناممكن ميخواهانه هاي آزاد توانايي شناخت و درك ايده

 .گرا است هاي سياسي چپ ن با انديشه ليبرال در حد بازتكرار شعارهاي تبليغاتي گروهزبا سياسي و فرهنگي پارسي

مند  لفت يا موافقت خردمندانه و سامانولي اميدواريم كه بتوانيم ابزار مخا. ما باور نداريم كه همه بايد چون ما بيانديشند 

ها و  ترين تمدن داريم كه آشنايي وارثان يكي از كهنما ايمان . را براي خوانندگان ارجمندمان فراهم كنيمخواهي با آزاد

هاي نظري انديشه و تمدن مدرن بايد فراتر از تكرار شعارهايي  هاي جهان با يكي از پايه ترين فرهنگ صاحبان يكي از غني

ايي با اين اگر خواهان آشن. شان با مدرك ثابت شده است ، بلكه نادرست بودن»شان گذشته تاريخ مصرف«باشد كه نه تنها 

در اين راه . داوري و با كنجكاوي بخوانيد كنيم را بدون پيش چه ما منتشر ميخواهم كه آن مدارك هستيد، از شما مي

يم كه چون ما از اين دو گفتار لذت ا ميدواراُ. كننده است ها بسيار سرگرم نشين آن خواندن آثار باستيا به دليل نثر دل

  .ببرييد
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        شده به زبان انگليسي شده به زبان انگليسي شده به زبان انگليسي شده به زبان انگليسي         اي بر متن چاپاي بر متن چاپاي بر متن چاپاي بر متن چاپ    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

  
به نگارش  هايِ غلط انديشهمقاالت يا جزوات متعددي را به منظور تبليغ عقايد خود و مبارزه با  يك باستيافردر

شود و آنچه ديده  آنچه ديده مي«و  »قانون«از ميان آنان  .جلد ذكر شده اندمبسياري از مقاالت مهم وي در اين  .درآورد

هنري هازليت در كتاب خود با عنوان . ت كمتري برخوردار هستندباشند و بقيه از شهر شده مي شناختهبيشتر  »شود نمي

در حقيقت «: گويد چنين مي »شود شود و آنچه ديده نمي آنچه ديده مي«در رابطه با مقاله  »علم اقتصاد در يك درس«

 وات باستيارويكردي است كه در جز سازي سازي و عمومي ، گسترده نوعي مدرنيزاسيون) علم اقتصاد در يك درس(اين اثر 

  . است بر عهده ويراستار اين كتاب مقاالت در جلد حاضرترتيب و ترّتبِ  يتمسئول. »شود ديده مي

ارجاع درون متني نيز در سه جلد  .وفادار است دارد فرانسوي و اصلي آثار باستيااين ترجمه تا حد امكان به متن استان

  . شود ديده مي سه نوع يادداشت در اينجا. ترجمه شده فعلي وجود دارد

. هاي مترجم كه براي خوانندگان عام در نظر گرفته شده و عمدتا درباره افراد و اصطالحات است يادداشت

 هاي باستيا يادداشت. شود هاي نوشته شده توسط ويراستار فرانسوي اطالق مي هاي ويراستار نيز به يادداشت يادداشت

هاي ويراستار و  يادداشت .هاي مترجم در انتهاي هر صفحه آمده است داشتتنها ياد .اري ذكر شده اندگذ بدون هيچ نشانه

نظمي در صفحات و  دو مورد اخير اهميت بيشتري دارند اما براي جلوگيري از بي .در انتهاي هر جلد آمده است باستيا

كند  متني اشاره مي درون ه ويراستار فرانسوي به مرجعهر جا ك. بيشتر شدن قابليت خواندن مطالب در انتها ذكر شده اند

 Economic Harmonies or Economic)»هاي اقتصادي يا سفسطه اقتصادي آهنگي هم« به يكي از دو متن

Sophisms)  اشاره دارد كه دو مرجع اصلي براي چاپ فرانسوي بوده و متني جايگزين آن شده است كه خواننده را به

  . كند خواندن ترجمه انگليسي هدايت مي

هاي  خي موارد يادداشتبردر اما  ،به طور همزمان منتشر شده اند هاي باستيا كه سه جلد ترجمه انگليسي نوشتهبا اين

از سه جلد  افراد اين كار ضروري بوده زيرا اين احتمال وجود دارد كه برخي. مترجم و مقدمه ويراستار تكرار شده است

  . بايد تا حد امكان داراي موارد ضروري باشد مذكور فقط يك جلد را تهيه نمايند و در نتيجه هر جلد

 .F. A هايك اياف  ،W. Hayden Boyers، دبليو هايدن بويرزSeymour Cain ويراستار از سيمور كين

Hayek براي نوشتن مقدمه، از آرتور گودار Arthur Goddard لكر و بنياد ويليام وWilliam Volker Fund 

   George B. de Huszarدي هازار  .يجورج ب            .نمايد قدرداني مي



        قدمهقدمهقدمهقدمهمممم

 اين رادهند،  مورد پرسش قرار مي پرداز اقتصادي را به عنوان يك نظريه مقام فردريك باستياحتي كساني كه 

داند كه تا به  اقتصادي مي نگار روزنامهترين  برجسته«مپيتر او را وجوزف ش .پذيرند كه او يك مروج نابغه بوده است مي

هاي او براي عامه  ترين نوشته معرفي اين كتاب كه شامل برخي از موفقشايد بهتر باشد براي . »ه شده استامروز ديد

قبول  مپيتر را از باستياوممكن است فردي برداشت خشن ش .است، بحث در باب جايگاه باستيا را به كناري نهيممردم 

درست . موضوع را باعث كسرِ شأنِ باستيا به حساب نياورد ، و اينپرداز نبوده است گويد او يك نظريه داشته باشد كه مي

، تالش كرد توجيهي نظري از عقايد عمومي خود فراهم اش اي نويسندگي در پايان دوران كوتاه حرفه باستيا است كه

ه مطالب اگر مردي كه فقط پنج سال به عنوان نويسند .نكردراضي  رااي  حرفهپردازانِ  ها نظريه گر چه اين تالش ،نمايد

ي كه در تضاد با از نظرات ،اش ظرف چند ماه و با بيماري كشنده و پيشرونده توانست ، ميعمومي فعاليت كرده بود

به هر حال ممكن . تلقي شودتوانست چيزي جز يك معجزه  ارائه كند، اين امر نمي هم هايِ رايج بود، دفاعي نظري آموزه

نگام وي در سن چهل و نه سالگي او را از موفقيت در اين زمينه باز نيز مطرح شود كه مرگ زوده احتمالاست اين 

كند كه وي  به طور قطع ثابت مي ،باشد جامانده از وي مي هاي به آميز وي كه مهمترين نوشته هاي مجادله نوشته .داشت

ساخت تا تأثيرات  ادر مياو را قاي كه  به گونه ،داشته است را بينش خوب و استعداد الزم براي پرداختن به بطن هر چيزي

  .اي را در معرفت علمي بر جاي بگذارد جانانه

آنچه در اقتصاد سياسي ديده «دهد  هيچ چيزي بهتر از عنوان اولين مقاله در اين كتاب مسئله فوق را نشان نمي

قتصادي هاي ا جمله به وضوح به مشكل اصلي سياستزمان هيچكس در يك  آنتا . »شود شود و آنچه ديده نمي مي

كه در چند كلمه  اين نظريه .بحث قاطع آزادي اقتصادي را به آن اضافه كنم خواهم اشاره نكرده بوده و من ميعقالني 

در حقيقت اين متني است كه هر . را به كار ببرم »نابغه«واژه  اين مقدمهكه در ابتداي  مرا بر آن داشت ،بيان شده است

با اينكه اين جمله عنوان اولين مقاله در  و. تعبير يا تفسير كند خواهانهقتصاد آزادكس مي تواند آن را به سيستم سياست ا

ر دوران خود معناي آن را باستيا بارها و بارها با رد اشتباهات د. دهد اين كتاب است ايده اصلي تمامي مقاالت را نشان مي

امروزه فقط به شكل  ،ا به مبارزه برخاسته بودهايي كه وي با آنه ادامه نشان خواهم داد كه ديدگاه در .دهد نشان مي

خواهم چند كلمه درباره اهميت  اما ابتدا مي. نكرده اند يير چنداني نسبت به دوران باستياشوند و تغ تري مطرح مي پيچيده

  .كلي ايده اصلي وي بگويم



يم نه تنها قضاوت كنشان  بيني شپي و قابلفوري  ،تاثيرات قطعيهايِ اقتصادي را تنها بر مبنايِ  سياستاگر بخواهيم 

محروم در نتيجه آن خود را از خيري بريم و  اي آزادي را از بين مي رسيم بلكه به شكل پيشرونده به يك نظم پايدار نمي

آزادي در نظم  .مان خواهند كرد ها نصيب كرديم آن سياست كه تصور ميكنيم كه بسي بيشتر از آن چيزي خواهد بود  مي

بنابراين . بيشترين بهره را ببرند ،دانند توانند از شرايط خاصي كه فقط خودشان مي ارد زيرا كليه افراد مييت خاصي داهم

دانيم كه از چه اقدامات مفيدي  اگر آزادي آنها را در نحوه دلخواه خدمت آنان به همنوعان خود محدود كنيم، نمي

البته هميشه اين اقدامات به منظور  .هايي را در پي دارد ديتگرانه چنين محدو كليه اقدامات مداخله. جلوگيري كرده ايم

، بيني چنين اقداماتي از سوي دولت پيش برخالف نتايج مستقيم و قابل. شوند دستيابي به برخي اهداف مشخص انجام مي

اخته افراد را هايِ سودمند اما ناشن فعاليت ازجود دارد كه چنان اقدامي برخي هميشه و احتمالاين  در هر مورد خاصي

ها  ، بي آن كه اصل آزادي قيدي بر آنهايي مورد به مورد اتخاذ شوند گيري متعاقبا اگر چنين تصميم. مانع شده است

انتخاب  در حقيقت برخوردي صحيح با آزاديِ باستيا. الزاما از بين خواهد رفت، تقريبا در تمامي موارد آزادي نگذارد

منحصر به آزادي تنها  احترام به اگرزيرا  ،نگري شود دانست كه نبايد قرباني مصلحت و آن را يك اصل اخالقي مي ،داشت

نخواهد آزادي  وجهي ازتقريبا هيچ آيد،  چشم مي فراكه زياني عيني و ملموس در پيگيريِ يك سياست خاص  زماني باشد

  .زير پا گذاشته نشودماند كه 

تعداد . هدايت كرد ،شد كه در دوران وي به كار گرفته مي اشتباهات مكرر مشخصي بحث خود را به سمت باستيا

ولي بهتر . اما هنوز انجام اين كار ممكن است ،گيرند ها را به همان شكل ساده سابق به كار مي كمي از مردم امروزه آن

ايفا  است خواننده خود را با اين طرز تفكر فريب ندهد كه ديگر اين اشتباهات نقش مهمي در بحث اقتصاد معاصر

. تر است ها سخت شوند و در نتيجه تشخيص آن تر ابراز مي در واقع اين اشتباهات امروزه فقط به شكلي پيچيده. كنند نمي

هنگامي كه چنين دست كم  ،تر آموخته باشد هاي ساده بزرگ را از نشانه هايِ مغالطهاي كه نحوه شناسايي اين  خواننده

اين خصوصيت اغلب اقتصادهاي امروزي . آمادگي دفاعي خواهد داشت ،فته شودگر  علميبه ظاهر هاي  نتايجي از بحث

در قالب جمالت كوتاه ساده و جذابي دارد كه  اوريهايد و توجيه پيش تصديقهاي جديد سعي در  است كه با بحث

مفيد است و  براي اقتصادهدر دادن  ؛، پس انداز كردن بدخرج كردن خوبست مثل اين كه. ي رواج يافته اندخوشايند

اين وظيفه دولت است كه بداند افراد  ؛پول در دست دولت مفيدتر است تا در اختيار مردم ؛توده مردمزيان رساندن برايِ 

  . نظاير اين سخنانكنند و  زاني كه شايستگي دارند دريافت ميبه مي



خود  در مبارزه ت اين است كه باستياتنها تفاو. دهاي فوق در دوران ما قدرت خود را از دست نداده ان هيچيك از ايده

را نيز داشت،  اي اقتصاددانان حرفه گرفت، همراهي برداري صاحبان منافع خاص قرار مي كه مورد بهره اي باورهاي عاميانه با

كوچكترين دركي از افراد عامي شود كه  ي پرنفوذ ترويج مياقتصاد مكتبِ يك مشابه توسط اما در روزگار ما باورهاي غلط

كنم كه در ميان اين مغالطات اقتصادي يك مورد هم يافت نشود كه كسي آرزو نكرده باشد كه بعد از  تصور مي .ن ندارندآ

توانم يك  فقط مي. رد و بطالن آن توسط باستيا ديگر قد علم نكند؛ اما آن مغالطات پس از باستيا هم دوباره سر بركشيدند

كه در جلد همراه اين (ساز عليه رقابت با خورشيد  ادي باستيا دادخواست شمعصترين داستان اقت شده شناخته .مثال بزنم

اخيراً  . ساز به ديگران نيز مي رسد شمع وجود پنجره ممنوع است زيرا سود شود ميكه در آن گفته است ) كتاب آمده است

ساز  به اين داستان شمعرا خود اين پاورقي جديد در چاپ  ياقتصاد عقايد مشهور فرانسوي تاريخهاي  يكي از كتاب

 –با فرض بيكاري و بر اساس تئوري ضريب تكاثر  –نز بايد درنظر گرفته شود كه طبق نظر كي«: اضافه كرده استباستيا 

  .»سازان كامال منطقي و معتبر است بحث شمع

را نشان داده كه به  اقتصادي هاي مغالطه بسياري از سياستتوجه خواهد داشت كه با اينكه باستيا ريزبين خواننده 

با . شود ديده نميآثارش يكي از مهمترين خطرات دوران ما در پرداختنِ وي به شوند،  ميعنوان حاللِ همه مشكالت ارائه 

رسد كه  اما به نظر نمي ،رو بوده است هروب منابع اعتباريهاي عجيب خاص دوران خود براي استفاده از  اينكه او با طرح

مخارج دولت در نظر او بالفاصله افزايش . ر بزرگي بوده باشدكسري بودجه دولت در دوران وي خط تورم مستقيم ناشي از

را  كاهش مداوم ارزش پولما روزگارانِ  او همچون هماين بوده است كه  آن دليل. است شده تعبير ميها  افزايش مالياتبه 

ها را ضروري  مغالطاتي را كه باستيا رد آنخواننده  به همين دليل اگر. در دوره زندگاني خويش تجربه نكرده بوده است

كند بايد بخاطر بياورد كه از بسياري جهات  احساس برتري مييابد، و اينگونه  پنداشته، بيش از اندازه ساده مي مي

  .وي در بيش از يكصد سال قبل بسيار هوشمندتر از نسل ما بوده اند روزگارانِ هم

  هايك. فردريش اي

        

        



        شودشودشودشود    شود و آنچه ديده نميشود و آنچه ديده نميشود و آنچه ديده نميشود و آنچه ديده نمي    ميميميمي    آنچه ديدهآنچه ديدهآنچه ديدهآنچه ديده

  

اي از  ، بلكه زنجيرهنيست واحد تاثير داراي يكو يا يك قانون فقط  نهاد، يك ، يك عادتيك عمل ،اقتصاد حوزهدر 

اين اثر ديده . شود خود ظاهر مي علت، اولين اثر فوري است و همزمان با از ميان اين تاثيرات. دنبال داردتاثيرات را به 

 .بيني كنيم موفق خواهيم بود اگر بتوانيم آنها را پيش .شوند كنند و ديده نمي آن بروز مي بعدي متعاقبِ آثارِ ، اماشود مي

به تاثيرات قابل مشاهده اقتصاددان بد خود را  :بين يك اقتصاددان بد و يك اقتصاددان خوب فقط يك تفاوت وجود دارد

آنچه هم شود و  ديده ميرا كه آنچه ؛ يعني هم گيرد ر را در نظر ميدان خوب هر دو اثدر حالي كه اقتصاد ،كند محدود مي

  . كردبيني  بايد پيشرا كه 

عواقب  ،باشند به همين دليل تقريبا هميشه هنگامي كه عواقب فوري خوشايند مي ؛شده بسيار بزرگ است تفاوت بيان

آميز به دنبال دراد؛  فاجعهآني است كه شري  خواهانِ خيري كوچك امااقتصاددان بد  .آميز هستند و بالعكس بعدي فاجعه

ات اندكي در زمانِ خطر طالبِ يك خيرِ عظيم است، حتي اگر دستيابي به آن مستلزمِ پذيرشدان خوب يك اقتصاد اما

  .حال باشد

باشد  تر دت شيريناغلب هر قدر نتيجه اوليه يك عا .حاكم استسالمت و اخالقيات نيز در حوزه همين وضعيت 

شود تاثير  از آنچه ديده ميتنها هنگامي كه فرد  .است عياشي، تنبلي و ولخرجي ، نمونه آنتر است بعدي آن تلخنتايج 

چه به صورت طبيعي و ساز را  عادات مشكلقادر نيست  ،پذيرد و ياد نگرفته است كه تاثيرات ناديده را تميز دهد مي

  .كندرد  ناخودآگاه و چه به شكل اختياري

بنابراين . نوزاد در گهواره با جهل و ناداني احاطه شده است. دهنده تكامل دردناك انسان است ناين مسئله نشا

يعني همان عواقبي كه وي در دوران نوزادي توان تشخيص آن را ؛ كند رفتارهاي خود را بر اساس عواقب فوري تنظيم مي

دو استاد كامال متفاوت اين درس را به او . حساب بياورد گيرد كه موارد ديگر را نيز به طوالني او ياد مي يبعد از مدت. دارد

چشاندنِ با  تجربه .رحم است دهد اما بي تجربه به شكلي نافع و موثر درس مي. نگري يكي تجربه و ديگري آينده ؛مي دهند

ما با  ؛يريمنگ درستوانيم از آن  نميآموزشِ آن چنان است كه  و دهد ما را تعليم مي ثيرات يك عملتمامي تا احساسِ

را با آموزگاري  تندخوما بايد سعي كنيم تا حد امكان اين آموزگار . سوزاند گيريم كه آتش مي سوختن بدنمان ياد مي



عواقب كوشم  ميمن به خاطرِ همين بيرحمي تجربه است كه . نگري است آينده؛ و آن همان تر جايگزين كنيم ماليم

  . كنم مشاهده را با هم مقايسه  قابلمشاهده و غير و موارد قابل ،دهم يهاي اقتصادي را مورد بررسي قرار م پديده

  

        پنجره شكسته پنجره شكسته پنجره شكسته پنجره شكسته 

ته شدنِ شكس بوده ايد به هنگامِ (James Googfellow)سيرت  گرفتنِ جيمزِ نيكآيا تا بحال شاهد خشم 

طعا بايد ديده باشيد كه قايد، اي حضور داشته  ؟ اگر در چنين صحنهاَش بازيگوشپسر  به دستشيشه پنجره يك  تصادفيِ

ظاهراً اتفاق ناخوشايندي بوده است كه «: كنند خانه همدردي مي با صاحبِ ،باشندهم تمامي حاضران حتي اگر سي نفر 

باالخره هر كسي بايد به شكلي  .آورد حركت در ميوكار را به  چرخ كسبچنين حوادثي اما  .براي هيچكس منفعتي ندارد

  »را بگرداند؟ اش ر چطور زندگيب شيشهآن وقت ، ه نشوداي شكست شيشه اگر هيچ. امرار معاش كند

چرا كه . بايد در وسط اين ماجرا مچش را بگيريماكنون اين فرمول همدردي شامل يك تئوري كامل است كه 

  .مآن هستي  شود كه در اكثر رخدادهاي اقتصادي شاهد بسيار ساده همان واقعيتي ديده مياين مورد شوربختانه در 

شش فرانك براي كه حادثه فوق  است معنيبدان اين  .فرض كنيد كه تعمير خسارت شش فرانك هزينه داشته باشد

ر ب شيشه .استدالل شما صحيح است .موافقم و هيچ مخالفتي با اين حرف ندارم .مدزايي داشته استآصنعت مربوطه در

اين همان  .كند توجه قدرداني مي د و در دلش از كودك بيگير و شش فرانك را مي دهد ميخواهد آمد كار خود را انجام 

   .اتفاقي است كه قابل مشاهده است

ست، به گردش پول ا كه شكستن شيشه خوب كنيمگيري  چنين نتيجه اينگونه ادامه دهيم وا اما اگر استنتاج ر

نظريه شما فقط در  :نيست اينگونههرگز نخير، «كه  ، فرياد خواهم كشيدشود كند و موجب تشويق صنعت مي كمك مي

   ».ندارد ،شود توجهي به آنچه ديده نميو  ؛است ماندهشود متوقف  آنچه ديده مي حد

ست كه شهروند ما شش فرانك براي چيزي خرج كرده است و در نتيجه توان خرج ا شود اين آنچه مشاهده نمي

جايگزين كردن شيشه پنجره  كه اگر او مجبور بهشود  مشاهده نمي. براي چيز ديگر از دست داده استرا كردن اين مبلغ 

به طور خالصه او . خريد اش مي يا يك كتاب ديگر براي كتابخانه ،كرد شد براي مثال كفش كهنه خود را تعويض مي نمي

  .رساند كه در حال حاضر امكانش را ندارد كرد يا به مصرفي مي شش فرانك خود را به منظوري استفاده مي

آورد و  ، صنعت شيشه شش فرانك به دست ميده استپنجره شكسته ش .به طور كلي در نظر بگيريم بياييد صنعت را

  .شود اين چيزي است كه ديده مي



و اين چيزي است كه ديده  كرد؛ عايد خود ميشش فرانك ) يا صنعت ديگري(اگر پنجره نشكسته بود صنعت كفش 

  . شود نمي

تلقي مثبت و شود  ديده ميكه آنچه آيند در كنارِ  به حساب ميمنفي  عاملكه بخواهيم موارد ناديده را  و اگر

اي  زايي در كشور فايده يا براي اشتغالاين اتفاق برايِ صنعت به طور عام  يابيم كه در ميمد نظر داشته باشيم  شود، مي

  . خواه شيشه شكسته شود خواه نه .ندارد

  .يمرا در نظر بگيرسيرت  نيكاكنون بهتر است جيمز 

او شش فرانك هزينه كرد و هيچ چيزي بيشتر يا كمتر از  ه بود،شكستاي  نخست؛ يعني همان كه شيشه در فرضيه

  .داشتن همان پنجره قبلي به دست نياورد

او شش فرانك خود را صرف خريد يك  ه بود،اي رخ نداد حادثه چنينر آن ؛ يعني همان فرضي كه ددر فرضيه دوم 

  .داشتن شيشه و پنجره سالم يك جفت كفش نيز به دست آوردجفت كفش كرد و عالوه بر 

ه شامل گيري كنيم كه جامعه ك را عضوي از جامعه در نظر بگيريم بايد چنين نتيجه سيرت نيكاكنون اگر جيمز  

  . ، ارزش شيشه شكسته را از دست داده استكارگران و منافع آنان است

جامعه ارزش اشيايي را كه به شكل غيرضروري «: رسيم يرمنتظره ميبندي غ به اين جمعگيري  تعميمِ اين نتيجهبا 

گرايان يا همان طرفدارانِ حمايت از صنايع  بندي مايه شگفتي حمايت و اين جمع. »دهد شوند از دست مي تخريب مي

يا به طور  ؛دنكن اشتغال ملي را تقويت نمي اندنپاش از هم شكستن، تخريب كردن و«بر خالف نظرِ آنان  .داخلي است

   ».نيستخالصه تخريب سودآور 

امان كه به شكلي دقيق محاسبه كرده است شسن  ود يا آقايِ 2انداستريل مونيتورگيريِ ما، موضعِ  در برابر اين نتيجه

  ؟ ، چه خواهد بودها بايد بازسازي شوند زيرا خانه دنبر سوزي پاريس سود مي از آتش ايعكه صن

ما نيز شده موضوعه  اين محاسبات وارد قوانين روحِكنم به خصوص كه  وي را رد ميمتاسفم كه محاسبات ابتكاري 

و موارد غيرقابل مشاهده را نيز در محاسبات در اين محاسبات را انجام دهد بار ديگر تقاضا كنم تا است اما بايد از وي 

  .بدهدقرار ، مد نظر كنار آنجه ديده مي شود

فقط دو نفر حضور ندارند بلكه سه تن ، نمايم در داستان كوتاهي كه من ارائه مي خواننده بايد توجه داشته باشد كه

 ،كننده است كه با تخريب شيشه به جاي شادماني از داشتن دو چيز در نقش مصرف سيرت نيكنفر اول جيمز  .هستند

                                                 
2 Moniteur industriel بود ي فرانسوياي بود متعلق به كميته دفاع از صنايع داخلي كه يك سازمان حمايتگرا عنوان روزنامه. 



اي را دارد كه  يد كنندهر است و نقش تولب نفر بعدي به عنوان شيشه. ايت كندكف چيزيك  داشتنِ مانيِبايد به شاد

 علتاست كه صنعت وي به همان ) كننده ديگري يا توليد(نفر سوم كفاش  .صنعتش در اثر اين سانحه سود برده است

تشخص  شود ديده نميكه در سايه قرار دارد همان شخصيتي است كه به آنچه نفر سوم معموال . متضرر شده است

 آور پنداشتنسودكه دهد  او همان كسي است كه به ما نشان مي .ماند نهان مياَش از انظار پ دهد، و به رغم اهميت مي

 تجارت كردنآموزد كه سود ناشي از محدود  او همان كسي است كه به زودي به ما مي .معني است تخريب تا چه حد بي

تمامي  نهاين اگر به ُكبنابر. نيست ناقصتخريب تحديد تجارت آزاد چيزي غير از معني است و  نيز تا همان اندازه بي

اگر « نيست كه  ليشه رايجيافته همان ك ها چيزي جز صورت تغييرشكل شويد كه همه اين بحث ميمتوجه  ،ها برويد بحث

  »را بگرداند؟ اش ر چطور زندگيب شيشهآن وقت اي شكسته نشود،  هيچ شيشه

  

        ترخيص نظاميانترخيص نظاميانترخيص نظاميانترخيص نظاميان

كه  بايد ببيندحّظي را نصيب خود ساز خواهد  مي يانسان يك فردهنگامي كه  .است انسانيك ملت نيز مانند يك 

اگر براي  .براي يك ملت امنيت بزرگترين نعمت است .هايش را دارد يا نه ارزش هزينهكسب اين حظ يا رضايتمندي آيا 

متي امنيت نع .جاي هيچ بحثي نيست ،و صدها ميليون فرانك هزينه شود ،دست آوردن آن صد هزار نفر فعاليت كننده ب

  .است ازخودگذشتگياست كه بهاي آن 

  .صحبت كنيم ،ها را برطرف كنيم و بعد درباره نقطه نظري كه قصد دارم تفاهم بگذاريد سوء

دهندگان از پرداخت صدها ميليون  را اخراج كنند تا ماليات كند كه صدها هزار مرد ارتشي ار پيشنهاد ميذيك قانونگ

  .فرانك خالص شوند

اين يك صدهزار مرد و يكصد « :كند كه چنين استدالل مي را مجبور به پاسخگويي به او كنيمفرض كنيد ما خود 

به بدون اين ازخودگذشتگي فرانسه  ؛خودگذشتگي استاين نوعي از. شور ما ضروري هستندميليون فرانك براي امنيت ك

 استداللاين  ،هيچ مخالفتي ندارم لگونه استدالمن با اين  ».شود تهاجم خارجي تكه تكه مي واسطه منازعات داخلي يا

. گذارد وريك هيچ بدعت اقتصادي به جا نمياما از نظر تئ ،باشدحسب موقعيت زماني موجه يا ناموجه تواند  مي

راي ، تنها از اين روي كه بشود به عنوان يك نفع در نظر گرفته ميخودگذشتگي شود كه از اري زماني آغاز ميذگ بدعت

  .برخي سودآور است



پرداز  نظريه ،اين طرح از سكوي خطابه پايين بيايد قبل از اينكه نماينده پيشنهاددهنده ،اكنون اگر اشتباه نكرده باشم

  :گويد ديگري باال رفته و مي

؟ درآمدشان چه ؟ چگونه بايد زندگي كنندچه فكري كرده ايد؟ چه برسر آنها خواهد آمد !اخراج يكصد هزار مرد«

هايِ  بيكارانِ متقاضي اشتغال از شمار فرصتكند؟  هاي ديگر بيداد مي بيكاري در بخشكه انيد د ميخواهد بود؟ مگر ن

 را نيز وارد بازار كار نماييد تا رقابت بيش از پيش شده و نرخ دستمزدها باز ها اينخواهيد  آيا مي !شغلي بسي بيشتر است

آيا درست نيست كه كشور به صدها هزار  ،ختي استهم كاهش پيدا كند؟ از سوي ديگر در حالي كه امرار معاش كار س

و در نتيجه براي كارخانجات و  هست، لباس و سالح نيز شراب كننده در نظر بگيريد كه ارتش مصرفنفر نان بدهد؟ 

آيا . شود كنندگان بسياري يك نعمت خداداد محسوب ميكند و در حقيقت براي توليد شهرهاي پادگاني ايجاد اشتغال مي

  »به لرزه نمي افتيد؟ ،اي متوقف شود اينكه چنين فعاليت صنعتي گسترده از تصور

نه به دليل نياز كشور به خدمات  ، اماهزار سرباز ارتش است بينيم كه اين سخنراني در جهت نگهداري يكصد ما مي

  .اين همان مالحظاتي است كه من سعي در رد آنها دارم .ارتش بلكه به داليل اقتصادي

از سوي ديگر براي توليدكنندگان كشور نيز  .دهندگان يكصد ميليون فرانك هزينه دارد ر براي مالياتيكصدهزار نف

  .شود اين همان بخشي است كه ديده مي :يكصد ميليون فرانك درآمد به دنبال دارند

 پردازند قدرت معاش آنها و به تبع آن دهندگان از جيب خود مي ميليون فرانكي كه ماليات اما يكصد

محاسبه  .شود چيزي است كه ديده نمي همان اين :وليدكنندگانشان را به اندازه يكصد ميليون فرانك كاهش مي دهدت

   .كنيد، تعيين كنيد و در نهايت به من بگوييد كه آيا ارتش براي توده مردم سودآور است يا نه

كردن مسائل به جاي صحبت كردن  تر من نيز به نوبه خود به شما خواهم گفت كه خسارت در كجاست و براي ساده

   .ميليون فرانك بهتر است درباره يك مرد و هزار فرانك صحبت كنيم درباره يكصد هزار نفر و يكصد

آوري ماليات نيز  ماموران جمع. تخدام در آورده اندكارفرمايان يك نفر را به اس .ما در اينجا در دهكده الف هستيم

حفاظت از جان اين فرد مسئول  .دهند شده را به شهر متز انتقال مي آوري بلغ جمعمرد و م. نك جمع كرده اندهزار فرا

 .اگر فقط به شهر متز نگاه كنيد صد بار حق با شماست. مدت يكسال است و نبايد هيچ كار ديگري انجام بدهد بهديگران 

نيد به شكل ديگري قضاوت خواهيد اما اگر نگاه خود را به سمت دهكده الف برگردا. اين كار براي ما بسيار مفيد است

در غيراينصورت متوجه خواهيد شد كه اين دهكده يك كارگر و هزار فرانك خود را كه بايد  ،كرد، مگر اينكه نابينا باشيد



و همچنين مشاغلي را كه اين هزار فرانك بايد در آنها صرف . به آن كارگر دستمزد داده مي شد، از دست داده است

    .شد مي

آنچه در روستا رخ داده بود اكنون در شهر متز رخ  .شود رسد كه اين خسارت جبران مي ه اول به نظر ميدر نگا

در  .او يك كارگر بود ؛كرد در روستا يك مرد كار مي. اينجاستدر حالي كه خسارت اصلي  .ستا اين تمام ماجرا دهد و مي

اما در آنجا او سيصد روز كار توليدي  ،مورد مشابه است بودجه مصرفي و گردش كار او در هر دو .شود متز او سرباز مي

با فرض اينكه وي در بخشي از ارتش است كه براي امنيت  ،مفيد داشت و در اينجا سيصد روز كار غيرتوليدي دارد

  .عمومي الزامي نباشد

به نرخ اين رقابت كه  شما به تعداد يكصد هزار كارگر، تشديد رقابت و فشاري. رسيم مينظاميان  ترخيصبه  در اينجا

  .بينيد اين همان چيزي است كه شما مي .اشاره كرديد ،دآور دستمزدها مي

بدون يكصد ميليون فرانك به  بينيد كه يكصد هزار سرباز را شما نمي. بينيد اما در اينجا چيزي است كه شما نمي

نيروي يكصد هزار  شدنبينيد كه وارد  شما نمي. يدگردان دهندگان باز مي بلغ را به مالياتفرستيد و اين م شان مي هاي خانه

همان به و در نتيجه دهندگان همراه است،  به مالياتيكصد ميليون فرانك  ، با بازگرداندنِين طريقبدبه بازار  كار جديد

زدها در از اين روي كاهشِ دستمو  ،شود مينيز افزوده تقاضا  يابد، ميدستمزد افزايش براي  نيروي كارطلب ميزان كه 

توجه نداريد كه چه قبل از ترخيص شما . نداردواقعي شد، مبناي  نتيجه افزايش عرضه نيروي كار كه پيشتر تصور مي

قبال  كهتفاوت در اين جاست ، اما يكصد هزار مرد وجود دارد ويكصد ميليون فرانك نظاميان و بعد از آن تناظري بين 

ين كرد و بعدا آنها ا دادند پرداخت مي زار مردي كه هيچ كاري انجام نميكشور اين يكصد ميليون فرانك را به يكصد ه

دهندگان اين مبلغ به يك سرباز  مالياتكه وقتي چه بينيد كه  در نهايت شما نمي. كنند پول را در ازاي كار دريافت مي

فقط در مورد دوم  .ست، گردش پول يكسان ادهد يا به يك كارگر در ازاي كاري كه انجام ميپردازند  ميبراي هيچ 

و در اين وضعيت  آورند در حالي كه در مورد اول هيچ چيزي به دست نمي ؛كنند دهندگان چيزي نيز دريافت مي ماليات

  .است نتيجه يك خسارت مرده براي كشور

حك كه سنگ مآن  يافته تعميمكاربرد در برابر  قادر نيستدهم  كه من در اينجا مورد حمله قرار مي اي  سفسطه

، چرا استي در افزايش اندازه ارتش مل منفعت، با در نظرداشت همگي جوانباگر  .تمامي اصول نظري است تاب بياورد

  ؟سربازي فراخوانده شوند بهكشور نبايد همه جمعيت مرد 

  



        ها ها ها ها     مالياتمالياتمالياتماليات

 توجه كنيد كه. تطراوت جاوداني اس ، مالياتاري استذگ ماليات بهترين شكل سرمايه«آيا تا بحال شنيده ايد كه 

آنها  پي بگيريد؛  اقتصاد رابر تان تاثير غيرمستقيم آنها  در ذهن ،نگه داشته است پابرجارا  ها خانواده شمار ازچه  ها ماليات

  ».درست مانند خود زندگي ،دان نامحدود و بيكران

اقتصاد  .تكرار كنم ين ارائه كردم،ابطالي را كه براي مسأله پيشمجبورم كه بار ديگر  آموزه فكريبراي مبارزه با اين 

آهنگ باشد، اما  خوش در گوش شنوندهها  آنقدر جذاب نيست كه تكرار آن اَش يها داند كه بحث سياسي خيلي خوب مي

اقتصاد سياسي هم آهنگ  ]گفت كه كارش تكرارِ يك آهنگ با تغييرات جزئي است كه مي[دان  همچون باسيلِ موسيقي

  .نواز نباشد، الاقل آموزنده است تكرار اين آهنگ اگر گوششده است كه  متقاعد كامالخود را ساخته و 

 .گيرد قرار مي ،شود مي ديدهبرند در بخش آنچه  حقوق و دستمزدهاي خود ميدريافت فوايدي كه مقامات دولتي از 

 .گيرد جاي مي ،شود يده ميشود نيز در بخش آنچه د كنندگان و فروشندگان كاالها به آنان ميكه نصيب توليد هممنافعي 

  .د درست مقابل چشم شما قرار دارنداين موار

گيرد و  مي، جاي شود دهندگان سعي در خالصي از آنها دارند در بخش آنچه ديده نمي كه ماليات هايي زياناما 

خش آنچه ديده نيز چيزي است كه در ب آيد، گان كاالها و خدمات از اين ناحيه وارد ميفروشند سوتر بر فشاري كه آن

  .هر چند كه از نظر عقالني بايد به سادگي قابل مشاهده باشدگيرد،  ميقرار ، شود نمي

به اين معني خواهد بود كه  ،كند بيشتر خرج مي سنتي صد تا پنجوقتي يك مقام دولتي از جانب خود 

زيرا  ،ج كرده قابل مشاهده استاما مبلغي كه مقام دولتي خر .كمتر خرج كنند سنتي پنجدهندگان بايد يكصد  ماليات

زيرا متاسفانه او از انجام كاري  نيست،دهندگان قابل مشاهده  در حالي كه مبلغ ماليات؛ شود انجام ميايجاباً كاري 

  .بازداشته شده است

ن را بنابراين آ .بخش تشبيه نماييد سوخته و ماليات را به باران زندگي انيد كشور را به تكه زميني آفتابتو شما مي

ت نيست كه رطوبت خاك را آيد و آيا دقيقا همان ماليا ن بپرسيد كه اين باران از كجا مياما بايد از خودتا. دهيد انجام مي

  .نمايد كشد و آن را خشك مي بيرون مي

كند يا از طريق تبخير  آب با ارزش بيشتري دريافت مي ،شما بايد از خودتان بپرسيد كه آيا خاك از طريق باران

   .دار بيشتري را از دست مي دهدمق



هيچ  ،دهد شمرده و به مامور ماليات مي سانتي را صد پنج سيرت نيكست كه وقتي جيمز ا موضوع كامال روشن اين

كند آن را در ازاي خريد  را خرج مي سنتي پنجهنگامي كه يك مامور دولتي يكصد  .كند چيزي در قبال آن دريافت نمي

نتيجه نهايي از دست رفتن پنج فرانك براي جيمز  .گرداند باز مي سيرت نيكبه جيمز  شده مندم يا كار انجامقداري گ

  .استسيرت  نيك

معادل پنج خدمتي را واداشت كه مقامات دولتي توان  ميكامال حقيقت دارد كه اغلب و تقريبا هميشه اگر بخواهيد، 

شود و فقط يك تبادل  رر نميهيچ يك از طرفين متضدر اين صورت ديگر  .مايندنارائه  سيرت نيكرا به جيمز  فرانك

اگر  حرف من اين است كه .شود بنابراين بحث من به هيچ شكلي مربوط به كاربردهاي مفيد نمي. شود انجام مي

نشان بدهيد كه  سيرت نيكبايد به جيمز . بايد مفيد بودن آن را اثبات كنيد ،خواهيد يك دفتر دولتي تاسيس كنيد مي

توان با بحث در باب  اما نمي. كند برابري مي آنبا هزينه معادل  اش ارزشكه  نمايد خدمتي كه به او ارائه مياين دفتر 

مبنايِ استدالل به  شان را اش از محلِ حقوقِ دولتي كردنِ مقامِ دولتيِ مسئولِ آن دفتر و خانواده تحت تكفل  فوايد هزينه

   .معرفي كرد زايي اشتغالتاسيس يك اداره دولتي را تقويت توان  سود تأسيس چنين دفتري قرار داد؛ نمي

درست مانند  ،دهد به مقام دولتي مي سنتي پنجيكصد  در ازاي يك خدمت واقعا مفيد سيرت نيكهنگامي كه جيمز 

بستان است و  اين يك ماجراي بده. پردازد براي خريد يك جفت كفش به كفاش مي سنتي پنجزماني است كه يكصد 

هيچ خدمتي معادل آن  و ،دهد را به مقام دولتي مي سنتي پنجيكصد  سيرت نيكاما هنگامي كه جيمز  .برابر دارد امتيازي

معنا است كه  اين سخني بي. اين درست مثل آن است كه پولش را به يك دزد داده باشد ،كند يا در ازاي آن دريافت نمي

اگر جيمزِ  ؛صنعت ملي ما استفاده خواهد كرددآفرينيِ در جهت سورا  سانتي پنجاين مقام دولتي يكصد بگوييم 

داشت، همان  ستاند، برخورد نمي سيرت در مسير خود با مزاحمِ قانوني يا فراقانوني كه پولِ او را در ازايِ هيچ مي نيك

  .  كند مند مي مند شود كه سارقِ اين پول خود را از آن بهره توانست از آن پول بهره اندازه مي

 بلكه چيزهايي را ،شود قضاوت نكنيم خودمان را عادت بدهيم كه در مورد چيزها فقط بر اساس آنچه ديده ميبياييد 

   .مد نظر داشته باشيم ،كه ديده نمي شوندهم 

 اعضاي اوپوزيسيون به شكلمجلس موسسان ؛ دليلش آن بود كه در بودمحاضر سال گذشته من در كميته مالي 

كنندگان قانون اساسي رفتاري  تنظيماز اين جهت  .هاي مختلف مجحروم نشده بودند ر كميتهاي از حضور د يافته سازمان

طلب و  من زندگي خود را صرف مبارزه با مردان حزب سلطنت«: گفت ما شنيديم كه ام تييرز مي. اشتندهوشمندانه د



ا آنها آشنا شوم و گفتگوهاي رويارويي با يك خطر مشترك مجبور شدم ب ، در اثردر نهايت .حزب مذهبيون كرده ام

  ».در آنجا بود كه متوجه شدم آنها هيوالهايي كه تصورش را داشتم نيستند .اي با هم داشتيم صميمانه

دادند كه چند عضو  شود و اگر اكثريت اجازه مي كنند تشديد مي هايي كه با هم برخورد نمي خصومت بين گروه! بله

اين احتمال وجود داشت كه دو طرف يكديگر را بهتر بشناسند و متوجه بشوند  ،اندك اقليت به داخل كميته نفوذ كنند

  .بدطينت نبود ،شد چنان كه تصور مي شان طرف مقابل  هاي نيتتر  كه نظراتشان فاصله زيادي از هم ندارد و از همه مهم

حقوق رييس جمهور يا  تتثبيهر بار كه يكي از همكاران درباره  .به هر حال من سال گذشته در كميته مالي بودم

   : كرد، به او گفته مي شد صحبت ميدر يك رقم نه چندان كم و نه چندان زياد يا سفرا  اعضاي كابينه

توانيم مرداني  با اين روش مي .به ادارات دولتي ببخشيم براي دادن خدمات مناسب ما بايد حسي از اعتبار و وقار«

جمهوري بروند و او  بخت به سوي رييس اگر تعداد بيشماري از مردم نگون .بزرگ و شايسته را به سوي آن جذب نماييم

هايِ مشروطه، كمي تفاخر و  در حكومت. در موقعيتي دردناك قرار خواهد گرفت ،هميشه مجبور به رد كمك به آنها شود

  ».ينو سخناني اينچن .است هاي دولتي سازمان الزمه كار ديپلماتيكهايِ وزارتي و  تظاهر در ساختمان

 مباحثاتاين  .هاي دقيق خواهد بود يا مخالفت شود، قطعا نياز به موشكافي هايي هواداري براي اينكه با چنين بحث

از  متعدد يموارد توانم و من شخصا مي؛ يا غلط باشد ه درستشد خواه برآوردهاي انجام ،تكيه دارندمنافع عامه به 

  .تحسادت رد شده اس ظرتنگي و خست يابا ن مباحثاتي را بيان كنم كه

، هنگامي است كه آنها از كند دهد، آنچه مرا از آوازه عقالني كشورم شرمسار مي دان مرا تكان مياما آنچه ذهن اقتصاد

   ):هميشه به اينجا مي رسدكه (شوند  به سوي ابتذالي پوچ كشيده مي )كه هميشه انجام مي دهند(ها  اين بحث

رييس هايِ  برگزاري ضيافت. ، صنعت و اشتغال استدولتي موجب تشويق هنر اتادار تجمالت زياد ،عالوه بر آن«

كاهش حقوق و درآمد آنان صنعت شهر  .يسياس بدنههاي  ريختن زندگي در رگچيزي نيست جز دولت و وزراي آن 

   ».نمايد ميپاريس و همزمان تمامي كشور را دچار گرسنگي 

نگوييد كه  همجلس ملي فرانسدر  يد؛به علم حساب احترام بگذارست كم پس آقايان، به خاطر خدا هم كه شده د

نگوييد كه نتيجه به اين بستگي دارد كه آن رقم از باال  فزايد؛ا م مشخص به يك رقم ديگر الزاما به آن نميافزودنِ يك رق

يد، علم حساب مغالطه اگر از علم حساب ترس نداريد، الاقل از آن شرم كن. افزوده شده باشد يا از پايين ديگريبه آن 

   .كند شما را تاييد نمي



 در مزرعه من يك گودال سانتي پنجخوب، حاال فرض كنيد كه من كارگري را استخدام كرده ام تا به ازاي يكصد 

گيرد و آن  از من مي سانتي پنجيكصد رسد و  سر مي مسئول مالياتقد اين قرارداد بين من و آن كارگر، بعد از ع. حفر كند

قرارداد ما نقض دارد، و  پرداخت اين ماليات مرا از به جاي آوردن تعهدم در آن قرارداد باز مي. رساند وزارت كشور مي را به

را مالياتي  توانيد اين هزينه بر چه اساسي مي. كند ديگر به شامش اضافه مي ظرف غذاياما وزير كشور يك  ،شود مي

يك وزير كابينه ؟ كار استنيروي مصرف و ساده  انتقالكه اين فقط يك بينيد  ق صنعت ملي كشور بدانيد؟ آيا نميمشو

و اين نيز  ؛اما زهكشي آب مزرعه يك كشاورز نيز به مشكل برخورده است، درست است ؛تر كرده است غذاي خود را مجلل

فاري پنج فرانك اما يك كارگر ح ،دريافت كرده است سانتي پنجكننده ميهماني در پاريس يكصد  يك برگزار .درست است

توان گفت اين است كه ضيافت شام رسمي و برگزاركننده ميهماني قابل رويت هستند و  مه آنچه ميه .از دست داده است

  .شوند مزرعه خشك و كارگر بيكار ديده نمي

به موفق و اگر  اندازه مشكل است؛چه  اثبات اينكه در اقتصاد سياسي دو بعالوه دو مساوي چهار است! خداي خوبم

اما » است  كننده خستهگوش فرا دادن به مباحثي چنين بديهي، به غايت «دهند كه  فرياد سر ميمردم اين كار بشويد هم 

  .نكرده ايدشما چيزي را به آنها ثابت اندازند، گويي  بعد از اين همه نيز رأي خود را چنان به صندوق مي

        تئاتر و هنرهاي زيباتئاتر و هنرهاي زيباتئاتر و هنرهاي زيباتئاتر و هنرهاي زيبا

  ئل به تسهيالت حمايتي باشد؟بايست براي هنر قا آيا دولت مي

  .توان سخن راند موافقت يا مخالفت با اين موضوع بسيار مي يقيناً در

روح ملت را وسعت، ارتقاء  اينگونه اظهار نظر نمايد كه، هنرتواند  در پشتيباني از سيستم حمايتهاي مالي، شخص مي

بخشد و در نتيجه به نحوي  آن احساس زيبايي مي نمايد به بخشد و نيز آن را از اشتغاالت مادي دور مي و بهبود مي

موسيقي . گذاشتخواهد اثر به نحوي مطلوب و مناسب  ملت صنعت آن ر، اخالقيات و نيز حتي بها مطلوب بر آداب، عرف

 د؟كجا بو تئاتر فرانسوي در فقدانِهنر درام  بود؟ چه مي ]پاريس[كنسرواتوار و  ]پاريس[ فرانسوي بدون تئاتر ايتاليايي

و توان جلوتر رفت  حتي مي در چه وضعيتي قرار داشت؟ سازي نقاشي و مجسمه هاي ما و موزه ي هنريها بدون مجموعه

چنين متحول برانگيز كارگر فرانسوي  استعداد تحسينآيا  زيبا ياز هنرهاحمايت دولت و  گراييبدون تمركز پرسيد كه

اين  احتياطي نخواهد بود كه آيا اوج بي ،با وجود چنين نتايجي ؟ستدفربمحصوالت خود را به تمام جهان  شد تا بتواند مي

شهرت و شكوه  توانسته اند نهايي، كه در تحليل فرانسوي تعميم ندهيم شهروندان در وصف تماميارزيابي معقول را 

   ؟گر سازند در انظارِ اروپاييان جلوه فرانسوي را



ها نيست، و من  ها نيز كم از اين يستند، و توانِ متقاعدكننده آنهاي ديگري نيز وجود دارند، كه كم هم ن استدالل

به منظور حق دارد  آيا قانونگذار. شود مطرح مي درجه اول مسئله عدالت توزيعيدر . كنم ها را انكار نمي منديِ آن قدرت

اگر شما حمايت مالي «: ته استالمارتن گفو د ها را واكاود؟ افزودن و كامل كردنِ منافعِ اهاليِ حرفه هنر، دستمزدهايِ آن

، ها دانشگاه تعطيل كردنملزم به ادامه اين راه شما را  منطقاً اين راه را تا كجا ادامه خواهيد داد؟را از تئاتر كنار بگذاريد، 

 خواهان حمايت دولت از هراگر شما  كه دادتوان اينگونه پاسخ  مي» ؟كردخواهد  كشور هاي ها، مؤسسات و كتابخانه موزه

ملزم به تنظيم شما را  اين خط سير منطقاًآيا  توان شما را متوقف كرد؟ كجا ميباشد  آنچه كه خوب و مفيد است، مي

حمايت  از اين كهبه عالوه، آيا  كشاورزي، صنعت، تجارت، رفاه و آموزش؟فهرست بلندبااليي نخواهيد كرد مشتمل بر 

، و ما با چشمان نمايد نيافتني مي چنين اطميناني بسيار دست؟ ن ايد، مطمئباشد قطعاً حاميِ پيشرفت هنر مي دولت مالي

خود به فعاليت  وكار كسبسود  هببا تكيه كه  آنهايي اند هستند،گيرند و موفق  بينيم كه تئاترهايي كه رونق مي خود مي

انگيزاند و اين دو با هم تا آنجا  برمي تمّنا نياز را و نياز تمنّا را در نهايتتوان دريافت كه  با دقت نظر بيشتر مي. ندا مشغول

شوند؛ و در اين ميان، دخالت دولت امري مخرب است، چرا كه ثروت  ها را برآورد، بيشتر و بيشتر مي كه ثروت ملي آن

بي آن كه زياني به  ،تشويق كندهايِ خود  با كمكدولت را يارايِ آن نيست كه صنايعِ لوكس را ملي هر چه كه باشد، 

توان متذكر شد كه اين  مي .رساند به پيشرفت طبيعي تمدن آسيب ميدر نهايت روري نرساند، و اين مداخله صنايعِ ض

ثبات و خطرناكي قرار  را در وضعيت بي ها و جمعيت، ملت كارنيروي مصنوعي نيازها، سالئق،  جا كردن غيرطبيعي و جابه

  .ختمحروم خواهد سااستوار  گاه تكيهيك  ازها  خواهد داد و آن

شهروندان نيازها و اين مخالفان نظمي را خواهان اند كه در آن . هستندن مداخله دولت اداليلي مخالفبرخي از ها  اين

نمايم كه  من اعتراف مي. شان را هدايت نمايند هايِ فعاليتبايد نمايند و در نتيجه خودشان  ميرا برآورده  شان تمّناهاي

رغبت و حركت بايد از پايين باشد نه از باال، از طرف شهروندان باشد نه از طرف . اشمب شخصاً از طرفداران اين انتخاب مي

  .شود و دكترين مخالف اين نظر، منجر به نابودي آزادي و كرامت انساني مي ؛قانونگذار

انه نيز است، ظالمانه و غيرمنصفبه همان اندازه كه نسنجيده  اي گيري چنين استنباط و نتيجه نكته ديگر اين كه ولي

؟ زماني كه ما با كنند ميمتهم را به چه  اقتصادداناناندازند،  ها كه به چنين استدالهايي چنگ مي آن دانيد آيا ميو  .هست

ي آن ها دشمن تمام فعاليتشويم و  آن صنايع متهم ميضديت با به نماييم، ما  مخالفت مي دولت از صنايع حمايت مالي

 خورِ پاداش درو  پيگيري شوندها داوطلبانه  اين فعاليتتنها خواهان آن شده ايم كه ا ما زيرچرا؟ . شويم صنايع معرفي مي

دولت در نهادهاي مذهبي   اين گونه است كه وقتي ما با مداخله. را خود و بدون تحميل شدن به ديگران كسب كنند خود



در آموزش از طريقِ وضع ماليات را  تدرخواست عدم مداخله دولشويم؛ وقتي  كنيم، خداناباور معرفي مي مخالفت مي

اگر بگوييم دولت نبايد به وسيله ماليات، يك ارزش مصنوعي به  كنيم، به معناي بيزاري ما از روشنگري است؛ مطرح مي

بر اين اگر ما . شاغل در صنايع كارگرانِ زمين ايم و دشمن و ملكبدهد، ما دشمن  يصنعتهاي  بخشزمين يا به برخي 

  .دانند فايده مي بربرهايي هستيم كه هنر را بيآنگاه  ،قرار دهدحمايت مالي مورد هنر را  اهاليدولت نبايد  هباور باشيم ك

مذهب، وقتي ما خواهانِ حمايت دولت از توسعه و تعاليِ آزاد . نمايم من با تمام وجودم با اين استنباط مخالفت مي

ها را در فهرست پرداختيِ خود و در  دولت هر يك از اين فعاليت شويم بي آن كه مي و هنر نيروي كارآموزش، دارايي، 

ما  برعكس، بلكه. قط كنيمها را از هستي سا واقع از جيبِ آن يكي ديگر قرار دهد، به دنبالِ اين فكر ابلهانه نيستيم كه آن

ي توسعه يابند و هيچ كدام از آزادبا حفظ  و  هماهنگتمام اين نيروهاي حياتي جامعه بايد به صورت  بر اين باور ايم كه

  .نظمي باشد كنيم، يك منبع مشكل، سوء استفاده، استبداد و بي گونه كه امروز مشاهده مي نآآنها نبايد، 

ما مخالف . خواهد شدمنسوخ  نظارت دولتي راو نه  دولت را دارد فعاليتي كه نه حمايت مالي مخالفان ما معتقدند كه

  . قانونگذار بهنه به انسان ايمان داريم ما اما . به انسانذار است، نه گونقان هآنها ب ايمان. آن هستيم

هاي عمومي را  ، ما بايد نمايشگاه]اصل توسعه آزاد[ براساس اين اصل«نظر آقاي دو المارتين درباره ما اين است كه 

  ».، از ميان برداريمآورند كه ثروت و شرافت براي اين كشور به همراه مي

دولت از يك فعاليت به معناي نسخ و الغاي حمايت مالي قطع دهم كه از نظر شما،  المارتن پاسخ ميو آقاي دمن به 

تواند وجود  نميجز بنا به اراده دولت يچ چيزي گيرد كه ه گيري از اين باور شما نشأت مي اين نتيجه. آن فعاليت است

ها حيات  حيات ندارد مگر آنكه از ماليات فعاليتييچ هرسيد كه  از اين رو است كه شما به اين نتيجه ميداشته باشد، 

ترين  شكوهبا و ترين شوم كه بزرگ ايد مخالفم، و من به شما متذكر مي ليكن من با مثالي كه شما انتخاب كرده و. بگيرد

توانم كلمه  ، و من حتي ميبر پا شده استترين مفهوم  جهاني و كه براساس آزادترين استآني  هنري نمايشگاه

در حال حاضر نمايشگاهي كه چيزي نيست جز  و آن، بي آن كه اغراقي باشد رمكار بنيز در وصف آن به را » بشردوستانه«

دولتي آن را استقرار نبخشيده  مداخله دولتي و هيچ حمايت ماليهيچ است، و تنها نمايشگاهي است كه در لندن برپا 

آن . با حمايت انجمن هنري لندن برپا بود 1851ت كه در سال منظور نمايشگاه بزرگ در هايد پارك لندن اس[ .است

. بود، كه در لندن و در كاخ بلورين، كريستال پاالس، برگزار شدند اي هايِ جهاني نمايشگاه نخستين دوره از نمايشگاه

  ]مترجم



هايِ  عليه نظامِ حمايت توان له و داليل ديگري را نيز مي كه تذكر شدمگونه توان دوباره اين  مي هنرهاي زيبادر باب 

اليل اشاره به همه آن دتوجه به اهداف خاص اين مقاله، من احتياجي به  با است كهمتوجه  آگاه خواننده .دولتي ارائه كرد

  .يا انتخاب ميان آنها را ندارم

يرا اين بحث ز ،توانم بدون پاسخ دادن از آن بگذرم اند كه من نمي المارتن يك بحث را مطرح كردهو دآقاي  ليكن و

  .نمايد هاي اين مطالعه اقتصادي را روشن مي كامالً محدوديت

  :او گفته است

اهميت  كم در اينجا طبيعت استخدام. استخدام: تواند در يك كلمه خالصه شود مسئله اقتصادي در مورد تئاتر مي«

، همانطور كه هايِ نمايش سالن .هاي ديگر يك اشتغال مولّد و سودمند است است؛ استخدام در حوزه تئاتر مث حوزه

مي پردازند ، طراحان لباس، معماران و غيره ها، دكوراتورها تراش ، سنگها نقاشبا دستمزدهايي كه به دانيد،  شما مي

بخشند،   هاي صنعتي اين پايتخت حيات مي كنند، و اينها خود به بسياري از بخش معاش هشتاد هزار نفر را تأمين مي

  »!شما را طلب كنند دلسوزيِند كه از اين رو مستحق ا

  .»دولتهاي مالي  حمايت«: آن را اين گونه بفهميد ؟»شما دلسوزيِ«

  :افزايند ايشان در ادامه مي

اين سازد و  براي ادارات استاني مهيا مي يو كاالهاي مصرف هايِ شغلي فرصت هاي موجود در پاريس تفريحات و لذت«

از صنعت پيچيده  كند كه را فراهم ميان دويست هزار كارگر از تمام صنوف دستمزد و ن  هايِ پاريسي خرجي خاصه

كه  برند مي هاي باشكوهي لذتكنند و اين گونه سهم خود را از  فرانسه امرا معاش مي هنرهاي نمايشي در جمهوري

. است شان و فرزندان ها خانواده، ها آنبراي ملزومات زندگي تأمين گردانده است، و اين سهم همان فرانسه را پرآوازه 

  ].بسيار تحسين بر شما! بسيار خوب! بسيار خوب[» .پردازيد ها مي هزار فرانك را به اين شصتشما اين 

شود كه  محدود مي هاي اقتصادي بحثبه  قضاوتاين بار  قطعاً البته »!بسيار بد! بسيار بد«از نظر من، بايد بگويم كه 

  .دغدغه ما است

ُگم  در هر حال، .شود هاي نمايش مي نصيب كارگران شاغل در سالنهزار فرانك  شصتين بخشي از ا قطعاً البته

حتي اگر يك نفر اين موضوع را به دقت مورد مداقّه قرار دهد، ممكن است . قطعي استدر ميان راه نان  هتّكاندكي  شدن

خرده نان  يواهند بود اگر مقدارخ اقبال خوشكارگران . رود جايِ ديگري مي اعظم اين قُرصِ ناندر يابد كه بخش 



نقاشان، دكوراتورها، طراحان  نصيبهاي مالي  تصور نمايم كه تمام حمايتمجبور ام كه ليكن من  و !بماند برايشان باقي

  .شود ؛ يعني همان كه ديده مي.شدلباس، آرايشگران، و غيره خواهد 

و اين شود؟  هزار فرانك از كجا تأمين مي تصلي اين شمنابع ما. استآيد؟ اين روي ديگر سكه  از كجا مي پول اين اما

به ] مترجم. خيابان انجمن شهر پاريس[لي از خيابان ريوِگيري در انجمن شهر آن را  رأييك رفت اگر  پول به كجا مي

كه ديده است چيزي اين آن ؟ كرد هدايت نمي] مترجم. فروشندگان اداوات و وسايل نمايشي  راسته[ نلخيابان گرِ

  .شود مين

را از صندوق رأي آن  و خارج شدنِپيداييِ اين رقم نيست كه جرآت اين را داشته باشد كه مطمئناً، هيچ كس 

 رأيِ اين بدوناست و بيانِ اين كه  ثروت ملي اي بر ؛ ادعايِ اين كه اين رقم افزودهبشمارد رأي قانونگذارمحصولِ 

همچنين بايد تصديق كرد كه تمام . ماند، گزاف و ناروا است باقي مي هزار فرانك غيرملموس و نامرئي شصت آنگر  معجزه

از جايي به مبلغي كه  كند گيري درباره اين تواند انجام بدهد آن است كه مبادرت به تصميم آن چيزي كه اكثريت مي

  .تواند برايِ بيش از يك مقصود صرف شود نمياين پول نهايتاًو  ،شودجاي ديگر منتقل 

او خارج  اختيارِيِ  از حوزهديگر شود،  اش مي ملزم به پرداخت كننده ماليات پرداختهر يك فرانكي كه  كه استواضح 

 همان دارا بودنِيِ  توانست به واسطه از كسبِ رضايتي كه ميوي با پرداخت اين يك فرانك، مبرهن است كه . مي شود

يِ يك فرانك آن سطح از رضايتمندي را برايِ  اندازهتوانست به  ي كه مي، و كارگرشود كسب كند، محروم مي يك فرانك

  .كمتري دريافت مي كند حقوق و دستمزديِ يك فرانك  به اندازه، هر كس كه باشد، يِ ماليانت فراهم كند كننده پرداخت

ملي چيزي، هر چه كه باشد، به ثروت و اشتغالِ  مي 16كه رأي نيفتيم توهم كودكانه  به دامِ ايناجازه ندهيد كه 

  .نه چيزِ ديگراموال و دستمزدها را توزيع كرده است و  رأي تنها و تنها آن. است »افزوده«

انوع ديگر  ايِجايگزينِ عقالً و اخالقاً برتري بر نوع خاصي از اشتغالو  منديرضايتخاصي از نوع توان گفت كه  آيا مي

هزار فرانك  شصتاين اخذ  با كهخ من اين گونه است پاس. اين ميداني است كه من تواني جنگيدن در آن را دارم هستند؟

 به همين اندازهدهيد و  بافان و آهنگران را كاهش مي زنان، نهركنان، فرش م، شما دستمزد شخدهندگان از ماليات

تر بودن  تواند مهم هيچ چيز نمي. دهيد دستمزدهاي خوانندگان، آرايشگران، دكوراتورها و طراحان لباس را افزايش مي

دارد كه كار صاحبان  وي اظهار مي. اين ادعا را نيز ندارد المارتنود آقايِ. بقه اخير را بر طبقه قبلي اثبات نمايدط

و ، هم نيست كارهايِ ديگربيشتر از مولد بودنِ آن قطعاً و ها است  ديگر حرفهفن نمايش به اندازه سودمندي و ثمربخشيِ 

  .هايِ دولتي برايِ اين حرفه هستند انِ يارانهدقيقاً به همين دليل است كه ايشان خواه



كاري كه من در اينجا بايد . در بحث من جايي ندارد فضيلت كارهايِ مختلفارزش ذاتي و  يِ اما به هر حال، مقايسه

طرف از يك  ،دهند را مورد حمايت قرار مي اوهايي كه نظر  و آن المارتنود آقايِانجام دهم، نشان دادن اين است كه اگر 

و از سويِ ديگر، ايد، مورد توجه قرار دهند، من آمده توسط كساني كه نيازهاي بازيگران را تأمين مي دست هدستمزدهاي ب

ها باب  آنآنگاه ، چشم بپوشند، نمايند دهندگان را تأمين مي مالياتيِ كساني كه نيازهايِ  رفته ازدست درآمدهايِ بر

ها در نظريه خود معقول  اگر آن. را با هم اشتباه گرفته اند »سود«و  »ازتخصيصب«خود را گشوده اند؛ چرا كه  ريشخند

 شصت ويك فرانك اي اگر برايِ  چرا كه چنين گزاره، كردند مي هاي مالي نامحدود بايستي درخواست حمايت بودند مي

  .هم صادق است يك بيليون فرانك، برايِ ، در همان شرايطصحيح است هزار فرانك

تأكيد يِ اين  به واسطهنه به  كنيد،اثبات  يِ استوار سودمنديِ آن را بر اساسِ ادلّهماني كه بحث ماليات است، ز! آقايان

 اش دانستنرا مي پوشاند كه واقعيتي  چنين تأكيدي. »دارد عمومي طبقه كارگر را زنده نگه مي مخارجِ«پايه كه  بي

، و در نتيجه ممكن است يك كارگر را به استخصوصي رجِ مخاعمومي هميشه جايگزين  ؛ اين كه مخارجِضروري است

شما مد روز است، ليكن  دليلِ. كارگري در كل اضافه نخواهد كرد ي هيچ چيزي به طبقهحمايت كند اما جاي كارگر ديگر 

 .در آن غلط استاستدالل است، چرا كه فرآيند به طور كامل ناموجه 

  

        خدمات عموميخدمات عموميخدمات عموميخدمات عمومي

اجراي يك پس از حصول اطمينان از اينكه به نمايندگي از يك ملت ن نيست كه دولتي ايتر از  هيچ چيز طبيعي 

اما  .ي آن اقدام كنداجرا براياز شهروندان پول  آوري جمعنسبت به سود جامعه خواهد بود، به بزرگ  پروژه عموميِ

اجرايِ اين پروژه عالوه بر اين، «شود كه  چنين اقدامي گفته مي يك شنوم در حمايت از زماني كه ميكنم كه  اعتراف مي

  .دهم خود را از دست ميصبر و شكيبايي ؛ به كلي »هست "هم" ايجاد شغل براي كارگرانبراي  راهي

ها براي  كشد، و در همه اين پروژه آب مي انالكند، ك را تعمير مي خيابان سازد، سازد، ساختمان مي ميدولت جاده 

كردن محروم اجراي اين پروژه از پول مردم، اما  .شود اين چيزي است كه ديده ميد؛ كن ايجاد كار ميكارگران  اي از  عده

  .دشو ميناين چيزي است كه ديده  اي ديگر از كارگران از اشتغال است؛ و عده



به خانه آيند و شب با جيب پرپول  به سر كار مي هزار كارگر هر روز صبح .در دست ساخت استاي  فرض كنيد جاده

اين اين افراد خوب  تصويب نشده بود،نشده بود، اگر بودجه براي آن ساخته اگر جاده . در اين شكي نيست. گردند برمي

  .ها را نيز دريافت نكرده بودند كار را نداشتند و اين پول

شود كه  در مجلس نمايندگان اعالم مي اي كه در لحظه آيا چيز ديگري در ميان نيست؟ ؟ماجرا است اما آيا اين همه

از  خزانه غيب به خزانه آقاي وزير آسايي  طور معجزه به ها فرانك ميليونآيا اينگونه است كه » ...تصويب كرد كه  جلسم«

آوريِ اين پول نبايد مأموران مالياتي خود را به سراغ شهروندان بفرستد،  براي جمعدولت شود؟ آيا  داري سرازير مي خزانه

  فرستد؟ آيا نمي

پول ماليات به اجرا در  ها فرانك ميليونبا اي را مي بينيد كه  اگر پروژه. ين مساله نگاه كنيدبايد از دو جنبه به ا

توانستند بكنند اگر اين پول از آنها گرفته نشده بود را  دهندگان با آن ميليون ها فرانك مي آيد، كارهايي را كه ماليات مي

آنچه : كار شده استيك كارگر مشغول  در يك روي سكه. دخدمات دولتي مثل سكه دو رو دارن. هم از نظر دور نداريد

 .شود آنچه كه ديده نمي شده است؛بيكار  ي، كارگردر روي ديگر سكه .شود ديده مي

مي المنفعه به كار  امور عامپردازم خيلي خطرناك است وقتي كه در توجيه  به آن ميكه من در اين مقاله  اي سفسطه

راه آهن يا  اگر ساخت يك خط. ترين خدمات دولتي استفاده كرد و مسرفانهترين  احمقانهه توان براي توجي ميرود، از آن 

توجيهي اقتصادي ما اگر ا. شودتكيه اي بر همين منفعت  براي عامه منفعتي دارد، كافي است براي توجيه چنين پروژهپل 

   .»مايجاد اشتغال كني ما بايد براي كارگران«جويند كه  ميتوسل اين سفسطه به وجود نداشته باشد 

چنين دستوراتي داده بود، آيا ناپلئون بزرگ، اگر دستور بدهيم كه ساختماني بنا شود و بعد تخريب شود، چنان كه 

ي حفر شود و بعد دوباره پر شود كاري بشردوستانه كرده خندقگفت اگر دستور بدهد كه  ثروتي آفريده ايم؟ ناپلئون مي

آيا ناپلئون در » .است ثروت در ميان طبقات كارگريتوزيع نياز داريم آنچه كه به آن . ندك ميچه فرقي «است، چرا كه 

  اين گفته محق بود؟

وقتي قرار است كه . بگذاريد پول را كنار بگذاريم. كند آيد كمي تحليل را غامض مي به ميان مي» پول«وقتي مفهومِ 

دهندگان به حيث نيروي كار بخشي از نيروي  كدام از ماليات يك پروژه عمومي از محل ماليات مردم اجرا شود، گويي هر

اي را  اگر قرار باشد كه همه شهروندان جمع شوند تا با همكاري هم پروژه. كار خود را به در اختيار آن پروژه قرار  داده اند

شوند و بخشي از نيروي ولي اگر قرار باشد همه جمع . راه بيندازند كه به همه سود برساند، اين مشاركت توجيهي دارد



شان از آن عبور نخواهد  اي بسازند كه هيچ كدام اي كنند كه منفعتي از آن نخواهند برد، مثالً جاده كار خود را صرف پروژه

شهروندان خواهند گفت كه . كرد؛ يا ساختماني بسازند كه هيچ يك در آن سكونت نخواهد كرد، آن همكاري موجه نيست

جمعي يك كار صرفاً به بهانه ايجاد اشتغال  وادار كردن مردم به انجام دسته. »كه براي خود كار كنيم ما را آزاد بگذاريد«

تواند براي همه  توجيهي اگر وجود داشته باشد در منفعتي است كه آن پروژه مي. ها به هيج وجه موجه نيست براي آن

  .اد اشتغالداشته باشد و نه صرف ايج

جمعي برايِ يك پروژه عمومي از طريق نيرويِ كار تك تك افراد جامعه فراهم شود،  دستهاگر قرار بود كه همكاري 

اي اجرا شود،  اما وقتي قرار باشد كه از محل دريافت پول چنين پروژه. بودند ها شريك مي همه به سهمِ خود در هزينه

گيرند در مقابل آنهايي كه از محل اين پروژه پولي  شوند و پول مي اي كه از قبلِ اين پروژه مشغول به كار مي آنگاه آن عده

  . آورند، كمتر مشاركت كرده اند به دست نمي

   :دارد كه در قانون اساسي وجود دارد كه بيان مياصلي 

 

ها و استخدامِ نيروهاي بيكار براي خدمات عمومي  شهرداريها و  جامعه به واسطه  تاسيس ادارات دولتي، وزارتخانه«

  ».رساند كار را تشويق كرده و به آن ياري مي بازار توسعه

  

به ( دهندگان مالياتجانب زمستان شديد، اين اقدام از يك در طول مثالً به عنوان يك اقدام موقت در زمان بحران، 

ن اي .كند بيمه عمل ميبراي اين كه مثل  .داشته باشد يتواند اثرات خوب مي) استخدام دولت در آوردنِ نيروهاي بيكارشده

هايي كه اقتصاد در بحران نباشد، چنين اثر  كند، و در دوره ها اضافه نميچيزي بر تعداد مشاغل و كل دستمزداقدام 

  .مانند را هم ندارد- ضمني بيمه

جعل چيزي نيست جز يك  و سيستماتيك يك اقدام دائمياما خدمات دولتي با توجيه ايجاد اشتغال به مثابه 

است از يك از منفعت كوچك؛ يعني همان  كه ديده  و حداكثر يك نمايش بزرگ. تضاديك ، عيك امتناخانمان برانداز، 

  .شود اش آن چيزي است كه ديده نمي شود، زيان بيشتر از منفعت مي

  



  دّلاالندّلاالندّلاالندّلاالن

 

تواند  شود؛ بنابراين تغيير آن در هنگام ضرورت ساده نيست و مي مند مي خدمات عمومي، توسط قانون تحميل و نظام

را هم براي خود نگه دارد، حتي وقتي كه ديگر چيزي جز آزار عمومي » خدمات عمومي«فايده باقي بماند و نام  ها بي مدت

هر كسي پس از معامله آن چيزي را . خدمات خصوصي در فضاي اختيار؛ يعني مبتني بر مسووليت شخصي است. نيست

هميشه به دنبال يك سودمندي واقعي است كه  اين خدمات. تواند خواهد يا مي دهد كه مي آورد و از دست مي به دست مي

   .شود گيري مي هاي رقابتي به طور دقيق اندازه با ارزش

  .به همين دليل است كه اولي اغلب ايستا است؛ در حالي كه دومي پيرو شرايط پوياي فرآيند است

رود كه وضعيتي  و به سمتي پيش ميرويه خدمات عمومي، با اتالف شديد انرژي همراه است  در حالي كه رشد بي

آور اين است كه بسياري از مكاتب جديد تفكر اقتصادي، اين خصوصيات را به  خطرناك و انگلي در جامعه بيابد، شگفت

جايي خدماتي هستند كه پيش از اين توسط مشاغل  دهند و به دنبال جابه خدمات خصوصي و اختياري نسبت مي

  .شد گوناگون تامين مي

آنها در پي ايجاد محدوديت براي . نامند، پر شور هستند مي» دالالن«اتب انديشه در حمله به كساني كه خود اين مك

كنند كه خود را واسطه ميان توليدكننده و  داران، بانكداران، انبارداران، كارآفرينان و تجار هستند و آنها را متهم مي سرمايه

طلبان به  يا مثال اصالح. الي كنند بدون آن كه به هيچ يك سودي برساننداند تا جيب هر دو سو را خ كننده كرده مصرف

  .ردتوان محدودشان ك دنبال انتقال كار دالالن به دولت هستند از آن رو كه اگر در دولت نباشند نمي

كنند، اما  نا ميگيرند را در بوق و كر ها اين است كه پولي كه دالالن براي ارائه خدمتشان از مردم مي مغالطه سوسياليست

درك اختالف آن چه جلوي چشمان است و  بار ديگر ما با عدم. آورند پردازند را در نمي صداي پولي كه مردم به دولت مي

  .»شود آنچه ديده نمي«و » شود آنچه ديده مي«آن چه براي فهمش نياز به استفاده از ذهن است مواجهيم؛ 

كننده خود  ورزي بود كه مكاتب سوسياليستي توانستند نظريه تباهو همزمان با بحران كشا 1847خصوصا در سال 

كشند شانس  ترين تبليغات نيز در ميان مردمي كه رنج مي دانستند كه مضحك آنها به خوبي مي. را به عوام بقبوالنند

  )ايد، ويرژيل انه(» .گرسنگي دستيار شيطان است«پذيرش دارد؛ 



، نام »انحصار«و » احتكار در زمانه قحطي«، »استثمار انسان توسط انسان«: سپس با فرياد كلمات دهان پركني چون

  .دار كردند و بر منافع آن حجاب كشيدند تجارت را لكه

سپاريد؟ چرا دولت، مجلس  چرا وظيفه آوردن مواد خوراكي از اياالت متحده و بندر كريمه را به تجار مي«آنها گفتند 

مواد خوراكي را بر عهده بگيرند و انبارهايي را براي ذخيره تاسيس كنند؟ آنها مواد را  توانند كار تدارك ها نمي و شهرداري

 .شوند در و پيكر آزاد مي فروشند و مردم، اين مردم فقير، از باج دادن به تجارتي سرخود، احمق و بي شده مي به قيمت تمام

باجي كه مردم بايد به دولت يا نمايندگانش در » .ودش چيزي است كه ديده مي«پردازند،  باجي كه مردم به تجارت آزاد مي

  ».شود چيزي است كه ديده نمي«نظامي سوسياليستي پرداخت كنند، 

پردازند چيست؟ دو انسان خدمتي را در كمال آزادي و در  اما اين به اصطالح باجي كه مردم به تجارت آزاد مي

  .شود ه تعيين ميكنند و قيمت پس از معامل شرايط رقابت با هم مبادله مي

شود تا اينكه  تواند آن را پر كند در اودسا، درد گرسنگي رفع نمي وقتي شكم گرسنه در پاريس است و گندمي كه مي

هاي گرسنه خود به دنبال گندم بروند؛  انسان: سه راه براي حل اين مساله وجود دارد. گندم به صاحب شكم برسد

توانند ماليات بدهند و از ادارات دولتي اين كار  ل گندم است اعتماد كنند؛ يا مينق و توانند به كساني كه كارشان حمل مي

  .را بخواهند

ترين  از اين سه راهكار، كدام يك پرسودتر است؟ هميشه تاريخ، در همه كشورها، آزادترين، روشنفكرترين، باتجربه

كنم كه از نظر من همين مساله براي  اف ميمن اعتر. اند مردمان در اغلب اوقات مختارانه روش دوم را انتخاب كرده

  اي كه اين زند كه نوع بشر در مورد مساله ذهن من از پذيرش اين حدس سر باز مي. پرسودتر بودن اين روش كافي است

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

يليون شهروند، رفتن به اودسا براي تحصيل گندمي كه نيازمندند امري به وضوح غيرعملي است؛ براي سي و شش م

توانند خود از پس اين كار برآيند؛ بنابراين به ناچار به دالالن، حال  مشتريان نمي. بنابراين اولين راهكار اصال ممكن نيست

  .كنند يا ادارات دولتي يا تجار آزاد توسل مي

اساسا اين مسووليت خود گرسنه . ترينش در نظر بگيريم زه دهيد كه ما اولين روش را به عنوان طبيعيبه هر حال اجا

اگر . اي است بر عهده خود او؛ اين خدمتي است كه او به خويشتن بدهكار است اين وظيفه. است كه به فكر گندمش باشد



خواهم  تمام آنچه من در اين جا مي. كند قي پيدا ميكسي ديگر اين خدمت را براي او انجام دهد، او به ازاي اين كار ح

  .بگويم اين است كه خدمت دالالن حقي در خود دارد

ها دالالن را انگل بخوانيم، سوال اين است كه كدام يك از اين دو انگل تقاضاي  چون سوسياليست با اين احوال اگر هم

  ؟ كمتري دارند

با ) دهد؟ ن طور نباشد مگر چه اشكالي در استدالل من رخ ميكنم آزاد است و اگر اي كه من فرض مي( تجارت

بيني نيازها و  ها، تعيين روزانه وضعيت محصول، دريافت گزارش از همه نقاط دنيا، پيش منفعت شخصي، مطالعه فرصت

دارد  ا واميجا شريكاني دارد و منفعت شخصي او ر  هايش را حاضر يراق دارد، در همه او همه اسب. رود احتياط به پيش مي

تا به كمترين قيمت ممكن بخرد، همه عمليات را با كمترين هزينه ممكن اجرا كند و به باالترين نتيجه با كمترين زحمت 

نه تنها بازرگانان فرانسه كه بازرگانان سراسر دنيا نگران تهيه توشه فرانسه در وقت ضرورت هستند؛ اگر منفعت . برسد

دارد  رشان را با كمترين هزينه به پيش ببرند، رقابت ميان آنها به همان ميزان آنها را واميدارد كه كا شخصي آنها را وامي

رسد، منفعت تجار در اين است كه آن را هر  ها مي وقتي گندم. تا به مشتريان نيز اجازه كسب حداكثر منفعت را بدهند

. صتي بود همان مسير را بار ديگر تكرار كنندچه زودتر بفروشند تا ريسكش را بپوشانند، سودش را كسب كنند و اگر فر

كنند و هميشه از جايي شروع  ها، غذا را در سراسر جهان پخش مي گذاران بخش خصوصي با مقايسه قيمت سرمايه

شود؛ بنابراين هيچ سازماني قابل تصور نيست كه بهتر  كنند كه كميابي بيشتر است؛ چرا كه نياز بيشتري حس مي مي

ها قابل درك نيست، به وضوح از اين حقيقت بر  را رفع كند و زيبايي اين سازمان كه براي سوسياليستبتواند گرسنگي 

نقل، انبار، حق كميسيون و  و درست است كه مشتريان به تجار به خاطر باربري، حمل. آيد كه آزاد و مختارانه است مي

نقل سر باز  و كند از پرداخت حق حمل مصرف مي پردازند؛ اما در كدام نظامي، كسي كه گندم چيزهاي ديگر پولي مي

شود، اين  نيز ضروري است؛ اما تا آنجا كه به دالالن مربوط مي» ارائه خدمت«زند؟ البته عالوه بر آن، پرداخت حق  مي

گران  يابد؛ و تا آنجا كه به عدالت مربوط است، امر عجيبي است كه صنعت كاهش مي» حداقل ممكن«مقدار با رقابت به 

  .گران پاريس هستند پاريس به تجار مارسي خدمت نكنند، در حالي كه تجار مارسي در خدمت صنعت

شود؟ خواهش  ها، دولت جاي تجار بخش خصوصي را در امر تهيه آذوقه بگيرد، چه مي اگر طبق برنامه سوسياليست

آيا قيمت، قيمت . گيرد ميكنم به من نشان دهيد كه هر اقتصادي كه براي مردم در نظر داريد كجا قرار  مي

هزار شهرداري در روزي معين، روز نياز به گندم،  كه نمايندگان چهلرا ها خواهد بود؟ تصور كنيد وضعيتي  فروشي خرده

نقل اثر  و آيا اين وضعيت اقتصادي جديد بر قيمت حمل. روند؛ اثر اين وضعيت را بر قيمت تصور كنيد به اودسا مي



كردن براي تمام   توان ضرورت هزينه هاي كمتر، ملوانان كمتر، انبارهاي كمتر نياز است يا آيا مي گذارد؟ آيا به كشتي نمي

گذارد؟ آيا نمايندگان شما و مردم براي هيچ به اودسا  سازي بر سود تجار اثر مي اين چيزها را كنار گذاشت؟ آيا ذخيره

خواهند زندگي كنند؟ آيا نبايد هزينه آنها را داد؟ شما  ها نميروند؟ آن روند؟ آيا آنها سفرشان را با عشقي برادرانه مي مي

گيرند و آن را ضمانت  اي باشد كه تجار مي ها هزاران بار بيش از دو يا سه درصد بهره كنيد كه اين هزينه فكر نمي

  كنند؟ مي

اي  عدالتي و سوءاستفاده به بي .تازه به دشواري وضع آن همه مالياتي فكر كنيد كه براي توزيع آن همه غذا مورد نياز است

  .به سهمگيني مسووليتي فكر كنيد كه دولت بايد بر دوش كشد. كه عضو جدانشدني چنان كار عظيمي است فكر كنيد

هاي توده  اند، كساني كه در زمانه محنت اين مزخرفات را در ذهن هايي كه اين بالهت را اختراع كرده سوسياليست

اي، چنين ظلم به زباني وجود دارد و آن  خوانند؛ اين جا خطري واقعي در چنين استفاده مي» نگر آينده«اند، خود را  كاشته

توانند  يعني اين مردان بهتر از مردم عادي مي» نگر  آينده«. كند خطر آن كلمه و استدالل نهفته در پس آن را تهديد مي

اند؛ و اگر خدمات خصوصي كه خصوصيتي  سده خويش آينده را ببينند؛ و يعني تنها خطاي آنها اين است كه جلوتر از

در ذهن و دانش . اند ها بسي عقب مانده اند، تقصير، متوجه مردمي است كه از سوسياليست انگلي دارند، هنوز محدود نشده

م دانم كه به كدام عهد بربريتي بايد بازگرديم تا به آن سطح از فه ، دقيقا عكس اين مطلب درست است و من نمي»من«

  .ها باشد برسيم كه قابل قياس با سوسياليست

كنند كه  آنها درك نمي. كنند احزاب جديد سوسياليست به طور متداوم با نهادهاي آزاد در جامعه امروز مخالفت مي

پردازشان  تر از هر آن چيزي است كه آنها در ذهن خيال يك جامعه آزاد در حقيقت نهادي مشاركتي بس بزرگ

  .سازند مي

  :ريد اين نكته را با مثالي روشن سازمبگذا

اي از زمين باشد كه  خواهد يك دست لباس بپوشد، بايد قطعه خيزد و مي براي انسان وقتي صبح از خواب بر مي

هاي گوسفند بايد بر آن چريده باشند؛ بايد  كشي، آماده براي كشت و با گياهان خاصي كشت شده باشد؛ گله محصور، زه

چيده باشد؛ اين پشم بايد ريسيده، بافته، رنگرزي و تبديل به پارچه شده باشد؛ اين پارچه بايد بريده، آنها را   كسي پشم

و اين سلسله كارها نياز به انبوهي از ديگران دارد؛ كساني كه از ابزارهاي كشاورزي، آغل . دوخته و لباس شده باشد

اگر جامعه واقعا . كنند ها و چيزهايي ديگر استفاده مي آالت دوخت، گاري سنگ، ماشين گوسفندان، كارخانجات نخ، زغال



يك نهاد مشاركتي نباشد، هر كسي كه بخواهد يك دست لباس بپوشد بايد همه اين كارها را به تنهايي انجام دهد، از 

  .شود خورد تا آخرين سوزني كه نخ مي اولين كلنگي كه بر زمين مي

شخصه متمايز كننده نوع بشر است، اين كارها در ميان كثيري از اما با افتخار به آمادگي براي مشاركت كه م

كنند تا آنجا  بندي كارها ميان خود را براي هدفي مشترك بيشتر و بيشتر مي كارگران تقسيم شده است و آنها اين تقسيم

اله توزيع پس از آن مس. شود شود و صنعتي جديد برپا مي رود كار تخصصي خاصي ايجاد مي كه وقتي مصرف باال مي

دوست دارم بدانم اگر اين نهادي . عايدات است كه مبتني بر ارزش سهم مشاركت هر كس در كل كار انجام شده است

  اش را نيز از هيچ توليد نكرده ترين ماده اوليه توجه كنيد، از آنجا كه هيچ كارگري كوچك مشاركتي نيست، چيست؟

توانند  ترك ياري دهند تا به هدفي مشترك برسند؛ و توجه كنيد، همه مياست، آنها مجبورند كه يكديگر را با خدمات مش

قدر مهم شود  نقل آن و اگر مثال در مسير كار، حمل. به همه فرض كنند» دالالن«نسبت هر گروه به ديگران را مثل نسبت 

از ديگران » تر انگلي«نفر اول كه نفر اول را به كار گيرد، ريسندگي نفر دوم را و دوخت نفر سوم را؛ به كدام دليل بايد 

اش را وقف آن كار نكرده است؟ آيا او وقت و  نقل نيست؟ آيا كسي وقت و زندگي و خوانده شود؟ آيا نيازي به حمل

اند؟ آيا به  اند يا فقط كاري متفاوت كرده اش را از مشاركت دريغ داشته است؟ آيا ديگران كاري بيشتر از او كرده زندگي

قيمت را «شود؛ سهمي كه مبتني بر قانوني است كه  شان از عايدي پرداخت نمي حو برابري بر اساس سهمهمگي آنها به ن

؟ آيا اين تقسيم كار و اين آرايش كه در كمال آزادي رخ داده است، هدف مشترك را »كند پس از معامله تعيين مي

ريزي بيايد و مستبدانه آرايش  ه به بهانه برنامهبرآورده نكرده است؟ آيا با همه اينها ما به سوسياليستي نيازمنديم ك

هاي جمعي كند و روند  هاي مجزا را جايگزين تالش مختارانه ما را به هم بريزد و مهر پايان بر تقسيم كار بزند و تالش

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

كنند و  خود معامله مي  كنند، با مسووليت شوند، جايشان را خود انتخاب مي همه در آن به اختيار وارد و خارج ميچون 

كنند؟ آيا مشاركتي كه سزاوار اين نام باشد، آني است كه يك به اصطالح  منافع شخصي خود را در آن دخيل مي

آيد تحت  د و همه نوع بشر را چنانكه از آن سخنان برميطلب بيايد و فرمول و خواسته خود را بر ما تحميل كن اصالح

  فرمان خود بگيرد؟

پنداري  يابد كه آنها بر چيزي جز خودمنزه انديشه را بيازمايد، بيشتر درمي» نگر آينده«هر كس بيشتر اين مكاتب 

  .غافالنه و تمايل به قدرتي استبدادي به نام اين تنزيه تكيه ندارند



ها را  ام كه صاحبانش رسانه آن را در مقابل مدعياتي نوشته. ين وجيزه را بر من ببخشاينداميدوارم خوانندگان ا

 .كنند اند و به صورت جدي آزادي كار و مبادله را تهديد مي گرفته

 

        ايجاد مانع در تجارتايجاد مانع در تجارتايجاد مانع در تجارتايجاد مانع در تجارت

و سرمايه خود را  عمر) ؛ آقايِ شارل دوپن اين نام را جعل كرده استاين نام را من به وي نداده ام( 3گر آقاي حمايت

در حالي است كه  اين. هاي معدن واقع در زمين خود را استخراج و به آهن تبديل كند در اين راه صرف كرد كه سنگ

در مقايسه با آقاي  است؛ از اين رو،تري را براي آنان فراهم كرده  بو شرايط مناس است تر بوده ها مهربان طبيعت با بلژيكي

اين امر به اين مفهوم است كه  .ها بفروشند توانستند آهن خود را با قيمت بهتري به فرانسوي مي ها ، بلژيكيگر حمايت

دست  هها قادر بودند از طريق خريد از مردم خوب سواحل شمالي فرانسه و بلژيك، با كار كمتر، آهن بيشتري را ب فرانسوي

گر  آقايِ حمايتبرداري كامل را از اين وضعيت نموده و  رهشخصي ناشي از اين امر، آنان بهبنابراين با توجه به منافع . آورند

كه شخصاً  بودزنان  ها، آهنگران و شخم سازان، مكانيك سازان، كارگران معادن آهن، ارابه گروه كثيري از ميخشاهد هر روز 

گر از اين وضعيت  ايتو البته آقاي حم ؛هاي خود به دنبال تامين آهن مورد نياز خود از بلژيك بودند يا از طريق واسطه

  . خرسند نبود

اين تجاوز به خود را ) با توسل به زور(وي در پي آن بود تا با اين وضعيت مقابله كرده و از طريق فيزيكي  ،در ابتدا

لذا . توانست انجام دهد مي ترين اقدامي بود كه اين كمتوجه به صدماتي كه تنها متوجه وي بود،  متوقف سازد و در واقع با

هايم را برخواهم داشت و در صورت مواجهه با اولين كارگر  تير و فشنگ مجهز خواهم كرد، هفت خود گفت كه خود رابا 

او را خواهم كشت چرا كه آنان بيش از هر چيز به فكر سود و منافع خود هستند و .. .ساز، مكانيك ساز، ارابه ، ميخگريآهن

  . اين كار من، درسي خوب به آنان خواهد داد

ش خطور كرد و لحظاتي تامل كرد كه اين امكان نيز ا ناگهان فكري به ذهن ،سازي خود بود گامي كه در حال آمادههن

وطنان وي و همچنين دشمنان او نيز در مقام دفاع از خود برآمده و نه تنها اجازه ندهند تا من آنان را  وجود دارد كه هم

كار ه مستخدمان خود را هم ب ي اگر من همه ،عالوه بر آن. بكشند بكشم بلكه ممكن است قضيه معكوس شده و آنان مرا

هاي زيادي را بر من تحميل  مراحل مذكور، هزينه توانيم از تمامي مرزها دفاع كنيم و باالخره اين كه تمامي نمي ما ،گيرم

  . خواهد كرد كه بهاي آن بيش از ارزشي است كه اين كار براي من خواهد داشت

                                                 
  . مورد حمايت قرار داد ،ه اين امرطرفدار نظريه حمايتي بر اين اعتقاد است كه صنايع داخلي را بايد با بستن گمرك بر روي واردات و تشويق ب. 3



اي درخشان در  ديگران آزاد گردد كه ناگهان ايدهرفت كه خود را مستعفي نموده و همانند  مي گر آقاي حمايت

  . ش خطور كردا ذهن

او از خود پرسيد كه قانون چيست؟ . در پاريس وجود دارد سازي بزرگ قانون يِ كارخانهخاطر آورد كه يك او به 

ي برا. افراد ملزم به اطاعت و تبعيت از آن هستند ي بد، همهمعياري است كه هرگاه به اطالع عموم برسد، اعم از خوب يا 

سازمان يافته است كه براي ايجاد آن نيرو، از مردم پول و نيروي انساني دريافت شده  اجراي اين قانون يك نيروي پليس

  . است

ورود و (بر اين كه  اي دريافت كند مبني در پاريس مصوبه سازي قانون يِ كارخانهوي در اين انديشه بود كه از اين 

  : توانست نتايج ذيل را براي او در پي داشته باشد مي اين اقدام وي. آهن بلژيك ممنوع اعالم گردد) خروج

با . دولت جايگزين تعداد اندك مستخدماني خواهد شد كه من قصد داشتم به سرحدات بفرستم -

 كه از من نافرماني.. .ها و انيكسازان، مك آهنگران، ميخ ن از فرزندانِسپاهي متشكل از هزاران َت

ليون فرانك مي 25 ،هزار افسر گمرك 20سپس جهت حفظ شرايط روحي و بهداشت اين . كردند مي

اين اساس، حمايت بهتري نيز صورت خواهد  بر. دريافت خواهد شد.. .زنان و از همين آهنگران، شخم

  . اي نيز براي من نخواهد داشت هگرفت و هيچ گونه هزين

  . گري كارگران معدن قرار نخواهم گرفت معرض خطر ناشي از وحشي من در -

  . من آهن خود را به قيمت موردنظر خود خواهم فروخت -

اين به آنان خواهد . من از اين كه شمار زيادي از مردم اين گونه فريب خورده اند، لذت خواهم برد -

گرچه اين . روپا قلمداد كنندآموخت كه همواره خود را مناديان، پيشروان و مشوقان توسعه در ا

  . ارزد مي حركت دشواري است ليكن به زحمت امتحان آن

شايد من يك بار ديگر هم اين داستان تاريك و معامالت مخفيانه . (رفت سازي قانونيِ  كارخانهگر به  لذا آقاي حمايت

وي بحث ) ور آشكار براي همگان بيان كنمه طهايي را كه او برداشت را ب گامخواهم  مي را بازگو كرده باشم ليكن اين بار

  : گذاري مطرح كرد نمايندگان مجلس قانون ،زير را با عالي جنابان

گردد تا من نيز مجبور به فروش  مي شود و همين امر سبب مي فرانك فروخته 10آهن بلژيك در فرانسه به قيمت «

ليكن به دليل وجود  ،فرانك بفروشم 15قيمت  ترجيح من اين است كه آهن خود را به. ت شوممآهن خود به همين قي

. ورود آهن بلژيكي را به فرانسه ندهد ي لذا خواستار ايجاد قانوني هستم كه از اين پس اجازه. توانم نمي آهن لعنتي بلژيكي



بر خواهد  فرانك افزايش خواهم داد و اين امر نتايج ذيل را در 5در اين صورت بالفاصله من قيمت كاالي خود را به ميزان 

  : داشت

 15فرانك مبلغ  10براي فروش به عموم عرضه نمايم، به جاي  ي كهآهنكيلوگرم در ازاي هر يكصد  -

  . فرانك دريافت خواهم كرد

  . من بزودي ثروت بيشتري كسب خواهم كرد -

  . ميزان استخراج از معادن خود را افزايش خواهم داد -

كه اين امر امتياز ) خرج كردن پول بيشتر. (كرديزان بيشتري هزينه خواهيم م ما من و كاركنان -

به . محسوب خواهد شد از محلِ اقامت ما تا شعاع چندين مايلكاالها و خدمات  كنندگانِ اي براي عرضه ويژه

تري خواهند داشت و سفارشات بيشتري را به صنايع خواهند داد و به  كنندگان بازار بزرگ تبع آن، اين عرضه

اين مسكوكاتي كه شما به داخل صندوق من خواهيد . در سراسر كشور گسترده خواهد شد تدريج اين فعاليت

شود و دواير بي شمار متمركزي را ايجاد  مي انداخت، به مثابه سنگي است كه به درون يك درياچه انداخته

  ».ت مختلف متاثر و روشن خواهد كردخواهد كرد كه فواصل زيادي را از جها

سادگي با وضعِ يك  را بهيك ملت ثروت توان  مي حور از اين سخنرانيِ مهيِج و مشعوف از اين كهسازندگان قانون، مس

انداز براي چيست؟  آنان اعالم كردند اين همه بحث پيرامون كار و پس. به نفع اين محدوديت راي دادند قانون افزايش داد،

تواند همان كار را انجام  مي يا مصوبه فرمانالي كه يك هاي دردآور براي ثروت ملي دارد در ح ونه شيوهچه مزيتي اين گ

  دهد؟ 

بيني كرده بود را عملي كرد و در عين حال پيامدهاي  گر پيش انون تمامي عواقبي كه آقاي حمايتو در واقع ق

 هم چه وي داليل نادرستي ارائه نكرده ولي داليل وي كامل اگر بخواهيم عادالنه قضاوت كنيم گر. ديگري نيز داشت

هاي پنهاني كه قابل رويت  ، به آثاري كه قابل شهود است، اشاره كرده و به سايهامتيازاو براي درخواست يك . نيست

كه بر ماست . او تنها به دو فرد اشاره دارد، در حالي كه در واقع سه فرد در موضوع قرار دارند. است نكردهنيستند، توجهي 

  . از پيش طراحي شده نسبت به تصحيح آن اقدام كنيم خواه به طور غيرارادي و خواه به صورت

شان  مزيتي را براي او و افرادي كه براي ،گر انداخته شده به صندوق آقاي حمايت قانون موجب فرانكي كه به 5بله، 

، آثار فرانك ثروت جديد از ماه فرود آيد 5شد كه  اگر فرمان يا قانون موجب مي. ايجاد اشتغال نموده، ايجاد كرده است

د بلكه از جيب يك اسرارآميز از ماه پائين نيامده ان صدها مسكوكاين بدبختانه . شد نميخنثي  خوب آن با هرگونه آثار بد



در آمده كه امروزه آن را  سيرت نيك يك سازنده و در يك كالم از جيب جيمز.. .ساز و ساز، آهنگر، ارابه كارگر آهن، ميخ

با آشكار شدنِ اين . دهد ها را از دست مي شود، اين پولاش  تر نصيب بيش از آهنحتي يك ميلي گرم آن كه بدون 

برابري  سيرت نيك گر با ميزان ضرر جيمز سود آقاي حمايتشود؛ اگر  ميتغييرات اساسي له دچارِ أيِ موضوع مس جنبه

 نايع داخلي انجام دهد، جيمزفرانك در جهت ترغيب ص 5با آن تواند  مي گر كاري كه آقاي حمايتكند آنگاه هر آن  مي

و آثاري هم در در واقع سنگي در يك نقطه از درياچه انداخته شده . ت چنان اثري بگذاردتوانس مي نيز سيرت نيك

درياچه سويِ ديگرِ ولي اين امر تنها از آن جهت صورت گرفته كه انداختن سنگ در آن اي از درياچه گذاشته است؛  گوشه

  . ه استودب ممنوعبه موجب قانون 

نتيجه كل اين روند بنابراين . برابري مي كندقابل رويت است، با سودي كه قابل رويت نيست، زياني كه از اين رو 

  . كه اين اقدامات از طريق قانون ارتكاب يافته و مبناي قانوني داردتر آن آور قتاست، اما رغيرعادالنه 

د همواره در سايه پنهان بوده است كه بايد آن را در اينجا من گفته ام كه سومين فر. اما اين همه موضوع نيست

سپس ما نتايج حاصله از كليت . فرانكي را براي ما آشكار سازد 5تواند دومين ضرر  مي ظاهر كنم به طوري كه فرد سوم

  . موضوع را به صورت يك مجموعه خواهيم ديد

گرديم به زماني كه هنوز آزاد  مي ما باز(. استه فرانك به عنوان محصول كار خود بدست آورد 15 سيرت نيك جيمز

؛ اين پول بخشي از كند مي فرانك خريداري 10را به قيمت  كاله زنانهكند؟ او يك  مي فرانك خود چه 15او با اين  .)بود

 5او هنوز هم . شود ميصدها كيلوگرم آهن بلژيكي دالالن نهايتاً صرف واردات  يِ هايي است كه مستقيماً يا به واسطه پول

آن چيزي است كه مشهود اين و (فرانك باقي مانده را در درون رودخانه نخواهد انداخت ليكن  5او . فرانك در اختيار دارد

به عنوان مثال به . كنندگان يا سايرين در ازاي رضايتمندي خود اعطاء خواهد كرد اين مبلغ را به برخي توليد او) نيست

   .اثر بوسو» جهانتاريخ گفتاري بر «ه از يك انتشاراتي براي يك نسخ

  : يعني . فرانك ترغيب كرده است 15اين او صنايع داخلي را به ميزان بنابر

  پاريسي  فروشِ كالهفرانك به  10 -

  انتشاراتي يِ  موسسهفرانك به  5 -

  : يعني. است او منديِ ضايتيِ ر چيز به دست آورده است كه مايهفرانك دو  15اين جيمزِ نيك سيرت در ازايِ 

  يكصد كيلوگرم آهن  -

  يك كتاب  -



  .شود حاال فرمان صادر مي

  افتد؟  مي دهد؟ براي صنايع داخلي چه اتفاقي مي روي سيرت برايِ جيمزِ نيك چه اتفاقي

به جز گر براي خريد يكصد كيلوگرم آهن، در واقع  فرانك به آقاي حمايت 15دادن  ازايِ، در سيرت نيك جيمزِ

استفاده از يك كتاب يا هر  يِ او بهره. برد نصيب نمي اي در حال حاضر هيچ چيز اضافه ،از اين آهن مدنظر است اي كه بهره

توانيد با آن موافقت  نمي ؛شما با اين ايده موافق هستيد. دهد مي فرانك را از دست 5او . دهد مي هدف مشابهي را از دست

شود، در  مي ها داريد كه هنگامي كه ممانعت از تجارت سبب افزايش قيمتشما مجبور هستيد موافقت خود را ابراز . نكنيد

 شود ميزان تفاوت نصيب صنايع داخلي مي كننده، ميزان تفاوت را پرداخت خواهد كرد، در حالي كه گفته واقع مصرف

  . شود مي

به ميزاني ترغيب خواهند  نه، صنايع داخلي اين تفاوت را بدست نخواهند آورد زيرا از زمان صدور حكم قانوني تنها

  . فرانك 15گرفته يعني به ميزان  مي شد كه پيش از آن نيز صورت

به استخراج و ذوب فلزات تخصيص خواهد يافت در  نيك سيرت فرانك جيمزِ 15تنها از زمان صدور حكم قانوني، 

  . شد مي فروش زنانه و انتشاراتي تقسيم از آن ميان كاله حالي كه قبل

هنِ بلژيكي و اقدامي كه در ممانعت از واردات آدر مرز در اعمالِ زور گر  آقاي حمايتور شود كه اقدامِ ممكن است تص

برخي . متفاوت مورد قضاوت قرار گيرندبايد  مي ز نقطه نظر اخالقيشود، ا به موجبِ قانون به چنين ممانعتي منتهي مي

 گيرد، جنبه غيراخالقي خود را از دست مي قانوني به خود مردم بر اين باورند كه دزدي و غارت به محض اين كه صورت

در عين حال يك چيز قطعي است و . توانم تصور كنم نمي را از اين وضعيت تري دهنده من شخصاً وضعيت هشدار. دهد مي

  . آن اين كه نتايج اقتصادي آن يكسان خواهد بود

باشيد، نگاه كنيد ولي اگر بخواهيد آن ديدگاه را  شما ممكن است به اين مسئله از هر ديدگاهي كه عالقه داشته

بيطرفانه مورد ارزيابي قرار دهيد، درخواهيد يافت هيچ مزيتي بر دزدي و غارت چه به صورت قانوني و چه غيرقانوني 

صنايع ا و صنايعِ او، يا به بيانِ شم گر آقاي حمايتنصيبِ فرانكي  5 كه به هرحال سودمنكر اين نيستيم  ما. وجود ندارد

كه  نيك سيرت يكي براي جيمزِ: كنيم كه اين امر سبب دو ضرر نيز خواهد شد مي اما مجدداً تصديق. شده است داخلي

براي صنايع داخلي  يو ديگر استپرداخته  مي فرانك براي آن 10پردازند كه پيش از اين  مي فرانك را براي چيزي 15

هاي شما انتخاب خود را انجام دهيد كه كدام يك از اين ضرر. كنند مين ها را دريافت است كه از اين پس اين تفاوت

  . پذيريم مي مذكور جبران كننده خسارت ناشي از سودي است كه ما



 اگر قرار بود، زور مولد باشد، فرانسه. بكارگيري زور، مولد نخواهد بود ليكن مخرب خواهد بود: اخالقي) نتيجه(

  .بود مي هست،كه ه بايست بسيار ثروتمندتر از آنچ مي

   

        ماشين هاماشين هاماشين هاماشين ها •

دهند و  مي شود؛ كارشان را از دست مي قدرت روزافزون آنها هرساله باعث فقر ميليون ها كارگر! لعنت بر ماشين ها "

  "!به تبع آن درآمدشان را و به تبع آن نان خود را؛ لعنت بر ماشين ها

  .يابد مي بازتاب آن در مطبوعات انعكاس شود كه مي اين ناله اي است كه از يك انتقاد ناآگاهانه ناشي

  !اما نفرين كردن ماشين ها نفرين بر تفكر انساني است

ممكن است شخصي را يافت كه مطلقاً بتواند با چنين آموزه اي زندگي  كند اين است كه آيا اصالً مي آنچه مرا متحير

  كند؟

آن چيست؟ نتيجه اين است كه فعاليت،  اگر اين تحليل درست باشد نتيجه دقيق و منطقي ،در آخرين مرحله

سالمتي، ثروت و شادي تنها براي ملت هاي نادان و دگم امكانپذير است كه خداوند به آنها هداياي مصيبت بار فكر 

از . كردن، مشاهده كردن، طرح ريزي كردن، اختراع كردن و كسب بهترين نتايج با كم ترين زحمت ها را نداده است

آيد كه به دنبال آهن، آتش، باد،  مي فقر و ركود نتيجه اجتناب ناپذيري است كه به سر هر ملتيطرف ديگر بدبختي، 

عالوه بر منابع طبيعي خود باشد و در  -و در يك كالم نيروي طبيعت -الكتريسيته، مغناطيس، قوانين شيمي و مكانيك

  ."كند يك حيوان منحرف است مي فكرهر انساني كه " :گويد مي واقع به جاست با سخن روسو همداستان شويم كه

كنند از  مي انديشند و اختراع مي اگر اين نظر درست باشد و تمام انسان هايي كه. شود نمي اما قضيه به اينجا ختم

به ؛ هستندنيروهاي طبيعي و همكاري با آن  استفاده ازهر لحظه از زندگي شان كه در پي  و در اولين تا آخرين شان

كار يدي خود يا كاري كه ديگران بايد به دنبال آن اند كه كار بيشتري را با زحمت كمتري انجام بدهند؛  دنبال آن اند كه

با حداقل ميزان كار به بيشترين ميزان رضايت نايل شوند؛ به دنبال آن اند كه ال كاهش دهند؛  را براي وي انجام دهند

ند دقيقاً به خاطر همين آرمان هوشمندانه پيشرفت كه به ا اطتمام انسان ها در راه انحط كه پس ما بايد نتيجه بگيريم

  .دهد مي رسد تك تك انسان ها را شكنجه مي نظر



از سرزمين ماشين بايد ) شهر صنعتي انگلستان(ساكنان لنكستر كه توان به نحو مكانيكي استدالل كرد  مي در نتيجه

ه طور يا استدالل كنيم كه ب؛ هستند بروندماشين ها ناشناخته  جايي كهبه ايرلند،  بهند و به دنبال كار نزده خود فرار ك

  .شود مي كند و تمدن در دوران جهل و بربريت شكوفا مي تاريخي سايه بربريت عصر تمدن را تاريك

دهد كه براي حل اين مشكل  مي كند و هشدار مي آشكارا در اين حجم از تناقض چيزي وجود دارد كه ما را متعجب

  .ي وجود دارد كه كامالً روشن نشده استيك عنصر اساس

كنم تا حدودي  مي من تالش. قرار دارد ،شود نمي شود، آنچه ديده مي وراي آنچه ديده: تمام ابهام قضيه در اين است

  .استدالل من چيزي نيست جز تكرار استدالل هاي قبلي زيرا مسأله شبيه همان هاست. موضوع را روشن كنم

در نتيجه ي آن شوند كه  مي عي دارند كه اگر به زور جلوي آنها گرفته نشود وارد معامله ايانسان ها يك تمايل طبي

، چه اين معامله با يك توليد كننده خارجي مقتدر باشد يا با يك خواهند را در ازايِ كار كمتر به دست آورند آنچه كه مي

  .توليد كننده مكانيكي توانا

در هر دو مورد نكوهش در مورد كم . ل اقامه شده در هر دو مورد شبيه استاعتراض تئوريك كه در برابر اين تماي

  .با اين وجود اثر عملي آن كم شدن شغل نيست بلكه آزاد شدن افراد براي ساير مشاغل است. شدن شغل است

خارجي قانونگذار جلوي رقابت . شود مي كه در هر دو مورد مطرح - قدرت يا زور- و در عمل مانع مشابهي وجود دارد

چه ابزارهاي ديگري را براي سركوب ميل طبيعي انسان ها براي دور . كند مي گيرد و رقابت مكانيكي را ممنوع مي را

  توان به كار برد؟ مي كردن از آزادي شان

ا زند و به غر زدن در مورد ساير رقابت ه مي در بسياري از كشورها قانونگذار تنها بر يكي از انواع اين رقابت ها ضربه

  .كند مي كند كه قانون گذار در اين كشورها متناقض عمل مي همين موضوع به تنهايي اثبات. كند مي اكتفا

اگر اينچنين نبود نوع بشر از بين رفته . در يك روش اشتباه هميشه تناقض وجود دارد. كند نمي اما اين ما را متعجب

پوچي و : من در جايي گفته ام. شتباه به طور كامل اجرا شودتوان ديد كه يك اصل ا مي نه ما هرگز ديده ايم و نه. بود

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

  .اجازه بدهيد به استدالل خودمان بپردازيم؛ خيلي طوالني نيست

كند كه با  مي كنيم ترتيبي را ابداع مي اما حاال فرض. بودكارگر  دودرآمد دو فرانك داشت كه  سيرت نيكجيمز 

كند و  مي رسد؛ يك فرانك پس انداز مي سپس وي به همان نتيجه. دهد مي طناب ها و وزنه ها كار خود را به نصف كاهش

  .كند مي يك كارگر را اخراج



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

! كند مي ببينيد چگونه تمدن انسان ها را بدبخت": گويند مي بينند مي در حالي كه فقط اين روي سكه رامردم 

تفكر انساني يك برتري ايجاد كرده و يك كارگر براي هميشه به ورطه فقر و ! ببينيد چگونه آزادي سم مهلك برابري است

تواند به آنها چيزي  نمي ر را در استخدام خود نگه دارد وليهنوز بتواند هر دو كارگ سيرت نيكشايد جيمز . فالكت افتاده

 دهند و كار خود را با قيمت كمتر پيشنهاد مي بدهد زيرا دو كارگر با هم مسابقه) معادل نيم فرانك(بيش از نفري ده سو 

  ".سازيمما بايد جامعه را از نو ب. شود مي اينگونه است كه ثروتمند، ثروتمندتر و فقير، فقيرتر. دهند مي

خوشبختانه هم فرض و هم نتيجه هر دو اشتباهند زيرا آن روي سكه ! يك نتيجه دقيق و يك فرض ابتدايي ارزشمند

  .و آثار تبعي اين پس انداز مغفول مانده سيرت نيكيك فرانك پس انداز شده جيمز  :شود است نمي آنچه ديده

لزومي به پرداخت بيش از يك فرانك براي كار يدي براي در نتيجه اختراع خود ديگر  سيرت نيكاز آنجايي كه جيمز 

بنابراين اگر در جايي كارگر بيكاري وجود دارد كه در . ماند مي رسيدن به همان نتيجه ندارد، يك فرانك براي وي باقي

اين . دهد مي ادپيشنه] در ازاي كار[كند، يك سرمايه دار هم وجود دارد كه فرانك مازاد خود را  مي بازار كار خود را عرضه

شوند و مثل روز روشن است كه بين عرضه و تقاضا براي كار و بين  مي دو عنصر با يكديگر تالقي پيدا كرده و تركيب

آن اختراع و كارگري كه به وي يك . عرضه و تقاضا براي درآمد رابطه اي وجود دارد كه به هيچ وجه تغيير نكرده است

كارگر دوم هم كه فرانك دوم به . دهند مي رسيد انجام مي ا كه با دو كارگر به پايانفرانك پرداخت شد اكنون كار قبلي ر

  .دهد مي وي پرداخت شد اكنون كارهاي جديدي انجام

به عبارت ديگر آن : پس چه چيزي در جهان عوض شده است؟ يكي از آنها رضايت عمومي است كه بيشتر شده است

  .مجاني براي نوع بشر اختراع يك موفقيت رايگان است، يك منفعت

  :توانيم اين نتيجه را بگيريم مي از شكلي كه استداللم را طرح كردم

چه به طور  طبقه كارگر اگر. گيرد مي اين سرمايه دار است كه تمام منافع حاصل از اختراع ماشين ها از وي نشأت

ديديم آنها قسمتي از صنعت ملي را مجدداً موقت از سرمايه داران آسيب ببينند و سودي از آنها نبرند ليكن مطابق آنچه 

  .افزايش دهندالبته بدون آن كه آن را بدون اينكه آن را از بين ببرند و  دهند تخصيص مي

تنها هدف آن مبارزه با ضربه ناآگاهانه اي است كه بسيار . پاسخ به تمام اشكاالت و ايرادات در حيطه اين مقاله نيست

اي كارگر مزد  همزمان با بيكار كردنِ عدهيك ماشين جديدكه خواهم اثبات كنم  مي من .خطرناك و كامالً گسترده است

شوند تا چيزي را كه قبل از اختراع توليد آن  مي اين كارگران و اين پول ها با هم تركيب. كند ها را هم تامين مي آن



راع افزايش رضايت با همان ميزان كار و چيزي كه در پي دارد اين است كه نتيجه نهايي اخت. ممكن نبود توليد كنند

  .است

  برد؟ مي چه كسي ازاين رضايت بيشتر بهره

برد و اين  مي شود ماشين را به كار بگيرد بيشترين بهره را مي بله، ابتدائاً سرمايه دار، مخترع، اولين كسي كه موفق

. كند مي اني از ارزش محصول را پس اندازدر اين مورد همانگونه كه ديده ايم او ميز. جايزه ي تيزهوشي و شجاعت اوست

و به ميزاني كه ماشين ها كار كنند كارگر ) كند مي البته هميشه خرج و(كند  مي موضوع اين نيست كه چگونه آن را خرج

  .كند مي استخدام

پس از . پايين بياورد اش جويي همين ميزان صرفهكند قيمت فروش را تا ميزان  مي اما به زودي رقابت وي را مجبور

برد؛ خريدار محصول، مشتري، عموم مردم شامل كارگران  مي اين به بعد صرفاً مخترع نيست كه از نتايج اختراع خود سود

است كه براي تمام مصرف كننده ها يك اي  جويي صرفهشود  نمي و آنچه ديده. شوند مي و در يك كلمه نوع بشر منتفع

  .شان را گرفته بودند جايماشين ها برايِ كارگراني كه شود  مي حاصل يكند كه از آن درآمد مي صندوقي را ايجاد

يك محصول را با پرداخت دو فرانك از درآمدش به  سيرت نيكجيمز ) مي گرديم  به مثال خودمان بر( بنابراين 

ا به همان تا زماني كه او محصولش ر. اكنون به مدد اختراعش كار يدي تنها يك فرانك براي وي خرج دارد. دست آورد

اما يك . شود مي اين چيزي است كه ديده: شود مي قيمت بفروشد يك كارگر كمتر در توليد اين محصول خاص استخدام

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

شود  مي مجبور به كاهش قيمت محصول خود تا يك فرانك يرتس نيكجيمز  ،هنگامي كه در چرخه طبيعي وقايع

تواند يك فرانك را براي افزايش استخدام در سطح ملي در محصول  نمي پس او ديگر. انداز داشته باشد تواند پس نمي ديگر

حصول يك هر كسي كه براي خريد م. گيرد مي آورد؟ نوع بشر جاي او را مي اما چه كسي آن را به دست. جديد صرف كند

مجدداً اين چيزي . رود مي كند و الزاماً اين پس انداز به صندوق درآمدها مي انداز پردازد يك فرانك پس مي فرانك كمتر

  .شود نمي است كه ديده

كاهش قيمت سبب افزايش . دهد مي ممكن است كسي بگويد ماشين هزينه هاي توليد و قيمت محصول را كاهش

سبب افزايش توليد و سرانجام منتهي به استفاده از همان تعداد كارگر قبل از اختراع يا  شود كه به خودي خود مي مصرف

  .اين استدالل علمي نيست. كنند مي آنها در حمايت از اين استدالل به نوشته ها، مطبوعات و غيره استناد شود مي بيشتر



يا تقريباً ثابت باقي بماند ماشين به نتيجه اين استدالل اين است كه اگر مصرف يك محصول خاص مورد بحث ثابت 

  .زند ولي چنين نيست مي لطمه اشتغال

اگر با يك ماشين قيمت كاله بتواند به نصف برسد . فرض كنيد در يك كشور به خصوص تمام مردان كاله بگذارند

گفته شود بخشي از نيروي در اين مورد ممكن است . الزاماً اين نتيجه را ندارد كه دو برابر ميزان قبلي كاله فروخته شود

اگرچه در آن كشور الزاماً : ولي استدالل من اين است. بله طبق يك استدالل اشتباه چنين است. شوند مي كار ملي بيكار

 آنچه به صنعت ساخت كاله: ماند نمي خرند با اين وجود صندوق درآمدها دست نخورده باقي نمي همه يك كاله اضافه

 شود و به درآمد تمام نيروي كار كه ماشين آنها را غيرضروري كرده اضافه مي م مشتري ها افزودهرود به پس انداز تما نمي

  .شود مي شود و سبب گسترش تمام صنايع مي

اين . فرانك است 48امروز . فروختند مي فرانك 80من ديده ام روزنامه را به . و در حقيقت سير وقايع اينگونه است

فرانك  32كه حتما اينگونه نيست البته اين به اين معنا نيست، . مشتركين روزنامه است فرانكي براي 32يك پس انداز 

است اين است كه اگر اين پول وارد روزنامه نگاري مبرهن اما آنچه . پس انداز شده الزاماً وارد صنعت روزنامه نگاري بشود

هاي بيشتر صرف شود، فرانك ديگر براي  يك فرانك ممكن است براي خريد روزنامه. رود مي نشود حتماً جاي ديگري

. بنابراين تمام صنايع به هم وابسته و مرتبط اند. غذاي بيشتر، سومي براي لباس هاي بهتر و چهارمي براي مبلمان بهتر

كند همه را  مي آنچه يك نفر پس انداز. كنند كه با كانال هاي مخفي با هم ارتباط دارند مي آنها شبكه گسترده اي ايجاد

آنچه مهم است اين است كه به وضوح تشخيص دهيم كه هرگز، هرگز اقتصادها متأثر از قيمت شغل ها و . كند مي نتفعم

  .درآمدها نيستند

  

        اعتباراعتباراعتباراعتبار

در همه زمانها به خصوص در چند ساله اخير، مردم روياي جهاني كردن ثروت به وسيله جهاني كردن اعتبارات را در 

  .پرورانند مي سر

تظاهرات عليه نخست وزير گيزو كه ابتدا منجر به عزلِ او ( بود اگر بگوييم كه از هنگام انقالب فوريه اغراق نخواهد

، رسانه هاي پاريس بيش از ده هزار بروشور انتشار دادند كه در )توسط پادشاه فرانسه و بعد خلعِ خود پادشاه از قدرت شد

  .ستوده اند "مشكل اجتماعي"را براي آنها اين راه حل 



تواند به عنوان پايه اي  مي افسوس كه مباني اين راه حل صرفاً بر يك توهم بصري استواراست تا آنجا كه يك توهم

  .براي هر چيزي استفاده شود

كنند و پس از آن اسكناس را با سكه، و از اين دو  مي اشتباه اين افراد آن است كه به شدت پول را با محصوالت خلط

  .كنند مي سيدن به حقيقتي را پيش گويياختالط است كه آنها ر

در اين مورد مطلقاً ضروري است كه پول، سكه، اسكناس و ابزار ديگري را كه به وسيله آنها محصوالت دست به 

  .شوند فراموش كنيم تا بتوانيم فقط خود محصوالت كه سازنده جوهر واقعي وام هستند را ببينيم مي دست

گيرد، در حقيقت اين گاوآهن است كه  مي اه فرانك براي خريدن يك گاوآهن قرضزيرا هنگامي كه يك كشاورز، پنج

  .به او قرض داده شده است نه پنجاه فرانك

كند، اين نه آن بيست هزار فرانك است  مي و هنگامي كه يك بازرگان بيست هزارفرانك براي خريدن يك خانه قرض

  .ديدرمي آ او بلكه خانه است كه به تملك

  .شود مي راي تسهيل كردن ترتيبات ميان چند طرف به كار گرفتهپول تنها ب

پس  .پيتر ممكن است نتواند گاوآهنش را قرض بدهد اما جيمز ممكن است مايل به قرض دادن پول خود باشد

  .خرد مي كند و با پول خود گاوآهن را از پيتر مي او پول را از جيمز قرض كند؟ مي ويليام چه

  .كنيم كه محصولي به دست آوريم مي ما پول قرض .دهد نمي ول را به خاطر خود پول قرضاما در واقع هيچ كس پ

  .توان بيش از مقداري كه محصول موجود است، آن را دست به دست كرد نمي اكنون در هيچ كشوري

ر، توانند گاوآهن، خانه، ابزا نمي مجموع سكه و اسكناسي كه در گردش است هرچه باشد، مجموع قرض گيرندگان

  .، قرض بگيرندتوانند قرض دهند مي آذوقه يا مواد خامي بيشتر از مجموع چيزي كه قرض دهندگان

قرض گرفتني  بايد به خاطر داشته باشيم كه هر قرض گيرنده، يك قرض دهنده را پيش فرض خود دارد و اينكه هر

  .متضمن يك قرض است

نند پروسه را براي قرض گيرندگان و قرض دهندگان ؟ آنها مي توادر اين ميان چيستموسسه هاي اعتباري كار 

اما كاري كه آنها قادر به انجام آن نيستند افزايش . آسان تر كنند تا اين دو يكديگر را پيدا كرده و به فهم متقابل برسند

  .يكباره ي تعداد كل اشيايي است كه مي تواند قرض داده و قرض گرفته شود



بايد اين كار را انجام دهند، است كه  اصالح طلبان اجتماعيخوشنود كردن ي براي موسسه هاي اعتبارظاهراً چه  اگر

زيرا اين آقايان اصالح طلب هوس دادن چيزي كمتر از گاو آهن، خانه، ابزار، آذوقه، و مواد خام براي تمام كساني كه اينها 

  .را مي خواهند ندارند

  و آنها چه فكري براي انجام اين كار دارند؟

  .هايِ اعتباريِ مردم برايِ وام ولتتضمين د

. "ديده نمي شود"و چيزي كه  "ديده مي شود"بياييد عميق تر به قضيه نگاه كنيم، به چيزي كه اينجا هست و 

  .دو را ببينيم بياييد سعي كنيم هر

  .فرض كنيد تنها يك گاوآهن در تمام جهان وجود دارد و دو كشاورز هم آن را مي خواهند

جان، با صداقتش، با . خواهند آن را قرض كنند جان و جيمز مي. ا گاوآهن موجود در فرانسه استپيتر مالك تنه

 جلب اعتمادجيمز توان . است "اعتبار"او داراي . مي كند "اعتماد"يكي به او . امالك و خوش نامي اش، تضمين مي دهد

  .عي پيتر گاوآهنش را به جان قرض مي دهدبه طور طبي. ندارد يا حتي در هر حالتي غير قابل اتكا به نظر مي رسد

گاوآهنت را به جيمز قرض بده، ما حتي ": مي گويد اما حال، تحت القاي اجتماعي، دولت دخالت مي كند و به پيتر

و اين تضمين بيشتر از تضمين جان مي ارزد، زيرا جان تنها فرد مسئول  كنيمجبران خسارت را در صورت خسارت مي 

ثروت تمامي ماليات پردازان هستيم، اگر الزم  اختياردار، اما ما، حتي اگر هيچ چيز نداشته باشيم، براي عمل خود است

  ".را با پول آنها باز پس مي دهيم اصل و فرعباشد، ما 

  ."ديده مي شود"بنابراين پيتر گاوآهنش را به جيمز قرض مي دهد، اين مقوله اي است كه 

با ! ببينيد برنامه ي ما چقدر موفقيت آميز بود": ن مي كنند و مي گويندو اصالح طلبان اجتماعي خود را تحسي

تشكر از مداخله ي دولت كه به خاطر اين مداخله جيمز بيچاره اكنون يك گاوآهن دارد، او ديگر نبايد با دستانش بيل 

براي ملت به عنوان يك  بزند، او در ابتداي ساختن آينده و در افق موفقيت است، اين يك منفعت براي اوست و يك سود

  ."كل

  ."ديده نمي شود"كه  هستآقايان اصالح طلب، اين يك سود براي ملت نيست، زيرا چيزي ! نه

  .جان داده نشده استكه گاوآهن به جيمز داده شده است چون به  "ديده نمي شود"اين 

دن با دست است، جان اين اين ديده نمي شود كه اگر جيمز اكنون در حال شخم زدن با گاوآهن به جاي بيل ز

  .فرصت شخم زدن با گاوآهن را از دست داده و با بيل شخم مي زند



  .در نتيجه، چيزي كه يك نفر به عنوان وام اضافي دوست دارد به آن فكر كند، تنها تخصيص مجدد يك وام است

  :كه اين تخصيص مجدد شامل دو بي عدالتي عميق بود "ديده نشد" ،به عالوه

نسبت به جان كه بعد از داشتن شايستگي و داشتن اعتبار بوسيله ي صداقت و دارايي اش، خود را بي عدالتي 

  .ربطي به آن ها نداردماليات، با اجبار براي پرداخت بدهي اي كه  كنندگان پرداختبي عدالتي نسبت به . بهره ديد بي

صت هايي را داد كه به جيمز داد؟ اما از آنجا آيا اين مسئله در آينده گفته خواهد شد كه آيا دولت به جان همان فر

مجادله هميشه به اين بحث باز مي گردد كه از دخالت ! كه تنها يك گاوآهن موجود است، دو گاوآهن نمي توان قرض داد

  .زيرا گاوآهن نمايانگر كليت سرمايه ي موجود است. دولت متشكريم، زيرا بيش از آنكه مي شد قرض گرفت، قرض داد

را ، اما پيچيده ترين موسسه هاي اعتباري دولتي فروكاستمرا به ساده ترين معناي آن  اين عملياتست، من درست ا

دريك . افزايش آناعبار و نه  تخصيص مجدد: كنند ها تنها يك كار مي آنمتقاعد خواهيد شد كه  هم كه واررسي كنيد

با  .گيرد مي د است و همه ي اينها از يكجا نشاتكشور معين و در يك زمين معين، تنها مقدار معيني سرمايه موجو

تواند تعداد قرض گيرندگان را افزايش دهد، ميزان بهره را باال ببرد  مي تضمين كردن بدهكاران درمانده، دولت مطمئنا

  .تواند تعداد وام دهندگان و ارزش كلي وام ها را افزايش دهد نمي ، اما اين)تمام هزينه هاي ماليات پردازان(

مردم را  اين است كه دولت نبايد به صورت مصنوعيخواهم مرا از عواقبِ بيانِ آن حفظ كند،  كه از خدا ميرف من ح

اگر در اين نظام . گويم كه دولت بايد به صورت مصنوعي از اين قضيه جلوگيري كند نمي به قرض گرفتن تشويق كند اما

با توانِ قدرت من نيز خواهانِ رفع ِ آن موانع باشد، و تقاضا براي آنتوزيع اعتبارات فرضي مان يا هرجاي ديگر مانعي براي 

اما عدالت همراه با آزادي اين است كه همه ي آن اصالح طلبان . باشد تر از اين ادالنهعتواند  نمي هيچ چيز هستم؛

  .اجتماعي كه صاحب نام هستند، بايددر برابر قانون پاسخگو باشند

  

        الجزايرالجزايرالجزايرالجزاير

ابتدا آنها همزمان سپس يكي  .حرف هاي آن ها شنيده شود ملي تالش داشتند تا در مجمعچهار سخنران همگي 

آنها چه مطالبي مي گفتند؟ مطمئناً مطالب بسيار زيبايي درباره ي قدرت و عظمت  .پس از ديگري صحبت نمودند

 .و غيره و غيره ،ت مازادامتياز توزيع جمعي ،آينده با شكوه مستعمره وسيع ما ،ضرورت كاشت براي برداشت ،فرانسه

  :فصاحت هميشه با اين نتيجه گيري پيراسته مي شود هايِشاهكار



براي ساختن بنادر و جاده ها در الجزاير براي اينكه بتوانيم ) كمتر يا بيشتر(نجاه ميليون فرانك رف پصبا "

مين ها را براي آنها هموار سازيم باري از نشين ها را به آنجا منتقل نماييم و خانه هايي را براي آنها بسازيم و ز مستعمره

 .د داشت و اشتغال را در آفريقا رونق خواهد داد و تجارت را در مارسي افزايش خواهد دادنسوي بر خواهدوش كارگران فرا

  ".همه آن سود است

به چشم  نمايداز زماني كه دولت آنها را مصرف مي  تنهابله درست است اگر ما اين پنجاه ميليون فرانك مذكور را 

 اش از جيب با آن پول پس از خروجاگر ما فقط كارهاي خوبي كه و  ؛از كجا مي آيندببينيم و توجه نداشته باشيم كه 

خانه اي كه در  .همه چيز سود است ،بله از اين نقطه نظر محدود؛ د را در نظر بگيريمشد ماليات گيرندگان انجام خواه

بندري كه در بارباري راه اندازي مي شود چيزي  ،چيزي است كه ديده مي شود ساخته مي شود) نام شهري(بارباري 

كاهش مسلم نيروي كار  ،شغل هايي كه در بارباري ايجاد شده اند چيزي است كه ديده مي شود ،است كه ديده مي شود

  .ده مي شودفعاليت هاي تجاري بزرگ در مارسي چيزي است كه هنوز دي ،در فرانسه چيزي است كه ديده مي شود

آن پنجاه ميليوني كه توسط دولت مصرف شده ديگر نمي تواند  .اما چيزهاي ديگري هستند كه ديده نمي شوند

از همه منافعي كه به مصرف عمومي نسبت داده مي شود ما بايد مضرات ناشي از  .طبق نظر ماليات دهندگان مصرف شود

ه پس انداز كبا سكه هاي پنج فرانكي  سيرت نيكجيمز وييم كه ؛ مگر اين كه بخواهيم بگمنع مصرف خصوصي را بكاهيم

خواست  اساس خواهد بود چرا كه اگر جيمز نمي كه حرفي ببي ،داد نميكرده و از او ماليات گرفته شده هيچ كاري انجام 

ند و حاال اش را حصار بكش باغبدهد  توانست مي او .داد اش را هم به خود نمي آن ژول را مصرف كند، زحت درآوردن

اين چيزي است كه  ؛و ديگر نمي تواند بدهدكود اش را  زمينتوانست  مياو  ،اين چيزي است كه ديده نمي شودتواند؛  نمي

او تغذيه  .اين چيزي است كه ديده نمي شود ؛نمي تواند اضافه كند حاالاو به ابزار خود اضافه مي نمود و  ،ديده نمي شود

ديگر  ،او جهيزيه دخترش را افزايش مي داد ،صيالت بهتري براي پسرانش مي داشتاو تح ،و پوشش بهتري مي داشت

 حاالو الحسنه بپيوندد  توانست به يك تعاونيِ قرض مياو  .اين چيزي است كه ديده نمي شود ؛نمي تواند اينچنين باشد

 ي كه ازود و وسايل كاررضايتمندي هايي كه از او دريغ مي ش هم .اين چيزي است كه ديده نمي شود ؛نمي تواند

و مدير مدرسه دهكده اش كه مي توانست  ،خياط ،آهنگر ،نجار، كار مقنّيشود و هم  شوند ديه نمي ربوده ميدستانش 

   .ديده نمي شود ،شود نميترغيب شود و اآلن 

ن بين به از زه دهيم كه در ايشهروندان ما روي رونق آينده الجزاير حساب بزرگي باز كرده اند اما به آنها اجا

در مارسي را نشان  رو به رونقمردم به من تجارت  .مبتال مي شود نيز فكر كنند به آن افتادگي كه حتما فرانسهكار



از يك طرف ديگر به يك مقدار برابر تجارت ويران شده در  ،اما اگر اين رونق با پول ماليات حاصل شده باشددهند  مي

يك مستعمره نشين كه به بارباري منتقل مي شود : آنها مي گويند .آن را نشان دهمتوانم  است كه من مي باقيمانده كشور

من پاسخ مي دهم كه چگونه مي تواند اينچنين باشد اگر در انتقال اين  .موجب راحتي جمعيت باقيمانده كشور مي شود

  منتقل نموده باشيم؟ ،ه نگه مي داشتبه الجزاير ما نيز دو يا سه برابر سرمايه اي كه او را در فرانسه زند مستعمره نشين

تنها هدفي كه من در نظر دارم اين است كه موجب شود تا خوانندگان بدانند كه پشت همه مصارف عمومي به ظاهر 

من عالقه مند هستم تا خوانندگان خود را به  .مشكل تر وجود دارد كه بايد تشخيص داده شود) زيان(پسنديده يك شر 

  .معادت دهديدن توجه به هر دو 

مزيت  ،فارغ از نتايج سودمند ادعائي در افزايش شغل هاي موجود ،زماني كه يك هزينه عمومي پيشنهاد مي گردد

چيزي كه مصرف  .هاي آن بايد مورد بررسي قرار گيرد براي اينكه هرگونه پيشرفتي در اين راستا گمراه كننده است

بنابراين مسئله اشتغال بي ربط  .همان حد انجام مي دهد عمومي در اين رابطه انجام مي دهد مصرف خصوصي در

  .باشد مي

   .رسالت مقاله اين نيست تا ارزش اصل هزينه هاي عمومي تخصيص داده شده به الجزاير را ارزيابي نمايد

اما من نمي توانم از بيان يك نظر كلي خودداري نمايم و آن اين است كه يك فرض منفعت اقتصادي هرگز براي 

  :چرا؟ دليل آن عبارت است از ،ه هاي ايجاد شده توسط ماليات مناسب نيستهزين

متحمل مشقت براي پس انداز سكه هاي  سيرت نيكنظر به اين كه جيمز  .عدالت زيان مي بيند در وهله اول هميشه

د و به ديگري منتقل ستان اين لذت از از او ميماليات شده بود كه انتظار داشت لذتي را برايِ او فراهم كند؛ صد تائي 

 .است تا دالئل خوبي براي آن ارائه نمايند الزمحاال مطمئنا اين مسئله براي آنهايي كه وضع ماليات مي كنند . كند مي

با اين صد سكه تعدادي از افراد را شاغل خواهم : ديده ايم كه دولت يك دليل بسيار بد ارائه ميدهد زماني كه مي گويد

با يكصد سكه من مي توانم ! آقاي خوب : از پاسخ عاجز نخواهد ماند ) به محض دريافت حقيقت( سيرت نيكجيمز  .نمود

  .خودم آنها را شاغل نمايم

يك بار اين استدالل از سوي دولت مطرح شده بود و ديگران نيز خودشان در كمال سادگي شان آن را ارائه 

  .يلي ساده شده بودداري عمومي و جيمز فقير خ نمودند و منازعه بين خزانه مي

اگر دولت به او بگويد من يكصد سكه از تو خواهم گرفت تا به پليس كه تو را در مواقع نياز براي محافظت خودت 

ل و ؛ تا خياباني را كه تو هرروز از آن مي گذري آسفالت نمايم؛ تا به قاضي كه مراقب حفظ اموابپردازم ،كمك مي نمايد



بدون هيچ  سيرت نيكجيمز  ؛غذا بدهم ،تا به سربازاني كه از مرزهاي ما دفاع مي نمايند ؛آزادي تو مي باشد پرداخت كنم

اما اگر دولت به او بگويد من يكصد سكه از تو خواهم گرفت  .يا من به شدت در اشتباه هستم ،حرفي پرداخت خواهد نمود

؛ يا به پسرت بياموزم تو پرداخت كنمبه  ،كه در زمين خودت خوب زراعت كني تا يك سكه به عنوان پاداش در صورتي

چيزي را كه تو نمي خواهي ياد بگيرد؛ يا اجازه دهم يك وزير كابينه يكصدمين ظرف را به شام خود اضافه نمايد؛ من بايد 

براي حمايت يك  ديگر آنها را بگيرم تا يك خانه روستايي در الجزاير بسازم و اشاره اي نمي كند به اخذ يكصد سكه

نشين در آنجا و يكصد سكه ديگر براي حمايت يك سرباز تا از اين مستعمره نشين حفاظت كند و يكصد سكه مستعمره 

به نظرم مي رسد كه از جيمز فقير بشنوم كه فرياد مي  .ديگر براي حمايت ژنرال تا مراقب سرباز باشد و غيره و غيره

چه  ،ا كه دولت اين اعتراض را پيش بيني مي نمايدو از آنج! استاين سيستم قانوني بسيار شبيه قانون جنگل : كشد

كند كه نبايد هيچگونه  ؟ آن هر چيزي را در هم مي آميزد؛ آن يك دليل بسيار بد را پيشنهاد ميكاري انجام مي دهد

اي او از نتيجه يكصد سكه در اشتغال صحبت مي كند؛ او به آشپز و كارگراني كه نيازه: تاثيري در اين مسئله داشته باشد

يك سرباز و يك ژنرال كه با پنج فرانك زندگي  ،اشاره مي كند؛ او به ما يك مستعمره نشين ،وزير را فراهم مي كنند

تا زماني كه جيمز  .؛ آن به طور خالصه به ما چيزي را نشان مي دهد كه ديده مي شودكنند را نشان مي دهد مي

به  .انه فريب خواهد خورداو ساده لوح ،ديده نمي شود بيابد ياد نگرفته باشد كه جايگزيني براي آنچه كه سيرت نيك

  .بسيار اين نكته را بياموزمهمين دليل است كه من مجبورشده ام به او با تكرار 

مهم ديگري نيز مي توان اعتراض  از اين واقعيت كه هزينه هاي عمومي شغل ها را جا بجا مي كند بدون افزايش آنها

ا بمنزله جابجايي كارگران است و قوانين طبيعي كه حاكم بر توزيع جمعيتي بر روي زمين جابجايي شغل ه .مطرح كرد

  . هستند را مختل مي نمايد

 ،در حاليكه آنان در تمام كشور قرار دارند ،وقتي پنجاه ميليون فرانك براي ماليات دهندگان باقي گذاشته مي شود

رابطه اي هر شخص با  اي براي حفظ وسيلهبعنوان پول مي دهد؛ آن توزيعپول اشتغال را در چهل هزار شهرداري فرانسه 

حاال اگر  .در حد امكان به اكثر كارگران و به همه صنايع متصوره توزيع مي شودپول ؛ آن عمل مي كندسرزمين بومي 

آن يك جمع آوري كرده و آن ها را در يك محل مشخص هزينه كند  ،دولت اين پنجاه ميليون را از شهروندان بگيرد

معادل تعداد كارگران جابجا شده يك  ،مقدار نسبي كار را به اين محل كشيده و از محل هاي ديگر منتقل مي نمايد

اما اين چيزي است كه ! زماني كه پول مصرف شده است ،و من با جرأت مي گويم خطرناك ،بي طبقه ،جمعيت شناور

داخل يك  ،بايد چنين گفت ،متورم ،اين فعاليت هيجان آور): مو من اينجا به موضوع خود برمي گرد(اتفاق افتاده است 



اعجاز  ،؛ مردم تحسين مي كنندند و آن چيزي است كه ديده مي شودچشم هاي هر كسي را جلب مي ك ،فضاي باريك

كه از آنچه كه ديده نشده است اين است  .و تكرار و توسعه آن را تقاضا دارند ،را) عملكرد ( در زيبايي و سهولت رويه 

  .فرانسه جلوگيري شده است) نواحي ديگر (  در بقيه ،احتماال مفيدتر ،ايجاد يك تعداد برابر از شغل ها

  

        صرفه جوئي و تجمل گرائي صرفه جوئي و تجمل گرائي صرفه جوئي و تجمل گرائي صرفه جوئي و تجمل گرائي 

اگر نصفه اي از . فقط مختص بحث مخارج عمومي نيست ،سازند مي غير مشهودات را پنهان ،اين امر كه مشهودات

  .كند مي معيار اخالقي غلطي را ايجاد ،پديده ي مشهودات و نامشهودات ،يماقتصاد سياسي را در تاريكي رها ساز

 ،از اين ،چه چيزي. در تضاد با يكديگر احساس كنند ،منافع اخالقي و مادي خود را ،شود كه ملتها مي اين امر منجر

  :كند؟ مشاهده فرمائيد مي جلوه ،مأيوس كننده و غم انگيزتر

صرفه جوئي و  ،اقتصاد ،مديريت خوب ،توان يافت كه آموزش نظم و تربيت نمي هيچ پدري را ،در هر خانواده -

  .در زمره ي وظايف خود نداند ،اعتدال در خرج كردن را به فرزندان خود

اما از  ،اينها همه خوب است. سخن نرانده باشد ،توان ديد كه عليه خودنمائي و تجمل گرائي نمي هيچ مذهبي را -

  :كنند مي بسيار مشهورتر جلوه ،اين مثلها ،طرف ديگر

  »در رگهاي مردم] خون[پول اندوزي يعني خشكاندن «

  .»شود مي به قيمت آسايش تهي دستان تمام ،تجمل گرايي توانمندان«

  .»سازند مي اما كشور را غني ،خود را تباه ساخته ،افراد ولخرج«

  .»آيد مي از دور ريزهاي ثروتمندان به دست ،نان افراد مستمند«

  .بين ايده هاي اخالقي و اقتصادي يافت ،در اينجا ،توان مي ديهي است كه تضاد آشكاري راب

اين همان . چه بسيار مردان بزرگ و برجسته كه بعد از مالحظه ي اين تعارض آن را صحيح و منصفانه انگاشته اند

در درون دل  ،اند از دو كشش متضادتو نمي هيچ كس ،زيرا در نظر من. من همواره نتوانسته ام درك كنم ،چيزي است كه

  .چيزي دردناك تر پيدا كند ،انسان

 ،اگر همواره به فكر صرفه جوئي باشد! يابد مي تنزل ،با پرداختن صرف به هر يك از اين دو مسئله ،ارزش انسان

  !شود  مي متضرر ،از لحاظ اخالقي ،هميشه دچار كمبود است ؛ و اگر ولخرجي كند



بحث صرفه جوئي و تجمل گرايي را از منظر غلطي مورد توجه قرار داده  ،و اندرزهاي مشهوداين پند  ،خوشبختانه

ف ساخته و آثار بعدي كه غير ومعط ،به اين شكل كه فقط توجه خود را به عواقب زود هنگام كه مشهود هستند ،اند

  .بگذاريد اين نظر و ديدگاه ناقص را تصحيح نمائيم. آورند نمي مشهودند را در نظر

درآمدي بالغ بر  ،پس از اينكه ماترك پدر خود را تقسيم نمودند ،)Ariste(و برادرش آريست ) Mondor(مندر 

در طول . وي بسيار ولخرج است. پردازد مي موندور به شيوه ي لوكسي به امور خيريه .پنجاه هزار فرانك در سال دارند

مردم در مورد شيوه هاي ! نمايد مي ود را هر ماه تعويضكالسكه هاي خ ،كند مي چند بار مبلمان خود را عوض ،سال

اگر مقايسه  ،خالصه اينكه. نمايند مي صحبت ،كند مي زيركانه اي كه او براي خالص شدن هر چه سريعتر از اموالش آغاز

با «! اوست چه قدر دعاي خير هميشه پشت سر . دنك مي او قهرمانان داستانهاي بالزاك و الكساندر دوما را روسفيد ،كنيم

در  درست است كه او .او فرشته ي خوب مردم است. او ولي نعمت افراد زحمتكش است ،زنده باد موندور! ما از مندور بگو 

چه  ،اماكاهد،  و اين اخالقاً از شأنِ انسانيِ او مي؛ پاشد مي به عابرين پياده گل اش كند، و كالسكه تجمالت زندگي مي

او پول را به . كند مي جبران مافات ،اما با ثروت خود ،آيد نمي ر خود، انسان مفيدي به حساباهميتي دارد؛ اگر وي با كا

 آيا مردم. گردند مي از آنجا بر ،توان هرگز خالي از تجاري يافت كه هميشه راضي نمي خانه ي او را. گردش درمي آورد

  "؟بغلتند كه ،گويند كه سكه ها گرد هستند نمي

حداقل يك انسان فردگراست؛  ،اگر او خودخواه نباشد. كامالً متفاوتي را انتخاب نموده استشيوه ي زندگي  ،آريست

دارد و تنها در پي لذتهاي متعادل و منطقي بوده و به فكر آينده ي فرزندان  مي جانب خود را نگاه ،زيرا او در خرج كردن

  .كند مي در يك كالم او پس انداز. خويش است

  :گويند مي د كه مردم در مورد او چهخواهم بشنوي مي و حاال

در زندگي ساده ي او چيزي  ،خورد؟ بدون شك مي اين آدم ناخن خشك به چه دردي ،اين مرد ثروتمند خسيس«

او تمامي درآمد . اما او حسابگر است. خير و بخشنده است ،به عالوه وي انساني نوع دوست. جذّاب و قابل توجه وجود دارد

اسب  ،درشكه سازها ،قالي بافها. نيست ،خانه ي او هميشه با زرق و برق و انبوهي از آدمها. دكن نمي خود را خالص

  چه حس قدرداني نسبت به وي دارند ؟ ،فروشيها و شيريني پزها

  :بر اين حقيقت استوارند كه ،اين قضاوتها كه براي اخالق مضر هستند

ماند چيزي نيست جز خرج  مي و آنچه كه از نظر پنهانخرج كردن برادر ولخرج : گيرد مي يك چيز است كه چشم را

  .كردن برادر مقتصد كه به همان اندازه و يا حتي بيشتر است



به جاي اينكه در تعارض با  ،به گونه اي اوضاع را مرتب نموده كه اقتصاد سياسي و اخالقيات ،اما خالق نظم اجتماعي

  .نه تنها ارزشمندتر بلكه سودآورتر از حماقتهاي موندر است ،يستبا هم هماهنگ بوده ؛ پس هوشمندي آر ،يكديگر باشند

منظورم اين نيست شيوه ي آريست فقط براي خود وي يا حتي براي جامعه به  ،گويم سودمندتر مي و هنگامي كه من

  .بلكه براي كارگران امروز و صنعيت اين عصر سودمندتر است ،سود و منفعت بيشتري داشته ،شكل كلي

 عواقب ناپيداي اعمال انساني را قرار داد كه چشم مادي ،كافي است در برابر ديدگان عقل ،ات اين امربراي اثب

توانند انواع كالسكه هاي  مي همه: توانند ببينند مي اثراتي داشته كه تمامي چشمها ،ولخرجي موندر ،بلي. تواند ببيند نمي

 همه. قيمت وي و عظمت و شكوه خانه ي او را تماشا كنندقاليهاي گران ،ظرافت روي سقف خانه اشنقاشيهاي با ،او

دارد چشم  مي ضيافتهائي كه در خانه ي خود در پاريس برپا. كنند مي دانند كه اسبهاي اصيل وي در مسابقات شركت مي

رآمد انسان جالبي است كه به جاي پس انداز د«: گويند  مي كند و مردم به همديگر مي هر رهگذري را در خيابان خيره

توان به آساني پي برد كه سرمايه ي  نمياما  .است چيزي است كه مشهود ،اين» !شايد جيب خود را سوراخ كرده ،خود

  .آريست چه منافعي را براي كارگران در پي دارد

صرف اشتغال  ،مطمئن خواهيم شد كه تمامي سرمايه ي او تا آخرين ذره ،اگر در پي كشف اين مسئله باشيم

  .كند مي با همان قطعيتي كه سرمايه ي موندور چنين ،شود مي كارگران

در حالي كه  ،رسد مي تنها اين تفاوت وجود دارد كه ولخرجي نابخردانه ي موندور مرتباً كاهش يافته و لزوماً به انتها

يقيناً  ،باشد و اگر قضيه به اين نحو. ي كندمدر هر سال پول بيشتري را در جامعه تزريق  ،خرج كردن عاقالنه ي آريست

  .منافع عموم در راستاي اخالقيات است

 ،اگر اين مقدار رضايت او را حاصل نكند. كند مي آريست براي خود و خانواده اش بيست هزار فرانك در هر سال خرج

خود را  ،گردد؛ اخالقاً مي متأثر ،او از بيماريهائي كه مردم فقير به آن مبتال هستند. او را عاقل بدانيم ،شايسته نيست

  . دهد مي اختصاص ،موظف به غمخواري آنها ديده و به اين منظور، ده هزار فرانك را به امور عالم المنفعه

 خود را از لحاظ مالي در مضيقه ،او دوستاني دارد كه در حال حاضر ،كنندگان و كشاورزانتوليد ،در بين تجار

به صورت كارآمد، به كمك ايشان بشتابد و ده هزار فرانك ديگر را  شود تا محتاطانه و مي او از احوال آنان جويا. بينند مي

دارد و بايد براي ايشان جهيزيه فراهم  انيكند كه دختر نمي و سرانجام اينكه او فراموش. گذارد مي به اين منظور كنار

د كه ده هزار فرانك در سال دان مي وظيفه ي خود ،و پسراني دارد كه بايد آينده ي آنها را تضمين كند و آخر از همه ايدنم

  :كند  مي وي سرمايه اش را اين گونه استفاده ،بنابراين. دهد مي را براي پس انداز و سرمايه گذاري اختصاص



  فرانك   20.000     مخارج شخصي) 1

  فرانك  10.000    امور عام المنفعه) 2

  فرانك  10.000       كمك به دوستان) 3

  فرانك  10.000           پس انداز) 4

جز در راه حمايت از  ،خواهيم ديد كه حتي يك ريال از اين سرمايه نيز ،اگر ما همه ي اين موارد را بررسي نمائيم

  .شود نمي صرف ،صنايع ملي

 آثاري كامالً يكسان با مقدار سرمايه اي را دارد كه موندور خرج ،براي كارگران و كسبه ،اين مورد :مخارج شخصي -1

  .ن امري كامالً بديهي است و بهتر است بيش از اين در اين مورد بحث نكنيماي. كند مي

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

مستقيماً به  ،البسه ،گوشت ،نفقط با اين تفاوت كه نا. رسد مي خياط و فروشنده ي مبلمان ،قصاب ،به نانوا ،اين مبلغ

  .كنند مي بلكه افرادي كه آريست آنها را جانشين خود كرده استفاده ،رسد نمي مصرف آريست

هيچ تأثيري بر  ،به طور كلي ،اين جايگزيني ساده كه يك مصرف كننده جاي مصرف كننده ي ديگري را بگيرد

  .صنعت ندارد

 ،خرج كند يا از يك فقير بخواهد تا به جاي او اين كار را بكند ]پول خرد فرانسه[سو  100اينكه آريست خودش 

  .كند نمي تفاوت

 اين مبلغ را وي دريافت ،بخشد مي دهد يا مي دوستي كه آريست به او ده هزار فرانك قرض: كمك به دوستان -3

  .پردازد مي ديون خود كنيم او اين پول را براي خريد كاال يا اداي مي كند تا چال كند؛ برعكس آنچه ما تصور نمي

  .گيرد مي صنعت مورد تشويق قرار ،در مورد اول

تواند جرأت اين را داشته باشد كه ادعا كند اگر موندور يك اسب اصيل را به قيمت ده هزار فرانك  هست كه ب كسي

 تري را حاصلبخرد در مقايسه با اينكه آريست يا دوستانش به ارزش ده هزار فرانك پارچه بخرند، موندور سود بيش

  ؟كند مي

 شود چنين است كه شخص ثالثي پيدا مي نتيجه اي كه ظاهر ،اگر اين مقدار پول صرف پرداخت يك دين شود

اما حتماً آن را در زمينه ي تجارت خود براي كارخانه اش يا بهره برداري  ،گيرد مي كه ده هزار فرانك را ،طلبكار ،شود مي

  .برد مي از منابع طبيعي به كار



ماند و  مي كند اما خرج و مخارج باقي مي اسامي تغيير ،تنها يك واسطه بين آريست و كارگران است ،ين طلبكارا

  .گيرد مي صنعت كاران مورد تشويق قرار

اشتغال  ،صنايع ،گردد و در اين حالت است كه در رابطه با تشويق هنر مي پس انداز ،اما ده هزار دالر :پس انداز -4

  .دهد مي خود را كمي باالتر از موندور نشان ،اگرچه آريست از لحاظ اخالقي ،گيرد مي از آريست سبقت كارگران موندور

  .كنيم مي احساس ناخوشايندي پيدا ،از اينكه ببينم بين قوانين بزرگ طبيعت چنين تضادهائي وجود دارد

منافع وي و ديگري وجدانش را مورد لطمه كه يكي  ،اگر قرار بود انسانها را وادار به گزينش بين اين دو انتخاب نمود

  .نيست خوشبختانه وضع بدين گونه. كرديم مي دهد بايد نسبت به آينده ي بشري قطع اميد مي قرار

بايست  ،بازمي يابد ،بينيم كه آريست برتري خود را از لحاظ اقتصادي و در عين حال اخالقي خود مي پس از اينكه

  :گويد مي گاه داريم كهاين گفته ي نغز را در خاطرمان ن

  .پس انداز يعني خرج

  هدف آريست از پس انداز نمودن ده هزار فرانك چيست؟

. قطعاً اين طور نيست ،نه ؟را در گودالي در باغش چال كند) فرانك 10.000(» سو« 200.000خواهد  مي آيا وي

  .وي در صدد افزايش سرمايه و درآمدش است

 ،يك خانه ،چندين قطعه زمين ،برد نمي هت خريد موارد مورد نياز شخصي به كاردر نتيجه با اين پولي كه او در ج

به سرمايه گذاري  ،نزد دالل يا بانكدارآن را  يا اينكه شايد. خرد مي بنگاههاي صنعتي يا سهام ،اوراق بهادار دولتي

  .دهد مي اختصاص

شد كه تمامي اين فروض، به واسطه ي قانع خواهيد  ،كند را دنبال كنيد مي اگر شما مسيري كه اين پول طي

آن را با  ،همانند مورد برادرش ،كند كه اگر آريست مي مطمئناً همان طور از صنعت حمايت ،فروشندگان يا قرض كنندگان

  .كرد مي مبادله ،جواهرات و اسب ،مبلمان

 رود كه احساس مي پيشبا اين هدف  ،خرد مي فرانك 10.000 به ارزش ،زيرا وقتي آريست زمين يا اوراق بهادار

  .شما ممكن است اين گونه در مورد وي فكر كنيد. كند نيازي به خرج اين مقدار پول ندارد مي

  .دارد خرج كند مي فرانكي را كه دريافت 10.000بايد به گونه اي  ،فروشد مي شخصي كه زمين را ،در اينجا نيز ،اما

  .شوند مي چه به وسيله ي افرادي كه جايگزين وي ،يستچه به وسيله ي آر ،شود مي پس اين پول به شكلي خرج



توان بين رفتار آريست و موندور  مي فقط يك تفاوت را ،اگر از منظر حمايت از قشر كارگر و صنعت به موضوع بنگريم

  .مشاهده نمود

ر مورد د. گيرد و اين امري مشهود است مي و در اطراف خودش انجام او خرج كردن موندور مستقيماً توسط خود

اما در واقع اگر كسي قادر . شود و اين امري نامشهود است مي بخشي از خرج توسط واسطه ها و دور از وي انجام ،آريست

در واقع امر، بسيار شبيه  ،آنچه غير مشهود است ،باشد بين آثار عمل آنها و اقدام ايشان رابطه علت معلولي ايجاد كند

  .است مشهود

و پول بيشتري در گاوصندوق هيچ يك  ،افتد مي پول به گردش ،ايد گفت كه در هر دو موردبراي اثبات اين مسئله ب

  .ماند نمي از برادرها

به همان  ،در اين خصوص. سازد مي بنابراين اين امري نادرست است اگر بگوئيم صرفه جوئي به صنعت لطمه وارد

  .سودمند است ،اندازه ي تجمل گرائي

  .دهد تري ببينيم، آنگاه رفتارِ آريست برتري خود را نشان مي رفتارِ آريست را در افق بلند بيني آثارِ كوتهاما اگر به 

  ؟ و محبوبيت باالي وي چه آمده است بر سر موندور و ثروتش. سال گذشته است 10اكنون 

به اقتصاد  موندور به وضعيت بدي دچار گشته و به جاي اينكه هر سال پنجاه هزار فرانك. همه چيز نابود شده است

ديگر كسبه از او سودي نخواهد برد؛ او را ديگر به عنوان  ،در هر صورت. باشدممكن است مقروض افراد  ،كشور وارد كند

  .حامي هنر و صنعت نخواهند شناخت

  .كنددر تنگدستي رها ميها را  هيچ؛ آن رسد مين به كارگران و به نسلهاي بعديكه از وي خيري 

 بلكه درآمدش هر سال افزوده نيز ،آريست نه تنها تمامي درآمد خود را به گردش درمي آورد در پايان همان ده سال

شود و از آنجا كه تقاضا  مي يعني سرمايه اي كه از آن دستمزد ها پرداخت ،دهد مي او سرمايه ي ملي را افزايش. گردد مي

بهتر پرداخت حقوق و دستمزد به قشر كارگر نقش  او در افزايش ،بسته به اندازه ي اين سرمايه ها دارد ،براي كارگران

  .شودآفرين مي

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

  . برتري صرفه جوئي بر تجمل گرائي غير قابل انكار است ،از لحاظ اخالقي



ر صورتي كه شخصي از منظر اقتصادي به مسئله بنگرد و توجه خود را اين امر اميدوار كننده است كه بدانيم د

همين برتري را در اين حوزه نيز مشاهده خواهد  ،منحصر به آثار زودرس و فوري عوامل نكند و به نتايج نهائي امور بنگرد

  .نمود

  

        حق اشتغال و حق سودحق اشتغال و حق سودحق اشتغال و حق سودحق اشتغال و حق سود

 در حق اشتغال استبيان اين  "تغال ايجاد كنيدبرادران خودتان را آماده كنيد كه با هزينه خودتان براي من اش"

  .درجه يكسوسياليسم 

 در حق سود استبيان اين  "تغال ايجاد كنيدبرادران خودتان را آماده كنيد كه با هزينه من براي من اش"

  .سوسياليسم درجه دو

 شوند از بين نمي ديده دليل آثاري كهبه شوند به حيات خود ادامه داده و  مي هر دو به دليل نتايجشان كه ديده

  .روند مي

شود  نمي شود كار و سود ايجاد شده در نتيجه ماليات وضع شده بر جامعه است و آنچه كه ديده مي آنچه كه ديده

  .ماند مي آيد اگر اين پول در دست ماليات دهندگان باقي مي كار و سودي است كه از همان مقدار پول بدست

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

  .جامعه نابود كند

  .نام داشت "هاي ملي كارگاه "يكي از اين چهره ها 

ماليات غيرمستقيمِ مبارزه با بيكاري از طريقِ گسترش اشتغالِ دولتي بعد از انقالب : توضيح( "سانتيم 45"ديگري 

خود  "حقِ اشتغال"معترض بيكارشده برايِ بازپس گرفتنِ  ايان گرفت، كارگرانِپطرح به علت ناكارآمدي  زماني كه .فوريه

  ..)در پاريس شوريدند

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

شد پس ابتدا بايد اين مقدار به  مي ها فرانك از خزانه خارجاما روي ديگر سكه اينجا بود كه اگر هر روزه بايد ميليون

  . ت دهندگان را مخاطب خود قرار دادندابه همين دليل بود كه سازمان دهندگان حق اشتغال، مالي. خزانه وارد شود

توانيم  مين شويم و مي بنابراين از داشتن لباس محروم. سانتيم بپردازيم 45ما بايد " :كشاورزان گفتند در اين زمان

  ".را تعمير كنيم مان زمينمان را كود دهيم و خانه



كه رئيسمان ديگر لباس نويي نخواهد داشت كار كمتري براي خياط خواهد بود و از  از آنجائي" :و كارگران گفتند

تعمير  آنجائيكه او زمينش را ديگر كود نخواهد داد كار كمتري براي نهر كن وجود خواهد داشت و چون او خانه اش را

  ".نخواهد كرد بنا و نجار كار كمتري خواهند داشت

پردازد از  مي توانيد دو بار از يك معامله سود ببريد و كاري كه دولت مزد آن را نمي و از اين طريق اثبات شد كه شما

كه همانقدر  پردازند ايجاد شده است و اين پاياني است بر حق اشتغال مي طريق شغلي كه ماليات دهندگان هزينه آن را

  .رسد توهم هم هست مي كه غير عادالنه به نظر

  .اگرچه كه حق سود بردن كه چيزي جز گزافه گويي در خصوص حق اشتغال نيست هنوز زنده و در حال رشد است

  آيا نقشي كه طرفداران حمايت از مصنوعات داخلي به جامعه دادند شرم آور نبود؟

  :دگوي مي او جامعه را خطاب قرار داده و

من به طرز احمقانه اي صنعتي را انتخاب . شما بايد به من شغل بدهيد و مهمتر آنكه اين شغل بايد سودمند باشد"

فرانك به من  20اگر شما همشهريان عزيز مالياتي معادل . دهد مي كرده ام كه مرا در معرض ضرري ده درصدي قرار

يك حق است اكنون كه سود . را به منفعت تبديل كرده ايدتحميل كنيد و سپس مرا از پرداخت آن معاف كنيد، ضرر م

  ".داي شما آن را به من مديون

كند و متوجه  مي كه به پيروي از اين سفسطه بازي ها و درجهت خشنودي او ماليات ها را بر خود تحميل اي جامعه

  .نين باري استنيست كه ضرري كه از يك صنعت حذف شود بار آن بر ديگران تحميل ميشود مستحق تحمل چ

يابيم كه عدم آگاهي از اقتصاد سياسي منجر به توجه  مي بنابراين و با توجه به موضوعاتي كه من به آنها پرداختم در

  .شود مي يك پديده آتيبه آثار آني يك پديده شده و آگاهي نسبت به اقتصاد سياسي باعث در نظرگرفتن كليه آثار آني و 

االت مشابه را در معرض همين آزمايش قرار دهم اما به جهت يكنواختي نتايج حاصله مي توانم دسته اي ديگر از سو

از اين كار خودداري كرده و با نقل قول آنچه كه شاتوبريان در خصوص تاريخ گفته در خصوص اقتصاد سياسي نتيجه 

  :كنم كه مي گيري

ت و دومي كه دور بوده و فوراً درك اولي كه بالفاصله قابل تشخيص اس: در تاريخ دو پيامد قابل تصور است"

اين پيامدها عموماً با يكديگر تناقض داشته بدين ترتيب كه اولي از منطق كوتاه مدت ما سرچشمه گرفته و . شود نمي

هر . خيزد مي خداوند به پشتيباني انسانها بر. شود مي واقعه معيشتي پس از واقعه انساني حادث. بلند مدت دومي از منطق

دوست داريد منطق عالي را انكار كنيد و به عملكرد آن باور نداشته باشيد، بر سر واژگان جدل كنيد و آنچه را چقدر كه 



بناميد، اما به پايان كار يك عمل صورت  "دليل"يا  "فشار شرايط"خواهد شما  مي كه يك انسان معمولي مشيت الهي

ر پايه اخالق و عدالت بنا نشده باشد نتيجه اي عكس آنچه كه ما گرفته نگاه كنيد و خواهيد ديد كه اگر آن عمل از ابتدا ب

  ".توقع داشتيم به دست خواهد داد

  )شاتوبريان، يادداشتهايي از فراي مقبره(



        توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات

كه كاربردش مانند كاربرد جان بل در زبان انگليسي است كه  ،Jacques Bonhommeبه فرانسه،  •

  مترجم. معمولي است معرف انسان اهل عمل، مسئول، بي مدعا و

  روزنامه كميته دفاع صنايع داخلي، سازمان طرفداران حمايت از محصوالت داخلي، مترجم •

• August, Vicomte de Saint Chamans (1777-1861)  نماينده و مشاور دولت در امر

  nouvelاز توسط باستيادر اين نوشتار  "مانع"گفتار مشهور او در خصوص . استقرار و حامي توازن تجاري

essai sur la richesse des nations 1824 در اثر ديگر او به نام  1852اين اثر در سال . نقل شده است

traite d’economie politique مترجم. ادغام شد  

ضرب المثل هاي بسياري را با تغييرات " :گويد مي اثر باسيل، نوازنده "سلماني سويل"در پرده دوم  •

  مترجم".آماده كرده ام

در دوره طوالني حرفه . دولتمرد فرانسوي و مورخ مشهور فرانسوي) 1797-1877(آدولف تيير •

و جهت آخرين ستايش از او به عنوان رييس ) 1840و  1836( سياسي خود او جانشين و صدر اعظم بود

  مترجم. انتخاب شد 1871جمهوري سوم در 

رين شاعران مكتب رومانتيسم و ، يكي از بزرگت)1790-1869( آلفون مري لوئيس دو المارتن •

قائم مقام شد و بزرگترين پيروزي زندگي خود را زماني  1834ر سال ابتدا د. طور دولتمردي مشهورهمين

او با سخنوريش جمعيت خروشان . از پيشروان استقرار جمهوري بود 1848بدست آورد كه به هنگام انقالب 

او بيش از آنكه . اهند كرد آرام كرد و رئيس دولت موقت شدپاريس را كه تهديد كرده بودند شهر را ويران خو

 1851سياستمداري عملگرا باشد آرمانگرا و سخنور بود و خيلي زود نفوذ خود را از دست داد و در سال 

  مترجم. بازنشسته شد

جامعه هنري لندن بودند،  كه حاميان آن 1851اشاره دارد به نمايشگاه بزرگ هايد پارك لندن در  •

اين نمايشگاه اولين از چندين نمايشگاه بزرگ . ني كه خود را وقف ارتقا سطح هنري و صنعتي كرده بودانجم

معماري  كه اثري ارزشمند در "قصر شيشه اي"بود كه شهرتش بيشتر به خاطر محل برگزاري آن  بين المللي

  مترجم. است بود



ستاد هنرستان هنرهاي زيبا، مهندس و اقتصاد دان مشهور فرانسوي، ا) 1784-1873(شارل دوپن •

  مترجم. در رشته اقتصاد سياسي او بزرگترين سهم را در زمينه اقتصاد آماري ايفا كرد. قائم مقام و سناتور

  مترجم. ، اقتصاد دان و سرمايه گذار)1800-1867(آشيل فولد  •

  مترجم. 1852در  ، مهندس و سياستمدار، وزير دارايي)1805-1855(ژآن مارشال بينو  •

منجر به افزايش قيمت  1846ست محصولت سيب زميني و حبوبات در اروپاي شمالي و غربي در شك •

و سال كسادي كشاورزي، صنعت و سرمايهگذاري  "نان عزيز"شد سالي كه به سال  1847مواد غذايي در 

  مترجم. معروف شد

  مترجم. VI، 276انه ايد اثر ويرژيل  "گرسنگي مشاوري شيطاني است " •

موسس ) Claud Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon (1760-1825اشاره به  •

  تاريخي سوسياليسم فرانسوي 

شد  مي اين واژه كنايه آميز كه به حاميان صنايع داخلي اطالق:  "M.Prohibant"در زبان فرانسه  •

  مترجم. كرد ترجمه "آقاي مانع تجارت "توان آن را  مي به گفته باستيات توسط شارل دوپن ابداع شد كه

بزرگترين منبر نشين زمان خود  Condom of Meauxاسقف ) 1627-1704(ژاك بنين بسوئت  •

در . باشند مي كه خطابه هاي او براي تدفين اعضا خاندان سلطنتي نمونه هايي عالي از زبان فرانسه كالسيك

رآورد كتابي كه تا نسلها به مقام آموزگار شخصي وليعهد، پسر لويي چهاردهم، او تاريخ جهان را به نگارش د

و رهبري موفق او در جنبش گاليكان كه منجر به  مقابله شديد او با پروتستانيسم. شد مي كودكان آموزش داده

 افزايش استقالل كليساي كاتوليك فرانسوي شد نقش او را به عنوان چهره مذهبي و ادبي موفق آن زمان نشان

  مترجم. دهد مي

منجر به بركناري او توسط شاه لويي  1848فوريه  22در  Guizotراعظم تظاهرات مردمي عليه صد •

اين عمل احتياطي نتيجه عكسي براي پادشاه داشت زيرا كه روز پس از اين بركناري ارتش بر روي   .فليپ شد

و مردم پاريس نيز با شورشي مسلح به اين عمل پاسخ دادند كه منجر به  گروهي از تظاهركنندگان آتش گشود

  مترجم. تعفا لويي فليپ و برقراري جمهوري دوم شداس

حكومتي كه توسط انقالب فوريه بر سر كار آمد جهت حل مشكل عدم اشتغال از كارگاه هاي ملي  •

مشكل بيكاري را حل  كارگاه هاي ملي. سانتيم به ماليات غير مستقيم اضافه كرد 45حمايت كرد و همچنين 



ه كارگاه هاي ملي تعطيل شده و پست هاي خالي در ارتش، خدمات هنگاميكه تصميم گرفته شد ك. نكردند

بسيار  عمومي، صنايع خصوصي مشخص شده و پر شوند مردم پاريس نسبت به دخالت دولت در حق استخدام

  مترجم. سركوب شدند 1849خشمگين شده، شورش كردند و پس از درگيري هاي سخت در 

• Vicomte Francois Rene de Chateaubriand (1848-1768 ( طاليه دار جنبش

رومانتيسم در ادبيات فرانسه و همچنين فردي وفادار به بوربون ها، كه پس از احيا دوباره قدرت آنها بعد از 

از . سقوط ناپلئون به عنوان سفير فرانسه در انگلستان و آلمان و وزير امور خارجه به اين خاندان خدمت كرد

  مترجم. اشاره كرد "شرح حالي از فراي مقبره"و  "بوغ مسيحيتن"توان به  مي مشهورترين آثاراو

به چاپ رسيد آخرين نوشته باستيات ميباشد كه مردم يكسال در  1850اين رساله كه در جوالي  •

نشر اين رساله به دليل اينكه نويسنده نسخه دستنويس آن را در اسباب كشي گم كرده . انتظار چاپ آن بودند

پس از كاوشي طوالني و بي نتيجه، او تصميم گرفت كه رساله را از نوع بازنويسي كرده و آن . بود به تاخير افتاد

هنگامي كار . را به عنوان اصول اساسي سخنراني هاي كه اخيرا در مجمع ملي بيان كرده بود انتخاب كرد

ا سوزاند و نسخه نگارش به پايان رسيد او خود را به دليل زيادي جدي بودن متن سرزش كرده و نوشته دوم ر

  ويراستار. كنيم به رشته تحرير در آورد مي اي را كه امروز تجديد چاپ

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

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

مولف عموما به دنبال احتمال حقيقت مرتبط با سرمايه جهاني آشكار شده توسط عملكرد تمام  •

 "از  6از مقاالت و ضميمه فصل  6، انتهاي فصل "سفسطه اقتصادي"از  13خصوصاً به فصل . انسانها بوده است

  ويراستار. مراجعه شود "اخالقيات ثروت "با عنوان  "همسازي هاي اقتصادي

از نخستين مجموعه سفسطه  18و 14، فصول )نسخه فرانسوي( 94تا  86فحات ص 5به جلد  •

  ويراستار. ازاين جلد مراجعه شود 7اقتصادي و همچنين فصل 

  ويراستار. مراجعه شود "همسازي هاي اقتصادي" 8و 3به فصل  •

  رويراستا. مراجعه شود) از نسخه فرانسوي( 282صفحات  5، جلد "اعتبار بدون بهره" 12به بخش  •

هزار فرانك  8وزير محترم جنگ اخيراً تائيد كرده است كه هر فرد انتقال يافته به الجزيره معادل  •

هزار  4اكنون مشخص است كه مردم فقير مربوطه قادر بودند با هزينه سرانه  .براي دولت هزينه داشته است



ه آيا شما با فرستادن يك نفر حال اين سوال برايم مطرح است ك. فرانك در فرانسه زندگي خوبي داشته باشند

  كنيد؟ مي به خارج با هزينه زندگي دو نفر به مردم فرانسه خدمت

  ويراستار. فوق الذكرمراجعه شود 5به يادداشت شماره  •
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        معرفيمعرفيمعرفيمعرفي

كه به او  -فردي ناشناس. ، احتماالً چهل سال داشتم"5قانون"تحت عنوان  4باستياقبل از خواندن كتاب كالسيك فردريك 

پس از خواندن كتاب، قانع شدم كه آموزش علوم . از آن را، بدون درخواست من، برايم فرستاد يك كپي -.كامال مديون هستم

هاي رادر طي كردن راه وقت زيادي ا آگاه كرد كهخواندن اين كتاب من را عميق. انساني، بدون مواجهه با كتاب باستيا، كامل نيست

براي من يك مكالمه فلسفي نبود، بلكه اين كتاب نظمي را در  "قانون"كتاب. امام، هدر دادهريزي فلسفه زندگيسرانجام براي پيبي

  .تفكرات من در رابطه با آزادي و رفتار عادالنه بشر، ايجاد نمود

ش باستيا اين قمهمترين ن اما. اند كه باستيا هم در ميان آنان استر بحث آزادي داشتهها، سهم مهمي دبسياري ازفيلسوف

سواد هم هاي مربوط به آزادي را چنان روشن بيان نمود كه حتي افراد بياست كه او اين بحث را از برج عاج خارج نمود و ايده

شفافيت، امر بسيار مهمي در قانع . پيچيده كردن آنها را ندارندنيز ديگر توان  توانند آنها را درك كنند و متخصصان اين زمينه مي

  .باشدنمودن مردم براي برتري اخالقي آزادي شخصي مي

شفافيتي كه او براي كمك به ما در . همانند ديگران، باستيا نيز تشخيص داد كه مهمترين تهديد براي آزادي، دولت است

مواردي را در ":گويدباستيا مي. گيرد؛ قابل توجه استچپاول قانوني، به كار مي تشخيص و درك اعمال غير اخالقي دولت، همانند

. تواند از برخي آنچه را كه متعلق به آنها است اخذ كند و به ديگراني دهد كه مال تعلقي به آنها نداردنظر بياوريم كه قانون مي

كه واسط اين سودرساني عملي است كه براي  برساند در حالي مواردي را در نظر آوريم كه قانون به شهروندي به هزينة ديگري سود

توانيم اين نتيجه را انكار كنيم كه با چنين توصيف دقيقي از چپاول قانوني، نمي ".باشدپذير نميشخص بدون ارتكاب جرم، امكان

  .باشدواژگان مدرنيته، دزدي قانوني ميهاي حكومت، از جمله اعمال خود ما، چپاول قانوني هستند، يا براي احترام به بيشتر فعاليت

توان ديدگاه امضاكنندگاني كه مي. توانست تنها يك تأييدكننده ساده امضاكنندگان اعالميه استقالل باشدفردريك باستيا مي

ريم كه همه پذيما اين حقايق بسيار آشكار را مي" :شان شناختآنها نسبت به آزادي و نقش مناسب دولت را از روي كلمات جاودانه

اند و خالق آنها حقوق آشكاري را به آنها ارزاني داشته است كه از جمله آنها زندگي، آزادي و حق ها به طور يكسان خلق شدهانسان

باستيا ديدگاه مشابه خود را چنين بيان  "....ها ايجاد شده استلذا براي حفظ اين حقوق، دولت در بين انسان. داشتن شادي است

گري هنرمندانه رغم حيلهعلي. كندانسان را تعريف مي - به بيان ديگر، فرديت، آزادي، دارايي - ها، توليدزندگي، مهارت" نمايد،مي

 اي فلسفهباستيا  ".اند و بر آنها ارجحيت دارندهاي بشري بودهگذاريرهبران سياسي، اين سه موهبت الهي مقدم بر همه قانون

بلكه . اندزندگي، آزادي و دارايي به دليل وضع قانون از سوي بشر بوجود نيامده" :كنددولت بيان مي مشابه نظر بنيانگذاران را براي

                                                 
4   Fredric Bastiat 
5   The Law 



تري از هيچ بيان دقيق ".اندبرعكس، حقيقت اين است كه زندگي، آزادي و دارايي قبل از نياز به قانونگذاري، از ابتدا وجود داشته

  . ميه استقالل و كتاب قانون آورده شده است، وجود نداردحقوق طبيعي يا خدادادي نسبت به آنچه در اعال

هيچ . به اياالت متحده نگاه كنيد..." :گويدبيند زمانيكه ميباستيا آرزوهايش در مورد آزادي را در اياالت متحده آمريكا مي

بنابراين، به . و مالكيت هر شخصيحمايت از آزادي : دارد هاترين حيطه خود نگكشوري در دنيا و جود ندارد كه قانون را در مناسب

باستيا در سال  ".تر قرار داده شده باشدرسد كه هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه نظم اجتماعي در آن در بنياني محكمنظر مي

لحاظ  داري ازبرده" :نمايدهايش به دو موضوع كه در اياالت متحده به آنها توجه كافي نشده است، اشاره ميدر نوشته 1850

  ".دار كردن دارايي استقانوني، نقض آزادي است و تعرفه هاي حمايتي گمرك به لحاظ قانوني، خدشه

پس از يك دوره زماني يك قرن . شداگر امروز باستيا زنده بود، از ناكامي ما در حفظ قانون در محدوده مناسب خود، نااميد مي

دهند كه خود ناقض حقوق بيشتر اين قوانين اجازه نقض حقوق كساني را مي. مايو نيم، ما بيش از پنجاه هزار قانون وضع نموده

محدوده اين قوانين، از قوانين مربوط به ممنوعيت مصرف دخانيات در مؤسسات خصوصي و مبالغ پرداختي به . اندديگران نبوده

در هركدام از اين موارد، فردي كه . گيرد يم منظور تامين اجتماعي تا قوانين مربوط به واگذاري حق و حداقل دستمزد را در بر

  . ها، راه به جايي نخواهد بردمصرانه خواهان حقوق خدادادي فراموش شده خود است، در نهايت با توجه به قدرت داده شده به دولت

كنند، را با را تنبيه ميكند و تمايل به تنها رها شدن ميز را محدود ميآ ني كه مبادله آزادانه و صلحيتقاضا براي قوان باستيا  

انگارند كه ها مردم را به منزله مواد خامي مي سوسياليست .دهدخواهند مهم جلوه كنند، توضيح ميها ميبيان اينكه سوسياليست

 گذار، همانند ارتباط بينونارتباط بين مردم و قان "-هايشاننخبه - از منظر آنان. قرار است در تركيبات اجتماعي شكل گيرند

دهد نسبت به افرادي كه چنين ديدگاهي دارند، باستيا تنها مورد عصبانيتي را كه در كتابش يافتم، نشان مي ".گر و گل است كوزه

كنيد كه بسيار اي كساني كه فكر مي! نوااي مخلوقات بي! آه ":دهدكه خيرين و فرمانروايان بشري را مورد انتقاد قرار ميهنگامي

چرا خود را اصالح ! اي كساني كه آرزوي اصالح هرچيز را داريد! انگاريدني كه انسانيت را كوچك مياي كسا! بزرگ هستيد

  ".اي شما را بس خواهد بودكنيد؟ چنين وظيفه نمي

اما  باستيا، فرد خوش بيني بود كه معتقد بود داليل روشن و آشكار در دفاع از آزادي، ممكن است براي حال موثر واقع شوند،  

ريق كليسا و از ط است كه يافته و كنترل قشر نخبهاستفاده اجباري و سازمانتاريخ بشريت، نوعي از سوء. يستنخ با او موافق تاري

انگيز است هنگامي كه صدها ميليون از افراد بداقبال، عمدتا توسط تاريخ، داستاني غم. ت اعمال شده استبيشتر از طريق حكوم

هاي بخش اندكي از سال پس از امروز خواهد نوشت، ممكن است آزادي 300يا  200ك مورخ كه ي. هايشان قرباني شدندحكومت

به عنوان يك امر عجيب  -يك يا دو قرن گذشته  - فقط براي مدت محدودي از تاريخ -به خصوص در دنياي غرب- جمعيت بشري را



ين امري تنها يك پديده موقت بوده و انسان، مجددا به دان ممكن است به اين نتيجه برسد كه چناين تاريخ. تاريخي قلمداد نمايد

  .استفادهكنترل اجباري و سوء - وضعيت سنتي بازگشت نموده است 

هاي سوسياليسم و كمونيسم، نشان افت جهاني مقبوليت ايده. اميدواريم كه تاريخ ثابت نمايد كه قضاوت بدبينانه، اشتباه است

يابي به اطالعات و كنترل نه اميدواركننده ديگر اين است كه ابتكارات تكنولوژيك، دستنشا. دهد كه نور اميدي وجود داردمي

 ،هايي چون دسترسي به اطالعات، برقراري ارتباط و مبادالت پولي الكترونيكنوآوري. سازدها مشكل ميشهروندان را براي حكومت

هاي تكنولوژيك به طور روزافزوني اين امكان را براي ن نوآورياي .سازدتر ميتر و ناممكنهاي دولت در كنترل را پرهزينهتالش

  .آورند كه، بدون آگاهي، تاييد يا اجازه حكومت، با يكديگر ارتباط برقرار سازند و مبادله كنندشهروندان جهان فراهم مي

كننده نظريات باستيا ه تقويتك هاي مستحكم مبتني بر بازار آزادهاي تكنولوژيك، همراه با سازمانسقوط كمونيسم، نوآوري 

ها در يك آمريكايي. توانم در مورد آينده آزادي در اياالت متحده آمريكا بگويمترين چيزهايي هستند كه ميبينانهاست، خوش

فاق جا اين اتاگر آزادي در آمريكا از بين برود، چنين مقدر خواهد شد كه در همه. نگراني بزرگ و مسئوليت اخالقي، سهيم هستند

هاي روشن باستيا در مورد آزادي، گام موثري در بازيابي احترام و عشق خواهد بود و موجبات احياء آشنايي بيشتر با ايده. رخ دهد

  .وطنان آمريكايي، فراهم خواهد آوردروح آزادي را در ميان هم

  

        معرفي نويسندهمعرفي نويسندهمعرفي نويسندهمعرفي نويسنده

  .ديگران، زندگي كند جكند به خرهركس تالش مي ،وسيله آنبزرگي است كه به دولت، دروغ 

  فردريك باستيا-

  

رمز و رازي وجود ندارد كه بخواهد در . اي دارددر قلب و فكر دوستداران آزادي، جايگاه ويژه) 1801-1850(فردريك باستيا 

ي مستدل هاي او نشانگر خلوص و ايماننوشته. اش استكليد جذابيت باستيا، محكم، راسخ و هوشمندانه بودن پيام. اينجا حل شود

نوشت تا درك شود و قانع كند، نه اينكه تحت تاثير قرار دهد يا او هميشه مي. ناياب است ن امر، در دنياي مدرنباشد كه ايمي

  .پيچيده سازد

هنگامي كه . اش دگرگون ساختعصران فرانسويبا استفاده از ابزار تمثيل، باستيا ماهرانه، مفهوم نادرست اقتصاد را در نظر هم

شود ورود آزاد كاالهاي ساخت خارج ما را مداران به ما گفته ميفكران و سياستچنان از سوي روشنوز در آمريكاي مدرن، همامر



شوند؛ نتايج فرهنگي ناآگاهي از هاي مخرب، با ايجاد تقاضا براي نوسازي، منجر به ايجاد رفاه ميها و زلزلهسازد يا طوفانفقير مي

  .شودآشكار ميفردريك باستيا بر ما 

آنچه او را به . باستيا يك فيلسوف حقوقي درجه يك بود. اما اينكه باستيا را تنها يك اقتصاددان بدانيم، كوتاهي در حق اوست

باستيا . هاي نادرست سوسياليسم، اغواء شده بوداو در زماني اين كتاب را نوشت كه فرانسه با قول. بود "قانون"جا رسانيد، كتاب اين

ترين كيفيت براي بشر در معناي كالسيك خود بود، او دليل خود را بر مبناي كشف اصول نظام اجتماعي كه به مناسب قانونن نگرا

  .دهدباشد، قرار مي

هايشان آنها اين امر را با به كارگيري توانايي. كنندكند كه همه افراد در جهت حفظ زندگي خود تالش مياو اينگونه آغاز مي

به  -زندگي، مهارت، توليد" :نويسدباستيا مي. رسانندبيعي و تبديل اجزاي طبيعت به محصوالت مفيد، به انجام ميدر دنياي ط

بر  "و از آنجايي كه آنها از مهمترين امور طبيعت بشري هستند، ".كندانسان را تعريف مي -، آزادي، مالكيتزندگيعبارت ديگر 

متاسفانه پوزيتيويسم حقوقي، . كنندهاي اندكي، اين مفهوم را درك ميانسان ".ري دارندهاي بشري، تقدم و برتگذاريتمام قانون

را نيز  مفهومي كه بيانگر اين امر است كه صواب و ناصواب، مقدم بر تصويب قانون وجود ندارد، برخي از طرفداران آزادي فردي

زندگي، آزادي و " :كنداما باستيا به ما يادآوري مي). ه بنتامبه عنوان مثال پيروان مكتب اصالت فايد( تحت تاثير قرار داده است

اند؛ بلكه برعكس، حقيقت اين است كه زندگي، آزادي و دارايي قبل از نياز دارايي؛ به دليل وضع قانون از سوي بشر به وجود نيامده

  ".اندبه قانونگذاري، از ابتدا وجود داشته

بايد در پي ايجاد عدالت  قانوناو موافق دوستي بود كه متذكر شده بود كه اينكه . استيك مفهوم عدمي  قانوناز منظر باستيا، 

عدالتي در ميان آيد كه بيعدالت، تنها زماني به دست مي". عدالتي شودبايد مانع بي قانوندر حقيقت، . باشد، گفته دقيقي نيست

شود كه جامعه آزاد و اما با اندكي تامل، روشن مي. وه كندممكن است اين عقيده به نظر برخي خوانندگان، دروغين جل ".نباشد

  .شود كه مداخالت اجباري عليه افراد وجود نداشته باشد و بلكه آنها به حال خود واگذار شده باشندعادالنه هنگامي حاصل مي

ظامي متشكل از حق هر فرد ن"، كندرا اينچنين تعريف مي قانونباستيا، . ، دفاع از زندگي، آزادي و دارايي استقانونهدف 

بنابراين در مورد گروهي از افراد ممكن . اش دفاع نمايدهر فردي اين حق را دارد كه از زندگي، آزادي و دارايي. "براي دفاع قانوني

ن، اصل بنابراي" .شان را به اشتراك بگذارندهستند تا به منظور دفاع از خود، منابع "حقوق جمعي"است گفته شود كه آنها داراي 

و اين قدرت مشتركي كه از حقوق جمعي . بر مبناي حقوق فردي است -اشفلسفه وجودي و وجاهت قانوني -حقوق مشترك

اگر هدف اصلي  ".تواند ماموريت يا هدف ديگري جز عمل كردن به عنوان جايگزين داشته باشدكند، از نظر منطقي نميحمايت مي



چنين " .آن ندارند، به كار نخواهد رفت براي به دست آوردن آنچه افراد حقي در قانونحقوق، حمايت از حقوق فردي است، ديگر 

  .نتيجه، حقوق غير قانوني خواهد بود ".در تضاد با زيربناي فكري ما خواهد بود... اي از مفهوم قدرتاستحاله

اما متاسفانه، برخي چپاول و غارت را، . دبنا شده باشد، منظم و مرفه خواهد بو قانوناي كه بر مبناي مفهوم مناسبي از جامعه

از مردم كه قانون را وضع  اي دهد كه طبقهخطر جدي وقتي رخ مي. دهنداگر مستلزم تالش كمتري باشد، بر توليد ترجيح مي

ر ابتدا، فقط د. خواهد بود "چپاول قانوني"نويسد كه نتيجه چنين امري، باستيا مي. ، روي به چپاول آورند)گذارانقانون(كنند  مي

اي شود كه طبقه غارت اما ممكن است اين امر، منجر به پروسه. گروه كوچكي از واضعين قانون، روي به چپاول قانوني خواهند آورد

به نظر  ".پي وارد شدن به اين حوزه باشند شده به جاي اينكه در پي از بين بردن قانون تغيير شكل داده شده باشند، خود در

شان و تشكيل يك حكومت عادالنه، براي افراد الزم باشد كه متحمل تنبيهي ظالمانه شوند، برخي به دليل خباثت رسد قبل از مي

  ..برخي به دليل فهم و درك پايينشان

اي منحصر به فرد در نظر و اخالق، به عنوان مجموعه قانونچراكه . است نتيجه چپاول قانوني عمومي، هرج و مرج اخالقي

و اخالق در تناقض با يكديگر به سر برند، شهروندان دو راه حل نادرست پيش رو دارند، يا بايد  قانونهنگامي كه ". دشونگرفته مي

. كند كه براي بسياري از مردم، آنچه قانوني است، مشروعيت داردباستيا اشاره مي ".اخالقيات را كنار بگدارند و يا احترام به قانون را

  .گيرندو تعارض قرار مي بنابراين آنها در سردرگمي

به جاي  قانوناينكه ممكن است  -ممكن است از هدف صحيح خود منحرف شود قانوناز آنجايي كه اين امر پذيرفته شده كه 

همه افراد ممكن است خواهان مشاركت در وضع قانون شوند، خواه به منظور  - حفاظت از دارايي آن را در معرض تهديد قرار دهد

سوالهاي سياسي، هميشه مخرب، مسلط و جذاب براي همه . ليه چپاول، خواه براي استفاده از آن به منظور چپاولحفاظت از خود ع

  .آميز خواهد بودگذاري جنگ در خواهد گرفت، و اين مقابله خشونتدر مقابل كاخ قانون. هستند

        

  آيد؟آيد؟آيد؟آيد؟آشنا به نظر ميآشنا به نظر ميآشنا به نظر ميآشنا به نظر مي

مجدداً او . "خيرخواهي اشتباه" :يابديگري، وراي چپاول قانوني ميانگيزه د - در كنار ميل به دستيابي به غنيمت–باستيا  

تواند چيزي را قانون نمي. كنداگر اعانه و كمك به نيازمندان، داوطلبانه نباشد، آزادي و عدالت را تخريب مي. يابدتعارضي را مي

مورد همه اشكال دخالت حكومت، از گمرك تا به  او اين تجزيه و تحليل را در. ببخشد كه ابتدا از مالك آن سلب مالكيت نشده است

  .برداصطالح آموزش عمومي، به كار مي



دهد كه با جستجو در قوانيني كه مجوز او توضيح مي. نان تازه و نو است كه گويي امروز نوشته شده استچآن  كالم باستيا 

اما او . ، نسخ شوند"تاخيربي"چنين قوانيني بايد . دتوان چپاول قانوني را تشخيص داباشند، ميدادن دارايي يكي به ديگري مي

حق قانوني ( برد، به سختي اعالم نارضايتي خواهد كرد و از حقوق مكتسب خودكسي كه از چنين قانوني سود مي" :دهدهشدار مي

هايي موجب ن استداللقبول چني. به اين مغالطه سودجويان توجهي نكنيد" :توصيه باستيا مستقيم است ".دفاع خواهد نمود) خود

توهم امروزي اين است كه . درواقع، چنين امري قبالً اتفاق افتاده است. شودگيري چپاول قانوني در يك سيستم كلي ميشكل

  ".هركس به هزينه ديگري، پولدار شود

گيرد منفعل در نظر مي وجود دارد، انسان را به عنوان كليتي قانوننويسد كه ديدگاه جهاني كه در پس اين تحريف باستيا مي

قانونگذار مكانيكي است كه ماشين را " :كنداو از روسو نقل مي. كه فاقد موتور است و منتظر عمل و برنامه قانونگذار عاقل است

اين برعهده اوست كه خير بشر را . كندقانونگذار براي آينده تعيين تكليف مي": كندو از سنت ژوست نقل مي ".كندابداع مي

كاركرد حكومت اين است " :كندو از روبسپير هوشمند نيز نقل مي ".خواهدو برعهده اوست كه بشر را چنان بسازد كه مي. هدبخوا

  ".كه توانايي هاي اخالقي و فيزيكي ملت را در جهت هدفي كه يك كشور آزاد براي آن به وجود آمده، هدايت كند

داند كه در صفحه شطرنج حركت داده هايي ميكه مردم را تنها مهره "سيستمانسان "باستيا انتقادات آدام اسميت را در مورد 

. هاي انساني را ناديده بگيرد چراكه آنها مانع برنامه او هستندقانونگذار، براي دستيابي به هدفش بايد تفاوت. كندشوند، تكرار ميمي

كند  مي باستيا در اين زمينه از نويسندگان بسياري نقل قول. ، نظم امروزي است)آيا نوع ديگري از آن وجود دارد؟( انطباق اجباري

  :دهدو سپس پاسخ مي

! پردازيد، انسان استمحابا به آن مياين خاك و اين كود كه شما بي به ياد داشته باشيد كه اين گل، !اي نويسندگان گرانقدر 

از خداوند توانايي بررسي،  آنها نيز، همانند شما! ا هستندآنها انسانهاي آزاد و هوشمندي، همانند شم! نوعان شما هستندآنها هم

  .اندريزي، تفكر و قضاوت براي خودشان را دريافت كردهبرنامه

تواند خشم خويش را اند، باستيا ديگر نميسازي بشر كردهپس از نقل نظريات بسياري از نويسندگاني كه خود را وقف دوباره

شمايي كه ! انگاريدشمايي كه انسانيت را بسي كوچك مي! يدا نيد كه بسيار بزرگكما فكر ميش! اي موجودات بينوا" :كنترل كند

  ".شما را بس همينكنيد؟ چرا خود را اصالح نمي! خواهيد همه چيز را اصالح كنيدمي

دقيقا به نقطه  اش، اوبا درك هميشگي. كنترل نشده از ديدش پنهان بماند ،دهد كه دموكراسيچنين باستيا، اجازه نميهم

اين دانايي از چه تشكيل شده است؟ توانايي گردآوري تمام . كنددموكراسي دانايي بشر را جلب مي. پردازداساسي بحث مي

افرادي كه در جريان انتخابات، بسيار دانا، با اخالق و كامل بودند، اكنون گرايشي به اين " .قانونگذاران قدرتمند، اين همه ماجراست



همان -اگر افراد تا اين حد....شودشان مي رفترند، و اگر هم داشته باشند، تمايالتي است كه موجب سقوط آنها و پسموارد ندا

اخالق و ناآگاه هستند، ديگر چرا به افراد همانندشان حق داده شود كه با چنين ناتوان، بي - طوري كه سياستمداران نشان داده اند

ها موجب از بين رفتن ها تا اين حد بد هستند كه آزادي انساناگر تمايالت طبيعي انسان "و  "هند؟اي به آنها راي دتاكيد مشتاقانه

  "دهندگان هميشه نيكوست؟امنيت شود، چگونه است كه تمايالت اين سازمان

عي بر مردم باستيا كتاب خود را با فراخواني براي آزادي و رد تمام پيشنهاداتي كه موجب تحميل ترتيبات اجتماعي غيرطبي

  ".ها را كنار بگذارند و آزادي را تجربه كنندتمام سيستم"كند كه تقاضا مي "قانونگذاران و خيرين"او از همه . بردشود، پايان ميمي

هاي اندكي دررابطه با سنت ليبرال كالسيكي كه بتواند به گذرد، نوشتهمي "قانون"در تمام سالهايي كه از انتشار اوليه كتاب 

عاجز بوده  "قانون"هاي  متاسفانه، جهان از درك درس. استاين كتاب برسد، نگاشته شده ، قدرت و محتواي تقريبا شاعرانهخلوص

او اصول ضروري براي نيل به جامعه انساني . او به ما هشدار داده بود. شداند، غمگين ميها شدهباستيا از آنچه آمريكايي. است

نظام سياسي و در  در تالش براي پايان بخشيدن به چپاول قانوني. و در دسترس ما قرار داده بود مناسب را خاطرنشان ساخته بود

  توان انتظار داشت؟دفاع از آزادي فردي، از يك انسان چقدر بيشتر مي

        6شلدون ريچمن
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نه تنها از هدف درست خود برگشته است؛  ونقان ،گويم مي من !كشور انتظاميِيِ نيروهايِ  و در كنارِ آن همه !فاسد شده قانون

به جاي اينكه  قانون !ز تبديل شده استآبه اسلحه هر نوع حرص و  قانون! كند مي بلكه كامالً در جستجوي هدف متضادي حركت

  .شود كه فرض اين است كه بايد مجازات نمايد مي جرائم را تعقيب كند خود مرتكب اعمال بدي

كند كه توجه همنوعان خود را بدان جلب  مي يتي جدي و مهم است و وظيفهء اخالقي من ايجاباگر اين درست باشد، واقع

  .كنم

  

        اي است از جانب خدااي است از جانب خدااي است از جانب خدااي است از جانب خدا    زندگي هديهزندگي هديهزندگي هديهزندگي هديه

  .اين هديه زندگي است؛ زندگي مادي، معنوي و اخالقي. گيرد ايم كه همه چيز را در بر مي اي از خدا دريافت نموده ما هديه

خالق زندگي، مسئوليت حفاظت، توسعه و كمال بخشيدن به آن را به ما . اند از خود محافظت نمايدتو اما زندگي به تنهايي نمي

اي از استعدادهاي شگفت آور به ما اعطا نموده و ما  براي اين كه ما بتوانيم اين امر را به انجام برسانيم خداوند مجموعه. سپرده است

توانيم منابع طبيعي را به محصوالت  هاي خود مي با استفاده از توانايي. ده استهاي مختلف منابع طبيعي قرار دا را در ميان گونه

  .ي زندگي ضروري است اين روند براي سپري شدن جريان تعيين شده. ها استفاده نماييم نهايي تبديل كرده و از آن

و علي رغم حيله گري رهبران . يتبه عبارت ديگر فرديت، آزادي و مالك .زندگي، استعدادها و توليد: انسان عبارت است از 

  .باشند مي ها ي قوانين انساني و بهتر از آن ي الهي مقدم بر همه اين سه عطيه ،سياسي

اند وجود ندارد بلكه برعكس حقيقت آن است كه  ها قوانين را وضع نموده زندگي، آزادي و مالكيت از اين جهت كه انسان

  .ها قوانين را وضع نمايند وجود داشته است بتدا انسانزندگي، آزادي و مالكيت پيش از آن كه در ا

  

        چيست؟چيست؟چيست؟چيست؟    قانونقانونقانونقانون

  .است متشكل از حقوق فردي براي دفاع مشروع و قانوني ، سازمانيقانونچيست؟  قانونبنابراين 

اسي هاي اس اين سه حق مؤلفه. براي دفاع از نفس، آزادي و مال خود داراي حقوقي طبيعي هستيم) از جانب خدا(هريك از ما  

توانايي هاي ما براي گسترش شخصيت . ها كامالً به حفاظت از دو حق ديگر وابسته است زندگي هستند و محافظت از هريك از آن

  .ما است و مالكيت چيزي جز توسعه و گسترش استعداد هايمان نيست

واهد شد كه گروهي از افراد نيز حق اگر هر شخصي، ولو با زور، حق دفاع از نفس، آزادي و مال خود را داشته باشد نتيجه آن خ

–بنابراين اصل حق جمعي . قدرت مشتركي را سازماندهي و پشتيباني نمايند خواهند داشت تا براي حمايت دائمي از اين حقوق،



ها را مورد حمايت قرار  ي حق بر حق فردي است و قدرت مشتركي كه اين مجموعهمبتني  –فلسفه وجودي و وجاهت قانوني اش 

بنابراين . كند، داشته باشد تواند هيچ هدف يا مأموريت ديگري را جز آن چيزي كه به نيابت از آن عمل مي هد، منطقاً نميد مي

تواند قانوناً در برابر نفس، آزادي يا مالكيت فرد ديگري متوسل به زور شود، قدرت مشترك نيز به همان  همان طور كه يك فرد نمي

  .افراد يا گروهها مورد استفاده قرار گيرد ع عليه نفس، آزادي و مالكيتتواند به طور مشرو دليل، نمي

به ما قدرت داده شده است تا از . ي نادرستي از قدرت معارض با مبناي فكري ما خواهد بود در هر دو مورد، چنين استفاده

ي آن حقوق برابر  ت تا به وسيلهكند كه بگويد به ما قدرت داده شده اس مي چه كسي جرأت .حقوق فردي خود محافظت نماييم

تواند به طور مشروعي عليه حقوق ديگران از  نمايد، نمي برادران خود را زايل نماييم؟ همانطور كه فردي كه به طور مستقل عمل مي

ي از زور استفاده نمايد، آيا غيرمنطقي است كه بگوييم همان اصل نيز بر قدرت مشتركي كه چيزي جز مجموعه ي سازمان يافته ا

  قدرت اشخاص نيست حاكم خواهد بود؟

و به بيان ( ، سازماندهي حق طبيعي دفاع مشروع است قانوناگر چنين باشد، بنا بر اين هيچ چيز روشن تر از اين نيست كه  

را بايست فقط اعمالي  اين قدرت مشترك مي. به معناي جايگزين كردن قدرت جمعي به جاي قدرت هاي فردي است  ،قانون، )ديگر

ها؛  حمايت از جان اشخاص، آزادي و اموال آن: هاي فردي به طور طبيعي و مشروع حق انجام آن را دارند انجام دهد كه قدرت

  .ي ما هريك و ايجاد امكان حكومت عدالت بر همه قانوناستمرار 

  

  حكومتي عادل و پايدارحكومتي عادل و پايدارحكومتي عادل و پايدارحكومتي عادل و پايدار

به . شد م به لحاظ عملي نظم ميان مردم حاكم ميشد، به نظر من هم به لحاظ نظري و ه اگر ملتي بر اين مبنا پيدا مي

عادالنه ترين و پايدار ترين  ،غيرظالمانه ترين ،محدود ترين ،پذيرفتني ترين، اقتصادي ترين ،ي من چنين ملتي، ساده ترين عقيده

  .دولت قابل تصور را خواهد داشت، در هر شكل و قالب سياسي كه باشد

هاي حضور خود در جامعه است از امتيازاتي نيز  ه همان گونه كه داراي مسئوليتداند ك در چنين حكومتي، هر كسي مي

هيچ كس با دولت بحث و مجادله اي ندارد به شرط آن كه شخصيت او محترم باشد، آزادي در انتخاب كار داشته . مند است بهره

فقيت، نيازي به تشكر از دولت نيست و هنگام شكست هنگام مو. باشد، و نتايج كار او در مقابل هرگونه تجاوز ناعادالنه مصون بماند

كنيم، مثل اين كه كشاورزان به خاطر تگرگ و يخبندان دولت را  هايمان، چندان به سرزنش دولت فكر نمي نيز براي كم شانسي

  .خواهد شد شناختهي موهبت گرانبهاي امنيت  واسطهدر اين مفهوم از حكومت، دولت تنها به . سرزنش كنند



وضعيتي منطقي به   ،بر آن بايد گفت كه به لطف عدم مداخله ي دولت در امور خصوصي، خواسته هاي ما و ارضاي آن ها عالوه

ما . هاي فقيري را كه قبل از آن كه نان داشته باشند به دنبال ساختارهاي ادبي باشند نخواهيم ديد ما خانواده. خود خواهند گرفت

اطق روستايي و نه مناطق روستايي را به قيمت شهرها خواهيم داشت و تغييرات پايتخت، كار نه شهرهاي پر جمعيت را به قيمت من

  .ي تصميمات قانونگذاران باشد، نخواهيم ديد و جمعيت را كه نتيجه

اي ه اند و به عالوه اين اعمال، دولت را با مسئوليت با ايجاد اين تغييرات توسط دولت منابع زندگي ما متزلزل و نامطمئن شده

  .سازد فزاينده مواجه مي

  

        قانونقانونقانونقانونتحريف كامل تحريف كامل تحريف كامل تحريف كامل 

و وقتي از اين كاركرد هاي خوب تجاوز مي كند، . كند اش محدود نمي هرگز خود را به كاركردهاي مناسب قانوناما متأسفانه 

در تعارض با اهداف  و دقيقاً از اين نيز فراتر رفته قانوناين مساله محدود به برخي مسائل بحث انگيز و فاقد ارزش نمي شود بلكه 

شد، از  براي نابود كردن عدالتي به كار برده شده كه فرض مي قانون: كرده است هدف خود را نيز نابود  قانون. خود عمل كرده است

نيروي مشتركي  قانون. حمايت از آن بوده است قانونهايي كه هدف اصلي  كند، و نيز براي محدود و نابود كردن حق آن حفاظت مي

. دسترس افراد بي وجدان گذارده تا بدون اين كه خطري را متحمل شوند شخصيت، آزادي و اموال ديگران را استثمار نمايند را در

، چپاول را به يك حق تبديل كرده است تا از آن حمايت نمايد و دفاع مشروع را به يك جرم تبديل نموده تا آن را مجازات قانون

  .نمايد

  ه و چه نتايجي داشته است؟چگونه ايجاد شد اين تحريف

ابتدا در مورد اولي . با تأثر از دو دليل كامالً متفاوت مورد تحريف واقع شده است؛ طمع احمقانه و انسان دوستي غلط قانون

  .كنيم صحبت مي

  

        گرايش مرگبار بشرگرايش مرگبار بشرگرايش مرگبار بشرگرايش مرگبار بشر

د به طور نا محدودي از ها است و اگر هر كس بتوان ي انسان مراقبت از خود و رشد و كمال از آرزوهاي مشترك ميان همه

جامعه بي وقفه، بدون مانع و به طور دائم پيشرفت خواهد  ،استعدادهايش بهره مند شود و در ثمرهء كارش آزادانه تصرف نمايد

  .نمود



ها عالقه دارند به  چنانچه شرايط فراهم باشد، انسان. ها مشترك است اما گرايش ديگري نيز وجود دارد كه در ميان انسان

اي تاريك و نامنصفانه نيست، سوابق  اين ادعايي شتاب زده و نيز انديشه. ي ديگران زندگي نموده و موفقيت كسب نمايند هزينه

هاي مذهبي، برده داري  هاي بي رويه، شكنجه هاي پي در پي، مهاجرت جنگ: تاريخي نيز بر صحت اين امر شهادت مي دهند

  .جهاني، بي صداقتي در تجارت و انحصار ها

كند كه  عمومي و غيرقابل كنترل، انسان را وادار مي ي اوليه، دارد، كه در آن غريزه  ين خواست مرگبار ريشه در طبيعت انسانا 

  .خواسته هاي خود را با كمترين سختي ممكن بر آورده كند

  

                مالكيت و چپاولمالكيت و چپاولمالكيت و چپاولمالكيت و چپاول

نيازهاي خود را برآورده  ود بر منابع طبيعي،استعدادهاي خ و بكار گيري مستمر تواند زندگي كند و با كار بي وقفه انسان مي

  .سازد؛ اين روند منشأ مالكيت است

اما اين نيز صحيح است كه انسان ممكن است زندگي كند و نيازهاي خود را با ربودن و استفاده از محصوالت كار ديگران 

  .اين روند منشأ چپاول است. برآورده سازد

ها تا زماني  گرايش به گريز از سختي دارد و چون كار ماهيتاً سخت است نتيجتاً انسان اكنون از آنجا كه انسان به طور طبيعي 

دهد و تحت اين شرايط نه  تاريخ نيز اين موضوع را به روشني نشان مي. تر از كار است روي به چپاول خواهند آورد كه چپاول ساده

ين چه زماني چپاول متوقف خواهد شد؟ زماني چپاول متوقف بنابرا .توانند جلوي اين موضوع را بگيرند مذهب و نه اخالق نمي

آن است كه قدرت خود را براي توقف  قانونبنا براين واضح است كه هدف واالي  .تر از كار شود تر و خطرناك خواهد شد كه سخت

  .موده و چپاول را مجازات نمايدبايد از مالكيت حمايت ن قانوني اقدامات  همه. كار استفاده نمايد اين گرايش غلط به چپاول به جاي

نمي تواند بدون ضمانت اجرا  قانونو از آنجا كه . مي شود ي يك شخص يا يك گروه از اشخاص وضع به وسيله قانوناما عموماً 

  .واگذار شود قانوناين قدرت بايد به واضعين  و پشتيباني يك قدرت حاكم اعمال شود،

هاد انسان براي برآورده ساختن نيازهايش با كمترين تالش ممكن وجود دارد اين حقيقت به همراه گرايش غلطي كه در ن

به جاي كنترل بي عدالتي، سالح  قانونتوان دريافت كه چگونه  بنابراين به سادگي مي. است قانونتقريباً حاكي از انحراف عمومي 

اران براي ذي قانون گ اي به وسيله ور گستردهبه ط قانونتوان فهميد كه چرا  شود، و به سادگي مي شكست ناپذيري براي آن مي

اين امر، به نسبت سهمي كه . شود نابودي استقالل شخصي، آزادي و مالكيت افراد، از طريق بردگي، ظلم و چپاول به كار برده مي

  .دهد مي واضع قانون از قدرت در اختيار داردو براي تأمين منافع وي رخ



  

        قربانيان چپاول قانونيقربانيان چپاول قانونيقربانيان چپاول قانونيقربانيان چپاول قانوني

ي  بنابراين هنگامي كه چپاول به وسيله. كنند اي كه قرباني آن هستند اعتراض مي عي مردم نسبت به بي عدالتيبه طور طبي

كنند كه تا حد  ي گروه هاي مورد ظلم و چپاول واقع شده تالش مي قانون براي تأمين منافع واضعان قانون سازماندهي شود، كليه

هاي مورد تعدي، هنگام تالش براي  اين گروه. وارد دستگاه قانون گذاري شوند -البي آميز و چه از طرق انق چه به طور صلح -ممكن 

: ي كامالً متفاوت را هدف ورود خود قرار دهند يكي از دو ايده -شان  بسته به ميزان آگاهي -دستيابي به قدرت سياسي ممكن است 

واي به حال ملتي كه هدف اخير، . قصد سهيم شدن در آنممكن است قصد پايان بخشيدن به چپاول قانوني را داشته باشند و يا 

  .آورند حاكم گردد مي ميان اكثر قربانيان چپاول قانوني، هنگامي كه قدرت قانون گذاري را بدست

رويه ي مشابه جايي كه حق مشاركت در وضع قانون  ؛دهند مي اكثريت را مورد چپاول قرار ،اقليت ،تا چنين امري رخ دهد

از طريق چپاول  ،و آن گاه افراد ،شود اري عمومي ميذگ شركت در قانون ،اما پس از آن. اص معدودي مي شودمحدود به اشخ

عدالتي هايي كه در جامعه  ها به جاي ريشه كن كردن بي آن. تعادلي برقرار نمايند عمومي، سعي مي نمايند ميان منافع متضاد خود

قدرت سياسي  هايي كه مورد چپاول قرار گرفته اند، به محض اين كه گروه. سازند مي زنند و آن را عمومي آن دامن مي وجود دارد به

اين نتيجه به (دهند  ها به چپاول قانوني پايان نمي آن. كنند ها ايجاد مي را به دست آورند، سيستمي را براي انتقام از ساير گروه

كنند،  ه تقليد از اسالف بد خود در اين چپاول قانوني شركت ميدر عوض، آن ها ب). ها دارند نياز دارد آگاهي بيشتري از آنچه آن

  .است هرچند كه اين امر معارض با منافع خود آن ها 

عده اي  -گويي قبل از اين كه دوره ي سلطنت عدالت فرا برسد، براي همه ضروري بوده است كه از عقوبتي ظالمانه رنج برند

  . رارتشانبه دليل كمبود درك شان و عده اي به خاطر ش

  

        نتايج چپاول قانوني نتايج چپاول قانوني نتايج چپاول قانوني نتايج چپاول قانوني  

  .تبديل قانون به ابزاري براي چپاول: معرفي تغييري بزرگتر و شرارتي بدتر از اين به جامعه غيرممكن است

 برجسته اين نكات بنابراين ما بايد به ذكر .آمدهاي اين تحريف چيست؟ توصيف تمام آنها نيازمند نوشتن جلدها كتاب است پي

تواند  نمي ايهيچ جامعه. كند مي اولين گام، چنين امري تمايز بين عدالت و بي عدالتي را از وجدان هر كسي پاكدر  .اكتفا كنيم

ايجاد احترام به قوانين اينست كه  مطمئن ترين روش براي. جه خاصي محترم شمرده شونديابد، مگر اينكه قوانين تا يك دروجود 



يا بايد : نون و اخالق همديگر را تكذيب كنند، يك شهروند مجبور به انتخابي ظالمانه استكه قا زماني .قوانين را قابل احترم سازيم

نتايج برابري دارند، و براي هر شخصي انتخاب بين اين  هر دو انحراف مزبور .به اخالق پشت كند و يا احترام به قانون را زير پا گذارد

  .دو مشكل است

چيز  اين مهم ترين دليلي است كه در افكار مردم قانون و عدالت يكي و. ي كندطبيعت قانون اينست كه از عدالت پشتيبان

اين اعتقاد آنقدر . باشد مي باشند، در تمامي ما يك طبع قوي وجود دارد كه باور كنيم هر چيز قانونمندي مشروع مي مشابهي

بنابراين براي . سازد مي قانون آنها را چنين زيراكنند كه امور عادالنه هستند  مي گسترده است كه بسياري از اشخاص اشتباهاً فكر

ظاهري عادالنه و مقدس دهند تنها چيزي كه ضروري است اين است كه قانون به آن حكم دهد و  ،اينكه به چپاول در نظر بسياري

  .براي آن ضمانت اجرا تعيين كند

 بلكه در ميان كساني هم كه ازآنها متضرر ،برند مي درميان كساني كه از اين كارها سود انحصار نه فقط بردگي، محدوديت ها و

  .شوند طرفداراني دارد مي

  

        دهنددهنددهنددهند    نمينمينمينمي    سرنوشت كساني كه خود را با جامعه تطبيقسرنوشت كساني كه خود را با جامعه تطبيقسرنوشت كساني كه خود را با جامعه تطبيقسرنوشت كساني كه خود را با جامعه تطبيق

شما يك نوآور خطرناك، يك آرمان گرا، يك     كه    ترديدي داريد بايد جسورانه گفت نهادهااگر شما درمورد اخالقيات اين 

  .گيرد متالشي نموده ايد مي شما پايه هايي راكه جامعه برمبناي آن قرار. دپرداز يا يك توطئه گر هستي نظريه

ري كه از دولت در خصوص اين توانيد يكسري سازمانهاي ادااگر شما در عرصه اخالق يا علوم سياسي سخنراني كنيد شما مي

كه تا كنون بوده انحصاراً از نقطه نظر تجارت علم ديگر آنچنان  كنند ارائه نماييد، تقاضاي آنها اين است كه مي فكري تقاضا قلمرو

تدريس نگردد؛ بلكه درآينده علم بايد به طور خاص از نقطه نظر واقعيات و قوانيني كه صنعت ) مالكيت و عدالت ،آزادي(آزاد 

اينكه در موقعيتهاي  سازند ارائه گردد و مي مند قاعده )باشند مي مالكيت و عدالت ،حقايق و قواعدي كه مخالف آزادي( فرانسوي را 

آموزشي كه توسط دولت فراهم ميشوند، معلم شديداً از به خطر انداختن احترام نسبت به قوانين الزم االجرا حتي به كمترين ميزان 

اشد قالبي كه ب انحصار يا سرقت را تضمين نمايد در هر شكل و ود داشته باشد كه برده داري ياجبنابراين اگر قانوني و. اب نمايداجتن

از اين زمان  د؟بردن احترامي كه ازآن نشات ميگيربين  توان به چنين قانوني عمل كرد بدون از چگونه مي .نبايد به آن توجه گردد

صرفاً به اين دليل كه  ،اين فرضيه كه قانون بايد عادالنه باشد از نقطه نظر چنين قانوني و از اقتصاد سياسي بايد اخالق و ،به بعد

  .ريس گرددقانون است تد



 اين است كه موجب اهميت اغراق آميز تعصبات و اختالف سياسي و به طور كلي سياست قانونانگيز  تاثير ديگر اين تحريف غم

  .شود مي

زيادي را در  اذهانمنحصر مي كنم كه خود را به موضوعي اما از برايِ نمونه  .من ميتوانم اين ادعا را از هزار طريق اثبات نمايم

  .فراگيرحقِ رأيِ : ه استود مشغول ساختخ جهان به

  

        چه كسي بايد قضاوت كند؟چه كسي بايد قضاوت كند؟چه كسي بايد قضاوت كند؟چه كسي بايد قضاوت كند؟    

از  كساني كه خود را بسيار مترقي ميدانند اما من آنها را يك قرن عقب تر - ROUSSEAU روسو پيروان مكتب فكري

ن مفهوم چيزي اما در هر حال اي .حق عمومي شركت درانتخاب است آن .دراين خصوص با من مخالفند -نمايم مي زمان تلقي

  .واقع، اعتراضات جدي اي ممكن است نسبت به اين حق صورت پذيرد در .در مورد آن گناه باشد شك كردننيست كه 

شش ميليون نفر  دركشور فرانسه سي و ،به عنوان مثال .كند مي يك استدالل غلط را پنهانفراگير نخست آن كه كلمه   

 .تن حق شركت در انتخابات بايد سي و شش ميليون نفر راي دهنده وجود داشته باشندزندگي ميكنند، بنا بر اين براي عمومي ساخ

اين  .شوند مي نفر خارج 3نفر  4يعني ازهر  .دهد مي هم تنها به نه ميليون نفر اجازه راي دادن ها اما حتي توسعه يافته ترين نظام

شركت در  فراگيربنابراين معناي حق  .كنند مي ران استفادهنفر چهارم از اصل عدم اهميت به عنوان دليلي براي خارج كردن ديگ

 اما اين سوال باقي ميماند كه چه كسي اهل .انتخابات براي كساني است كه اهليت و صالحيت دارند حق شركت در ،انتخابات

تند كه بايد نااهل قلمداد زنان، افراد مجنون واشخاصي كه جرائم مهم خاصي را مرتكب شده اند تنها كساني هس ار،غآيا ص باشد؟ مي

  نمود؟

  

        چرا حق راي دادن محدود شده است؟چرا حق راي دادن محدود شده است؟چرا حق راي دادن محدود شده است؟چرا حق راي دادن محدود شده است؟

دهد كه چه انگيزه اي باعث شده است كه حق شركت در انتخابات بر فرضيه عدم  مي بررسي دقيق تر موضوع به ما نشان

 ند بلكه آن را براي همه اعمالاين حق را صرفاً براي خود اعمال نميك ،انگيزه و علت آن است كه فرد راي دهنده .اهليت استوارشود

  .نمايد مي

بلكه تفاوت  ،اين تفاوت دراصل نيست و .ترين نظامهاي انتخاباتي با محدودترين آنها دراين خصوص مشابهت دارند موسع 

  .دردرجه است



 تولد ز زماناحق شركت در انتخابات  كنند، مي تظاهري و رومي روزگار ما يونانمكاتب اگر چنانچه جمهوري خواهان امروز  

  .شود، اين براي بزرگساالن بي عدالتي است كه زنان و كودكان را از راي دادن باز دارند ميايجاد 

اما چرا عدم اهليت انگيزه و دليل استثنا كردن  .شود كه آنها اهليت ندارند مي شوند؟ زيرا چنين فرض مي چرا آنها منع

رايي بر تمام افراد جامعه تاثير  چرا كه هر .بيند مي امدهاي راي خود ضررآنهاست؟ زيرا اين تنها راي دهنده نيست كه از پي

موجوديت آنها بدان وابسته است تقاضاي  به اين دليل كه افراد در يك جامعه حق دارند كه نسبت به اعمالي كه رفاه و .ميگذارد

  .محافظت نمايند

  

        محدود گرددمحدود گرددمحدود گرددمحدود گردد    قانونقانونقانونقانونپاسخ اين است كه پاسخ اين است كه پاسخ اين است كه پاسخ اين است كه 

اينجا محل بحث پيرامون اين  اما در .چه اعتراضاتي ممكن است صورت پذيرد شود؛ و مي ه گفتهدانم كه در پاسخ چ مي من

مانند بيشتر مسائل (شركت در انتخابات  حق فراگيركنم كه اين اختالف نظر ها درخصوص  مي من فقط آرزو .اختالف نظر ها نيست

به زودي تمامي اهميت خود را از دست بدهند، اگر  ،سازد مي انگيزد و سرنگون مي بر كه ملت ها را تحريك ميكند،) سياسي ديگر

  . بايست باشد مي بود كه مي همان چيزي قانون

چيزي بيش از  قانونشد؛ اگر  مي تمام اشخاص، تمام آزادي ها و تمام مالكيت ها محدود به حمايت از قانونواقع، اگر  در

گر تمامي ظلم ها و  رسيدگي كننده ومجازات ،پيش گيري كننده قانونگر ا تركيبي سازمان يافته از حق شخصي دفاع از خود نبود،

  آيا آن گاه محتمل بود كه ما شهروندان اين قدر در مورد گستره حق راي دادن بحث كنيم؟، چپاول ها بود

آيا اين  د؟صلح عمومي را به خطر انداز ،آن خير اعلي ،آيا اين احتمال وجود دارد كه تحت شرايطي گستره ي حق راي دادن

اينكه در صلح و آرامش منتظر بدست آوردن حق راي خود شوند  احتمال وجود دارد كه طبقه هاي محروم شده از حق راي از

  خود دفاع نمايند؟ اجتناب نمايند؟ آيا اين احتمال وجود دارد كه آن كساني كه از حق راي بر خوردارند حسودانه از امتياز

روشن نيست كه  آيا واضح و، بود مي يكسان قانونمنافع تمام افراد در  شد، مي ب خود محدودبه كاركردهاي مناس قانوناگر 

  ناراحتي كساني كه راي نداده اند شوند؟ توانستند موجب اذيت و نمي تحت اين شرايط كساني كه راي داده اند

  

        ايده مرگبار چپاول قانونيايده مرگبار چپاول قانونيايده مرگبار چپاول قانونيايده مرگبار چپاول قانوني

  :ي و تعريف شده استاما از طرف ديگر، تصور كنيد كه اين اصل مرگبار معرف

ثروت  قانوندهد؛  مي گيرد و به ديگري مي اموال يك فرد را )يحقوقنظام ( قانون ،مقررات، حمايت يا تشويق كه با حضور سازمان،



تحت  ،بنا بر اين .هنرمند يا كمدين ،مالك كشتي ،ه صنعتيتوليد كنند ،خواه كشاورز .دهد مي گيرد و به گروه اندكي مي همه را

  .متوسل شوند و چنگ زنند قانونمنطقاً تمام طبقات مشتاق هستند به  رايطي مطمئناً وچنين ش

سرنگون سازند براي  دهند جامعه را مي جيحتر شوند و مي راي خود خشمگينانه خواستار حق ،طبقات محروم شده گروه ها و

كنند كه آنها هم  مي خانه بدوش نيز به شما ثابت وچنين حالتي گدايان و افراد ولگرد  و حتي در .آن كه اين حق را بدست نياورند

  . به طور غير قابل اعتراض ومسلمي حق راي دادن دارند

بخشي ازمالياتي كه ميپردازيم  و. تنباكو يا نمك بخريم ،مشروب ت،اآنها به شما خواهندگفت ما نميتوانيم بدون پرداخت مالي

ديگران از قانون  .نداشود كه از ما ثروتمند تر  مي به افرادي داده –ي مالي در قالب امتيازات و كمك هزينه ها_به موجب قانون 

  .آهن يا پارچه را باال برند ،كنند تا قيمت نان، گوشت مي استفاده

توانيم ازقانون براي منافع خودمان استفاده  مي كند، ما هم مي بنابراين از آنجا كه هر كسي از قانون براي منافع خودش استفاده

ما نيز بايد  ،تحصيل اين حقبراي . بيچاره است و كه چپاول افراد فقيرايم پرداخت ماليات پرهيز از خواهان حق  قانونما از  .كنيم

براي طبقه خودمان سازماندهي كنيم، هم  را "گدايي"جز راي دهندگان و قانونگذران باشيم تا شايد بتوانيم تا اندازه ي زيادي، 

گدا  ما حاال ديگر به .حد بااليي براي طبقه خودتان سازماندهي كرده ايد را تا) يت از صنايع داخليحما( "حمايت"چنان كه شما 

 يهزار فرانك شصتي  اليحه Mimerelهم چنان كه آقاي ، كنيد ميما قانون وضع خدمت به براي ايد كه شما چرا كه اين نگوييد

 .هاي ديگري هم داريم ما خواسته .كند تا به دندان گيريم مي راي ما پرتدهد تا ما را ساكت نگه دارد،گويي استخواني ب مي پيشنهاد

  .معامله كنيم چونان كه ديگر طبقات براي خودشان معامله كرده اند آرزو داريم براي خودمان تجارت و ما نيز ،و به هر حال

  

        گرددگرددگرددگردد    ميميميمي    تحريف شده موجب تضادتحريف شده موجب تضادتحريف شده موجب تضادتحريف شده موجب تضاد    قانونقانونقانونقانون

اينكه به جاي حمايت از مالكيت آنرا - ست از هدف صحيح خود منحرف شودممكن ا قانوناز آنجا كه پذيرفته شده است كه 

مشاركت كند تا به اين ترتيب يا از خود دربرابر چپاول محافظت كند يا ازآن  قانونخواهد در ايجاد و وضع  مي هركسي -نقض كند

گذاري هميشه  لوي درمجلس قانوندرج مسلط وكامال ً جذاب هستند و ،مسائل سياسي همواره مضر .براي چپاول استفاده كند

ضروري است كه  ،براي دانستن اين مساله .از بيرون نيست درگيري وجود دارد و كشمكش هاي خشمگينانهء داخل آن نيز كمتر

  .گذرد؛ صرفاً فهميدن مساله موجب يافتن پاسخ است مي بررسي كنيم كه در مجالس قانون گذاري فرانسه و انگليس چه

يك منبع دائمي براي دشمني و ناسازگاري است  قانونما دليلي ارائه كنيم كه ثابت كند كه اين تحريف زشت آيا نياز است كه 

درسال (به كشور اياالت متحده آمريكا نگاه كنيد  ،اگر نياز به چنين دليلي باشد كه به نوبه خود به نابودي جامعه تمايل دارد؟



: بيشتر از اياالت متحده در قلمروي مناسب خود حفظ شده باشد قانونآن در جهان هيچ كشوري وجود ندارد كه در .)م 1850

رسدكه هيچ كشوري در جهان وجود ندارد كه نظم اجتماعي  مي به نظر ،در نتيجهء اين امر. حفاظت از آزادي و مالكيت هر شخص

كه  -و فقط دو موضوع -وضوع وجود داردم دو ،اياالت متحده آمريكا اما حتي در .باشد قرار يافتهتري است در آن به مبناي محكم

  .در معرض خطر قرار داده اند همواره آرامش عمومي را

  

        برده داري و تعرفه هاي گمركي چپاول هستندبرده داري و تعرفه هاي گمركي چپاول هستندبرده داري و تعرفه هاي گمركي چپاول هستندبرده داري و تعرفه هاي گمركي چپاول هستند

 –اينها تنها دو موضوعي هستند كه درمورد آنها  .داري و تعرفه هاي گمركي ند از بردها اين دو موضوع چيستند؟ آنها عبارت

  .شخصيتي چپاول گر دارد ،قانونچنين فرض ميشود كه  -هوري اياالت متحده آمريكاروح عمومي جمبرخالف 

  .باشند مي نقض حق مالكيت ،تعرفه هاي حمايتي گمرك نيز از نظر قانون .از نظر قانون نقض آزادي است ،برده داري

چيزي هستند تنها  -دوران قديمراث تاسف بارمي –است كه اين دو جرم قانوني  ياين موضوع يكي از قابل توجه ترين حقايق

ي متحيركننده تر از اين تدر واقع در بطن جامعه تصور حقيق. دنگرد امريكايي اتحاداين  د در آينده موجب نابودينتوان ميكه 

و اگر اين حقيقت پيامدهاي وحشتناكي براي اياالت متحده به بار  .به ابزار بي عدالتي تبديل شده است ،قانون: غيرممكن است

چه پيامدهايي  ،در اروپا- مصاديق برده داري و تعرفه هاي گمركي تحريف شده است تنها در قانونجايي كه هدف مناسب  -وردآ

  .يك اصل و يك نظام است قانونجايي كه انحراف و تحريف  ،خواهد داشت

  

        دو نوع چپاولدو نوع چپاولدو نوع چپاولدو نوع چپاول

پذيرد،  مين مشهور از سوي آقاي كارليه در حالي كه تفكري را در يك اعال) سياستمدار و نويسنده(آقاي دومونتالمبرت 

اين  دوپن ارائه شده است، منظور او شارلآقاي  بر اساس معناي سوسياليسم كه توسط ".ما بايد با سوسياليسم بجنگيم" :ميگويد

  ".بايد با چپاول بجنگيم ما "بوده است كه 

  .و غير قانوني قانوني: گويد؟ چرا كه دو نوع چپاول وجود دارد مي از كدامين چپاول سخن اما او

 پيش بيني شده و در مجموعه قوانين كيفري تعريف و كه –مانند دزدي و قاچاق  ،كنم كه چپاول غيرقانوني نمي من گمان

 ،به طور سيستماتيك و نظام مند نيست كه اين نوع از چپاول .بتوان سوسياليسم خواند را –براي آن مجازات تعيين شده است 

 .جنگ ومبارزه با اين نوع از چپاول منتظر درخواست وتوصيه اين آقايان نميباشد ،به هر حال .راتهديد ميكندبنيان هاي جامعه 

و حتي بسيار پيش از ظهور خود . م 1848مدتها پيش از انقالب  .داشته است مبارزه با چپاول غيرقانوني از آغاز جهان وجود



سياه چال ودار  ،زندان ،دستگاه قضايي، امنيه ،قانوني مجهز به نيروي پليسرچپاول غي مبارزه با فرانسه به منظور –سوسياليسم 

برخورد را با  هميشه بايد اين رفتار و قانوناست كه  اين آرزوي من كند؛ ونظر و مي خود اين مبارزه را هدايت ،قانون - بود مجازات

  .چپاول حفظ نمايد

  

  از چپاول دفاع ميكنداز چپاول دفاع ميكنداز چپاول دفاع ميكنداز چپاول دفاع ميكند    قانونقانونقانونقانون

 ،بنا براين ازسودجويان. شود مي از چپاول دفاع ميكند ودرآن سهيم قانونبعضي اوقات  .كند نمي را ارهميشه اين ك قانوناما  

تمامي ابزارها ودستگاههاي  ،قانونگاه .شود مي خطر و ترديد يا بيمي كه در برگيرنده اعمال آنها نيز هست مضايقه ،ساريشرم

همچون يك  - كند مي از خود دفاع هنگامي كه او –دهد و با قرباني  مي ردر خدمت چپاول گران قرا زندان وامنيه را ،پليس ،قضات

بي شك همان چيزي است كه آقاي دومونتالمبرت ازآن  و خالصه آن كه، يك چپاول قانوني نيز وجوددارد؛ .كند مي مجرم برخورد

  .گويد مي سخن

بهترين كار آن  ،اگر چنين باشد .ني افراد باشدرسوايي در ميان اقدامات قانو اين چپاول قانوني ممكن است تنها يك ننگ و

  .بزداييم و از بين ببريم را آن ،گويي و علي رغم بلوا و شورش ملبس به منافعبد است كه با كمترين صحبت يا سخنراني و شكايت و

   

        چگونه چپاول قانوني راتشخيص دهيم؟چگونه چپاول قانوني راتشخيص دهيم؟چگونه چپاول قانوني راتشخيص دهيم؟چگونه چپاول قانوني راتشخيص دهيم؟

برخي افراد آنچه را كه به  اه كنيد به مواردي كه قانون ازشود؟ بسيار ساده است؛ نگ مي اما چگونه چپاول قانوني تشخيص داده

نگاه كنيد به مواردي كه قانون به يك شهروند به كمك و هزينه  و .دهد مي به كساني كه به آنها تعلق ندارد آنها تعلق دارد ميگيرد و

  .رساند مي تواند انجام دهد، سود نمي ديگري با انجام كاري كه يك شهروند بدون ارتكاب به جرم

بلكه منبعي بالقوه براي بدي ها و شرارت  نه تنها خود شر استكه  بين برد، زيرا را بايد بدون معطلي و تاخير از قانونپس اين 

فوراً  –كه ممكن است مورد مجزا و منحصر به فرد باشد –ي قانوناگر چنين  .هاي بيشتر است زيرا كه تالفي و انتقام را به دنبال دارد

  .نمايد مي را ايجاد يك نظام و تكثير ميشود ،به سرعت ود،از بين نر

او مدعي خواهد  .كند و از حقوق مكتسب خود دفاع ميكند مي به تلخي شكايت شود و سود ميبرد مي منتفع قانونكسي كه از 

واهد نمود زيرا كه شد كه دولت بايد صنعت خاص او را مورد حمايت و تشويق قرار دهد؛ و اينكه اين روند دولت را ثروتمند خ

  .صنعت مورد حمايت قادر خواهد بود بيشتر هزينه كند و دستمزد باالتري به كارگران فقير خود بدهد



يك نظام كامل  ،چپاول قانوني شود از مي ها موجب پذيرش اين استدالل .به اين سفسطه ملبس به منافع گوش فرا ندهيد 

و  اين است كه سعي شود همه به هزينه همه ثروتمند شوند فريب و توهم امروز .اده استامر قبالً اتفاق افت واقع اين در ،ساخته شود

  .اينكه با تظاهر به سازماندهي كردن چپاول، آنرا عمومي نمود

  

        چپاول قانوني نامهاي بسياري داردچپاول قانوني نامهاي بسياري داردچپاول قانوني نامهاي بسياري داردچپاول قانوني نامهاي بسياري دارد

راي سازماندهي كردن آن پذيرد، بنا براين تعداد نامحدودي طرح ونقشه ب مي اكنون چپاول قانوني به اشكال نامحدودي صورت

شغلهاي  ،مدارس عمومي ،ماليات هاي پشت سر هم ،تشويق ها ،كمكهاي مالي ،سود و بهره ،حمايت ،تعرفه هاي قانوني: وجود دارد

تمام اين نقشه ها و طرح ها به  .موارد بسيار ديگر اعتبار رايگان و حق معافيت، حق بر ابزارهاي كار، ،دستمزدحداقل  ،تضمين شده

  .دهد مي سوسياليسم را شكل - با هدف مشترك چپاول قانوني –ر كلي طو

؟ آن را شكست دهدممكن است  تئوريك حملهچه حمله ديگري جز  ،دكترين است يكسوسياليسم  ،از آنجا كه با اين تعريف

از آن  .آن را مستدل رد كنيد دانيد، پس مي پوچ و بي معني و يا مضر ،را اشتباه) جامعه گرايانه(اگر شما اين دكترين سوسياليستي 

كه به قانونگذاري شما نفوذ كرده است  كردن هر بخش از سوسياليسم اگر شما آرزو داريد كه قوي باشيد بايد با ريشه كن ،ترباال

  .شروع كنيد، و اين وظيفه آسان و سبكي نيست

        

        چپاول قانوني استچپاول قانوني استچپاول قانوني استچپاول قانوني است) ) ) ) اصالت جامعهاصالت جامعهاصالت جامعهاصالت جامعه((((سوسياليسم سوسياليسم سوسياليسم سوسياليسم 

او بايد  .ت به اين كه با استفاده از قدرت خارق العاده به مبارزه با سوسياليسم پرداخته استآقاي دومونتالمبرت متهم شده اس

شرافت وعدالت  ،قانونبايستي با  ،اندازيم جنگي كه ما بايد عليه سوسياليسم به راه": زيراكه آشكارا ميگويد ،از اين اتهام مبرا گردد

  ".سازگار باشد

براي مخالفت با  قانونخود را در حلقه اي معيوب قرارداده است؟ شما از  كه كند نمي اما چرا آقاي دومونتالمبرت توجه

سوسياليستها آرزو دارند كه چپاول قانوني را عملي  .استوارشده است قانونكنيد؟ اما خود سوسياليسم بر  مي سوسياليسم استفاده

در طرف  قانونپس وقتي . را اسلحه خود بسازند قانوند كه مايلن ،انحصارگران همچون ديگر آنها. را كنند، نه چپاول غير قانوني

 خود اقدام به چپاول را تشويق ميكند ديگر از قانونرود؟ چرا كه وقتي  تواند عليه آن به كار مي چگونه ،سوسياليسم قرار دارد

  . بلكه ممكن است از آنها كمك نيز بطلبد. دادگاه، امنيه و زندانهاي شما نخواهد ترسيد



آيا بايد مانع از ورود آنها  و باز داريد؟ قانونايجاد  ورود به عرصه قانونگذاري و جتناب از اين آيا شما بايد سوسياليسم را ازبراي ا

شما  ،كنم كه تا وقتي كه چپاول قانوني به عنوان مشغله اصلي قانونگذاران باقي است مي به كاخ قانونگذاري شويم؟ من پيش بيني

  .بي معني است به واقع پوچ و غيرمنطقي و ،رض كردن چيزي خالف اينو ف .موفق نخواهيد شد

  

        انتخاب پيش روي ماانتخاب پيش روي ماانتخاب پيش روي ماانتخاب پيش روي ما

  :كار تنها سه راه وجود دارد براي اين ي بايد يكدفعه و براي هميشه حل شود ونمساله چپاول قانو

  

  .مورد چپاول قرار دهند اكثريت را ،اقليت .1

  .همديگر را مورد چپاول قرار دهند همه .2

  .ي را چپاول نكندهيچ كس ديگر .3

  

اين سه را دنبال  تواند يكي از مي قانون و حقوق فقط .چپاول عمومي و عدم چپاول انتخاب كنيم ،ما بايد بين چپاول محدود

  .كند

ممكن است براي فرار از سوسياليسم  .اين سيستم وقتي غالب و حاكم ميشود كه حق راي محدود گردد: چپاول قانوني محدود

  .مايل شويمبه اين سيستم مت

اكثريت كساني كه اخيراً از حق راي  .زماني كه حق راي عمومي شد، ما با اين سيستم تهديد شده ايم از: چپاول قانوني عمومي

كه زماني كه حق راي محدود بود توسط  ،برخوردار شده اند تصميم گرفته اند كه قانون را بر اساس اصل مشابه چپاول قانوني

  .يشد، تنظيم نمايندپيشينيان آنها اعمال م

تا زماني كه روز مرگ من فرا رسد، من اين . منطق است هماهنگي و ،ثبات ،نظم ،صلح ،اين اصل عدالت: عدم چپاول قانوني

  .زنم مي فرياد )كه متاسفانه تمام آن كافي نيست( تمام نيرويي كه در شش هاي من وجود دارد  اصل را با

  

        قانونقانونقانونقانونكاركرد مناسب كاركرد مناسب كاركرد مناسب كاركرد مناسب 

كه ضرورتاً نياز به  - )قانون(توان از  مي قت، آيا چيزي بيش از نبود چپاول از قانون درخواست ميشود؟ آيا عقالًو در نهايت صدا

  براي چيزي به جز حمايت از حقوق همه استفاده كرد؟ - اجبار دارد استفاده از



غيرمنطقي ترين  انبارترين واين زي. ايستم مي اين هدف تسري دهد را به خارج از قانونبرابر هر كسي كه بخواهد  من در

كه در قلمروي روابط اجتماعي مورد جستجو  –بايد پذيرفت كه راه حل درست  .تحريف اجتماعي است كه ممكن است تصور شود

  .عدالت سازماندهي شده است ،قانون: دراين لغات ساده قابل بيان است - قرار گرفته است

توان از قانون براي سازماندهي  بنابراين نمي - عني اجبارقانون ي و –ي شده است سازماندهبا قانون اگر عدالت  حاال بايد گفت كه

چرا كه سازماندهي هر  .يا دين استفاده كنيم هنر و ،آموزش ،صنعت ،تجارت ،كشاورزي ،امور خيريه ،انسان از جمله كار هاي فعاليت

چگونه ما  ،چرا كه به درستي .كند مي يعني عدالت را نابود –ي ، به طور غير قابل اجتنابي سازمان اصلقانونبا  ها فعاليتاين  يك از

ميتوانيم تصور كنيم كه نيروي اجبار عليه آزادي شهروندان به كار گرفته شود بدون آن كه اين بر خالف عدالت باشد ودر نتيجه بر 

  خالف هدف مناسبش عمل كند؟

  

        دام وسوسه انگيز سوسياليسمدام وسوسه انگيز سوسياليسمدام وسوسه انگيز سوسياليسمدام وسوسه انگيز سوسياليسم

بلكه . بايد عادالنه باشد كافي نيست قانوناينكه  .شويم مي طه يا استدالل غلط زمانه مان روبه رودر اينجا ما با مشهورترين سفس

تضمين كند كه هر شهروندي بتواند از توانايي ها و استعدادهاي  قانونهمچنان كه كافي نيست كه . باشدهم بايد انسان دوستانه 

مستقيماً  قانونبلكه الزم است كه  ،القي خود استفاده نمايدذهني و اخ ،رشد فيزيكي بدون مزاحمت براي تكامل و و آزادانهخود 

  .موجب گسترش رفاه، آموزش و اخالقيات در ميان ملت و مردم گردد

تضاد با يكديگر هستند و ما بايد  مستقيماً در قانوناين دو كاركرد : كنم مي من دوباره تكرار و. اين دام اغواگر سوسياليسم است

  .تواند درآن واحد آزاد و غيرآزاد باشد نمي يك شهروند .را انتخاب كنيم بين آنها يكي

  

  كندكندكندكند    ميميميمي    برادري اجباري آزادي را تخريببرادري اجباري آزادي را تخريببرادري اجباري آزادي را تخريببرادري اجباري آزادي را تخريب

آزادي متوقف شده ايد؛ اما  در شما .دكترين شما تنها نيمي از برنامه من است" :يك بار آقاي دوالمارتين براي من چنين نوشت

  ".برد مي نيمه دوم برنامه شما نيمه اول را از بين" :جواب دادممن به او  ".دهم مي من تا برادري ادامه

بنابراين من نميتوانم . به واقع براي من غيرممكن است كه بين كلمه برادري وكلمه داوطلبانه واختياري بودن تفكيك قائل شوم

به طور قانوني نابود و درنتيجه  آزادي دريابم كه چگونه ممكن است برادري به صورت قانوني تحميل و اجبار گردد؛ بدون آنكه

  .عدالت نيز لگدمال گردد



 .انسان دوستي اشتباه در طمع انسان است؛ ديگري در همچنان كه قبالً گفته ام، ،يكي از آنها: دو ريشه دارد يچپاول قانون

  .توضيح و تشريح نمايم ،من فكر ميكنم كه بايد منظورخود را از واژه چپاول ،دراين قسمت

  

        كندكندكندكند    ميميميمي    لكيت را نقضلكيت را نقضلكيت را نقضلكيت را نقضچپاول ماچپاول ماچپاول ماچپاول ما

در وجهي  من آن را .برم نمي استعاري به كار قطعي، تقريبي وغير ،معنايي مبهم من اين واژه را در ،بر خالف آنچه معمول است

هنگامي  - .نمايم مي ديگري را بيان ين، پول، يا هر چيززم ،آنچنان كه ايده مخالف مالكيت مانند دستمزدها –برم  مي علمي به كار

گرفته ميشود و به  -يا با اجبار و يا كالهبرداري و تقلب بدون رضايت و غرامت و –متي از ثروت از فردي كه مالك آن است كه قس

  .من مالكيت نقض شده است؛ و عمل چپاول صورت گرفته است منتقل ميگردد، به نظر ،هر كسي كه مالك آن نيست

در همه جا سركوب  شود كه قانون بايد آن را هميشه و مي فرضاين عمل دقيقاً همان چيزي است كه چنين  ،گويم مي من

 شود بايد سركوب نمايد، ميشود به نظر من هنوز چپاول اعمال مي كه فرض) چپاول(خود دچار اين عمل  قانونوقتي  .نمايد

فرض چپاول  ر چه دراگ .حتي بدتر است قانونعليه  تهاجماين  عمومي جامعه و رفاه منظركنم كه از  مي گردد و من اضافه مي

نونگذار و خود قا ،)حقوق(مسئوليت اين چپاول قانوني بر عهده خود قانون  .برد مسوول عمل چپاول نيست مي فردي كه سود ،قانوني

  .خطر سياسي وجود دارديك ودرآن  جامعه باقي ميماند

ون آن كه نتيجه اي بگيرم بارها سعي بد من بيهوده و .رنجش آور است اين قدر تهاجمي و "چپاول"جاي تاسف است كه كلمه 

اي آزاردهنده به عقايد مخالفمان  خواستم كه واژه نمي به ويژه حاال، ،م، زيرا كه من هميشهبتهاجمي بياكرده ام تا واژهاي غير

 .س نبوده استحمله به قصد و اخالقيات هيچ ك ،دارم كه منظور من مي من اعالم وچه باور نكنيد، چه باوركنيد ،بنابراين .بيفزايم

بي عدالتي كه چنان . من ناعادالنه است نظامي كه به نظر بلكه من به نظريه اي كه معتقدم باطل و اشتباه است حمله ميكنم؛

ازآن متحمل رنج  ،بريم و بدون آنكه علت را بدانيم مي آن سود ما بدون آنكه بخواهيم از مستقل ازمقاصد شخصي است كه هر يك از

  .شويم مي و ضرر

        

        سه نظام چپاولسه نظام چپاولسه نظام چپاولسه نظام چپاول

هر نويسنده اي كه به  .و كمونيسم هستند دراينجا موضوع بحث نيست ،سوسياليسم ،گرايي صداقت كساني كه حامي حمايت

 گرايي، كرد كه حمايت خاطرنشان ،با اين حال بايد. حتماً تحت تاثير تعصب يا ترس سياسي قرار گرفته است ،اين مساله بپردازد

تمام آنچه ميتوان گفت اين  .نظر مبنايي مانند يك گياه هستند اما در سه مرحله متفاوت از رشد ونمو سوسياليسم و كمونيسم از



نيز به گرايي  كامل است و همچنين در نظام حمايتآيد زيرا كه چپاولي  مي است كه چپاول قانوني درنظام كمونيسم بيشتر به چشم

 ،توان گفت در ميان سه نظام مزبور مي بنابراين .وگروههاي مشخصي است زيرا كه چپاول محدود به صنايعآيد  آساني به چشم مي

  .باشد مي و رشدل ترين مرحله تكام در حقيقينتيجه  بي حاصل ترين ودر ،مبهم ترين سوسياليسم

 ت جزيي بربه واقع من قبالً گفته ام كه چپاول قانوني به صور .نمي باشد دراينجا مقاصد افراد مد نظرحقيقي يا ناحقيقي، اما 

  .مبناي انسان دوستي استوار شده است، اگر چه يك انسان دوستي اشتباه

كه خواستار بر قراري كامل رفاه عمومي از طريق چپاول را اين آرزوي مشهور  - منشا وگرايش–با اين توضيح اجازه دهيد ارزش 

  .عمومي است بررسي نماييم

  

        اجبار استاجبار استاجبار استاجبار است    قانونقانونقانونقانون

 دين را آموزش و ،نبايد كار قانونكنند كه چرا  مي كند، سوسياليست ها سوال مي ماندهيعدالت را ساز قانوناز آنجا كه 

  .سازماندهي نمايد

 دين را بدون نابود كردن عدالت سازماندهي كند آموزش و نميتواند كار، قانونزيرا  نبايد براي اين اهداف به كار رود؟ قانونچرا 

تر از نميتوان به طور قانوني به فرا را قانونكاركردهاي مناسب  ،اينكه به تبع ست واجبار ا قانونبايد به ياد داشته باشيم كه 

  .كاركردهاي مناسب اجبار تسري داد

آنها .كنند نمي را به او تحميل دارند، آنها چيزي جز يك نفي يا انكار مي اجبار يك فرد را در محدودهء عدالت نگه و قانونوقتي 

تمامي  بلكه از .نه مالكيت او را و كنند نقض مي را آنها نه شخصيت و آزادي او .ار ديگران اجتناب نمايدكنند كه از آز مي او را مجبور

  .و آنها به طور برابري از حقوق همه دفاع ميكنند .آنها مدافع هستند .كنند مي اينها حفاظت

  

        مفهومي عدمي استمفهومي عدمي استمفهومي عدمي استمفهومي عدمي است    قانونقانونقانونقانون

ن هويداست و بر حقانيت ان بحثي آمفيد بودن  .يرد آشكاراستگ مي و دفاع حقوقي صورت قانونبي ضرري رسالتي كه توسط 

  .نيست

 قانونهدف «به قدري صحيح است كه در نتيجه جمله  قانوناين مفهوم عدمي  همان گونه كه يكي از دوستان من بيان نموده،

جلوگيري از حكومت  ،قانونهدف «بايد اين گونه بيان شود كه  ، جمله اي دقيق نيست؛»آنست كه باعث حكمفرمائي عدالت گردد



 عدالت تنها زماني به دست .در حقيقت اين بي عدالتي است به جاي عدالت كه وجودي به خودي خود دارد.»بي عدالتي است

  .آيد كه بي عدالتي وجود نداشته باشد مي

آيين و عقيده مذهبي را  ،بر مردم مقررات كار،روش يا موضوع آموزش به وسيله نماينده ضروري خود،اجبار، قانوناما وقتي 

ونگذار را به جاي اراده مردم و ن، اراده قاقانون .بر مردم اعمال ميشود ايجابيبلكه به صورت  عدمي نيست، قانونديگر  تحميل ميكند،

ريزي از قبل  امهمقايسه يا برن اگر چنين شود، مردم ديگر نيازي به بحث، .سازد مي ابتكار قانونگذار را به جاي ابتكار آنها جايگزين

 آنها ديگر انسان نيستند، شود؛ مي استفاده براي مردم دهد؛ فراست مانعي بي مي همه اين كارها را براي آنها انجام قانون ندارند؛

  .دهند مي شخصيت،آزادي و مالكيت خود را از دست

شود  ميانتقال ثروتي كه با اجبار اعمال  ؛نيست شود ولي تجاوزي به آزادي مي مقررات كاري را تصور كنيد كه با اجبار تحميل

تواند كار و صنعت  نمي قانونپس بايد نتيجه گيريد كه  توانيد اين تناقضات را جمع كنيد، نمي اگر .و تجاوزي به حق مالكيت نيست

  .را بدون سازماندهي بي عدالتي سامان دهد

  

        رويكرد سياسيرويكرد سياسيرويكرد سياسيرويكرد سياسي

او از  .شود مي از منظره نابرابري كه پيش رويش است بهت زده نگرد، مي شانزواي دفتر كار وقتي يك سياستمدار جامعه را از 

گردند، به نظر  مي محروميتهايي كه، هنگامي كه با ثروت و تجمل مواجه؛ آيد مي به رقت محروميتي كه بسياري از برادران ما دارند،

  .آيند مي غم انگيزتر

شايد او بايد  .كرده است چپاول هاي قانوني اخير ايجادرا  انگيز غم يتاز خود بپرسد آيا اين وضعبهتر باشد  شايد سياستمدار

تالشهاي  آيا شرط عدالت كافي نيست تا موجب از آنجا كه همه مردم در جستجوي رفاه و كمال هستند، :اين قضيه را در نظر گيرد

د؟ آيا اين با مفهوم مسئوليت شخصي سازگارباشد، گرد عظيم به سوي پيشرفت و بيشترين برابري ممكن كه با مسئوليت شخصي

  كه خداوند براي آنكه بشر حق انتخاب ميان گناه و تقوا، مجازات يا پاداش پي آمد آن را داشته باشد مطابق نيست؟

 قانوني و يا ظاهرا قانوني باز مجموعه ها و قرارها، ذهن او به سازمان ها، .كند نمي اما سياستمدار هيچگاه به اين مسائل فكر

كند كه خباثت را با افزايش و جاودانه ساختن مهمترين چيز كه خباثت را در ابتدا ايجاد نموده است اصالح  مي او سعي .گردد مي

هست كه اصل چپاول را شامل ) ايجابي(قانوني مثبت  عمل آيا حتي يك .مفهومي عدمي است قانونديديم كه  .چپاول قانوني :كند

  نشود؟ 

  



        و امور خيريهو امور خيريهو امور خيريهو امور خيريه    قانونقانونقانونقانون

اي نيست كه خود را با شير پر  سينه قانونما ا .كنيد مي مراجعه قانونو به  »افرادي هستند كه هيچ پولي ندارند« :وييدميگ

تواند وارد خزانه عمومي به سود يك شهروند  نمي يزچهيج  .گردد نمي هم از شيري خارج از جامعه تامين قانون؛رگهاي شيري دكن

اگر هر كس از خزانه آن مقدار كه خود  .بدانجا بفرستند قه يا شهروندان مجبور شده باشند آنرايا يك طبقه شود مگر آنكه ديگر طب

اما اين روند هيچ فايده اي براي افرادي كه  .وارد نموده برداشت كندآنگاه حقيقت دارد كه حقوق هيچ كس را چپاول نكرده است

تواند وسيله برابرسازي باشد كه از يك عده بگيرد و  مي تنها زماني قانون .كند نمي برابري درآمدها را تقويت .پولي ندارند دربر ندارد

  .كند يك وسيله چپاول است مي اين كار را قانونوقتي  .به عده اي ديگر دهد

 آموزش عمومي، برنامه هاي رفاه و آسايش، ،سودها و شغل هاي تضمين شده يارانه ها، با چنين ذهنيتي تعرفه هاي حمايتي،

 ،شما در خواهيد يافت كه آنها هميشه بر چپاول قانوني .اعتبارات آزاد و كارهاي عمومي را بررسي كنيد هاي پيشرفته، ماليات

  . عدالتي سازمان يافته پايه گذاري شده اند بي

  

        و آموزشو آموزشو آموزشو آموزش    قانونقانونقانونقانون

به خودي خود مشعل  قانوناما  .كنيد مي مراجعه قانونو به » افرادي هستند كه از آموزش كمي برخوردارند« :مي گوييد

برخي نياز به  بر جامعه اي كه در آن برخي دانش دارند و برخي ندارند، قانون. يادگيري نيست كه پرتوهاي خود را به خارج بتاباند

 تواند اجازه دهد اين مي :تنها دو گزينه دارد قانوندر اين مسئله آموزش  .يابد مي ديگران توانايي تدريس دارند گستره يادگيري و

و اجبار كند با گرفتن پول از برخي  تواند اعمال زور مي تبادل ياد دادن و ياد گرفتن آزادانه و بدون استفاده از اجبار انجام گيرد و نيز

 قانوناما در مورد دوم . آنها براي پرداخت به معلم هايي كه به وسيله دولت براي آموزش ديگران بدون هزينه در نظر گرفته شده اند

  .گردد مي وز به آزادي و مالكيت مرتكب چپاول قانونيبا تجا

  

        و اخالقو اخالقو اخالقو اخالق    قانونقانونقانونقانون

زور  قانوناما . كنيد مي مراجعه قانونو شما به » اينجا افرادي وجود دارند كه از اخالق و مذهب بهره كمي برده اند« :مي گوييد

  مذهب و اخالق اعمال زور شود؟است و آيا الزم است اشاره كنم چه تالش وحشيانه و بيهوده اي است كه در مسائل 



چنين سيستم ها و  هرچند از خود راضي، نتوانسته اند ديدن غول عظيم چپاول قانوني كه از ،آيد كه سوسياليستها مي به نظر

و - اما سوسياليستها چه ميكنند؟ آنها هوشمندانه اين چپاول قانوني را از ديگران  .را منكر شوندچنين تالشهايي ناشي شده است 

تقاضاي بسيار  قانون از آنجا كه ما از. نمايند مي اتحاديه، سازمان و تجمع پنهان تحت اسامي فريبنده انجمن،- تي از خودشانح

آنها به ما  .كنيم مي سازمان و تجمع را رد اتحاديه، كنند كه ما انجمن، مي در نتيجه سوسياليستها تصور داريم،–فقط عدالت  - كمي

  .زنند مي گرابرچسب فرد

ما تجمعاتي را كه بر ما  .كنيم مي باري و نه طبيعي را ردجسازيم كه فقط تشكيالت ا مي اما ما سوسياليستها را آسوده خاطر

اتحاديه هاي مصنوعي  دانيم، مي ما انجمنهاي اجباري و نه حقيقي را مردود .كنيم مي تحميل شده اند و نه تجمعات آزاد را محكوم

  .كنيم و نه اتحاديه هاي طبيعي بشر تحت مشيت الهي مي كنند رد نمي فراد از مسئوليت شخصيكه هيچ كار جز محروم كردن ا

  

        اختالط اصطالحاتاختالط اصطالحاتاختالط اصطالحاتاختالط اصطالحات

 و كند مي مانند انديشه هاي قديمي كه از آنها نشئات گرفته، تمايز ميان حكومت و جامعه را خلط) سوسياليسم(گرايي  جامعه

گيرند كه ما به اصل  مي نماييم، آنها نتيجه مي شود اعتراض مي حكومت انجامدر نتيجه آن، هرگاه ما در خصوص عملي كه توسط 

  .گيريم مي انجام عمل ايراد

ما از مذهب حكومتي  .گويند كه ما مخالف هرگونه آموزش هستيم مي سپس سوسياليستها. كنيم نمي ما آموزش دولتي را تائيد

ما به برابري تحميل شده از جانب  .خواهيم نمي هيچ گونه مذهبي كنند كه ما مي سپس سوسياليستها عنوان گيريم، مي ايراد

اين مانند آنست كه . روند مي گويند ما مخالف برابري هستيم و به همين ترتيب پيش مي كنيم آنها مي حكومت انتقاد وارد

  ! ش گندم توسط دولت هستيمخواهيم مردم چيزي بخورند چرا كه ما خواستار عدم پرور نمي كنند كه ما سوسياليستها ما را متهم

  

        تاثير نويسندگان سوسياليستتاثير نويسندگان سوسياليستتاثير نويسندگان سوسياليستتاثير نويسندگان سوسياليست

 - علم و مذهب ،ثروت–تواند براي توليد آنچه حاوي آن نيست  مي قانونچگونه سياستمداران به اين عقيده عجيب رسيدند كه 

  مومي است؟؟ آيا اين مرهون تاثير نويسندگان جديد ما در امور عبيافريندساخته شود و در معناي مثبت شكوفايي را 

تئوريهاي مختلف خود را بر يك فرضيه مشترك  - به خصوص آنان كه پيرو مكتب سوسياليست هستند –نويسندگان امروزي 

 گروه اول را تشكيل - به استثناي نويسنده –مردم به صورت كلي  .نمايند مي آنان بشريت را به دو گروه تقسيم :كنند مي پايه گذاري



مطمئنا اين عجيب ترين و مغرورانه ترين مفهومي است  .دهد مي تنهايي گروه دوم و مهمتررا شكلبه  نويسنده خودش دهندو مي

  ! است كه تا كنون وارد ذهن انسان شده

 .كنند مي در حقيقت اين نويسندگان در امور عمومي با تصور آنكه مردم هيچ قوه درك و هيچ انگيزه اي براي عمل ندارند آغاز

كه به  اند نوعي از نباتات ،و در بهترين حالت ذراتي بي حركت، ،اجزايي انفعالي ه مردم موجوداتي ساكن،كند ك مي نويسنده فرض

به وسيله اراده و دست شخصي  –كنند كه مردم مستعد هستند  مي تصوراين نويسندگان . چگونگي وجود خود بي تفاوت هستند

  .ي و كمال يافته شكل داده شوندهنر به تنوعي بي نهايت از اشكال، كمابيش متقارن،–ديگر 

–يا مبدع  كاشف، قانونگذار چون موسس،تحت عناويني  –به عالوه هيچ يك از نويسندگان در امور حكومتي از اينكه خود را 

به  -مردم –آن قدرت خالقي كه رسالت واالي آن شكل دادن اين اجزاي متفرق  ،آن نيروي تحريك كننده جهاني ،آن اراده و دست

  . دهد نمي عه است، بداند ترديدي به خود راهجام

نگرند كه يك باغبان به درختانش؛ همانگونه كه باغبان بوالهوسانه درختان را به  مي اين نويسندگان سوسياليست به مردم آنگونه

طبقات، مجامع،  ه ها،نويسنده سوسياليست نيز مردم را به گرو ،آورد مي بادبزن و ديگر اشكال در سايبان، مكعب، گلدان، ،شكل هرم

اره و قيچي براي  چنگك، آورد و همانگونه كه باغبان به تبر، مي هيئت هاي كارگري و ديگر انواع در ،شش گوش ها مجامع فرعي،

تواند بيابد براي شكل دادن به افراد نياز  مي قانونشكل دادن به درختانش نياز دارد، نويسنده سوسياليست نيز به زوري كه تنها در 

  .گيرد مي به همين دليل او قوانين مربوط به تعرفه، ماليات، رفاه و مدرسه را به كار. دارد

  

        سوسياليستها آرزو دارند نقش خدا را بازي كنندسوسياليستها آرزو دارند نقش خدا را بازي كنندسوسياليستها آرزو دارند نقش خدا را بازي كنندسوسياليستها آرزو دارند نقش خدا را بازي كنند

اين مسئله به قدري . نگرند مي شوند، مي سوسياليستها به مردم به عنوان مواد خامي كه به صورت تركيبات اجتماعي شكل داده

خواهند خواست كه بخش كوچكي  ر به حسب اتفاق سوسياليستها شكي در موفقيت اين تركيبات داشته باشند،صحيح است كه اگ

يك حتي  .مشهور است» همه سيستم ها را امتحان كنيد«عقيده محبوب  .از مردم براي آزمايش بر روي آنها كنار گذاشته شوند

خواست نموده بود تا ناحيه كوچكي با همه ساكنانش را به او دهند بود كه از مجلس موسسان درهم رهبر سوسياليت شناخته شده 

  .تا آزمايشات خود را بر آنان انجام دهد

 ،شيميدان مقداري مواد شيميايي كند، مي پيش از آن كه ماشين كاملي را بسازد مدلي تهيهكه  به روشي مشابه يك مخترع

مخترع و  اما چه تفاوتي اينجا ميان باغبان و درختانش، .نمايند مي استفاده كشاورز مقداري دانه و زمين را براي آزمايش يك عقيده



انگارد كه همين تفاوت ميان او و  مي سوسياليست با صداقت تمام! كشاورز و دانه هايش وجود دارد ،ماشينش، شيميدان و عناصرش

  !انسانها نيز موجود است

اين  .نگريستند مي ون يك مخلوق مصنوعي ساخت نبوغ قانونگذارتعجبي ندارد كه نويسندگان قرن نوزدهم به جامعه همچ

براي اين . تمامي روشنفكران و نويسندگان مشهور كشور ما را تحت تصرف درآورده بود عقيده كه محصول تعليمات كالسيك بود،

  .آمد مي گر به نظر ذار همچون رابطه ميان خاك و كوزهروشنفكران و نويسندگان رابطه ميان مردم و قانونگ

اين دو موهبت  ،نزد خودشان رضايت داده اند ،و اصل قوه درك ذهن انسان ،به عالوه حتي آنجا كه آنها به شناخت اصل عمل

به صورت مهلكي تمايل به  ،مردم تحت تاثير اين دو موهبت كه كردند مي آنها چنين تصور .الهي را هدايايي مهلك پنداشته اند

آنها به جاي مذهب به  ،كنند كه اگر قانونگذاران مردم را براي پيروي از فطرتشان آزاد گذارند مي تصورآنها  .يابند مي تباهي خود

  .و به جاي توليد و تبادل به فقر خواهند رسيد ،الحاد، به جاي دانايي به غفلت

        كنند كنند كنند كنند     ميميميمي    سوسياليستها مردم را تحقيرسوسياليستها مردم را تحقيرسوسياليستها مردم را تحقيرسوسياليستها مردم را تحقير

ي كامال تتمايال قانونگذاران حكمرانان و بر عده اي خاص، مانآسبه واقع مايه خوشبختي است كه  ،اين نويسندگان در نظر

در ! بوده است جهانيان منديِ همه ها كه بهره منديِ خود آن كرده است كه مقصود از موهبت الهي نه بهرهارزاني متضاد يكديگر را 

رود، قانونگذاران  مي رو به تاريكي پيش دارند؛ در حالي كه بشريت حالي كه بشريت به شر تمايل دارد، قانونگذاران تمناي نيكي

از آنجا كه آنها . شوند مي قانونگذاران به سوي تقوا جذب ،شود مي حالي كه بشريت به سمت گناه كشيده آرزوي روشنايي دارند؛ در

 ته از انسانهاواقعي امور است، خواستار استفاده از زور براي جايگزين ساختن تمايالت خود براي آن دس كنند اين روند مي فكر

  .شوند مي

 ،احتماال خواهيد ديد كه چقدر عميق چنين تفكري ،باز كنيد هر كتابي درباره فلسفه، سياست و تاريخ را كه به صورت تصادفي

ه اين عقيده را ك در همه آنها شما احتماال. باشد، بر جامعه ما ريشه دوانيده است مي كه فرزند تعليمات كالسيك و مادر سوسياليسم

و حتي بدتر، اين . گيرد خواهيد يافت مي انسان صرفاً موجودي ساكن است كه زندگي، نظم، اخالق و شكوفايي را از قدرت دولت

 دستهاي اسرار آميز قانونگذار از اين سير نزولي باز داشته گونه بيان خواهد شد كه انسان تمايل به سوي انحطاط دارد وتنها با

يا توسط (در پس جامعه منفعل قدرتي پنهان به نام قانون يا قانونگذار  مي گويد كهواره اختالف همتفكر كالسيك مورد . شود مي

 آنچه فرد يا افراد نامشخص و با تاثير و قدرت بي چون و چرا را منصوب: برخي ديگر از مجموعه لغات اينگونه نامگذاري شده

  .بخشد مي رساند و آنان را ارتقا مي به آنها سود ،كند مي كنترل ،دهد مي وجود دارد كه انسانها را حركت) كند مي

  



        دفاعي از كار اجباريدفاعي از كار اجباريدفاعي از كار اجباريدفاعي از كار اجباري

  :را در نظر آوريم) معلم خصوصي پسر ارشد پادشاه فرانسه در دربار لويي چهاردهم(اجازه دهيد نقل قولي از بوسوئه 

... ميهن پرستي بود) ؟توسط چه كسي(  يكي از چيزهايي كه قويا اذهان مصريان را تحت تاثير قرار داده بود،"

قانون براي هر كس كار او را مشخص كرده بود كه از پدر  .هيچ كس اجازه نداشت براي كشور بي استفاده باشد

توانست شغل خود را  نمي همچنين هيچ كس .هيچ كس اجازه نداشت دو حرفه داشته باشد. رسيد مي به پسر

غفلت از مذهب و مقررات . يادگيري قوانين و حكمت: بودنداما يك كار بود كه همه ملزم به تبعيت  .تغيير دهد

 به عالوه هر حرفه براي ناحيه اي خاص تعيين شده بود. شرايطي بخشودني نبود چسياسي كشور تحت هي

توسط (يكي از بهترين ها، آن بود كه هر كس آموزش داده شده بود  ،در ميان قوانين خوب) توسط چه كسي؟(

در نتيجه آن، مصر سرشار از اختراعات حيرت انگيز بود و هيچ چيز كه  .طاعت كندكه از آنها ا) چه كسي؟

  ".شد نمي زندگي را آسان و آرام كند در آن مورد غفلت واقع

اختراعات، كشاورزي، علم و  ،ميهن پرستي، شكوفايي. گيرند نمي سخنان بوسوئه مردم هيچ چيز را از ذات خود پس بر اساس

همه آنچه مردم بايد انجام دهند تعظيم در مقابل رهبري . ال قوانين و توسط حكمرانان بدانها داده شده استهمه اينها توسط اعم

  .است

  

        دفاعي از حكومت پدرانهدفاعي از حكومت پدرانهدفاعي از حكومت پدرانهدفاعي از حكومت پدرانه

گيرد، تا جايي كه از مصريها در برابر اتهام آنكه آنان  مي بوسوئه اين عقيده حكومت را به عنوان منشا همه پيشرفتها در نظر

چطور چنين چيزي ممكن است؟ اين هنرها توسط تريسمگيستوس " :گويد مي او. كند مي كردند دفاع مي را منع كشتي و موسيقي

  ".بود اختراع گرديده) كه براي صدارت اعظم نزد خداي مصريان اسيريس منصوب شده بود(

شاه تشويق دوظايف اوليه پا يكي از :گرفته مي كند كه همه چيز از باال نشات مي بوسوئه ادعا ،همچنين در ميان پارسيان

به  .اداراتي براي هدايت كشاورزي نيز وجود داشت همانگونه كه اداراتي براي سازماندهي ارتش تاسيس شده بود،... كشاورزي بود

  . پارسيان احترام سخت به قدرت پادشاهي القا شده بود

همانند اسبها و سگها؛ آنها  ليت شخصي نداشتند،هيچ گونه حس مسئو ،با وجود هوش سرشار ،و بر اساس بوسوئه مردم يونان

  :خودشان نتوانستند بازي هاي ساده را نيز اختراع كنند



. در ابتدا توسط پادشاهان و حكمراناني كه از مصر آمده بودند پرورانده شدند يونانيها كه به صورت ذاتي باهوش و جسور بودند،

اما . مسابقات اسب دواني و ارابه راني را ياد گرفتند ،دوميداني، مسابقات يوناني ها ورزشهاي بدني ،از همين حكمرانان مصري

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 منفعلنظريه انسان منفعلنظريه انسان منفعلنظريه انسان منفعل

سط معلمان، نويسندگان، قانونگذاران، اقتصاد دانان و فالسفه جديد توسعه داده كه تو(ي نيست كه اين تئوريهاي كالسيك بحث

اسقف اعظم، نويسنده و ( به عنوان مثال، فنلون .رسد مي ي خارج از خودشان به مردمئكند كه همه چيز از سوي منشا مي بيان) شده

  .را در نظر آوريد )معلم دوك بورگندي

اين مسئله به عالوه اين حقيقت كه وي پرورش يافته مكاتب كالسيك و تحسينات عهد . او شاهد قدرت لويي چهاردهم بود

 ،اينكه بدبختي و شكوفايي مردم. عتيق بود، به طور طبيعي منجر بدان شد كه فنلون اين تفكر كه انسان بايد منفعل باشد را بپذيرد

مدينه فاضله "پس، در كتاب . گردد مي داشود ايج مي ان اعمالگناه و تقوا، توسط اثر خارجي كه بر آنان توسط قانون و قانونگذار

بحث هرچه  .دهد مي ، او انسان را با همه منفعتها، توانايي ها، آرزوها و مالكيتهايش تحت صالحديد مطلق قانونگذار قرار"سلنتوم

شاه به عنوان روح اين توده بي شكل مردم پاد. كند مي گيرند، پادشاه براي آنها تصميم گيري نمي باشد، مردم خود براي آن تصميم

در نتيجه همه  .او همه تفكرات، پيش بينيها، پيشرفتها و اصول سازماندهي را بر عهده دارد .دهد مي ترسيم شده كه ملت را شكل

  .مسئوليتها با او خواهد بود

دهم و خود را با نقل قولهاي تصادفي از  مي عمن خواننده را به آن ارجا. كند مي اين را اثبات» تلماكوس«كل كتاب دهم فنلون 

  . سازم مي كنم خشنود مين اين اثر مشهور كه از همه جهات ديگر من اولين كسي هستم كه با آن بيعت

  

  سوسياليست ها از واقعيت ها و منطق غفلت مي كنندسوسياليست ها از واقعيت ها و منطق غفلت مي كنندسوسياليست ها از واقعيت ها و منطق غفلت مي كنندسوسياليست ها از واقعيت ها و منطق غفلت مي كنند

خوشحالي و سعادت مصريان را نه هنگامي كه  7با ساده لوحي حيرت انگيزي كه از ويژگي هاي اصلي كالسيك هاست، فنلون

  .به عقل و منطق آن ها بلكه به درايت پادشاهان آن ها مربوط مي داند، در واقع، واقعيات و منطق را مورد تجاهل قرار مي دهد
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 سواحل غني و شهرهاي و اياالتي كه به شكل دل پذيري در كنار سواحل قرار دارند چشم از ما نمي توانيم "

هاي زيبائي را شاهد نباشيم، صحنه هايي همچون زمين هاي حاصل خيزي كه هرگز باير  هيا صحن و برگيريم

نمي شوند و هر ساله با بهترين محصوالت به زير كشت مي روند، علفزار هايي پر از گله ها و رمه هاي در حال 

به ارمغان آورده است و چرا، كارگراني كه در زير بار سنگين ميوه هايي كه زمين به وفور براي باغبانان آن ها 

در خصوص اين مردم  8منتور. پيچد چوپاناني كه انعكاس نواي دل پذير ني ها و فلوت هاي آن ها در فضا مي

   ".چقدر اين مردم در اثر درايت و تدبير پادشاهان خود به خوبي و شادي زندگي مي كنند": چنين گفت

ه تمام مصر را فرا گرفته بود و بيست و دو هزار شهر را در بعد ها منتور انتظار داشت كه من رفاه و فراواني ك"

او قوانين مطلوبي كه توسط پليس در شهر ها وضع شده بود و عدالتي را كه به نفع فقرا در . بر گرفته بود ببينم

ر برابر اغنيا ايجاد شده بود و همچنين تحصيالت فرزندان را در راه فرا گيري علم و كار و مطيع بودن، و هشيا

او عشق به هنر و . بودن، و متعهد بودن و ترس از خداياني را كه هر پدري به فرزندان خود مي آموخت ستود

ادبيات و صحت و دقتي را كه تمام مراسم مذهبي بر اساس آن صورت مي گرفت، و توجه ويژه اي كه به آداب 

قدر خوشبخت هستند چ": و رسوم و محترم شمردن آن ها صورت مي گرفت تحسين كرد و چنين گفت

   ".مردمي كه بوسيله يك شاه عاقل و به اين راحتي زندگي مي كنند

  

        سوسياليست ها به دنبال منظم نمودن مردم هستندسوسياليست ها به دنبال منظم نمودن مردم هستندسوسياليست ها به دنبال منظم نمودن مردم هستندسوسياليست ها به دنبال منظم نمودن مردم هستند

  :گويد مي منتور در اين مورد .است شرح منظره فنلون در مورد جزيره كرت بسيار فريب دهنده

آموزشي كه براي . باشد مي تيجه قوانين پادشاهيبينيد ن مي تمام چيزهايي كه شما در اين جزيره رويايي"

از همان اول، يك نفر كودكان را به زندگي . سازد مي كودكان در نظر گرفته است بدن آنها را قوي و تنومند

شود كه تمامي لذت هاي حواس، بدن و ذهن را  مي دهد، چرا كه چنين فرض مي صرفه جويي و كار عادت

براي شكست ناپذيرشدن به وسيله تقوا  مگر دهند نمي ها اجازه تفريح و لذت بردنبنابراين به آن. كند مي خسته

در اينجا سه گناه مجازات دارد درحالي كه در ميان ديگر مردم قابل مجازات ... شكوه و جالل و بدست آوردن

در كرت نيازي به تنبيه مردم به خاطر تجمل و اسراف نيست، زيرا كه آنها . ناسپاسي، ريا و حرص: نيست
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هيچ لباس زيبا، هيج غذاي خوشمزه اي، هيچ منزل و كاخ زر  ،هيچ اسباب گراني... شناخته شده نيستند

  ".اندودي مجاز نيست

بي شك با بهترين (سازد؟  مي لذا آيا منتور دانش آموز خود را براي اداره كردن و تحت حكومت در آوردن مردم ايتاكا آماده

  .آورد مي منتور مثال سالنتوم را براي وي ،ش آموز به حكمت اين ايده و نظريهو براي قانع ساختن دان )نيات

به ما آموخته شده كه با مردم بيش از يك . آوريم مي از اين گونه فلسفه است كه ما اولين نظريات سياسي خود را بدست

  .كنيمآموزد رفتار  مي آموزگاري كه كشاورزان را براي آماده كردن و خاك اندود كردن زمين

  

        يك اسم مشهور و يك نظريه زيان آوريك اسم مشهور و يك نظريه زيان آوريك اسم مشهور و يك نظريه زيان آوريك اسم مشهور و يك نظريه زيان آور

   :موضوع توجه كنيدهمين حال به منتسكيو معروف در اين 

اين . براي در دست داشتن روح اقتصاد، الزم است كه تمامي قوانين درجهت نفع رساني به آن تنظيم شوند"

قيري به اندازه كافي شرايط را بايد براي هر شهروند ف ،قوانين، با تقسيم نسبي ثروتي كه در تجارت حاصل شده

اين قوانين همسان بايد هر شهروند . آسان نمايد تا او نيز بتواند همانند ديگران امكان كار كردن داشته باشد

ثروتمندي را در چنان شرايط پاييني قرار دهد كه مجبور شود تا براي نگه داشتن اموال خود يا كسب منافع 

   .بيشتركار كند

  .شوند مي قرار دادن ثروت در دست همه ايجاد لذا قوانين براي

نظام دموكراسي است، اما برقراري چنين نظامي مشكل است؛  اگرچه برابري واقعي، روح و جان يك دولت در

كافي است كه يك گونه سرشماري براي . شكافي زياد در اين مسئله هميشه پسنديده نيستمو دقت و كه چرا

بعد از اينكه اين مسئله انجام . وتها در زندگي با مرزهاي مشخصي انجام پذيردكم كردن يا ثابت نمودن اين تفا

فقرا  وضع شود كه نابرابري را با تحميل وظايفي بر ثروتمندان و اعطاي معافيت هايي به بايد قوانين خاصي شد،

  ".از بين ببرند

  .بينيم مي در اينجا دوباره نظريه برابر نمودن ثروت با قانون واجبار را

اولي  در. كه نظامي بود؛ ديگري آتن كه تجاري بود يكي، اسپارت،. در يونان، دو گونه جمهوري وجود داشت"

بايد به  .شد مي ترجيح بر اين بود كه شهروندان وقت گذران و بيهوده باشند و در ديگري عشق به كار تشويق



با خلط  -تمام عرفهاي ايجاد شده با بي اساس نمودن : هوشمندي خارق العاده اين قانونگذاران توجه كرد

  .دانستند كه دنيا حكمت آنان را تقدير خواهد نمود مي آنها پيشاپيش - مفاهيم معمول تمامي كارهاي نيك 

نمودن  تركيبنمودن دزدي هاي كوچك با روح عدالت؛ با  تركيببا ) اسپارت(ليكورگوس به شهر خود 

به نظر رسيد كه  .ثبات داد ،ستمگري محض با بيشترين عدالت ترين نوع بردگي با آزادي كامل؛ با تركيب كامل

در اسپارت جاه طلبي بدون آرزوي . او شهر خود را از تمام منابع، هنرها، تجارت، پول و دفاع محروم نموده است

عاطفه طبيعي هيچ گونه بازاري نداشت زيرا يك مرد ديگر نه يك پسر، نه يك  .پاداش مادي از دست رفت

با اين راه، ليكورگوس اسپارت را به . رسيد كه پاكدامني به وجود آيد نمي حتي ديگر به نظر. در بودهمسر يا پ

  .سوي بزرگي هدايت نمود

يك مقنن اتفاقاً . اين گستاخي كه در مكاتب يونان ايجاد شد در اواسط زمانه پر از فساد و انحطاط ما تكرار شد

  .در نظر آنها درستي به اندازه شجاعت طبيعي باشدكه  درستكار مردمي را به گونه اي شكل داده

با وجود اينكه آقاي پن صلح را به عنوان هدف خود در . آقاي ويليام پن، براي مثال، يك ليكورگوس واقعي است

هر دوي آنها از اين نظر شبيه هم هستند كه منزلت اخالقي  –در حاليكه ليكورگوس جنگ را  -نظر داشت 

چيره شوند، عواطف هيجاني را مطيع خود سازند،  به آنها اجازه داد تا بر تعصب ها اي آزادآنان نسبت به انسانه

  .ههاي جديدي راهنمايي نمايندو اينكه مردمان مورد نظر خود را به را

 مقننينِ از مردمي كه به خاطر مصلحت شان توسط( نمايد مي كشور پاراگوئه يك مثال ديگر را براي ما ارائه

  )شده اند خود شكل داده

حال درست است كه اگر يك نفر لذت صرف حكومت كردن را به عنوان بهترين تفريح زندگي در نظر گيرد، او 

حكومت شود  كه به گونه اي بر مردم با اين حال همواره مطلوب است مرتكب جرمي عليه اجتماع شده است؛

  .كه آنها را شادتر نمايد

برقرار نمودن مالكيت : ايجاد كنند بايد به نحو زير اقدام نمايندرا  نهادهاييخواهند چنين  مي آنهايي كه

و  ؛)عقايد ديني( وجود داشت، احترام گذاردن به خدايان افالطونمشترك بر اموال آنگونه كه در جمهوري 

مقنن بايد به جاي تجمالت از هنر حمايت . اينكه به دولت اجازه دهد به جاي مردم، تجارت را برقرار نمايد

  ".د؛ آنها بايد نيازها را در عوض تمايالت و لذت ها بر آورده نمايندنماي

  



        وحشتناكوحشتناكوحشتناكوحشتناك    اياياياي    نظريهنظريهنظريهنظريه

! پس خيلي با شكوه است! منتسكيو اين حرف را زده«: خواهند شيفتگي ها را پست نمايند ممكن است بگويند مي آنهايي كه

! شما جرات داريد آن را خوب بدانيد؟ اين وحشتناك استچگونه : گويم مي .نظر خود را دارم ،اما من با شجاعت» !بسيار جالب است

را تنها ) بشريت(دهد كه وي مردم، آزادي ها، مالكيت  مي اين انتخابهاي تصادفي از نوشته هاي منتسكيو نشان! اين منفور است

  .گيرد تا حكمت خود را بر آنها اعمال نمايند مي براي مقننين در نظر موادي

  

        رهبر دموكرات هارهبر دموكرات هارهبر دموكرات هارهبر دموكرات ها

و با . باشد مي منبع ارجح دموكراتها) سياسي(اين نويسنده در امور عمومي . گذاريد روسو را در مورد اين موضوع بسنجيمحال ب

دهد، او تا حدي كه هيچ شخص ديگري نپذيرفته، كامال تئوري  مي وجود اينكه او چارچوب اجتماعي را بر پايه خواسته مردم قرار

  :ذيرفته استبيهودگي بشريت در حضور مقننين را پ

صحيح نيست كه يك مقنن بزرگ و واقعي  آيااگر صحيح است كه يك شاهزاده بزرگ و واقعي نادر است، "

مقنن مكانيكي است كه . نادرتر است؟ شاهزاده تنها بايد الگويي كه قانونگذار ايجاد نموده است را پيروي نمايد

  ".آورد مي در آن را به حركت نمايد؛ شاهزاده تنها كارگري است كه مي دستگاه را اختراع

در واقع، آنها تنها مواد خامي در نظر . كند مي و اشخاص در كدام قسمت آن نقش دارند؟ آنها تنها ماشيني هستند كه حركت

لذا همانگونه كه اين ارتباط بين قانونگذار و شاهزاده وجود دارد بين  گرفته نشده اندكه ماشين از آن ها ساخته شده است؟

اين لذا  .كشاورزي و كشاورز وجود دارد؛ و رابطه شاهزاده و موضوعات خود نيز همانند رابطه كشاورز و زمين اش استمتخصص 

آمرانه اينگونه راند، و به آنها  مي چقدر باالتر از بشريت در امور سياسي قرار گرفته است؟ روسو خود بر قانونگذاران حكمنويسنده 

  : آموزد مي تجارت

نه مردم . واهيد در دولت ثبات بدست آوريد؟ پس مرزها را حتي االمكان به هم نزديك كنيدخ مي آيا شما"

اگر خاك فقير يا لم يزرع است، يا كشور براي سكنه اش بسيار  .ثروتمند را تحمل نمائيد نه مردم فقير را

در يك ... بفروشيد كوچك است، پس به طرف صنعت و هنر برويد، و اين محصوالت را براي غذايي كه نياز داريد

تمام توجه خود را به كشاورزي جلب نماييد، زيرا مردم را چند ) اگر سكنه زيادي نداريد(و غني  خاك ثروتمند

  ...كند مي مي كند، هنر را طرد كنيد، چرا كه تنها جمعيت را كم برابر



يد؛ شما وجود و حضور اگرسواحل دريايي وسيع و قابل دسترسي داريد، دريا را با كشتي هاي تجاري بپوشان

شورد، بگذاريد  مي اگر درياي شما تنها صخره هاي غير قابل دسترس را. بسيار مترقي اما كوتاهي خواهيد داشت

با اطمينان  ،و) شايد هم بهتر(مردم بربر شوند و تنها ماهي 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 همه مشترك است، هر ملتي شرايط خاص خود را 

  .شودكه قانونگذاري با شرايط مطابقت نمايد مي و اين مسئله به نوبه خود باعث. دارد

هدف . دارند دين را به عنوان هدف اصلي خود در نظر - و جديدا اعراب -اين دليلي است كه يهوديان ابتداًئا

هدف اسپارت  امور دريايي،) رودز(هدف رودس  آتني ها ادبيات و نوشتجات بود، هدف كارتاژ و تاير تجارت،

نشان داده كه با چه هنري قانونگذار بايست بينش » روح القوانين«نويسنده . جنگ، وهدف روم پرهيزكاري بود

كه قانونگذار در هدف خود اشتباه كند، و در مورد اما تصور كنيد ... خود را بين اين اهداف جهت دهي نمايد

اصل متفاوتي از آنچه كه بر اساس طبيعت مسائل در نظر گرفته شده است عمل نمايد؟ فرض كنيد كه اصل 

 اوقات ديگر جمعيت؛ و برخي موارد آزادي؛ برخي اوقات ثروت و برخي منتخب برخي موارد بردگي ايجاد كند،

كشور . كند و نظام را ويران مي زي و فتح؟ اين تقابل اهداف كم كم قانون را سستو گاه پيرو گاه صلح و صفا

شود تا زماني كه از بين برود يا تغيير كند و طبيعت مغلوب ناشدني حكومت خود را  مي محل آشفتگي مدوام

  ".گيرد مي بدست

ندارد  نيازيطبيعت را روسو نپذيرفت كه چاما اگر طبيعت آنقدر شكست ناپذير است كه بتواند حكومت خود را در دست گيرد، 

؟ چرا او انساني را نديد كه با اطاعت از غريزه خود به كشاورزي در خاك پيش از آن حكومت را به دست بگيردقانونگذار كه 

به  توانند مي گردد، بدون دخالت يك ليكورگوس يا سولون يا روسو كه مي حاصلخيز، و تجارت در ساحل بزرگ و قابل دسترس بر

  راحتي اشتباه كنند؟

  

        خواهندخواهندخواهندخواهند    ميميميمي    سوسياليست ها انطباق اجباريسوسياليست ها انطباق اجباريسوسياليست ها انطباق اجباريسوسياليست ها انطباق اجباري

اگر همينگونه كه ممكن است باشد، روسو مخترعين، برنامه ريزان، مديران، قانونگذاران و كنترل كنندگان جامعه را با يك 

  :گويد مي وي. كند مي بنابراين او نسبت به آنها از همه بيشتر تحميل .سازد مي مسئوليت وحشتناك مواجه



تواند طبيعت  مي مبارزه بطلبد بايد به اين باور برسد كه اوه كند خلقت سياسي مردم را ب مي او كه جرات"

به يك قسمت از يك  -كه به نوبه خود جزئي از يك مجموعه كامل است - بشري را عوض كند؛ هر شخصي را

لذا شخصي كه  .عوض كند ،آن است مجموعه بزرگتر كه هر شخصي از اين پس زندگي و وجود خود را مرهون

 باشد؛ مي بخواهد خلقت سياسي مردم را عهده دار شود بايد باور داشته باشد كه قادر به تغيير ساختار انسان

فيزيكي و مستقل كه از طبيعت بدست آمده، يك وجود جزئي و اخالقي  يتواند آن را تقويت نمايد يا وجود مي

خواهد خالق انسان سياسي شود و لذا بايد قدرتهاي  مي طور خالصه اوبه . را جايگزين آن سازد) معنوي(

  ".شخصي انسان را از بين ببرد و او را با چيزهاي ديگري كه به طور طبيعي با او بيگانه اند زنده نگه دارد

  چه بر سر كرامت انساني خواهد آمد اگر به پيروان روسو واگذار گردد؟! انسان بيچارهطبيعت  

  

        خواهند مردم را شكل دهندخواهند مردم را شكل دهندخواهند مردم را شكل دهندخواهند مردم را شكل دهند    ميميميمي    انانانانقانونگذارقانونگذارقانونگذارقانونگذار

  :گويد وي مي. د بررسي كنيمنشو مي را در اين موضوع كه انسان ها توسط قانونگدار شكل داده 9حال بگذاريد رينال

او بايد . كند مي منابع در اختيار او وظايفش را تعريف. ، هوا و زمين را مالحظه كنداقليمقانونگذار ابتدا بايد "

كند بايد قوانين طراحي شده براي  مي جمعيتي كه در سواحل دريايي زندگي. را مالحظه كنداول مكانيابي خود 

اگر يك زيستگاه زميني است، قانونگذار بايد برنامه هاي خود را بر اساس طبيعت و ... دريانوردي داشته باشد

  ...حاصلخيزي خاك در نظر گيرد

به عنوان يك قاعده كلي، وقتي كه كولوني جديد . ددگر مي اساسا شاهكار قانونگذاري در تقسيم ثروت مشخص

  .شود، بايد به هر مردي زمين كافي داده شود تا بتواند خانواده خود را پشتيباني نمايد مي در يك كشور ايجاد

در يك جزيره لم يزرع كه شما با كودكان ساكن شده ايد، شما نياز به هيچ كاري نداريد جز آنكه بگذاريد 

اما وقتي كه يك ملتي كه گذشته و تاريخي .. .ت با ارتقاي منطق و استدالل در آنجا جوانه بزنندهاي صداق دانه

به مردم براي دادن اجازه  دهيد، مهارت قانونگذار در سياست مي با خود دارند را در يك كشور جديد اسكان

اگر بخواهيد از . شود مي ن دادهباشند نشا مي حفظ عقايد و عادات بدون خطري كه احتماال قابل اصالح يا ترميم

توانيد نسل دوم را با سيستم كلي آموزش  مي اينكه اين عقايد و عادات دائمي شوند، جلوگيري كنيد، شما
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يك شاهزاده يا يك قانونگذار هيچ وقت نبايد جامعه اي را تشكيل دهد . نماييد حفاظتعمومي به كودكان 

  ...براي آموختن به جوانان انتخاب و مامور نمايدبدون آنكه ابتدا مردان خردمند و دانا را 

كه تمايل دارد عادات و رسوم مردم را تصفيه  محتاطيدر يك قبيله جديد، بزرگترين فرصت براي يك قانونگذار 

طرحي را براي  ،روح و جان او به ،اگر ايمان و هوش داشته باشد، زمين و مردم در اختيار وي .نمايد، وجود دارد

 ،چرا كه موضوع ،تواند رد پاي تقريبي اي از برنامه داشته باشد مي يك نويسنده تنها. م خواهند نمودجامعه الها

فاوتي دارد كه پيش بيني و مت باشد؛ مسئله، گونه ها،پيچيدگي ها و شرايط مي بي ثباتي تمامي فرضها

  ".يزي جرئي آنها به سختي امكان پذيراست برنامه

  

        ونه مردم را مديريت كنيمونه مردم را مديريت كنيمونه مردم را مديريت كنيمونه مردم را مديريت كنيمگويند كه چگگويند كه چگگويند كه چگگويند كه چگ    ميميميمي    قانونگذارانقانونگذارانقانونگذارانقانونگذاران

راهنمايي هاي رينال براي قانونگذار كه چگونه مردم را منظم نمايد ممكن است با يك استاد كشاورزي كه به دانشجويان 

او اول بايد مكانيابي خود . نمايد مي منابع او روند وي را مشخص. آب و هوا اولين قانون كشاورز است«: دهد مقايسه شود مي آموزش

اگر زمين وي شن زار است، بايد به گونه اي ديگر عمل  .اگر زمين وي خاك رس است، او بايد چنين و چنان كند. نظر بگيردرا در 

اگر به اندازه كافي . خواهد زمين خود را پاكسازي كند و ارتقا كيفيت دهد، وجود دارد مي هر گونه امكاني براي كشاورزي كه. كند

تواند به صورت تقريبي برنامه او را از قبل ترسيم  مي يك استاد تنها. دهد مي به او يك برنامه عملكرد در اختيار وي، باشد، كود ماهر

مسئله گونه ها، مشكالت و شرايط مختلفي دارد كه پيش بيني و  ،وابسته است كند زيرا موضوع الزاما به بي ثباتي همه ي فروض

  »برنامه ريزي جزئي آن امكانپذير نيست

لطفاً برخي اوقات به ياد بياوريد كه اين خاك رس، اين شن، و اين كودي كه به طور دلخواه در ! ن عالي قدراي نويسندگا

آنها نيز مانند شما از ! آنها داراي شعورند و انسانهاي آزادي مانند خودتان هستند! ندا آنها با شما برابر! اختيار داريد، انسانها هستند

  !تفكر و قضاوت در مورد خود را كسب نموده اند زي،خدا توانايي مشاهده، برنامه ري

  

        ديكتاتوري موقتديكتاتوري موقتديكتاتوري موقتديكتاتوري موقت

چنين صفحات ماقبلِ نقلِ قول زير از مابلي وي در . حرف برايِ گفتن دارد در موضوع قانون و قانونگذارينيز  10در اينجا مابلي

  :دهد مي قرار وي بدين گونه خوانندگان را مورد خطاب .شود قانون طي زمان فرسوده ميكند كه  مي فرض
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كن، و ضرر و زيان بهبود  به آنها فشار جديد وارد. تحت اين شرايط، بديهي است كه بهار حكومت كوتاه است"

در اين روش شما  .بيشتر به پاداش براي آنچه كه نياز داريد، فكر كنيد كمتر به تنبيه اشتباهات و... خواهد يافت

به دليل اينكه مردم آزاد نسبت به اين روند بي توجه بودند، . ردبه دولت خود نيروي جواني را اعاده خواهيد ك

اما اگر زيان به گونه اي پيشرفت كرده باشد كه روند عادي حكومتي امكان ترميم ! آزادي خود را از دست دادند

 اتتصور. آنرا نداشته باشد، پس به يك دادگاه فوق العاده با نيروي قابل توجه براي زمان كوتاه پناه ببريد

  ".دارديك تكانه شهروندان نياز به 

  .دهد مي مابلي در حدود بيست جلد ادامه ،در اين روش

بشريت  كه هر كس آرزو داشت كه ما فوق رسيدزماني ) كه ريشه در آموزش كالسيك دارد( مطالب تحت تاثير تدريس اينگونه

  .قرار گيرد تا آنرا به شيوه خود برنامه ريزي و قانونگذاري كند

  

        ياليست ها خواستار برابري ثروت هستندياليست ها خواستار برابري ثروت هستندياليست ها خواستار برابري ثروت هستندياليست ها خواستار برابري ثروت هستندسوسسوسسوسسوس

  .را در موضوع قانونگذار و بشريت بررسي نمائيم 11كندياك نظرات حال اجازه بدهيد كه

و قبل از اينكه شما خواندن اين متن را به پايان  .كند مي فرمانرواي من، رفتار ليكورگوس و سولون را تبعيت"

اين چادر نشينان را به مسكن هاي . ريكا يا آفريقا سرگرم شويدبرسانيد، با اعطاي قوانين به اين وحوش در آم

تالش كنيد كه فهم اجتماعي اي را كه ... به آنها بياموزيد كه از گروهها نگهداري كنند. ثابت، محدود كنيد

فر استفاده از كي.... آنها را مجبور كنيد كه وظايف انسان را به جا آورند... طبيعت به آنها اعطا نموده را ارتقا دهيد

كنيد هر نقطه از قانونگذاري  مي سپس مشاهده. نماييد تا اينكه لذتهاي نفساني آنها برايشان ناخوشايند شود

  .شود كه اين وحوش يك صفت فاسد را از دست بدهند و يك صفت نيك بدست بياورند مي شما باعث

اينگونه است؟ زيرا قانونگذاران اغلب نسبت  چرا. اما تعداد كمي از مردم شاد بودند. داشته اند تمام مردم قانون

  .بي توجه بودند ،كند مي به هدف اجتماع كه خانواده ها را با يك هدف مشترك متحد

... برقراري برابري در ثروت و برابري در كرامت ميان شهروندان: دو مسئله است بيطرفي در قانون در بر دارنده

وقتي همه ... شود مي مايد، اين برابري براي هر شهروند نسبتا دقيقترهر قدر كه قانون برابري بيشتري بر قرار ن

 -دهد نمي و وقتي كه قانون هيچ اميدي براي از بين بردن اين برابري - انسانها در كرامت و ثروت برابر باشند 
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 تواند از حرص و طمع، جاه طلبي، اسراف، بيهودگي، كاهلي، حسد،كينه يا حسادت آشفته مي چگونه انسان

  گردد؟

هيچ دولت . آنچه كه در مورد حكومت اسپارت خوانديد بايد شما را در مورد اين مسئله روشن كرده باشد

  ".ديگري بيشتر از آنها قوانيني نداشته كه اينقدر با نظم طبيعت و برابري هماهنگ باشد

  

        خطاي نويسندگان سوسياليست خطاي نويسندگان سوسياليست خطاي نويسندگان سوسياليست خطاي نويسندگان سوسياليست 

 .شد فعال در نظر گرفته ميبشر بعنوان يك موضوع ساكن و غير نژاد ،عجيب نيست كه طي قرون هفدهم و هجدهم ،در واقع

از يك شاهزاده بزرگ يا قانونگذاري  - زندگي  ،تحرك ،انرژي ،از قبيل شكل، ظاهر –كه آماده پذيرش و دريافت هر چيزي  نژادي

يا  در مصر، ايران و -ن هر جاييو دوران باستا اين قرون با مطالعات دوران باستان تغذيه مي شدند. نابغه بزرگ بود بزرگ يا يك

اما اين . دادند مي ابق هوا و هوس خود شكلمطبه لطف زور و تزوير نمايش تعداد كمي مرد كه انسانها را  -ظهور داشتو روم  ،يونان

اشند، ب نمايد كه چون بشر و جامعه قادر به توسعه و پيشرفت مي فقط ثابت مي. نمايد كه اين وضعيت مطلوب است امر ثابت نمي

تر  رويم، بايد عظيم هرچه به سمت خاستگاه و مبادي تاريخ مي ،بردگي و موهومات ،طبيعتاً قابل انتظاراست كه خطا، جهل، استبداد

برخطا نبودند، بلكه وقتي  قديمي چنين بودند، ديگر نويسندگاني كه در باال نقل شد، به هنگاميكه در مي يافتند كه نهادهاي. باشند

پيروان و مقلدان به نحو بچه گانه و غير انتقادي،  .در اشتباه بودند ،تحسين و پيروي نسل هاي آينده پيشنهاد مي كردند براي آنها را

آنها درك نمي كردند كه دانش در  .بزرگي، شأن، اخالق و شادماني جوامع ساختگي و مصنوعي دنياي قديم را مفروض مي انگاشتند

ممكن است طرف حق و صحيح را بگيرد  ،ند و درك نمي كردند كه به تناسب اين رشد دانشك گذر زمان ظهور مي يابد و رشد مي

  . شود حاكمو جامعه مجدداً بر خود 

  

        آزادي چيست؟ آزادي چيست؟ آزادي چيست؟ آزادي چيست؟ 

ولي اين . تالش و مبارزه سياسي كه ما شاهد آن هستيم چيست؟ اين مبارزه غريزي همه مردم به سمت آزادي است ،واقعاً

آزادي وجدان،  -مجموعه كليه آزادي ها  ،سريعتر قلب و تكان دنيا مي گردد؟ آيا آن پشتجب مو ،آزادي چيست كه فقط نامش

آزادي هر شخصي در استفاده از كليه  ،كار و تجارت نيست؟ بطور خالصه، آيا آزادي ،مسافرت ،انجمن، مطبوعات ،تحصيالت

، نيست؟ آيا آزادي تخريب و انهدام هرگونه استبداد استعدادهايش تا حدي كه به شخص ديگري كه او نيز چنين مي كند لطمه نزند



به قلمروي منطقي و عقالني سازماندهي حق فرد براي دفاع  قانونآيا آزادي محدود كردن  ،از جمله استبداد قانوني نيست؟ نهايتاً

  عدالتي نيست؟ قانوني از خود يا مجازات بي

اين تا حد زيادي بخاطر آرزوي  .است عقيم مانده ،يادي بويژه در فرانسهبايد اقراركرد كه تمايل نوع بشر به سوي آزادي تا حد ز

آنها آروز : مي باشد كه نويسندگان ما در خصوص امور عمومي بطور كلي دارند، –تحت تاثير آموزه هاي دوران باستان  –مهلكي 

ن و قاعده مند كردن آن ها براساس توهم خود سازمان داد ،دارند كه خود را باال و فوق نوع بشر قرار دهند تا قادر به منظم كردن

  .باشند

  

        ظلم و ستم بشر دوستانه ظلم و ستم بشر دوستانه ظلم و ستم بشر دوستانه ظلم و ستم بشر دوستانه 

اند، آكنده از روح قرون  كه جامعه در حال مبارزه براي آزادي است، اين مردان مشهور كه خود را در صدر آن قرار داده در حالي

. نمايند نه نوآوري هاي اجتماعي خودشان تصور ميآنها نوع بشر را صرفاً تابعان ظلم و ستم بشردوستا. هفدهم و هجدهم هستند

آساني وادار نمايند كه اين يوغ رفاه و سعادت اجتماعي كه آنها در ذهن خود تصور  همانند روسو، آنها آرزومندند كه بشر را به

  .اند، را تحمل نمايند كرده

خريب گرديد، جامعه موضوع نظم و ترتيبات بالفاصله پس از اينكه رژيم قديمي ت. صحيح بود 1789اين امر بويژه در سال 

  .قدرت مطلقه قانون: ساختگي ديگري قرار گرفت كه هميشه با يك نكته شروع مي شد 

   :هاي تعدادي از نويسندگان و سياستمداران آن دوره توجه كنيد به ايده

بر اوست كه از بشر چيزي بسازد . هدبر اوست كه خوبي را براي نوع بشر بخوا. آينده فرمان مي دهد ن بهقّنم" 12: سنت ژوس 

  ".كه او مي خواهد آنها چنين باشند

هاي فيزيكي و اخالقي ملت را به سمت نهايتي هدايت كند كه براي آن جامعه  عملكرد حكومت بايد توانايي" 13: روبسپير 

  ".مشترك المنافع بوجود آمده است

نيروي قوي و عمل شديدي الزم است كه . د، بايد مجدداً ساخته شوندمردمي كه بايد به سمت آزادي بازگردن":  14 وارنه –بيلو 

هاي غيرضروري را محدود نمايد و  هاي قديمي را تغيير دهد، عواطف را تصحيح نمايد، خواسته  تعصبات قديمي را ويران كند، رويه

                                                 
12  Saint – just  
13  Robespierre  
14  Billaud – varennes  



را  16هاي محكم جمهوري اسپارت  هپاي 15روش سخت و غيرمنعطف ليكارگوس !شهروندان.. .عيوب و فساد ديرينه را تخريب نمايد

اين دو كل به طور موازي دانش حكومت . آتن را به سمت بردگي كشانيد 17شخصيت ضعيف و اعتمادكننده سولون. ايجاد كرد

  ".اند كردن را دربرگرفته

عملي و اجرا  ام كه الزم است كه نوزايش و اصالح كامل با در نظرگرفتن حد انحطاط بشر، من متقاعد شده":  18لوپوله تيه 

   ".گردد و اگر ممكن بود چنين اظهار مي كردم كه ايجاد مردم جديدي الزم است

  

        سوسياليست ها خواهان ديكتاتوري هستند سوسياليست ها خواهان ديكتاتوري هستند سوسياليست ها خواهان ديكتاتوري هستند سوسياليست ها خواهان ديكتاتوري هستند 

آنان نيست كه توسعه و پيشرفت خود را بخواهند؛ آنها قادر  بر. مجدداً ادعا شده است كه اشخاص چيزي جز مواد خام نيستند

اشخاص صرفاً بايد چيزي باشند كه مقنن . فقط مقنن قادر به انجام ا ين امر است ،سنت ژوس مي گويد مطابق آنچه. بدان نيستند

مقنن با فرمان دادن به نهايتي كه براي آن كه  مطابق آنچه روبسپير مي گويد كه او نيز ادبيات روسو را كپي مي كند. مي خواهد

هاي  حكومت فقط بايد توانايي وقتي در مورد اين امر تصميم گرفته شد،چون . آغاز مي كند ،حكومت مشترك المنافع بوجود آمده

هاي  و مطابق آموزه. در همين حال، ملت بطور كامل منفعل مي مانند. فيزيكي و اخالقي ملت را به سمت اين نهايت هدايت نمايد

بجز آنچه كه توسط  ،داشته باشند واستيمردم نبايد هيچگونه پيش داوري و تعصب، هيچگونه عاطفه و عالقه و هيچ خ ،بيلو وارنه

او حتي تا جايي پيش مي رود كه مي گويد كه روش سخت و غيرمنعطف يك مرد پايه يك جمهوري . مقنن اجازه داده شده است

  . مي باشد

ري را ديكتاتو 19بلياكه روشهاي عادي حكومتي نتواند آنرا تصحيح نمايد، م باشدادعا شده آنچنان عظيم  شرّدر مواردي كه 

براي يك مدت و دوره كوتاه به يك دادگاه فوق العاده با قدرت زياد متوسل شويد، «: ج تقوا توصيه مي كند، او مي گويدبراي تروي

  :به روبسپير گوش فرا دهيد. اين نظريه فراموش نشده است» .شديد مي باشد تكانهتصورات شهروندان نيازمند يك 

در . و وحشت است رهيزگاري است وسيلة مورد نياز ايجاد تقوا، ترورتقوا و پ ،اصل عمدة حكومت جمهوري "

اصول بجاي عرفها و  ،صداقت بجاي اعتبار ،ما آرزومند جايگزين كردن اخالقيات بجاي خودخواهي ،كشور ما

غرور  ،تحقير گناه بجاي تحقير فقر ،دكومت دليل بجاي حكومت ستمگرانه مها، وظايف بجاي رسوم، ح رويه

                                                 
15  Lycurgus  
16  Spartan  
17   Solon  

18   LE Pelletier   
19   Mably   



مردم خوب بجاي  ،عشق به افتخار بجاي عشق به پول ،عظمت روح بجاي بطالت و بيهودگي ،تاخيبجاي گس

حقيقت بجاي  ،استعداد و نبوغ بجاي مزاح و بذله گويي ،دسيسه و همدمان خوب، شايستگي بجاي فريب

 عظمت و بزرگي بشر بجاي كوچكي و ،افسون شادي بجاي مالل خوشگذراني و عياشي ،درخشيدن و تاللو

هستيم؛ بطور  ،سبكسر و مهربان ،حقارت شخص مهم، مردم شاد، قوي و بخشنده بجاي مردم خفيف شده

هاي  بديها و پوچي ،ها و اعجازهاي يك جمهوري بجاي كليه گناهان آرزومند جايگزيني كليه خوبي ،خالصه

  ".باشيم حكومت سلطنت مطلقه مي

   

        تكبر ديكتاتور مأبĤنه تكبر ديكتاتور مأبĤنه تكبر ديكتاتور مأبĤنه تكبر ديكتاتور مأبĤنه 

و توجه كنيد به تكبري كه وي با آن صحبت ! ا تا حد فاحشي باالتر از ساير نوع بشر قرار داده استدر اينجا خود ر ،روبسپير

اي را از يك حكومت خوب سازماندهي شده نيز  او چنين نتيجه. او قانع نيست كه خواستار بيداري مجدد روح بشر باشد. نمايد مي

  .ور و وحشت مي خواهداو ايجاد مجدد نوع بشر را بوسيله تر ،نه .انتظار ندارد

اين انبوه اظهارات متناقض و فاسد از سخنراني روبسپير به منظور توضيح اصول اخالقي كه بايد راهنماي دولت انقالبي باشد، 

يا به زير كشيدن گروه  صرفاً به منظور رفع تهاجم خارجي ،توجه كنيم كه تقاضاي روبسپير براي ديكتاتوري. استخراج شده است

نيست، بلكه او ديكتاتوري را مي خواهد تا بتواند از وحشت و ترور استفاده كند و اصول خودش از اخالقيات را بر جامعه هاي مخالف 

اما در واقع او . ايجاد يك قانون اساسي جديد باشد او مي گويد كه اين عمل فقط بايد يك اقدام موقتي پيش از. تحميل نمايد

ها، مدگرايي،  ها و عرف رويه ،اعتبار و احترام، رسوم ،ر و وحشت براي خارج ساختن خودخواهيترو خواستار چيزي كمتر ازاستفاده از

فرانسه نيست، مادام كه  لذات نفساني و فقراز ،مزاح و بذله گويي ،و توطئه  دسيسه ،همراهي خوب ،عشق به پول ،بيهودگي و بطالت

دهد كه قانون مجدداً  آنها را چنين مي نامد، او اجازه نمي ،بر حقهمانطور كه  ،روبسپير اين معجزات را عملي نكرده باشد ،او

  .سلطنت و حكمروايي كند

  

        رويكرد غيرمستقيم به استبداد رويكرد غيرمستقيم به استبداد رويكرد غيرمستقيم به استبداد رويكرد غيرمستقيم به استبداد 

نمي خواهند كه استبداد  –امور عمومي حوزه قانونگذاران و نويسندگان در  ،اصالح طلبان –معموالً اين آقايان  ،معذالك

بجاي آن، آنها براي . نه، آنها براي انجام چنين كاري بسيار ميانه رو و بشر دوست مي باشند. مستقيم را بر نوع بشر تحميل نمايند



آنها صرفاً آرزو دارند كه قوانين را . اي و چنين حكومت استبداديي روي به قانون مي آورند چنين حكومت مطلقه ،چنين استبدادي

  .ايجاد نمايند

ري  ،20من نيازمند اين خواهم بود كه نه تنها كل آثار مبلي ،و عجيب در فرانسهبراي نشان دادن شيوع اين نظريه غيرمعمول 

ها و عملكرد  را كپي نمايم بلكه بايد كليه رويه 25و مونتسكيو 24به اضافه يك گزيده طوالني از بوسوئه ،23فنلون  ،22روسو 21نال

  .ارجاع مي دهم نهاآمن چنين نخواهم كرد و فقط خواننده را به . كنوانسيون را نيز بيان كنم

  

        ناپلئون خواستار بشر منفعل بود ناپلئون خواستار بشر منفعل بود ناپلئون خواستار بشر منفعل بود ناپلئون خواستار بشر منفعل بود 

او اين نظريه را به گرمي پذيرفت و  .اي شديداً ناپلئون را به خود جلب نمايد كه چنين نظريه نيستاصالً تعجب برانگيز  ،البته

اما در زمان . تجربه در نظر گرفتاي براي آزمايش و  ناپلئون كل اروپا را همانند ماده ،همانند يك شيميدان .آنرا با قدرت بكار گرفت

  .مناسب و مقتضي اين ماده عليه وي عكس العمل نشان داد

با . را در نوع بشر تشخيص داد هايي ناپلئون كه تا حد زيادي از اوهام رهايي يافته بود، به نظر رسيد كه قريحه ،26در سنت هلن

د، اين امر مانع آن نشد كه اين درس را به پسرش در وصيت نامه با اين وجو. او ضديت كمتري با آزادي پيدا كرد ،اين موضوع درك

  » براي حكومت كردن بايد اخالق، آموزش و شادماني را ارتقاء داد و گسترانيد«: خود منتقل نمايد 

  . نباشد 31و فوريه 30سنت سيمون ،29اون  ،28بابو  ،27بعد از همه اينها، شايد نيازي به نقل قول از مورللي

در طرح ما، جامعه « :نيروي كار در اينجا مي آوريمرا در مورد سازمان  32گزيده ها يي از كتاب لوئيس بالن  ،با اين وجود

  » .دارد توانايي تداوم توسعه خود را از قدرت دريافت مي

                                                 
20   Mably   
21   Raynal 
22   Rousseau   
23   Fenelon   
24   Bossuet   
25   Montesquieu   
26   St. Helena   
27   Morelly   
28   Babeuf   
29   Owen   
30   Saint – simon   
31   Fourier   
32   Louis blanc   



ه جامعه تامين شود؛ طرح او بايد ب نبوسيله طرح لوئيس بالژشت سر اين حركت قرار است  يِ تكانه: اكنون بدين توجه نماييد

اي كه بدان اشاره مي شود، همان نژاد بشر است، بنابراين نژاد بشر توانايي توسعه خود را از لوئيس بالن دريافت  تحميل شود؛ جامعه

  .مي دارد

اي را كه از  بايد اقرار كرد كه مردم آزادند هر توصيه .حاال گفته مي شود كه مردم آزادند كه اين طرح را قبول يا رد نمايند

با آن، موضوع را  ،اما اين روشي نيست كه آقاي لوئيس بالن. نب هر كسي ارائه شده است، بنا به خواست خود، رد يا قبول نمايندجا

  :او انتظار دارد كه طرح او قانوني شود و بنابراين اجباراً توسط قدرت قانون بر مردم تحميل گردد. نمايد درك مي

كه بدان وسيله پيشرفت صنعتي بتواند ) ؟فقط همين(نمايد  ار را وضع قوانين ك در طرح ما، حكومت فقط بايد"

فقط . (دهد فقط جامعه را در يك سرازيري بدان سمت قرار مي  ،حكومت. و بايد منجر به آزادي كامل گردد

سپس جامعه خود از اين سرازيري با نيروي اشيا و توسط كاركرد طبيعي اين مكانيزم تثبيت شده، سر ) ؟همين

  ".خورد و پيش مي رود مي

آن  ،نه(شود؟  كند چه هست؟ آيا آن به يك پرتگاه رهنمون نمي اما، اين شيب و سرازيري كه آقاي لوئيس بالن بدان اشاره مي

زيرا جامعه خود (رود؟  پس چرا جامعه به ميل خود بدانجا نمي ،اگر اين جواب صحيح است) به سوي شادماني رهنمون مي گردد

و چه كسي قوه محركه براي  .)قدرت(چه چيزي آنرا بدان سمت مي كشاند؟ ) خواهد، بايد بدان سمت رانده شود نمي داند چه مي

  ) در اين مثال، مخترع اين ماشين، آقاي لوئيس بالن ،عجب(اين قدرت را تامين مي نمايد؟ 

  

        دور باطل سوسياليسم دور باطل سوسياليسم دور باطل سوسياليسم دور باطل سوسياليسم 

فعل و قدرت قانون كه توسط يك مرد بزرگ براي كشاندن يا هل به نظريه بشر من: اين دايره هرگز رهايي نخواهيم داشت ما از

  .دادن مردم مورد استفاده قرار مي گيرد

  و آزادي چيست جناب آقاي لوئيس بالن؟) مطمئناً( شود؟ مند مي جامعه از برخي آزاديها بهره ،آيا اصالً بر روي اين سرازيري

آزادي هم چنين قدرت اعطا شده به فرد است كه از آن استفاده  ؛صرفاً يك حق اعطا شده نيست ،يكبار و براي همه، آزادي

  .قانون توسعه دهد كند واستعدادهايش را تحت حكومت عدالت و حمايت

پذيرفته  ،براي يكبار هم شده. معنايش بسيار عميق است و ارزيابي آثار و نتايج آن سخت است .اهميتي نيست و اين تمايز بي

هر   قعاً آزاد، بايد قدرت استفاده و توسعه استعدادهايش را داشته باشد، و بعد از آن بايد ادامه داد كهشده است كه انسان زماني وا



حال با چه عملي جامعه . شخص از جامعه توقع و ادعاي ابزار توليدي را دارد كه بدون آن فعاليت بشر نمي تواند كامالً موثر باشد

  ليد ضروري را بدهد، بجز بوسيله عمل يك حكومت؟مي تواند به هر فرد آموزش الزم و ابزار تو

از آموزش ديدگي و مجهز به ابزار توليد (اين قدرت از چه چيزهايي تشكيل شده است؟ . آزادي قدرت است ،مجدداً ،بنابراين

عمل جامعه ابزار  با كدام) جامعه است كه بدهكار اينها به مردم است(كند؟   بايد آموزش و ابزار توليد را فراهم  چه كسي .)بودن

  و از چه كساني جامعه آنها را خواهد گرفت؟ .)عجب بوسيله عمل حكومت(توليد را به كساني كه داراي آن نيستند، مي دهد؟ 

او به مسيري كه طي آن اين از ما گرفته مي شود توجه  هم چنين بگذاريد كه. اجازه دهيد كه خواننده آن سوال را جواب گويد

  .كند

  

        ها ها ها ها     اتاتاتاتنظريه دموكرنظريه دموكرنظريه دموكرنظريه دموكر

: باشد مي است كه بر سه پيش فرض مبتني اي نظريه –كه احتماالً اوالد ما را شگفت زده خواهد كرد  –پديدة عجيب زمانه ما 

اين سه ايده نشانة مقدس كساني را تشكيل مي دهد كه مدعي . نانفعال كامل بشر، حكومت مطلقه قانون، و خطا ناپذيري مقّن

  .دمكراتيك بودن هستند

اما . آنها ايمان نامحدودي به بشر دارند ،تا حدي كه آنها دمكرات هستند. ن اين نظريه مدعي اجتماعي بودن نيز هستندمدافعا

  .اجازه دهيد اين تناقض را با جزئيات بيشتري بررسي كنيم. تا حدي كه اجتماعي هستند، آنها بشر را كمي بيش از لجن مي دانند

شود او مردم را نگام بحث از حقوق سياسي چيست؟ به هنگامي كه قانونگذار بايد انتخاب گرايش و طرز رفتار فرد دمكرات به ه

خواسته آنها  آنگاه ادعا مي شود كه مردم دانايي غريزي دارند؛ آنها داراي عالي ترين آگاهي و درك هستند؛ ،؟ آهچگونه مي پندارند

  .راي دادن نمي تواند خيلي جهاني باشد هميشه صحيح خواهد بود، خواست عموم مردم نمي تواند غلط باشد؛

اراده و توانايي . اش مورد بازخواست قرار نمي گيرد اي در خصوص تضمين دانايي ظاهراً هيچ رأي دهنده ،به هنگام رأي گيري

آيا ! م؟ چهآيا مردم مي توانند اشتباه نمايند؟ آيا ما در عصر روشنگري زندگي نمي كني. انتخاب عاقالنه وي مسلم دانسته مي شود

مردم بايد مداوم تحت بند و افسار باشند؟ آيا آنها توسط تالش و فداكاري عظيمي داراي حقوق خود نيستند؟ آيا آنها بالغ نيستند؟ 

آيا آنها قادر به داوري خويشتن نيستند؟ آيا آنها نمي دانند چه چيزي براي آنها بهترين است؟ آيا طبقه يا فردي وجود دارد كه او تا 

مردم آزاد هستند و بايد  ،نه ،بزرگ و برجسته باشد كه خود را برتر از مردم قرار دهد و براي آنان قضاوت و عمل نمايد؟ نه حدي

  .آنها خواستار مديريت امور خويش هستند و بايد نيز چنين كنند. باشند آزاد



 ،مردم به انفعال. وش تغيير بنيادي مي شودآنگاه لحن صبحت او دستخ ،آه –اما به هنگامي كه نهايتاً مقنن انتخاب مي شود 

حاال، بر اوست كه ابتكار . و ناآگاهي و ناهوشياري بازگردانده مي شوند؛ مقنن به حكومت مطلقه وارد مي شود ،بي حالي و سكون

ت مطلقه زنگ حكوم. بشر، صرفاً مجبور است كه تسليم شود. نمايد، راهنمايي كند، به سمتي هدايت كند و سازماندهي نمايد

مردمي كه در طي انتخابات چنان عاقل، اخالقي و كامل بودند، :  ، اين نظريه مهلك را مشاهده مي كنيم حاال ما. نواخته شده است

  .ندارند ؛ يا اگر گرايش و عالقه مختصري دارند آنها را به سمت خفت و پستي رهنمون مي شود  اكنون هيچ نوع گرايشي اصالً

  

        زادي زادي زادي زادي مفهوم سوسياليستي آمفهوم سوسياليستي آمفهوم سوسياليستي آمفهوم سوسياليستي آ

  اما آيا نبايد به مردم اندكي آزادي داد؟

  .شود به انحصار منجر مي ناچارا به ما را مطمئن كرده كه آزادي! با مالحظه اما آقاي

مي گويد، رقابت سيستمي است كه  نيس بالاما مطابق آنچه آقاي لوئ. ما درك مي كنيم كه آزادي به معناي رقابت است

  به نسبت درجه اي از آزادي كه دارند فاسد و خراب ،به اين دليل كه مردم آزاد. دم را منهدم مي كندتاجران را فاسد مي نمايد و مر

  ) انگلستان و يا اياالت متحده را مشاهده كنند ،هلند ،بايد نتايج رقابت مثالً در سوئيس احتماالً آقاي لوئيس بالن. (ستنده

به انحصار منجر مي شود و با همين داليل، بنابراين او به ما اطالع  آقاي لوئيس بالنك هم چنين به ما مي گويد كه رقابت

اينكه رقابت توليد را به سمت فعاليت مخرب مي كشاند، رقابت  هاي پايين منجر به قيمت هاي باال مي شود؛ و دهد كه قيمت مي

او ادامه . زمان موجب كاهش مصرف مي شودهم ،كند؛ در حاليكه مي خشكاند؛ رقابت افزايش توليد را اجبار منابع قدرت خريد را مي

ردم است و مي دهد از اينجاست كه مردم آزاد بخاطر مصرف نكردن توليد مي كنند و آزادي به معناي تعدي و ديوانگي ميان م

  .مطلقاً بايد بدان توجه كند اينكه آقاي لوئيس بالن

  

        سوسياليست ها از كليه آزاديها مي ترسندسوسياليست ها از كليه آزاديها مي ترسندسوسياليست ها از كليه آزاديها مي ترسندسوسياليست ها از كليه آزاديها مي ترسند

آن  اما اگر اجازه(قانونگذاران بايد به مردم اجازه دهند؟ آزادي آگاهي و هوشياري؟  ،نوعي از آزادي رابرخورداري از چه  ،خوب

آن گاه اوليا به استادان (؟ پس آيا آزادي آموزش) اده مي كنندخواهيم ديد كه مردم از اين فرصت براي كافر شدن استف ،داده شود

اگر آموزش به  ،33ها را بياموزند؛ مضافاً كه مطابق گفته آقاي تييرز قيات و نادرستيهاي آنان خالف اخال دهند تا به بچه  دستمزد مي

                                                 
33  Theirs  



هاي تركي يا هندو را آموزش مي دهيم؛ بنابراين به  هاي خود ايده آزادي ملي واگذار شود، از اينكه ملي باشد وا مي ماند و ما به بچه

هاي اصيل و شريف رومي را آموزش  شانس خوبي دارند كه ايدههاي ما  لطف اين حكومت مطلقه قانوني بر آموزش، اكنون بچه

  ) ببينند

اما آن به معني رقابتي است كه به نوبه خود محصوالت را بدون مصرف رها مي كند، تجار را فاسد (پس آيا آزادي نيروي كار؟ 

  ) مي نمايد و مردم را تباه مي سازد

كه آزادي تجارت هر  –اند  هاي حمايتي بارها و بارها ثابت كرده عان تعرفهو مداف –اما هركسي مي داند (شايد آزادي تجارت؟  و

الزم است كه آزادي تجارت متوقف  )شكوفايي(نمايد و براي موفق شدن و پيشرفت كردن  فردي را كه درگير آن است فاسد مي

  . گردد

 و انجمن اختياري در تضاد با يكديگرند؛ ي وآزادي واقع ،اما بر اساس نظريه سوسياليست( آزادي انجمن؟ ،احتماالً پس از آن

مردم را وادار كنند كه در يك آزادي درست و حقيقي گرد هم  هدف سوسياليست ها اين است كه دقيقاً با سركوب آزادي انجمن،

  .)آيند

زيرا آن  ؛دهد نمي بنابراين واضح است كه وجدان و هوشياري دموكرات ها ي سوسيال به اشخاص اجازه برخورداري از آزادي را

قانونگذاران بايد براي نجات بشر از  ،بنابراين و البته. ها معتقدند طبيعت بشر همواره به نوعي خفت و پستي و مصيبت تمايل دارد

  .اين مهلكه برنامه هايي تدوين كنند

 ناتوان، ،ن ميكننداگر مردم چونان كه سياستمداران بيا :اين سير منطقي ما را به يك موضوع بحث انگيز رهنمون ميشود

  با چنين اصرار و اشتياقي مورد دفاع قرار ميگيرد؟ ،براي راي دادن ،پس چرا حق اين افراد مشابه هم خالقي و جاهل باشند،اغير

   

        ايده فوق بشريايده فوق بشريايده فوق بشريايده فوق بشري

دانم،   مي تا جايي كه من وم، كند كه من اغلب از آنها پرسيده ا مي را مطرحبشر سوال ديگري  اين سازمان دهندگان ادعاهاي

 كه به افراد اجازه دهيم كه آزاد باشند، اگر گرايشات ذاتي بشر آنقدر بد است كه صحيح نيست آنها هرگز پاسخ نداده اند؛ اين كه

 بشر نيستند؟ نماينده هاي منصوب آنها متعلق به نژادآيا قانونگداران و  چگونه است كه تمايالت ذاتي اين افراد هميشه خوب است؟

  دارند كه از خاك بهتري نسبت به بقيه انسانها ساخته شده اند؟  يا اينكه باور

رود به اين  مي به سرعت به سوي انهدام قطعي پيش رها شود، هدايت نشده ،كنند كه هر گاه جامعه مي سازمان دهندگان ادعا

كنند و به آن  مي انتحار را متوقف كنند كه اين روند سريع مي قانونگذاران ادعا .انها بسيار منحرف استانس دليل كه ذات و غريزه



نها را استعداد و ايماني گرفته اند كه آ از پروردگار و سازمان دهندگان ظاهرا قانونگذاران ،بنابر اين .دهند مي سمت و سوي عاقالنه

  . دهد كه با اين نظارت هوش و استعدادشان را نشان دهند مي اجازهبرتر از نوع بشر قرار داده است وبه آنها 

كند كه آنها ذاتا برتر از بقيه  مي مشخصا چنين ترتيبي اين پيش فرض را ايجاد .آنها چوپاناني هستند بر ما كه گوسفندانشانيم

  . ن توجيه شده ايماين برتري ذاتي از قانونگذاران و موسسا اثبات و مطمئنا ما كامال در تقاضاي ما هستند

  

            كنندكنندكنندكنند    ميميميمي    آزادانه را ردآزادانه را ردآزادانه را ردآزادانه را رد  سوسياليست ها انتخابسوسياليست ها انتخابسوسياليست ها انتخابسوسياليست ها انتخاب

نها توسط آزمايش آو  نها،آحمايت از  نها،آتبليغ  نها را براي تاسيس ائتالف هاي اجتماعي،آلطفا درك كنيد كه من حق 

و  –با اجبار -نها را براي تحميل اين نقشه ها به وسيله قانونآاما من حق . كنم نمي به ريسك و هزينه خودشان انكار و ،خودشان

   .كشانم مي چالش كنم و به بحث و مي ماليات بپردايم انكار) نقشه ها(نها آي اينكه ما را مجبور كنند كه برا

نظراتشان را اعالم -.....35؛كابتيست34پرودونيست-صحبت من اين نيست كه حاميان اين مكتب هاي فكري اجتماعي مختلف

 بايد اين فكر را از سر خود بيرون آورند كها آنها تنه من تنها مصرم كه آنها اين نظري را كه به طور كلي دارند اعالم كنند كه .كند

 يوناني و-مفاهيم اخالقي رمي ،زادآبانكهاي اعتبار  طرحهاي اجتماعي، ،تسليم گروه ها و طيفهاي خودتوانند ما را  مي

تصميم قشه ها براي خودمان خواهم كه به ما اجازه داده شود كه بر اساس اين ن مي من فقط .دستورالعملهاي تجاري خود نمايند

ه اگر دريافتيم كه آنها، مستقيم يا غير مستقيم، مخالف بهترين منافعمان يا برخالف وجدانمان است مجبور به پذيرفتن ك بگيريم

  . نباشيم نهاآ

اين خواسته ظالمانه و  عالوه بر آنكه .خواهند مي هايشانماليات و قدرت قانون را براي تحقق نقشه  اما اين سازمانها دستيابي به

اگر  اما دوباره، .متضمن اين فرض نابود كننده هم است كه سازمان دهنده لغزش ناپذير و بشر بي صالحيت است اعادالنه است،ن

 بتراي گيري جهاني صح مورد همه پرسي و سازمان دهندگان در براي قضاوت در مورد خودشان ناشايستند چرا اشخاص

  كنند؟  مي

  

        دليل انقالب فرانسهدليل انقالب فرانسهدليل انقالب فرانسهدليل انقالب فرانسه    
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به عنوان مثال، فرانسوي ها همه ديگر اروپايي ها را  .در اتفاقات فرانسه منعكس شده است ،متاسفانه اما منطقا ،اين تناقض آرا

اما با اين حال اين واقعيت به هيچ  .رگرفتن خواسته هاي سياسي شان رهبري كرده اندحقاق حقوقشان يا دقيقتر بگوييم ددر ا

هم  .نگرفت ،و استثمار شده ترين مردم اروپا باشيم تحت كنترل ترين ،تحت نظرترينكه تحت سلطه ترين،  را از اين جلوي ما وجه

  .باشد مي امري مورد انتظار ،كند كه وقوع مستمر انقالب مي چنين فرانسه تمام ملل ديگر را به سمتي هدايت

ان ما اين نظر را قبول كنند واين وضعيت تا زماني كه سياستمدار .و تحت اين شرايط كامال طبيعي است كه مساله اين باشد

اين قضيه تا  ".كند مي جامعه تحركش را از قدرت دريافت" :تبيين شده ننظري كه به خوبي توسط اقاي لويي بال باقي خواهد ماند،

يابي كام ،تا زماني كه انها خود را در بهبود موفقيت .خواهد ماند احساس منفعل بودن ومطيع بودن داشته باشد باقي زماني كه بشر

خالصه تا زماني كه رابطه  تا زماني كه انها هر چيزي را از قانون انتظار دارند؛ بينند؛ مي با هوش و انرژيشان ناتوان وخوشحالي خود

  .كنند؛ اين وضع ادامه خواهد داشت مي شان با دولت را مانند رابطه گوسفند و چوپان تصور

  

        محدود دولت محدود دولت محدود دولت محدود دولت قدرت ناقدرت ناقدرت ناقدرت نا

تساوي و عدم  فقر و غنا، خوشبختي و بدبختي، .ند واضح است كه مسوليت دولت نامحدود استتا زماني كه اين نظرات حاكم

 هر كاري را انجام گيرد، مي ن مسوليت هر چيزي را بر عهدهآ و همه اينها بسته به سازمان سياسي دارد، عفت وگناه، ،تساوي

  .دهد و بنابراين مسول هر چيزي است مي

ين جهت آيا ا از .لت سپاسگزار باشيم و در صورت بدبختي دولت است كه بايد سرزنش شوداگر خوشبخت باشيم بايد از دو

دولت بايد به اميد  با ايجاد انحصار آموزش، ايا قانون قادر مطلق نشده است؟ افراد و اموال ما در حال حاضر در تصرف دولت نيستند؟

  و اگر اين اميدها خرد شوند چه كسي مقصر است؟  پدرهاي خانواده هايي كه از آزاديشان محروم شده اند پاسخ دهد

صنعت را از  بندد كه باعث پيشرفت شود؛ اما بر عكس از آن سو استفاده كرده و مي صنايع سازمان يافته دولت پيمان در

  شود چه كسي مقصر است؟ مي و اگر اكنون صنعت متحمل رنج كند، مي آزاديش محروم

به  ،به جاي پيشرفت بندد كه باعث پيشرفت تجارت شود و اگر مي پيمان ،اري تعرفه هابا مداخله در تعادل تجاري با دستك

  چه كسي مقصر است؟  ،نابودي و نيستي بينجامد

نها فقط بار ماليات را آور كند واگر آكند كه اين صنعت را سود مي زاديشان دولت تعهدآبا حمايت از صنايع دريانوردي درمقابل 

  قصر است؟به دوش بكشند چه كسي م



پس آيا عجيب است كه هر  .چون دولت داوطلبلنه خود را مسول قرار نداده است بنابر اين شكايتي در كشور وجود ندارد

  شكستي تهديد به انقالب ديگري در فرانسه را افزايش دهد؟ 

 آن مسئوليت دولتشود؟ قطعاً اينكه دامنه شمول قانون را گسترش دهيم و مي اما چه ضمانت اجرايي براي آن پيشنهاد

  .باشد مي

متعهد شود كه از هر كسي كه  اما اگر دولت متعهد شود كه دستمزدها را كنترل كند و يا افزايش دهد و نتواند؛ اگر دولت

مند است مراقبت كند و نتواند؛ اگر دولت متعهد شود كه از تمام كارگران بيكار حمايت كند و نتواند؛ اگر دولت متعهد شود كه نياز

دولت "خوريم كه فارغ از قلم آقاي دو ال مارتين بگوييم  مي هاي بدون بهره بدهد و نتواند و اگر در اين كلمات كه ما افسوس وام

و  -".و روحاني و مقدس نمايد توسعه دهد، ارتقا بخشد، قوي سازد ،توجه دارد كه اهداف او اين است كه روح مردم را روشن كند

كه متاسفانه چيزي  -ان گاه چه؟ آيا قطعي نيست كه بعد از شكست هر دولتي ،ين كارها را انجام دهداگر دولت نتواند هيچ يك از ا

  به نحو مشابهي يك انقالب غير قابل اجتنابي رخ دهد؟ - بيش از احتمال صرف است

  

        سياست و اقتصاد سياست و اقتصاد سياست و اقتصاد سياست و اقتصاد 

اقتصاد –رابطه بين اقتصاد وسياست  :اكنون به من اجازه دهيد كه به موضوعي برگردم كه در ابتداي رساله مختصرا بحث شد(

  )سياسي

اساسا اقتصاد دانشي است  .به طور منطقي تنظيم شود، توسعه يافته باشد علم اقتصاد بايد قبل از آن كه علم سياست بتواند

 را تنظيم ايست قبل از علم سياست كه عملكرد مناسب دولتهاب مي و اين براي تعيين اينكه آيا منافع بشر يكسان است يا متفاوت

  .كند مورد شناسايي قرار گرفته باشد مي

ه شود بايست جواب داد مي اين سوال هميسه مهم بي درنگ بدنبال گسترش علم اقتصاد و در شروع سازمان دهي علم سياست،

متوقف  از نظر منطقي تنها در چه نقطه اي است كه قدرت قانونگذاري قلمرو و حدودش چيست؟ چه بايد باشد؟ كه قانون چيست؟

  ميشود؟

 .قانون اجبار عمومي است كه سازمان يافته تا به عنوان مانعي براي بي عدالتي عمل كند من ترديدي ندارم كه جواب بدهم كه

  . مختصر اينكه قانون عدالت است

  

            مناسب قانونگذاريمناسب قانونگذاريمناسب قانونگذاريمناسب قانونگذاري    كاركردهايكاركردهايكاركردهايكاركردهاي



بوده  اموال مقدم بر وجود قانونگذار شخاص ووجود ا .صحيح نيست كه قانونگذار قدرت مطلق بر افراد و اموال ما داشته باشد

  . است،كه اوتنها وظيفه ي تضمين امنيت آنها را بر عهده دارد

استعدادها و لذتهاي  ،كار، تجارت ،نظرات ،ايده ها، خواسته ها، آموزش ،قانون اين باشد كه باطن ما درست نيست كه وظيفه

اجراي آزاد اين حقوق حمايت كند و همچنين از تجاوز افراد به حقوق ديگري  است كه از وظيفه ي قانون اين .را قاعده مند كندما

  .هنگام اجرا ي حقوق خود جلوگيري كند

از  شود كه در آنجا استفاده مي دامنه قانوني آن نيز محدود به مكانهايي ،از آن جا كه قانون ضرورتاً به حمايت اجبار نياز دارد

  .عدالت اين است .اجبار ضرورت دارد

كه تنها  -دليل است كه اجبار جمعي  اين قضيه به اين .اجبار براي دفاع قانوني از خود استفاده كند هر شخص حق دارد كه از

  .ممكن است به صورت قانوني با همان هدف مورد استفاده قرار بگيرد - كند مي تركيبي از اجبارهاي شخصي را سازماندهي

قانون عدالت  .وجود داشته است )به شكل امروزي (كه قبل از رسمي شدن قانون  دفاع شخصي است قانون تنها سازماني ازحق

  .است

  

  قانون و نيكو كاري يكسان نيستندقانون و نيكو كاري يكسان نيستندقانون و نيكو كاري يكسان نيستندقانون و نيكو كاري يكسان نيستند

اگر چه ممكن است قانون در روحي بشردوستانه . مأموريت قانون اين نيست كه افراد را سركوب و اموال آنها را غارت نمايد

  . و اموال استوظيفه ي قانون حمايت از اشخاص  .عمل كند

 از ظلم بر افراد و چپاول اموال آنها در عمل ين گذشته نبايد گفته شود كه قانون ممكن است بشر دوستانه باشد اگرا از

و اگر قانون به غير از حمايت از آنها عمل  .تواند از تأثير بر افراد و اموال بپرهيزد نمي قانون .اين يك تناقض است .كندنجلوگيري 

  . كرده است زادي اشخاص و حق مالكيتشان را نقضآ د آن ضرورتاعملكر ،كند

؛ تواند آن را بفهمد مي تواند آن را ببيند و هر ذهني مي هر چشمي .دقيق و مشخص ساده و واضح، - قانون همان عدالت است

  . عدالت بيشتر يا كمتر از اين نيست. ثابت و تغيير ناپذير است ،زيرا كه عدالت قابل اندازه گيري

ادبي يا  صنعتي، ،بشر دوستانه ،برابرساز ائتالفي، اگر شما سعي كنيد كه قانون را مذهبي، - ين محدوده تجاوز كنيد ا اگر شما از

در يك آرمان شهر اجباري و يا حتي بدتر از آن،  ،شما در منطقه نامعلوم گم خواهيد شد؛ در ابهام و عدم اطمينان - هنري بسازيد

اين درست است بدين جهت كه  .بر شما تحميلش كنند قانون را توقيف كرده و كوشند مي كه هر كدام هادر گروهي از آرمان شهر



وكجاست كه  وقتي كه شروع شد شما كجا توقف خواهيد كرد؟ .برخالف عدالت، محدوده ي دقيقي ندارند ،اخوت و بشر دوستي

  كند؟ مي خود قانون توقف

  

        راه دشوار به سوي كمونيسمراه دشوار به سوي كمونيسمراه دشوار به سوي كمونيسمراه دشوار به سوي كمونيسم

كه قانون  خواهد مي او دهد؛ مي خود را فقط به بعضي از گروه هاي صنعتي گسترش بشردوستي 36كريك  -سن آقاي دو

  .كند كنندگان را به نفع توليدكنندگان كنترل مصرف

كند كه حداقل تضمين شده اي از  مي او از قانون بدين منظور استفاده. كند مي از قضيه گروه هاي كار حمايتبامالحظه آقاي 

  .غذا و ديگر مايحتاج زندگي را براي آنها تامين كند ،سكنم ،پوشاك

كند كه قانون بايد  مي كند كه اين تضمين هاي حداقلي صرفاً آغاز اتحاد است؛ او بيان مي آقاي لويي بالن با استدالل بيان

  .مردم كارگر بدهد وسايل توليد و آموزش رايگان را به همة

كند كه قانون بايد حتي در  مي گذارد؛ او ادعا مي شيوه هنوز راه را براي نابرابري باز كند كه اين مي فرد ديگري اين طور فكر

  .ادبيات وهنر را براي همه فراهم كند ،تجمل - دورافتاده ترين دهكده 

هوس  همه اين پيشنهادها راه دشوار به سوي كمونيسم هستند؛ بدين ترتيب قانون گذاري ميدان جنگ براي آز و طمع ها و

  .نيز همين طور بوده است عمالً تاكنون همانگونه كه -اشخاص خواهد شدهاي 

  

        مبناي دولت باثباتمبناي دولت باثباتمبناي دولت باثباتمبناي دولت باثبات

 خواهم بگويند كه چگونه حتي مي و من از همه .تواند ممكن باشد مي ماندگار با اين طرح يك دولت ساده و. قانون عدالت است

قدرت سازمان يافته اش تنها منحصر به سركوب بي عدالتي كه  در مقابل دولتي تواند مي شورش يا يك قيام كوچك ،تفكر انقالب

  .شده مطرح شود

اما راجع  .بين همه تقسيم خواهد شد به برابرترين صورت بيشترين ترقي و پيشرفت حاصل خواهد شد و ،تحت چنين نظامي

اين درست  .دهد نمي راههيچ كس حتي فكر متهم كردن دولت را به ذهن خود  ،به رنج هايي كه از انسانيت جدانشدني هستند
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همان طور كه در تغيير درجه ي  ،اين رنج ها گناهي نداشت دولت در ،زيرا اگر نيروي دولت محدود به سركوب بي عدالتي بود است،

  .هوا گناهي ندارد

ام كنند يا بر آيا تاكنون ديده شده كه مردم در مقابل دادگاه تجديدنظر قي: اين مسأله را در نظربگيريد ،براي اثبات اين سخن

يا مشاغل  بگيرندتعرفه هاي مناسب تري  بگيرند، سر قاضي صلح بريزند تا دستمزد باالتري بگيرند، اعتبار رايگان يا وسايل توليد

اگر  و .دانند كه اين مسائل در صالحيت دادگاه تجديدنظر يا قاضي صلح نيست مي همه ايجادشده توسط دولت را به دست آورند؟

  .دانند كه اين مسائل در صالحيت خود قانون نيستند مي همه خود محدود شود، مناسب ردهاي مخصوص ودولت به كارك

قانون مسئول همه ي  بدي از قانون است و اعالم كنيدكه هر خوب و -اتحاد و برادري بنا كنيد اما قانون را بر اساس اصل

مشكالت و انقالب هاي پي در  ،آشفتگي ها اه براي شكايت ها،بدين ترتيب ر -نابرابري هاي اجتماعي است بداقبالي هاي فردي و

  .پي و بي پايان باز خواهد بود

  

        عدالت به معناي حقوق برابر استعدالت به معناي حقوق برابر استعدالت به معناي حقوق برابر استعدالت به معناي حقوق برابر است

با چه  برابر نيستند؟ آيا عدالت حق نيست؟ آيا حقوق! چيز ديگري باشد واقعاً عجيب خواهد بود اگر قانون و .قانون عدالت است

آقاي تي ير، يا آقاي لوئي بالن  آقاي ملون، ،Mimerelكه با طرح هاي اجتماعي آقاي ميمرل  كند مي حقي قانون مرا مجبور

كند؟ آيا  نمي چرا اين آقايان را مجبور به تبعيت از برنامه هاي من پس ،ن حق اخالقي براي چنين كاري داردواگر قان منطبق باشم؟

بداع يك آرمان شهر به من هم نداده است؟ آيا قانون بايد يك منطقي است كه فرض كنيم كه طبيعت قوه ي تخيل كافي براي ا

  تنها در خدمت آن قرار دهد؟ تخيالت ديگر انتخاب كند و نيروي سازمان دهي شده ي دولت را هوس را از ميان هوس ها و

 ،كفرآميز قانون ،كه مطابق اين مفهوم - شود مي گفته همان طور كه مدام - و اجازه دهيد كه گفته نشود. قانون عدالت است

احمقانه است كه تنها براي آن دسته از  اين يك نتيجه گيري. ساخت فردگرايانه و بي روح خواهد بود و بشر را با تخيل خود خواهد

  . پرستش كنندگان دولت ارزش دارد كه معتقدند قانون همان نوع بشر است

ايستاد؟ آيا اين بدين معني است كه  از فعاليت باز خواهند ادآيا اين پرستش كنند گان دولت معتقدند كه افراد آز! چه بي معني

كنيم؟ آيا اين بدان معني است كه اگر كاركرد قانون محدود به  نمي اصال هيچ نيرويي دريافت ،گيريم نمي از قانون نيرو اگر ما

فرض كنيد كه قانون مارا مجبور  خواهيم بود؟حمايت از استفاده آزاد از توانايي هايمان است، ما قادر به استفاده از توانايي هايمان ن

به پيروي از مذهب خاص يا نظام هاي خاص تشكيل انجمن يا روش هاي خاص آموزش يا مقررات خاص مربوط به كار يا مقررات 

آنگاه ما مشتاقانه غرق در  آيا اين بدان معني است كه ،خاص مربوط به تجارت يا طرح هاي خاص جمع آوري اعانه، نكند



به قدرت و الوهيت خدا  آيا اگر آزاد باشيم بدين معني است كه ديگر تهيدستي و حرص خواهيم شد؟ ،ناداني ،نشيني گوشه،ركف

اذعان نخواهيم كرد؟ بدين معني است كه ما ديگر تشكيل انجمن نخواهيم داد و ديگر به همديگر كمك نخواهيم كرد و از دوست 

  باز خواهيم ايستاد؟ طالعه رازهاي طبيعت و تالش براي پيشبرد بهترين توانايي هاي خودداشتن و كمك به برادران بيچاره خود، م

  

        مسير بزرگي و پيشرفتمسير بزرگي و پيشرفتمسير بزرگي و پيشرفتمسير بزرگي و پيشرفت

هر كس ارزش  -ثبات و مسئوليت است كه ،امنيت ،تحت حكومت حق و تاثير آزادي - و طبق قانون عدالت .قانون عدالت است

به نقشه  –بي شك و با اطمينان  ،آهسته - است كه بشر نون عدالتفقط تحت اين قا .آورد مي واقعي و صحيح خود را به دست

  .كند مي دست پيدا خداوند براي پيشرفت منظم وصلح آميز انسانيت

سياسي يا اقتصادي؛  ،فلسفي، مذهبي–رسد كه اين از نظر تئوريك صحيح است و براي هر مساله ي مورد بحث  مي به نظر

 ،ماليات دستمزد، ،تجارت، سرمايه كار، ،مالكيت ،همكاري مسئوليت، عدالت، پيشرفت، ،حق، برابري ،اخالق ،سعادت مربوط به

 من قطعا به اين نتيجه ميرسم و در هر نقطه از افق علمي كه من تحقيقيات خود را آغاز كرده باشم، باشد - دارايي يا دولت ،جمعيت

  .مربوط به روابط انساني بايد در آزادي جستجو شود راه حل مشكالت كه

  

        اثبات يك ايدهاثبات يك ايدهاثبات يك ايدهاثبات يك ايده

اخالق گراترين و خوشبخت ترين مردم  ،كدام كشور صلح جو ترين. نگاه كنيد كند؟ به همه دنيا نمي اثبات آيا تجربه اين امر را

جايي كه دولت تا كمترين  ،كمترين دخالت در مسائل خصوصي را دارد شوند كه قانون مي اين مردم در كشورهايي يافت را دارد؟

نيروهاي اداري كمتر و ساده تر  ،عقيده آزاد بيشترين تاثيررا دارد و ،جايي كه افراد بيشترين قلمرو را دارند شود، مي حد احساس

افراد و  شود و كمتر قابل توجيه باشد؛  مي و تقريبا برابر هستند و نارضايتي عمومي كمتر برانگيخته ماليات ها از همه كمتر باشند،

پذيرند و در نتيجه در جايي كه اخالقيات افرادي كه از نظر اخالقي ناتمامند مدام در حال  مي فعاالنهگروه ها مسئوليت هاي خود را 

سرمايه و جمعيت ها تا كمترين حد  شود، جايي كه كار، مي اجتماعات و انجمن ها كمتر محدود رشد است، در جايي كه تجارت،

جايي كه ابداعات بشر  يشتر تمايالت طبيعي خود را دنبال ميكند،جايي كه بشر ب بينند، مي ممكن از جايگزيني اجباري آسيب

اخالقي ترين و صلح جوترين مردم كساني هستند كه  ،بيشترين هماهنگي را با قوانين خداوند دارد، به طور خالصه خوشبخت ترين

 ارادي و آزاد اشخاص در محدوده حقهمه اميدها متكي به اعمال  ،هنوز اگرچه بشر كامل نيست،: كنند مي اين اصل را بيشتر دنبال

  .قانون يا اجبار نبايد براي چيزي جز اداره عدالت فراگير مورد استفاده قرار گيرد است؛



  

            ميل به سلطه بر ديگرانميل به سلطه بر ديگرانميل به سلطه بر ديگرانميل به سلطه بر ديگران

پدران ملت ها و مانند  رهبران مردم، موسسين، افراد خير، ،قانونگذاران -بايد گفت كه افراد بزرگ زيادي در جهان وجود دارند

  .نمايند مي كنند و بر آن حكومت مي تشويق سازمان ميدهند، آنها بشر را بسياري از افراد خود را مافو ق بشر قرار ميدهند، .هااين

  ".كنيد مي اين كار را نيز شما در واقع خود" :حال كسي خواهد گفت

گروهي از اصالح گران پيوسته ام تنها  اما بايد اذعان كرد كه من به گونه اي كامال متفاوت عمل كرده ام؛ اگر به .درست است

به جاي  .نگرم نمي كرد مي من به مردم آن گونه كه ون كوزن به ربات خود نگاه .براي مجاب كردن آنان به تنها گذاشتن مردم است

من  .كنم مي من نيز مردم را آن گونه كه هستند نگاه پذيرد، مي بدن انسان را آن گونه كه هست ،آن، همان طور كه فيزيولوژيست

  . لذت ببرم خواهم مطالعه كنم و مي تنها

اين مسافر روزي : ديدگاه من در مورد ديگر اشخاص به خوبي در اين داستان از يك مسافر مشهور به تصوير كشيده شده است

 - يبان دروغينبه ميان يك قبيله وحشي رسيد كه كودكي در آن جا تازه به دنيا آمده بود و جمعي از رماالن و جادوگران و طب

چپق صلح را استشمام  بوي اين كودك هرگز" :يكي از آنها گفت .گرد او جمع شده بودند - قالب ها و طناب ها مجهز به حلقه ها و

مگر  اين كودك هرگز قادر به شنيدن نخواهد بود،": ديگري گفت  ".سوراخ هاي بيني او را گشاد كنم نخواهد كرد مگر اين كه من

چشم هاي  تا اين كه من،او هرگز طلوع آفتاب را نخواهد ديد": سومي گفت ".هاي اورا تا شانه هايش پايين بكشم كه الله گوش اين

تا زماني  ":پنجمي گفت  ".او تا زماني كه پاهاي اورا خم نكنم سرپا نخواهد ايستاد": و ديگري گفت".او را به يك سو متمايل كنم

  ".ن را نخواهد آموختهرگز فكر كرد كه جمجمه او را صاف نكنم،

 .دانيد مي ادعا نكنيد كه بيشتر از او. خدا به بهترين شكل همه كارها را انجام داده است ،"بس كنيد":مسافر فرياد كشيد

تجربه و آزادي نيرو مند  ،استفاده از اندامش ،دهد رشد كند و با تمرين مي اندامي به اين موجود ظريف داده كه به او اجازه خداوند

  .شود

        

        اكنون آزادي را امتحان كنيم اكنون آزادي را امتحان كنيم اكنون آزادي را امتحان كنيم اكنون آزادي را امتحان كنيم 

او براي انسان عالوه بر شكل انساني يك  .خداوند به همه انسانها لوازم ضروري را براي رسيدن به تقديرشان عطا كرده است

توانند در هواي پاك  مي به گونه اي شكل داده شده اند كه و اين ارگانهاي اجتماعي افراد. شكل اجتماعي هم فراهم كرده است



نه با هوس هاي مديران  !نه با روش هاي مصنوعي آنها! نه با رمالها با حلقه ها و زنجيرها و ميخ كش ها .ادي خود را رشد دهنداز

تسهيالت  ،مذاهب دولتي مدارس دولتي، ،يا با عوارض و ماليات هايشان متمركزسازي دولتي، ،آنها دولتي يا برنامه هاي اجتماعي

  !قررات و محدوديت هايشان و برابر سازي توسط ماليات يا اخالق مداري رياكارانه آنهام انحصارات بانكي، رايگان،

ممكن است به همان نقطه اي  ،و حال قانونگذاران و افراد خيري كه بيهوده سيستم هاي زيادي را بر جامعه تحميل كرده اند

آزادي را امتحان كنند؛ زيرا آزادي اذعان به ايمان به خدا  ممكن است همه سيستم ها را رد كنند و: برسند كه از آنجا آغاز كرده اند

   .كارهاي اوست و

  



        درباره كتاب و نويسنده آندرباره كتاب و نويسنده آندرباره كتاب و نويسنده آندرباره كتاب و نويسنده آن

اين نيز خوانده خواهد  اگر منتقدي بخواهد درباره كتاب اطالعات خاصي بدهد ممكن است پيش بيني كند كه صد سال بعد از

سال دارد و از آن جا كه حقايق موجود 100نتشر شد و االن بيش از م 1850وئنژاولين بار به شكل يك جزوه در  "قانون ". شد

  .در حالي كه بيش از يك قرن سپري شده هنوز خوانده ميشود ،در آن هميشگي هستند

  

او بيشتر آثار خود را درست درسال هاي  .سياستمدار و نويسنده فرانسوي بود ،اقتصاددان) 1801- 1850(فردريك باستيا 

باستيا به عنوان  آقاي .به سوسياليسم كامل گراييد اين دوره اي بود كه فرانسه به سرعت .نوشت 1848الب فوريهقبل و بعد از انق

كرد كه  بيان او .كرد مي نماينده مجلس قانونگذاري مغالطه هاي سوسياليستي را آن گونه كه نمايان بودند بررسي و تشريح

دادند كه استدالالت او را ناديده  اما بيشتر هم ميهنان او ترجيح ،پيدا كندسوسياليسم چه طور بايد ناگزير به كمونيسم تنزل 

  .بگيرند

همان  .وجود داشت در آمريكاي امروز نيز وجود دارد 1848شود زيرا همان وضعيتي كه در فرانسه  مي اين نوشته دوباره ارائه

 .هم اينك در حال نابود كردن آمريكا هستند كمونيستي كه در فرانسه پذيرفته شدند –ايده ها و طرح هاي سوسياليستي 

ايده هاي او شايسته  .امروز نيز كلمه به كلمه معتبر و قابل قبول هستند ،توضيحات و استدالالتي كه آقاي باستيات قبال بيان كرده

  .توجه جدي است

  

            ترجمهترجمهترجمهترجمه

هدف او ارائه بياني صحيح از ايده ها  .از كارمندان اين بنياد انجام شد 37"دين راسل"توسط به انگليسي  "قانون"ترجمه 

درانگلستان به وسيله  1853اين متن در  19ترجمه مربوط به قرن  .وسخنان باستيا براي قرن بيستم و به انگليسي مصطلح است

تران بر توسط به عالوه دين راسل ترجمه خود را .يك فرد ناشناس معاصر باستيا براي مقابله اين متن با آن بسيار باارزش بود

اقتصاددان، مورخ و نويسنده سرشناس فرانسوي كه به طور كامل با زبان انگليسي آشناست مورد بررسي دوباره قرارداده  38وونلژدو

  .است

                                                 
37 Dean Russell   
38   Bertrand de Jouvenel 



ارائه داد، بايد دانست كه دكتر دين راسل مسئوليت كامل ترجمه  ارزشمندي واصالحات وونل پيشنهادهاژاگرچه آقاي دو

  .ستانگليسي را بر عهده گرفته ا

همه تيترها و مطالبي كه داخل پرانتز است مربوط به . عبارات معترضه وكلمات ايتاليك در كل متن متعلق به آقاي باستيا است

  .مترجم است

  

        درباره ناشر درباره ناشر درباره ناشر درباره ناشر 

ريد به منظور مطالعه و پيشبرد منطق و عقالنيت فكري و اخالقي .توسط لئونارد اي 1946بنياد آموزش اقتصادي در سال 

  .جامعه آزاد تاسيس شدبراي يك 

موسسه . كند مي تاريخ و فلسفه اخالق است منتشر را كه يك ماهنامه راجع به اقتصاد، 39) نظرياتي در مورد آزادي ( ،بنياد 

و برنامه هاي اداره دانش آموزان دبيرستان ها وكالج ها ميكند و دو  سمينارهاي ميزباني شده ،همچنين مبادرت به انتشار كتابها

  . www.cliches.orgو  www.fee.org: ير را نيز اداره مينمايدسايت ز

  

  .اين بنياد، يك نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي معاف از ماليات است كه صرفا توسط شركاي خصوصي پشتيباني ميشود
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