
 ؟داریعلم اقتصاد یا سرمایه

ی عجیب این بود که در در زمان دانشجویی مجبور به گذراندن چهار واحد اقتصاد کالن و خرد شدم. نکته

 500که حدود  بندی اقتصادیداری )به عنوان یک صورتهای اقتصادی دانشگاهی هیچ نامی از سرمایهکتاب

شد. ما با علم اقتصاد روبرو بودیم. ادعای اساتید دانشگاه و نمیده سال از پیدایش آن گذشته است( نام بر

شناسی یا )زیست های علمیکنند که همانند سایر رشتهمولفان کتب اقتصادی این بود که از علمی صحبت می

ادعا این  از طریق روش علمی )مشاهده، نظریه، آزمون نظریه( به دست آمده است. فیزیک( به شکلی عینی و

 شود. کارآیی بازارهای آزاد از طریق روش علمی ثابت می بود که

کنم شود، بیان میهای خودمان نیز تدریس میمن ابتدا نظریات یکی از این اقتصاددانان را که کتابش در دانشگاه

 و در انتها به نقد آن خواهم پرداخت.

در مورد دالیل  "مبانی علم اقتصاد"استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب خویش با نام  1یگوری منکیوگر

  :شماردلزوم آشنایی دانشجویان با علم اقتصاد سه دلیل برمی

کند تا جهان اطراف خود را، ی اقتصاد به شما کمک میاولین دلیل این است که مطالعه

ی اقتصاد های زیادی دربارهکنید بهتر بشناسید. پرسشجهانی که در آن زندگی می

وجود دارد که ممکن است حس کنجکاوی شما را تحریک کند. به چه دلیل زندگی 

فریقا مشکل است؟ به چه دلیل بسیاری از در سطح استاندارد این قدر برای مردم آ

که سایر کشورها از ثبات قیمت کشورها با تورم باال روبرو هستند، درحالی

 برخوردارند؟...

ی اقتصاد این است که به شما در درک و مشارکت آگاهانه در دلیل دوم برای مطالعه

واهید کرد های مختلف این کتاب مالحظه خچه در فصلکند... آناقتصاد کمک می

ها برای شما فراهم خواهد کرد... اقتصاد گیریبصیرت الزم را در اتخاذ بهترین تصمیم

گذارد که با استفاده از آن تالش و کوشش بیشتری برای ابزاری در اختیار شما می

 کسب ثروت انجام دهید.

های سیاست اقتصادی ها و محدودیتدلیل سوم این است که درک بهتری از مزیت

گیرید که از کدام سیاست حمایت کنید در کند... وقتی تصمیم میی شما فراهم میبرا

                                                           
 شوند. ها تدریس میهای زیادی تألیف کرده است که در دانشگاهی اقتصاد کتابگریگوری منکیو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است. او در زمینه 1



دهید. چه کسانی بار مالیاتی انواع های مختلف اقتصادی پاسخ میواقع به پرسش

شوند.؟ آثار تجارت آزاد بر کشورها چیست؟ بهترین راه حمایت ها را متحمل میمالیات

 (2و  1، صص 1392از محیط زیست کدام است؟ )منکیو، 

تواند به تبیین مسائل جهانی و ارائه داند که میکلیدی میعلم اقتصاد را شاه منکیو ور که مشخص استطهمان

زیستی. منکیو در ها کمک کند، مسائلی با تنوع گوناگون از فقر در آفریقا تا مشکالت محیطحل برای آنراه

 نویسد:ادامه می

ی خانوار گرفته ای یونانی به معنای تدبیر یا سیاست ادارهی اقتصاد از واژهی کلمهریشه

گیرد روست. خانواده تصمیم میها روبگیریبا انبوهی از تصمیمشده است... یک خانواده 

که هر عضو چه وظایفی را انجام دهد، کدام عضو خانوار آشپزی کند... یک جامعه نیز با 

ها مواجه است. یک جامعه باید تصمیم بگیرد کدام مشاغل گیرییمانبوهی از تصم

اند و چه کسانی توانایی انجام کارها را دارند. بر اساس این تصمیمات برخی از ضروری

مردم به کشت محصوالت کشاورزی، برخی به تولید پوشاک و سایر افراد مثالً به طراحی 

لیل کمیابی منابع، مدیریت منابع از اهمیت زیادی پردازند... به دای میافزارهای رایانهنرم

اقتصاد برخوردار است. کمیابی به این معناست که جامعه منابعی محدود در اختیار دارد... 

در بیشتر کشورها  ی مدیریت منابع کمیاب از سوی جامعه است.ی نحوهمطالعه

شود، بلکه این ریزی مرکزی انجام نمیتخصیص منابع و عوامل تولید توسط برنامه

ی . بنابراین اقتصاددانان به مطالعهشودها خانوار و بنگاه انجام میتخصیص توسط میلیون

گیرند، چگونه دازند: مردم چگونه تصمیم میپرها میگیری خانوارها و بنگاهی تصمیمنحوه

 د و ...کننکنند، چه کاالها و خدماتی را خریداری میو تا چه حد اقدام به انجام کاری می

 (12و  11، صص 1392)منکیو، 

 پردازد. می اقتصاد انسان و رفتار حاکم بر یگانهاو در ادامه به معرفی اصول ده

 ها است. این چهار اصل بدین قرارند:گیری انسانی تصمیمچهار اصل اول در مورد نحوه

 ی مردم درگیر مبادله هستند.: همه1اصل 

 دهیم.هر چیز برابر است با ارزش سایر چیزهایی که از دست میی به دست آوردن : هزینه2اصل 

 کنند.فکر می [نهایی] ایحاشیه اد عقالیی همیشه به منافع: افر3اصل 



 دهند.های خود پاسخ می: اشخاص به انگیزه4اصل 

 دیگر است:ها بر یکی اثرگذاری تصمیمات انسانسه اصل بعدی در مورد نحوه

 شود.بود وضع همه می: تجارت باعث به5اصل 

 های اقتصادی را به خوبی سازمان دهندتوانند فعالیت: بازارها می6اصل 

 توانند موجب بهبود نتایج اقتصاد بازار شوند.ها نیز می: دولت7اصل 

 پردازد:ی کارکرد اقتصاد میسه اصل آخر به نحوه

 کاالها و خدمات دارد. : سطح زندگی هر کشور بستگی به توانایی آن کشور در تولید8اصل 

 شود.ها می: افزایش چاپ اسکناس باعث رشد قیمت9اصل 

 ی میان تورم و بیکاری روبروست.مدت با مبادله: جامعه در کوتاه10اصل 

اند و آیا تمام اقتصاددانان ی مهم بپردازم: این اصول از کجا به دست آمدهی بحث، باید به یک مسألهقبل از ادامه

اند؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم درک منکیو از اقتصاد چیست. منکیو این اصول دهگانه موافقبا تمامی 

 داند. از نظر او:ای علمی میاقتصاد را رشته

کنند تا مسائل و موضوعات موردنظر خود را مانند دانشمندان سایر اقتصاددانان تالش می

لعه قرار دهند. اقتصاددانان به همان نحو به طور کامالً عینی مورد بررسی و مطاعلوم به

شناس به ی ماده و یک زیستدان به مطالعهپردازند که یک فیزیکاقتصاد می یمطالعه

ها و اطالعات و آوری دادهها، جمعها به ساختار نظریه: آنپردازدی حیات میمطالعه

 پردازند.ها میها به منظور اثبات و یا رد نظریهو تحلیل آن تجزیه

برای افراد مبتدی کمی عجیب است که بگوییم اقتصاد یک علم است. زیرا اقتصاددانان 

شناسی کنند و نه آزمایشگاه دارند. در هر صورت جوهر علم، روشنه با تلسکوپ کار می

های مختلف علمی است. با استفاده از روش علمی به طراحی، ساخت، و آزمون نظریه

 (32، ص 1392گردازیم. )منکیو، رد جهان میی کارکدر مورد نحوه

 است. « ی بیشترمشاهده، نظریه، و مشاهده»روش علمی مد نظر منکیو همان 



ی اقتصاد نیز وجود دارد. یک اقتصاددان ارتباط نزدیک میان نظریه و مشاهده در حوزه

و  ها به طراحیی افزایش سریع قیمتممکن است در کشوری زندگی کند که با مشاهده

کننده ادعا کند که ی تورم بپردازد. در این نظریه ممکن است ارائهی یک نظریه دربارهارائه

آید که دولت اقدام به چاپ و انتشار پول کند. برای آزمون این تورم شدید زمانی پدید می

و حجم پول در بسیاری از  آوری و تحلیل سطح قیمتنظریه اقتصاددان باید به جمع

ها نداشته باشد، در اگر رشد حجم پول هیچ ارتباطی با نرخ رشد قیمت ازد.کشورها بپرد

چه ی تورم شک خواهد کرد. چنانی خود دربارهاین صورت اقتصاددان به اعتبار نظریه

گاه المللی همبستگی بسیار قوی داشته باشد، آنرشد پول و تورم با توجه به آمار بین

 (33و  32، صص 1392بیشتری خواهد کرد. )منکیو، ی خود اعتماد اقتصاددان به نظریه

ی اقتصاد، اقتصاددانان دهد به دلیل مشکل بودن امکان تجربه و آزمون در حوزهمنکیو سپس توضیح می

ی باال در طی زمانی بیشتر ای به رویدادهای تاریخی داشته باشند. در واقع، اصول دهگانهمجبوراند توجه ویژه

از نظر  اند.ی بیشتر( به دست آمدههمین روش علمی )مسأله، مشاهده، نظریه، مشاهدهاز سه قرن و از طریق 

های اقتصاددانان زیادی به وجود آمده است. اقتصاددانان ونی از طریق تجمیع فعالیتعلم اقتصاد کن مکنیو،

رای مثال، اسمیت اند. بحل معطوف کردههایی هستند که توجه ما را به یک مشکل و یا یک راهبزرگ تاریخ آن

تواند به خوبی امور اقتصادی را سامان دهد، اما کینز نیز مهم اقتصاددان مهمی است چرا که نشان داد بازار می

هایی که این حلها باید مداخله کنند. شاید راهخورند و دولتاست چرا که نشان داد بازارها گاهی شکست می

کنند. اقتصاد علمی اند چرا که ما را متوجه یک مشکل میها بزرگا آندهند، غلط باشد، اماقتصاددانان ارائه می

 ئه و اجراهای مختلف اراحلاهاند، راست که در طول زمان تکمیل شده است. مسائل مختلف پدید آمده

ها اشتباه و کدام درست است. اصول دهگانه حاصل چنین فرآیندی حلدانیم کدام راهاند. اکنون ما میشده

 است. 

منکیو به هیچ مکتب اقتصادی مشخصی تعلق ندارد. او نه کالسیک است، نه نئوکالسیک، نه نئولیبرال، نه 

های مختلفی ارائه حلیک مسأله راهکینزگرا. منکیو آگاه است که مکاتب اقتصادی مختلف در برخورد با 

آورد. دلیل اول به نوپا بودن اقتصاد و مشکل بودن امکان دهند. او برای تبیین این اختالفات دو دلیل میمی

که شناخت شوند به دلیل این. اقتصاددانان وقتی برای اولین بار با یک پدیده روبرو میگرددتجربه و آزمون برمی

 های اشتباهی ارائه دهند. اما هر چه زمان بیشتری بگذرد وحلندارند، ممکن است راه کاملی از سرشت پدیده

اند. دوم، ها غلط و کدام درستحلتوانند بفهمند کدام راهرویدادهای تاریخی واقعی، اقتصاددانان میبا بررسی 

حل فاوتی به تجویز راهاقتصاددانان اختالف دارند چرا که در برخورد با یک پدیده با هنجارهای ارزشی مت



ها معتبراند، کدام ها به ما نشان خواهد داد کدام هنجارحلجا نیز گذر زمان و آزمودن عملی راهپردازند. اینمی

میان نظرات  شاهد تکمیل علم اقتصاد و همگرایی بیشتر منکیو معتقد است با گذر زمان توان گفتنامعتبر. می

 دانان خواهیم بود.اقتصاد

ی تخصیص منابع کمیاب معرفی کرد. از طرف دیگر، ی نحوهه منکیو اقتصاد را به عنوان علم مطالعهدیدیم ک

تواند به خوبی بازارها از پس چنین کاری ای نمیریزی مرکزی و آگاهانههیچ برنامه او معتقد است 6بنابر اصل 

و اصل پنجم نیز در این مورد است  ها شده است،دهد او متوجه اهمیت دولتالبته اصل هفتم نشان می برآید.

کند درستی این ش میاو در بخش مهمی از کتابش تال بخشد.که تجارت آزاد جهانی وضع همه را بهبود می

 . اصول را نشان دهد

 دهد.های اقتصادی را سامان میابتدا ببینیم بازار چیست و چگونه فعالیت

دهد که اقتصاددانان از الگوهایی برای شناخت و درک جهان استفاده اش توضیح میمنکیو در فصل دوم کتاب

 نام دارد: "هزینه-نمودار جریان دورانی درآمد"کنند. یکی از این الگوها می

هاست. گیران اقتصادی برای خانوارها و بنگاهدر این الگو اقتصاد شامل دو گروه از تصمیم

ها( ها و ماشینهایی مانند نیروی کار، زمین، سرمایه )ساختمانا با استفاده از نهادههبنگاه

نامیم. خانوارها نیز ها را عوامل تولید میپردازند. این نهادهبه تولید کاالها و خدمات می

ها صاحبان عوامل تولید هستند و به مصرف کاالها و خدمات  تولیدشده توسط بنگاه

 پردازند.می

بازار کاالها و دیگر روابط متقابل دارند. در ها در دو بازار مختلف با یکنوارها و بنگاهخا

ها فروشنده هستند. خانوارها در چنین بازاری خریدار ، خانوارها خریدار و بنگاهخدمات

، خانوارها بازار عوامل تولیدها هستند. در کاالها و خدمات تولیدشده از سوی بنگاه

های مورد ها خریدار هستند. در این بازار خانوارها نهادهکننده یا فروشنده و بنگاهعرضه

کنند... خانوارها با پرداخت پول به ها برای تولید کاالها و خدمات را فراهم مینیاز بنگاه

روش کاالها ها نیز با درآمد ناشی از فپردازند. بنگاهها میخرید کاالها و خدمات از بنگاه

و خدمات به خانوارها درآمد الزم برای خرید عوامل تولید نظیر پرداخت دستمزد به 

سو ماند سود صاحبان بنگاه است که از یکچه باقی میآورند. آنکارگران را به دست می

شده برای خرید کاالها های صرفآیند. به این ترتیب هزینهخود جز خانواها به حساب می



ها جریان دارد و درآمدهای پرداختی از سوی سوی خانوارها به سوی بنگاه و خدمات از

ها به های تولید به صورت دستمزد، اجاره و سود از سوی بنگاهها برای خرید نهادهبنگاه

 (36و  35، صص 1392یابد. )منکیو، سمت خانوارها جریان می

از دو گروه خریدار و  بازار است. در این الگو،این الگو، مدلی انتزاعی برای ساده کردن فهم جهان واقعی 

وجود دارد، و آن هم تضاد میان منافع خریداران و  در جامعه فروشنده تشکیل شده است. تنها یک تضاد

فروشندگان است. خریدار به دنبال پایین آوردن قیمت کاال و فروشنده به دنبال باال بردن قیمت آن است. اما 

های آن )عرضه و تقاضا( به خوبی از ی بیرونی نیست. بازار و مکانیزمی به مداخلهبرای رفع این تضاد نیاز

 آیند. پس رفع این تضاد بر می

که این مکانیزم بتواند کند؟ برای اینها را تعیین میحال ببینیم مکانیزم عرضه و تقاضا چیست و چگونه قیمت

آل یعنی بازار رقابتی کامل باشد. بازار رقابتی حالت ایده ها را به نحو کارآمدی تعیین کند، بازار باید درقیمت

هایی دارد؟ در چنین بازاری اقدام هر خریدار و یا فروشنده هیچ اثری بر قیمت بازار ندارد. کامل چه ویژگی

 کنند. برای داشتن چنین وضعیتی شرایط زیر باید موجود باشد:هر خریدار و فروشنده از قیمت بازار تبعیت می

 یداران و فروشندگان زیادی در بازار باشندخر .1

 شده توسط فروشندگان مختلف کامالً شبیه هم باشندکاالهای عرضه .2

 افراد بتوانند آزادانه وارد بازار و یا از آن خارج شوند .3

دو شرط اول شرایطی اقتصادی هستند، اما شرط سوم مربوط به اقتصاد نیست، بلکه مربوط به مناسبات 

تمام افراد باید آزاد )آزادی سلبی به معنای رهایی ازار آزاد یا رقابتی کامل به این معناست که باجتماعی است. 

قیدوبندهای سیاسی و فرهنگی( باشند تا تمام کاالها و خدماتی را که از قابلیت خرید و فروش برخوردارند، 

ر نهادی اقتصادی نیست. وجود توان نتیجه گرفت که بازادر هر زمانی و در هر مکانی بخرند و بفروشند. می

ی کاالها و خدمات بپردازند، بازار بدین معناست که افراد به لحاظ سیاسی و حقوقی مجاز باشند تا به مبادله

ساختن بازار بدین معناست که مناسبات اجتماعی خاصی میان افرد جامعه برقرار شود. برقرار کردن این 

ای که مسألهد. وجود یا عدم بازار در یک اجتماع بیشتر از آنشومناسبات تنها از طریق سیاست ممکن می

 ای سیاسی و فلسفی است. اقتصادی باشد، مسأله

ورود به بازار و یا خروج از )آزادی افراد برای  حقوقیو نه نهادی اقتصادی، بلکه وضعیتی سیاسی  پس بازار

بودن افراد برای ورود به بازار و یا خروج از  در نهایت به آزادنیز عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضا  است. (آن

 یین کند، افراد باید آزاد باشند.ها را به نحو کارآمدی تعکه بازار قیمتبرای این د.آن بستگی دار



کننده و تقاضاکننده داریم. میزان عرضه و تقاضای کند؟ در بازار دو گروه عرضهاما این مکانیزم چگونه عمل می

با فرض ثابت ماندن سایر عوامل ترین عامل قیمت کاالست. امل زیادی بستگی دارد. اما مهماین دو گروه به عو

به د. شوی آن کاال بیشتر میکنندهسود عرضه هر اندازه قیمت کاال باال برود، های تولید(،)به طور خاص هزینه

رود. اگر یجه مقدار عرضه باال میشود و در نتی بیشتری وارد آن میدلیل وجود سود باال در این بازار، سرمایه

روند. پس قیمت ها از بازار بیرون میکنندهشود و در نتیجه تعدادی از عرضهقیمت پایین بیاید، سود نیز کم می

ی مستقیم دارد. اما در قسمت تقاضا رابطه برعکس است. هر اندازه قیمت کاال باال رود، با مقدار عرضه رابطه

ی عرضه و ی تقاضا و قیمت و همچنین رابطهشود و برعکس. اگر رابطه پیدا میمتقاضی کمتری برای کاال

قیمت را بر روی یک نمودار رسم کنیم، دو منحنی خواهیم داشت که شیب یکی صعودی )عرضه( و شیب 

ی طهکنند. اقتصاددانان این نقطه را نقدیگر را قطع میدیگر نزولی )تقاضا( است. این دو منحنی در یک نقطه هم

ار اش هستند، دقیقاً با مقدنامند. در این نقطه، مقدار کاالیی که خریداران مایل و قادر به خریدنتعادل بازار می

کاالیی که فروشندگان مایل و قادر به فروش آن هستند، برابر است. با فرض وجود بازار رقابتی )آزاد بودن 

ی عادلی، بر اثر رفتار طبیعی بازیگران اقتصادی به سمت نقطهتر از قیمت تافراد(، هر قیمتی باالتر و یا پایین

گردد. برای مثال، فرض کنید قیمت تعادلی یک کاالی خاص دو تومان باشد. اگر قیمت کنونی تعادل باز می

بازار کمتر از آن، برای مثال یک تومان باشد، شاهد بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه خواهیم بود. در نتیجه 

شود. افزایش قیمت موجب ورود سرمایه به این شود. کمبود موجب افزایش قیمت میبا کمبود روبرو میبازار 

که در همان یابد. تا اینرود. با باال رفتن قیمت تقاضا کاهش میشود. در نتیجه تولید و عرضه باال میبازار می

تومان باشد، شاهد بیشتر بودن  3ار شود. حال اگر قیمت بازقیمت دو تومان مقدار تقاضا و عرضه یکی می

عرضه نسبت به تقاضا خواهیم بود. در نتیجه بازار با مازاد عرضه روبروست. کاالیی وجود دارد که خریدار 

ها را کاهش دهند. با کاهش قیمت، تقاضا شوند قیمتکنندگان برای فروش کاالی خود، مجبور میندارد. عرضه

که در همان قیمت دو تومان میزان عرضه و تقاضا یابد، تا اینضه نیز کاهش میزمان میزان عررود و همباال می

 شود.برابر می

ای است که ی تعادل نقطهآید. نقطهکننده و خریدار به دست میتعادل در بازار تنها بر اثر رفتار طبیعی عرضه

تر و یا باالتر از هر قیمتی پایینرسد. در کننده و خریدار به باالترین حد خود میدر آن سود و منفعت عرضه

 نویسد: ریدار. منکیو میکند یا خکننده ضرر میآن یا عرضه

ی آن بحث کردیم، این است که بازارها یکی از ده اصل اقتصادی که در فصل نخست درباره

های اقتصادی هستند... در هر نظام اقتصادی دهی فعالیتی خوبی برای سازمانمعموالً وسیله

ع کمیاب باید بین مصارف مختلف )مصارف رقیب( تخصیص یابند. اقتصادهای بازار با مناب



یابند. کنترل نیروهای عرضه و تقاضا به هدف فوق )تخصیص منابع بین مصارف( دست می

ها کنند و قیمتدیگر تعیین میعرضه و تقاضا قیمت هزاران کاالی مختلف اقتصادی را با یک

ها گذارند... قیمتهنما برای تخصیص منابع را در اختیار ما مینیز در جای خود عالئم را

کنند که هر کاال توسط چه کسی و به چه مقدار تولید شود. مثالً بخش کشاورزی مشخص می

جا که ما برای زنده ماندن به غذا نیاز داریم، بنابراین کار کردن برخی را در نظر بگیرید. از آن

کند که کسی کشاورز امری حیاتی است. چه چیز تعیین می های کشاورزیاز مردم در زمین

گیرد که چه کسی ریز دولتی تصمیم نمیی آزاد هیچ بنگاه برنامهباشد یا نه؟ در جامعه

ی کافی محصوالت کشاورزی هم وجود دارد. در کشاورز باشد یا نباشد و مطمئناً عرضه

ها نفر های شغلی میلیونگیریعوض، تخصیص نیروی کار به بخش کشاورزی به تصمیم

ها ها به قیمتگیریکند زیرا تصمیمخوبی کار میکارگر بستگی دارد. این نظام غیرمتمرکز به

بستگی دارند. قیمت مواد غذایی و دستمزد کارگران بخش کشاورزی )قیمت نیروی کار( 

 ص شود. شوند مشخشود تا تعداد مردمی که کشاورز میکند و تعدیل میقدر تغییر میآن

ای غیرمعقول است. اقتصاد ی کار اقتصاد آشنا نیست تصور چنین ایدهبرای کسی که با نحوه

ی زیادی هستند. چه بستههای همهای متعدد مردم تشکیل شده که درگیر فعالیتاز گروه

در اقتصاد  ومرج یا آشوبهای غیرمتمرکز به هرجگیریشود تا این تصمیمچیز باعث می

ها و تمایالت متفاوت ها نفر از مردم را با تواناییختم نشوند؟ چه چیزی فعالیت میلیون

های کند که کاالهای مورد نیاز جامعه تولید یا فعالیتکند؟ چه چیزی تضمین میهماهنگ می

ط ها. اگر اقتصاد بازار توسمورد نیاز جامعه انجام خواهند شد؟ پاسخ یک کلمه است: قیمت

ها همان چوب رهبر ارکستر است که دست گاه نظام قیمتدست نامرئی هدایت شود، آن

و  107، صص 1392کند. )منکیو، نامرئی با استفاده از آن، ارکستر اقتصادی را رهبری می

108) 

 رود؟کنند که بازار به سمت تعادل میشود؟ چرا خریداران و فروشندگان به نحوی عمل میاما چرا چنین می

منکیو مدعی است چهار اصل اول اصول حاکم برای فهم این قضیه باید به چهار اصل اول منکیو نگاه کنیم. 

ل انسان موجودی کند. طبق این اصودهند انسان چگونه عمل میبر رفتار انسان هستند. این اصول نشان می

که خودخواه که به دنبال حداکثر کردن منافع خویش است. منکیو در بخشی از کتاب برای توضیح این است

 دهد: دهد، به آدام اسمیت ارجاع میچگونه بازار منافع همگان را بهبود می



کنند؟ آیا به این دلیل به چه دلیل بازارهای اقتصادی غیرمتمرکز تا این حد خوب کار می

دیگر دارند؟ ابداً! در ادامه به ین بازارها رفتار دوستانه و صمیمی با یکاست که مردم در ا

 پردازیم:عقاید آدام اسمیت در مورد چگونگی ارتباط متقابل مردم در یک بازار اقتصادی می

نوعان خود دارند و انتظار خیرخواهی هایی یکسان برای کمک به هممردم تقریباً موقعیت»

ی کامالً خودخواهانه است. هرکس برتری خود را یک مسئله جانبه از سوی دیگرانیک

خواهد برسند و ها میچه نفس آنکند و همگان دوست دارند تا حد ممکن به آنطلب می

هاست چه مورد نیاز آندهند و آنها انجام میبه دیگران نشان دهند که اگر کاری را برای آن

 ان است!کنند، تنها برای منافع شخصی خودشفراهم می

ها ی شام برای ما نیست، بلکه آن...کار قصاب، آبجوساز و نانوا از سر خیرخواهی و تهیه

 همگی به فکر منافع خود هستند...

داند که این منافع چگونه زیاد کس نه تمایلی به بهبود منافع عمومی دارد و نه می...هیچ

های این راه همانند وضعیتشوند... بلکه هرکس فقط به دنبال سود شخصی است و در می

که کند بدون آنشود و رشد میبسیار زیاد دیگر، او توسط یک دست نامرئی هدایت می

کردن منافع شخصی، منافع حاصله از ابتدا در ذهن و نیت او بوده باشند. با تعقیب و دنبال

 «کنند...می منافع جامعه به مراتب بیش از حالتی که واقعاً قصد بهبود آن را داریم پیشرفت

کنند گوید افراد حاضر در اقتصاد با توجه به منافع شخصی خود فعالیت میآدام اسمیت می

و دست نامرئی بازار منافع شخصی را در جهت ارتقا و بهبود رفاه کلی اقتصاد هدایت 

 (21، ص 1392کند. )منکیو، می

ت منافع همگانی قرار بگیرد. اگر اجازه تواند در خدمانسان موجودی است خودخواه، اما این خودخواهی می

دهیم انسان آزادانه به خرید و فروش هر چیزی بپردازد که از قابلیت کاالشدن برخوردار است، اگر اجازه دهیم 

که در آن بازار میانجی تمام  ای خواهیم داشتعمل کند، جامعه بر اساس طبیعت خودخواهشانسان آزادانه 

در این جامعه تنها یک تضاد اساسی وجود دارد: تضاد میان منافع خریدار و  .تهای انسانی اسروابط و کنش

شود، یعنی اگر انسان به لحاظ سیاسی و حقوقی فروشنده. اما همین تضاد نیز توسط بازار آزاد به خوبی رفع می

اکثر کردن منافع رسد به دلیل میل طبیعی انسان برای حدزار به تعادل میاگر با آزاد باشد تا بخرد و بفروشد.

 است. خودش



طور که در الگوی باال مشخص است هزینه بیندازیم. همان-نگاهی دوباره به الگوی جریان دورانی درآمد

های تولید مانند نیروی کار، سرمایه و زمین کاالهایی هستند که در بازاری مجزا به نام بازار عوامل تولید نهاده

شان مانند هر کاالی دیگری ها کاال هستند، پس قیمتایی که این نهادهجرسند، و از آنبه خرید و فروش می

ها برای تولید کاالهای مصرفی و خدماتی به سراغ دارندگان شود. بنگاهتوسط مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می

 ی الزماقل هزینهکه حدخرند. اما با وجود اینها را میروند و با توجه به قیمت بازار این نهادهها میاین نهاده

های الزم برای تولید آن، یعنی نیروی کار، سرمایه و زمین تعیین جهت تولید یک کاال توسط قیمت نهاده

کند. اگر قیمت بازاری شود، اما در نهایت این بازار و عرضه و تقاضاست که قیمت هر کاال را تعیین میمی

 تر باشد، هیچ بنگاهی به تولید این کاال نخواهد پرداخت.ینی الزم برای تولید آن پاییک کاال از حداقل هزینه

رسیم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه به دنبال معیاری عینی برای اما وقتی به بحث ارزش می

داند. برای مثال ریکاردو کار انسانی را منبع سنجش ارزش است، دیگری ارزش را امری ذهنی و سوبژکتیو می

دانست. از نظر این دسته ارزش کاال معیاری تغییرناپذیر برای سنجش ارزش مطلق یک کاال میخلق ارزش و 

ها به طور کلی منکر این امر هستند که ارزش آید. اما مارژینالیستبه هنگام تولید و با کار انسان به وجود می

شود. بنابر ای تولید آن تعیین میهای ذاتی کاال و یا مقدار کار الزم براز طریق معیارهای عینی مانند ویژگی

ی افراد با کاالهاست. ارزش هر کاال بستگی به ها ارزش کاالها ناشی از نسبت و رابطهی مارژینالیستنظریه

های ها و مکانآن کاال برای افراد مختلف دارد. این ارزش حتی برای یک فرد در زمانی ارزش مصرف نهای

آب در بیابان بسیار بیشتر از قیمت آن در شهر است، چرا که به دلیل  کند. قیمت یک بطریمتفاوت فرق می

طور که قیمت مانه کمبود عرضه، ارزش مصرفی یک بطری آب در بیابان برای فرد تشنه بسیار بیشتر است.

 برای دو کاال شود، ارزش نیز در طی مبادله و بر اساس ارزش مصرفیکاالها توسط عرضه و تقاضا تعیین می

 شود. شود. این بدان معناست که بر ارزش کاال در هنگام مبادله افزوده میبادله تعیین میطرف م

داند. بر اساس نظریات دار نگاه دوم است. او ارزش کاال را چیزی جدای از قیمت بازاری آن نمیمنکیو طرف

ش هر کاالیی بر اساس ها معتقد بودند ارزکالسیک میان ارزش و قیمت بازاری کاال تمایزی وجود دارد. آن

در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین شود، اما قیمت کاال شده در تولید آن کاال سنجیده میکار انسانی صرف

شود. اما اکنون نظر غالب این است که ارزش کاال همان قیمت بازاری آن است. منکیو در کتاب خودش به می

 کند.ارزش حتی اشاره هم نمی-ی کارنظریه

تواند عمل عرضه و تقاضا تنها در شرایط بازار رقابتی کامل می توانیم به نقش دولت بپردازیم. گفتمن میاکنو

پردازد منکیو در ادامه به بررسی این مسأله می شتن بازار رقابتی اشاره کردم.کند. باالتر به شرایط الزم برای دا

ندارد. او دلیل این امر را مشخص نبودن حقوق  که چرا امکان وجود بازار رقابتی برای برخی کاالها وجود



داند. برای داشتن بازار رقابتی کامل برای یک کاالی خاص، باید بتوان برای مالکیت برای آن دسته از کاالها می

 نویسد: آن کاال حقوق مالکیتی تعریف کرد. او می

شکست ی کارآمد منابع، به علت نبودن حقوق مالکیت بازارها در تخصیص بهینه

خورند. به عبارت دیگر، برخی از کاالهای باارزش دارای مالک قانونی برای نظارت می

ها نیستند. مثالً هیچ تردیدی نداریم که کاالهای هوای پاک و امنیت ملی کاالهایی بر آن

ها را ندارد. گذاری و کسب منافع شخصی از آنکس حق قیمتباارزش هستند ولی هیچ

کردن هوا کند به آلودهای برای انتشار آلودگی پرداخت نمیکه هزینهیک کارخانه مادامی 

کس حاضر نیست دهد. بازار هرگز به فکر تأمین امنیت ملی نیست، زیرا هیچادامه می

ای را پرداخت کند تا سایرین منافعی به دست آورند. در غیاب حقوق مالکیت، هزینه

طور بالقوه این مشکل را حل کند. د بهتوانشود و دولت میبازار با شکست مواجه می

 (279و  278، صص 1392)منکیو، 

تواند نتایج اقتصاد بازار را بهبود ببخشد. پردازد که دولت چگونه میمنکیو با یک مثال به توضیح این مسأله می

توان داند که به دلیل مشخص نبودن وضعیت حقوق مالکیت، نمیزیست پاک را کاالیی میهوا و محیط او

 دولتبرای آن بازاری تشکیل داد. همه خواهان محیط پاک هستند، اما کسی حاضر نیست برای آن هزینه کند. 

ها به مواد شیمیایی کارخانه تواند انجام دهد؟ مثال خود او مربوط به دفع زباله ودر این زمان چه کاری می

 نویسد: داخل منبع آب است. او می

های دستوری تواند به یکی از دو روش زیر مشکل را حل کند. سیاستدولت می

های مبتنی بر بازار کنند، و سیاست)دستور و نظارت( که مستقیماً رفتار را متأثیر می

دگان بخش خصوصی فراهم گیرنی الزم را برای تصمیمکه برای حل مشکل انگیزه

 کنند...می

ی تولید ی تولید کاغذ و کارخانهکارخانه _...فرض کنید دو کارخانه وجود دارد 

کنند. ی آالینده به رودخانه وارد میتن ماده 500فوالد، هر یک از دو کارخانه ساالنه 

 گیرد تا آلودگی رودخانه را کاهش دهد.زیست تصمیم میآژانس حمایت از محیط

 کند:بر این اساس دو پیشنهاد زیر را مطرح می

های رودخانه را به قوانین و مقررات: هر کارخانه باید سطح انتشار آلودگی به آب

 تن در سال کاهش دهد. 300



 دالر مالیات وضع کند. 50000مالیات پیگویی: آژانش باید بر هر تن آالینده 

کند، وضع قوانین و مقررات سقف یا حداکثر مقدار مجاز انتشار آلودگی را تعیین می

ی اقتصادی صاحبان کارخانه در کاهش که وضع مالیات باعث ایجاد انگیزهدرحالی

 آلودگی خواهد شد. 

دهند. حل دوم یا وضع مالیات را بر وضع مقررات ترجیح میاکثر اقتصاددانان راه

ین نکته تأکید دارند که وضع مالیات همانند قوانین و مقررات به طور ها ابتدا بر اآن

تواند با وضع مالیات به سطح دلخواه شود. آژانس میموثر باعث کاهش آلودگی می

تر تر باشد مقدار کاهش آلودگی بیشو مطلوب آلودگی دست یابد. هرچه مالیات بیش

شوند و ها تعطیل میاشد یا کارخانهی کافی زیاد باست. اگر مقدار مالیات به اندازه

 رسانند.یا انتشار آلودگی را به صفر می

ای هستند که برای ایجاد آلودگی های پیگویی قیمت یا هزینه...در واقع، مالیات

گذاری ها حق انتشار آلودگی را قیمتپردازیم، به عبارت دیگر این نوع مالیاتمی

دهند و کسی موفق را به خریداران تخصیص می طور که بازارها کاالهاکنند. همانمی

شود که قیمت باالتری را پیشنهاد کند، یک مالیات پیگویی نیز حق به خرید کاال می

ی کاهش سطح آلودگی روبرو با باالترین هزینههایی که انتشار آلودگی را بین کارخانه

 کند. هستند، توزیع می

تر برای های پیگویی ابزاری مناسبالیاتی اقتصاددانان استفاده از مبنابر عقیده

زیست است. در روش نخست یا سیاست دستور و نظارت برای حفاظت از محیط

 300شده )ها پس از کاهش سطح انتشار آلودگی به سطح تعیینتغییر رفتار، کارخانه

تر آلودگی ندارند. برعکس استفاده از ای برای کاهش بیشتن در سال( دیگر انگیزه

تر تشویق شوند زیرا های پاکها به استفاده از فناوریشود کارخانهها باعث میاتمالی

های مالیاتی ها باعث کاهش آلودگی و در نتیجه کاهش پرداختاستفاده از این فناوری

 (254و  253، 252، صص 1392شوند. )منکیو، کارخانه می

داند. اقتصاددانان پیشین یک روز متوجه شدند رفت میباالتر اشاره کردم که منکیو اقتصاد را علمی در حال پیش

های بازار را خورد. بنابراین، به این نتیجه رسیدند که به دولتی نیاز داریم تا شکستبازار گاهی شکست می

های متفاوتی برای برطرف کردن مشکالت ارائه دادند. از نظر منکیو حلجبران کند. اما اقتصاددانان مختلف راه



که متقاضیان  را کاالیی در نظر بگیرند زیست پاکمحیط رایش غالب در بین اقتصاددانان آن است کهاکنون گ

ی این نوع کاالها آثاری دارد که که عرضهاین ت وبسیار زیادی دارد. اما به دلیل مشخص نبودن حقوق مالکی

وکار گیرند، هیچ کسبآن قرار می برند، تمامی افراد جامعه تحت تأثیرفقط فروشنده و خریدار از آن بهره نمی

تواند این کاال را عرضه کند. برای همین الزم است دولت وارد شود و این خدمات را ارائه خصوصی نمی

کار آن است که دولت همانند یک بنگاه به ها مواجه هستیم، بهترین راهاگر با مشکل آلودگی رودخانه دهد.

مورد  کاراین راه دقت کنیم که دهد آب رودخانه را آلوده کند.ازه میفروش کاالیی بپردازد که به خریدار اج

ناشی از وابستگی به هیچ مکتب اقتصادی خاصی نیست. تجربه  ی وی(تأیید منکیو )و اقتصاددانان مورد اشاره

زیست، ای مانند آلودگی محیطبهترین راه برخورد با مسأله ها نشان داده استو آزمون و تحلیل تئوریک به آن

 کاالیی کردن آن است. 

ی کند. این بنگاه به عرضهدولت مورد نظر منکیو بنگاهی است عمومی که برای پشتیبانی از بازار عمل می

ی مشخص به شکل اقاعده ی آن را بر اساسپردازد، و هزینهزیست پاک میی و محیطکاالهایی مانند امنیت مل

 گیرد.مالیات از تمام افراد جامعه می

تواند تضاد میان منافع خریدار و فروشنده را به اما در مورد انحصار. از دید منکیو، بازار تنها در صورتی می

پذیر باشند. اگر بنگاهی ها قیمتبهترین شکل رفع کند، که شرایط رقابتی کامل فراهم باشد، یعنی تمام بنگاه

بود. و اگر بنگاهی از قدرت انحصاری برای تعیین بتواند بر قیمت بازار تأثیر بگذارد، شاهد انحصار خواهیم 

تواند قیمت را باالتر از قیمت تعادلی تعیین کند. در نتیجه رفاه اقتصادی خریداران قیمت برخوردار باشد، می

 یابد.کاهش می

آن است که رقابت آزاد منجر به تشکیل  داران بازارر نظریات طرفایرادات وارده ب از طرف دیگر، یکی از

اگر بازار رقابتی کامل در نهایت  کند.که، رقابت در نهایت خودش را نابود میشود، و ایننحصارات بزرگ میا

اقتصادی جامعه کاهش  شود، و چون در شرایط بازار انحصاری رفاهبه ضد خودش )بازار انحصاری( تبدیل می

 ی شکست خواهد خورد.یابد، این بدین معناست که بازار آزاد همیشه بر اساس عوامل درونمی

ای انحصار را به حال . دستهکند اقتصاددانان در برخورد با این مسأله دو رویکرد متفاوت دارندمنکیو اشاره می

ی دیگر انحصار دانند و خواستار قوانین دولتی بر ضد تشکیل انحصار هستند. اما دستهبازار و جامعه مضر می

دانند که رسیدن به آن در واقعیت آل میرقابتی کامل را وضعیتی ایده ها بازارانند. آندرا مشکل حادی نمی

ها معتقدند آثار مخرب دخالت دولت در بازار ای از شکست را دارد. آنبسیار مشکل است. بازار همیشه درجه



منکیو دهند دولت هیچ کاری نکند. بسیار بیشتر از آثار مخرب انحصار است. به همین دلیل ترجیح می

 ویسد: نمی

ها تا حد زیادی بر تر بنگاهاز یک جنبه انحصار، یک امر کامالً شایع و رایج است. بیش

ها مجبور نیستند برای کاالهای خود همان روی قیمت کاالهای خود نظارت دارند. آن

ها  مشابه کاالی تولیدی سایر بنگاه ًها کامالقیمت بازار را تعیین کنند زیرا کاالهای آن

ندارد. البته « تویوتا کامری»هیچ شباهتی به « فورد تاروس»دستگاه خودروی  نیست. یک

منحنی تقاضای هر یک از این کاالها دارای شیب نزولی است که تا حدی به هر تولیدکننده 

 دهد.قدرت انحصاری می

توانیم هایی با قدرت انحصاری اساسی بسیار کمیاب هستند، زیرا کاالهای اندکی میبنگاه

های خوبی برای هم هستند و از تر کاالها جانشینیم که کامالً شبیه هم باشند. بیشبیاب

 که کامالً یکسان باشند.رو بسیار به شباهت دارند بدون آناین

توانیم این واقعیت را نمیکه قدرت انحصاری نیز دارای درجاتی است. ی دیگر آننکته

براین باید توجه قدرت انحصاری دارند. عالوه ها درجاتی ازانکار کنیم که بسیاری از بنگاه

ها نباید به کنیم قدرت انحصاری نیز معموالً کامالً محدود است. در بسیاری از وضعیت

ها کامالً رقابتی هستند، حتی اگر چنین وضعیتی وجود این اشتباه دچار شویم که بنگاه

 (367، ص 1392)منکیو،  داشته باشد.

گیرند. بعضی حتی انحصار را به ای برای رقابت و بازار در نظر نمیانحصار را فاجعه منکیورسد به نظر می

ها ز عقیده دارند به وجود آمدن تراستبق( نیها )ی سادانند. حتی بسیاری از مارکسیستحال جامعه مفید می

های جایی که بنگاهز آنها معتقدند انیروی کار کمک کند. آن-تواند به کاهش تضاد میان سرمایهها میو کارتل

 توانند در برابر تالطمات بازار مقاومت کنند، کارگران در این شرایط از امنیت بهتری برخوردارند.بزرگ بهتر می

ی مدیریت منابع کمیاب از سوی ی نحوهمطالعه"علم اقتصاد را  کالم منکیو چنین چیزی است: او یخالصه

ی اقتصاد به این نتیجه ی رفتار مردم در عرصهی نحوهبا مطالعه اقتصاددانانمدعی است  د. اودانمی "جامعه

طلب هستند. با توجه به ماهیت انسان، بهترین روش برای ها ماهیتاً خودخواه و منفعتاند که انسانرسیده

از این است که اقتصاد بدون دخالت خارجی به کارش بپردازد. هر دخالتی کمیاب تخصیص کارآمد منابع 

وضع مالیات و یا محدود کردن تجارت آزاد در نهایت به منافع یکی از دو  گذاری،ولت برای قیمتسوی د

 رفعخوبی تضاد منافع این دو گروه را بازار آزاد بهرساند. ضرر می )خریدار و فروشنده( گروه حاضر در بازار



شود یک گروه از افراد ریزی مرکزی باعث میهر تالشی جهت تخصیص منابع کمیاب از طریق برنامه کند.می

توان گفت هر راهکار دیگری به غیر از راهکار خود بازار، ی گروه دیگر، سود بیشتری ببرند. پس میبه هزینه

یدی نیز به وجود خواهد آورد. نه تنها تضاد میان فروشنده و خریدار را رفع نخواهد کرد، بلکه تضادهای جد

بازار  های اقتصاددانان به بهبود عملکرداما این جامعه نیاز به یک بنگاه عمومی هم دارد که بر مبنای توصیه

شوند، تنها بر های خصوصی که بر مبنای سود و منفعت وارد بازار میکند. این بنگاه برخالف بنگاهکمک 

 کند. مل میهای علمی اقتصاددانان عاساس توصیه

 وارد است.  ایراد بر علم اقتصاد منکیو من چهاربه نظر 

، نقش دهد. در این جامعهی بازاری، بازار همه چیز را به خوبی سامان میمنکیو مدعی است در جامعهاول، 

 . بازار اصل است و دولت پشتیبان. اما او دراز عملکرد درست بازار اقتصادی دولت محدود است به پشتیبانی

دیدیم که بازار نهادی اقتصادی نیست، مناسباتی اجتماعی است کند. مورد سایر کارکردهای دولت صحبت نمی

گانه این دهم. یکی از اصول دهشود. با یک مثال توضیح میکه از طریق قهر سیاسی به وجود آمده و حفظ می

ای متضرر شوند، اما دت عدهمکوتاه شود. البته ممکن است دربود که تجارت باعث بهبود رفاه کلی کشور می

در بلندمدت آزادی تجارت به نفع همه خواهد بود. حال، فرض کنید کشوری منزوی که تمام نیازهایش در 

کنند، گیرد وارد تجارت با سایر کشورها شود. طبیعتاً برخی از صنایع سود میشود، تصمیم میداخل تولید می

شدن این ای بخواهند با اعتراض و اعتصاب مانع عملیل اگر عدهحاشوند. برخی از صنایع ورشکست می

تواند انجام دهد؟ آیا راهی به غیر از تصمیم دولت شوند، دولت چه کاری باید انجام دهد؟ چه کاری می

 سرکوب و اِعمال قهر سیاسی دارد؟ 

امعه بر اساس منافع ی بازار میان دولت و جامعه یک جدایی اساسی وجود دارد. اعضای عادی جدر جامعه

کنند، اما دولت تنها باید از اصول علمی اقتصادی پیروی کند. تبعیت از این اصول تضمین فردی خود عمل می

مدت ممکن است منافع یک گروه آسیب ببیند. کند رفاه مادی جامعه در بلندمدت افزایش یابد، اما در کوتاهمی

ش را که بر اساس اصول علمی به دست آمده است، اجرا کند. به ادر این مواقع، دولت باید با اقتدار تصمیم

های خاص تنظیم کند. در ی گروههای خودخواهانهتأثیر خواستههایش را تحتطور کلی، دولت نباید سیاست

ها تنها به دنبال های دولت دخالت کند، چرا که هر کدام از این گروهواقع، هیچ گروهی حق ندارد در سیاست

هایشان نه بر مبنای گذاریشوند، سیاست ی سیاستروهی خودشان هستند، و اگر بتوانند وارد عرصهمنافع گ

پس الزم است دولت به هر طریقی که شده، حتی از اصول علمی که بر اساس منافع خودشان خواهد بود. 

. خود شودنمیهای بازار کار دولت فقط محدود به جبران شکستطریق خشونت، مانع از چنین امری شود. 



بازار در نهایت به دولت وابسته است. از طرف دیگر، در این جامعه، دولت ملک طلق دانشمندان اقتصادی 

با ی مورد نظر منکیو نیز دولت اصل است و بازار وابسته. علم اقتصاد منکیو است. باید بپذیریم که در جامعه

پوالنی در مورد  کند.بازار است، پنهان می و حافظرکرد دولت، خشونتی را که سازنده سکوت پیرامون این کا

 نویسد: نقش دولت در تشکیل بازار آزاد می

توانستند با فر با روندی طبیعی پدید آمد. بازارهای آزاد هرگز نمیحقیقت ندارد که لسه

آزادگذاری در طی طریق خودشان به وجود آمده باشند. درست به همان ترتیب که 

های حمایتی و جوایز ، این صنعت پیشرو تجارت آزاد، به کمک تعرفههای نساجیفرآورده

های غیرمستقیم بر روی دستمزدها پدید آمد، به همان ترتیب نیز خود صادرتی و یارانه

ی نوزدهم نه فقط فوران های سوم و چهارم سدهفر را دولت به اجرا گذاشت. دههلسه

بلکه رشد شدیدی در وظایف اجرایی دولت گذاری برای الغای مقررات محدودکننده قانون

را نیز شاهد بودند، دولتی که حاال دیگر از نعمت نوعی دستگاه اداری مرکزی برخوردار 

توانست وظایفی را که طرفداران لیبرالیسم تعیین کرده بودند، انجام دهد. از نگاه بود که می

بایست برای بیشترین بود که میای اجتماعی گرای نوعی، لیبرالیسم اقتصادی پروژهیک فایده

یافتن وضعیتی بلکه ای برای تحققفر نه شیوهخوشبختی بیشترین افراد به اجرا گذاشت. لسه

 (269، ص 1391یافت. )پوالنی، وضعیتی بود که باید تحقق می

سوف است. پادشاه فیلی افالطون ی افالطون دارد. در مدینهی فاضلهی بازاری شباهت زیادی با مدینهجامعه

کند. به همین دلیل مردم کنند )اصول کلی(، پیروی میپادشاه تنها از اصولی که فلسفه و حقیقت به او دیکته می

ر ی حکومت ندارند. از نظعادی که درگیر زندگی روزمره و امور اقتصادی )امور جزئی( هستند، هیچ حقی برا

گیرد نباید گذاری قرار میه در جایگاه سیاستسعادت جامعه به طور کلی است. کسی ک حاکمافالطون هدف 

ای به دنبال منافع جزئی خودش یا هیچ گروه دیگری باشد. تنها فلسفه که با اصول کلی سروکار دارد، ذره

خودش است، و ی بازاری نیز هر کس به دنبال منافع جزئی شایستگی دارد تا بر پادشاه فرمان براند. در جامعه

عادی باید به دنبال منافع جزئی خودشان باشند. مکانیزم عرضه و تقاضا تنها در صورتی به تر، مردم از آن مهم

کند که افراد جامعه به دنبال افزایش سود خودشان باشند. اما اگر بخواهیم رفاه کلی جامعه در درستی عمل می

مردان به هنگام ند. دولتمردان تنها از اصول کلی علم اقتصاد پیروی کنبلندمدت زیاد شود، الزم است دولت

هر زمان که اصول  ی افراد عادی جامعه بدهند.های خودخواهانهگیری نباید هیچ اهمیتی به خواستهتصمیم

هایی خاص باشد، دولت وظیفه دارد از چیزی تبعیت کند که اصول علمی علم اقتصاد در تضاد با منافع گروه

سیاست بر مبنای  ر به سرکوب و اِعمال قهر سیاسی بپردازد.کنند، حتی اگر الزم شود برای این کامشخص می



کنند چه کسی دشمن است، چه کسی باید سرکوب شود. اصول اقتصاد مشخص میاصول اقتصادی تعریف می

ید بپذیریم که باپادشاه داریم. -ی بازار اقتصادداندر جامعهتر، آیا جنگ الزم است یا خیر. شود، از همه مهم

 نافی دموکراسی است. منکیو ی بازارجامعه

د پذیرای را میکند و نظریهارزش گذر می-ی کارچرا منکیو از نظریه. مربوط استی ارزش ألهمسبه  ایراد دوم،

ی ناخوشایند است. اگر کردن یک مسألهپنهان هدف او داند؟یکه ارزش را امری ذهنی و ناشی از مبادله م

که سود آید مبنی بر اینپیش می یهاست، سوالنبع تولید تمام ارزشمبر روی طبیعت بپذیریم کار انسانی 

ای که به شکل سود و اجاره بین دو گروه دیگر توزیع ارزش اضافهشود؟ سرمایه از چه چیزی ناشی می

که تولید جدا شده است، برای این ی کنونی که نیروی کار از ابزارعهدر جامشود؟ شود، از کجا ناشی میمی

کاالیی تولید شود، الزم است سرمایه و نیروی کار در یک مکان کنار هم قرار بگیرند تا نیروی کار با کار بر 

آالت در آمده( کاالیی جدید تولید کند. اگر روی سرمایه )بخشی از سرمایه که به شکل مواد اولیه و ماشین

برد، یه میسرما سودی که آید، باید بپذیریمی به وجود میشود با کار انسانمی که تولید ایم ارزش اضافهتما

. در نتیجه باید گفت سود سرمایه آیداز تصاحب بخشی از ارزش تولیدشده توسط نیروی کار به دست می

و سرمایه  ای که نیروی کاردر نتیجه باید بپذیریم در جامعهانگلی و ربایی، ناشی از استثمار نیروی کار است. 

 از هم جدا شوند، تضادی میان این دو وجود خواهد داشت.

ی آن ها معتقد باشیم ارزش هر کاالیی ناشی از ارزش مصرف آن برای دارندهاگر همانند مارژینالیست حال

آید، مشکل سود سرمایه برطرف خواهد شد. ی کاال به وجود میکاالست، و ارزش اضافه به هنگام مبادله

کننده و خریدار دارد. اگر بازار آزاد باشد، ر یک کاالست که ارزش مصرفی متفاوتی برای عرضهنیروی کا

های کند منفعت دو طرف حداکثر شود. سرمایه نیز به همین شکل یکی از نهادههای آن تضمین میمکانیزم

رود و با توجه به نرخ ی سرمایه میالزم برای تولید کاالیی است. بنگاه به عنوان خریدار به سراغ فروشنده

وتی برای خریدار و کند. کاالی تولیدشده نیز کاالیی است که ارزش متفای بازار سرمایه را تصاحب میبهره

ای اش برای فروشنده است. اگر این طور نبود اصالً مبادلهفروشنده دارد. ارزش آن برای خریدار بیشتر از ارزش

و اگر آید. به وقت مبادله پدید می و سود بنگاه ت ارزش اضافهتوان نتیجه گرفگرفت. پس میصورت نمی

هم ناشی از استثمار نیست. پس هیچ تضادی  بنگاه و سرمایه ارزش اضافه ناشی از کار انسانی نباشد، سود

 میان سرمایه و نیروی کار وجود ندارد.

دهم. برای پنهان کردن واقعیت استثمار. با یک مثال توضیح می ستاای ها قصهی ارزش مارژینالیستنظریهاما 

ی دیگری در ی آن با گندم جامعهی صد نفره داریم که از طریق استخراج آهن و مبادلهفرض کنید یک جامعه



کنند و روزانه گذراند. در این جامعه، هر صد نفر صبح تا غروب در معدن کار میهمسایگی روزگارش را می

 آید وجا میگندم به آن ی همسایه با بارهکنند. در پایان روز، یک تاجر از جامعآهن استخراج می صد واحد

کند. سپس این دویست واحد گندم، به طور مساوی مبادله می صد واحد آهن را در ازای دویست واحد گندم

معادل صد واحد آهن یا دویست کند، شود. ثروتی که این جامعه به طور روزانه تولید میبین صد نفر توزیع می

ی اعضای جامعه به دست آمده است. صد واحد واحد گندم است. کل ثروت این جامعه از طریق کار همه

توانند این صد واحد آهن را مبادله کنند. پس از آهن حاصل کار جمعی صد نفر است. البته این صد نفر می

 هاست. حد گندم هم حاصل کار جمعی همگی آنمبادله دویست واحد گندم دارند، اما این دویست وا

هاست و کسی حق استخراج از نفر از اعضای جامعه ادعا کنند معادن آهن متعلق به آن 10حال فرض کنید 

پس از یک طرف ده نفر داریم که صاحب منابع  نفر دیگر هم این ادعا را قبول کنند. 90آن معادن را ندارد، و 

برای بقای خودشان  نفر 10 ایننفر دیگر که هیچ چیزی برای امرار معاش ندارند.  90ی تولید هستند، و اولیه

اگر کسی در معادن کار نکند و آهنی  ای به کار سخت ندارند.عالقه ، اماآهن استخراج کنند باید هم که شده،

روند و در ازای نفر دیگر می 90دار سراغ شود. بنابراین، ده نفر معدناستخراج نشود، کل جامعه نابود می

واحد آهن تولید  90نفر در روز  90کنند تا در معدن کار کنند. این ها را استخدام میروزی یک واحد گندم آن

کند. واحد گندم مبادله می 180واحد آهن را با  90آید و این کنند. در پایان روز، همان تاجر همسایه میمی

واحد دیگر را خودشان مصرف  90دهند و ا به کارگران میها رواحد از گندم 90دار، نفر معدن 10سپس 

 90واحد آهن است که با کار آن  90 روزانه توان گفت کل ثروت این جامعهکنند. در این مورد نیز میمی

توان گفت آیا میداران سهمی در خلق ثروت این جامعه دارند؟ خیر. کارگر به وجود آمده است. آیا معدن

داران آید؟ مسلماً خیر. منطقی است اگر نتیجه بگیریم سود معدنن به هنگام مبادله پدید میداراسهم سود معدن

 شود.چیز حاصل میاز استثمار کارگران بی

استثماری را بهتر  یی بازار( رابطهداری یا جامعهی تولید کنونی )سرمایهی میان فئودالیسم و شیوهبا مقایسه

را به انحصار خود در  ی تولید کشاورزی، یعنی زمینترین نهادهترین اصلیممه. ارباب فئودال توان فهمیدمی

ی الزم برای ترین نهادهدار نیز اصلیسرمایه کند برای او کار کند.جبور میآورد، و بدین ترتیب دهقان را ممی

کند برای او تولید را به انحصار خود در آورده است و بدین ترتیب کارگر را مجبور می تولید، یعنی سرمایه

دار و ارباب فئودالی نیست. تفاوت میان آن دو این است که درک متفاوتی کند. از این لحاظ تفاوتی میان سرمایه

دانست و به همین ترین منبع خلق ثروت میرا مهمزمین از ثروت و منبع خلق ثروت دارند. ارباب کشاورزی 

طور که مارکس ، هماندارسرمایه پرداخت.ورزی، یعنی زمین، میای تولید کشترین نهادهدلیل به انحصار مهم

اش افزوده شود. کند تا در انتها بر سرمایهی فعالیت اقتصادی میاش را وارد عرصهسرمایه متوجه شده است،



ترین منبع خلق ثروت ترین شکل آن، مهمواسطهدارانه خود سرمایه، و پول در بیی تولید سرمایهدر شیوه

 اش به کار بگیرد.ی شخصیتواند کارگر را در جهت افزایش سرمایهدار با انحصار سرمایه می. سرمایهاست

 انحصار منبع خلق ثروت در دست اقلیت است.  ی مشترک،مسأله

و تضاد کند که انحصار سرمایه در دست اقلیت ی ارزش مارژینالیستی مسأله را به شکلی بازنمایی مینظریه

کند هر کس با کاالیی که در اختیار دارد وارد بازار عوامل را فراموش کنیم. سپس ادعا میوی کار سرمایه و نیر

که صاحبان هر کدام از این دو کاال سودشان را شود، یکی یا نیروی کارش، دیگری با سرمایه، و اینتولید می

های الزم برای تولید بخشی از نهاده در این نظریه کار نیز همانند سرمایه آورند.به هنگام مبادله به دست می

شویم که نیروی کار شرط الزم هر نوع متوجه می کنیم،اما اگر مسأله را به صورت مثال باال تشریح  است.

منکیو با تقلیل ارزش به قیمت های الزم برای آن. علم اقتصاد یکی از نهاده تولید و خلق ثروتی است، نه

تنها از  انحصار این که خشونتی . دو،انحصار سرمایه در دستان اقلیت یک،کند: دو چیز را پنهان می بازاری

 .2شودطریق آن ممکن می

دهند. اند. این عده عنوان کارآفرین را ترجیح میدار مخالفاما هستند کسانی که با استفاده از عنوان سرمایه

کند. اگر در نظر داشته اش برای افراد جامعه شغل ایجاد میکارآفرین کسی است که با به خطر انداختن سرمایه

بپذیریم که عمل کارآفرین نه تنها رفاه مادی  شود، پس بایدباشیم که بیکاری موجب فساد اخالقی جامعه می

شود. کارآفرین دلسوزی که از سر تعهد به دهد بلکه موجب اصالح اخالقی آن نیز میجامعه را افزایش می

حق دارد سهمی از ثروت و ارزش تولیدشده توسط نیروی زند، ای میاش دست به چنین اقدام پرمخاطرهجامعه

از نظر این عده، خطاست  توانست هیچ ارزشی تولید کند.جود او، نیروی کار نمیکار را تصاحب کند. بدون و

 شوند.اند، دچار این خطا میاگر سود سرمایه را انگلی بدانیم، و کسانی که ماهیت مسأله را به خوبی نشناخته

ر تعداد زیادی ی دو موقعیت خیالی بپردازیم. فرض کنیم یک شهبرای جواب این ایراد اجازه دهید به مقایسه

)در برابر  گیرند برای این عده از طریق بخش خصوصیالتحصیل بیکار دارد. مسئوالن شهر تصمیم میفارغ

شوند. مسئوالن با اقداماتی شغل ایجاد کنند. در حالت اول، دست به دامان کارآفرینان شهر می بخش دولتی(

کنند تا بخش یا تخصیص وام بانکی تالش می وکارهای تولیدی ومانند پایین آوردن نرخ مالیات بر کسب

 خصوصی را به انجام چنین کاری ترغیب کنند. 

فکر و آگاه باشند و از پیش به این مسأله فکر کرده باشند. حال فرض کنید مسئوالن این شهر مدیرانی خوش

التحصیلی از یک مهارت فنی برخوردار آموزان در پایان فارغکنند که دانشگذاری میبه نحوی سیاستبنابراین، 
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گذارند که بتوانند خودشان به صورت گروهی یک بنگاه تولیدی ثبت ، و این امکان را در اختیارشان میباشند

های مدیریتی، فنی، مهندسی نند مهارتها متفاوت مااندازی هر بنگاهی نیاز به افرادی با مهارتبرای راه کنند.

کنند، به طوری که هر ها و مدارس شهر ایجاد میو ... داریم. بنابراین، مسئوالن ارتباطی تنگاتنگ میان دانشگاه

 این افراد را های مشخص، از طریق برنامههای مختلف بپردازند و در انتهاکدام به تربیت افراد ماهر در زمینه

ای فعالیت داشته باشد، بستگی به که بنگاه در چه زمینهایندیگر وصل کنند. نگاه به یکبرای تأسیس یک ب

های کنند تا با وامها را مجبور میبانکمسئوالن شهر خود شهر و امکانات و نیازهای آن دارد. و از طرف دیگر، 

بینیم در این طور که میهمان های تأسیسی را تأمین مالی کنند.، بنگاه)به شکل قرض( بهره یا بدون بهرهکم

شود. مدیر، کارگر، مهندس و ... وجود دارند، و هر کدام بر اساس میزان کارشان سهم مدل سرمایه حذف می

سرمایه و صاحب آن وجود ندارد. در این مدل، از طریق بخش خصوصی برای افراد جامعه شغل برند، اما می

 ی خصوصی نیست. شود، اما هیچ احتیاجی به سرمایهایجاد می

سود سرمایه ناشی از مناسبات اجتماعی است  یماگر بپذیریم که موقعیت دوم عملی است، پس باید قبول کن

کند. این مناسبات از طریق وکار محروم میی الزم برای ایجاد کسبکه اکثریت را از امکان دسترسی به سرمایه

مردان شوند. فقط کافی است دولتدگرگون می شوند و از همان طریق نیزهای دولت ایجاد میسیاست

 مشی متفاوتی را در مورد بخش آموزش و بانکی جامعه اِعمال کنند. خط

در آن،  به درستی تخصیص دهد، الزم است بتواند منابع کمیاب را بازار کهبرای این منکیو معتقد است وم،س

، یعنی افراد برای ورود به بازار یا خروج از آن آزاد باشند. مکانیزم عرضه و شرایط رقابت کامل برقرار باشد

کند که افراد بتوانند با کاهش و افزایش تنها در صورتی تعادل را برقرار و منافع همگان را حداکثر مینیز تقاضا 

سیاسی فردی  وقی وهای حقبه همین جهت تأکید بسیاری بر آزادی قیمت وارد بازار و یا از آن خارج شوند.

برای نشان دادن کارآیی بازار ارائه  هایی که اوکنند. تمام استداللیک چیز را پنهان مینیز  جادارند. منکیو این

طور که منکیو )و سایر اقتصاددانان جریان همان نشده است. آیا انسانفرض اثباتد، مبتنی بر یک پیشدهمی

 طلب است؟ من شک دارم.و منفعت منزوی، خودخواه تاً موجودیماهی کنند،ادعا می اصلی(

تمایز قائل  "آوردن مالفن به دست"ارسطو در کتاب سیاست بین دو نوع اجازه دهید به سراغ ارسطو برویم. 

ی فرد است و شود. این دو نوع به لحاظ کیفی با هم متفاوت هستند. هدف یکی تأمین معیشت روزانهمی

اندوزی و ارسطو آن را مال ، هدف دیگری افزایش ثروت مادیداندتدبیر منزل میارسطو آن را بخشی از فن 

داند، اما معتقد وری و دامداری را از جمله فنون تدبیر منزل میهایی مانند کشاورزی، پیشهنامد. او فعالیتمی

ی طبیعی به ا شیوهارسطو فنونی رهایی مانند بازرگانی و رباخواری تنها افزایش مال است. است هدف فعالیت



گیرند. او همچنین ثروت راستین را چیزهایی داند که به هدف تأمین معیشت انجام میدست آوردن مال می

ای میان مردمان وجود دهد اندیشهداند که از طریق این فنون به دست آمده باشد. اما در ادامه توضیح میمی

هایی مانند تجارت و ی این پندار را در وجود فعالیتکه پول ثروت اصلی است. او ریشهدارد مبنی بر این

ها طبیعی نیستند، بلکه حاصل فن و تجربه هستند. او سپس به داند. از دید ارسطو، این فعالیترباخواری می

 پردازد:توضیح چگونگی پدیدآمدن تجارت و پول می

این هر دو  آورند، دو مصرف دارند.هر یک از چیزهایی که دارایی ما را فراهم می

شان یکسان نیست: یکی درخور و اند، اما تعلقمصرف به طبیعت آن چیز متعلق

ی طبیعت چیز است، اما دیگری چنین نیست. مثالً یک جفت کفش را در نظر ویژه

توان هم برای پوشاندن پا و هم برای مبادله به کار برد، و این هر آن را می –بگیرید 

از یک جفت کفش است. حتی کسی که یک جفت کفش  های گوناگون استفادهدو راه

کند، از کفش به عنوان را در برابر پول یا نان با کسی که کفش احتیاج دارد سودا می

برد؛ اما چون کفش برای سوداگری ساخته نشده است، مصرف او از کفش بهره می

 ی کفش نیست... سوداگری نخست از نظم طبیعی امورآن، مصرف سزاوار و ویژه

ی نیاز پیدا شد که گروهی برخی چیزها را بیشتر و برخی دیگر را کمتر از اندازه

آوردن مال نیست، بینیم که بازرگانی طبعاً جزئی از فن به دستخویش داشتند. می

زیرا سوداگری فقط تا حدی ضرور است که نیازهای مردمان را برآورد. در اتحاد 

افتد. این نیاز فقط پس از ری حاجتی نمینخستین، یعنی خانواده آشکارا به سوداگ

آید. زیرا اعضای ها ]و پیدایی دهکده[ به وجود میی خانوادهفزونی شماره

که افراد ی کاالهایی که داشتند شریک بودند و حال آنهای ابتدایی در همهخانواده

شدند، بسیاری چیزها در دسترس های متعدد تقسیم مییک دهکده، که به خانواده

امله دیگر سودا یا معبایست بر حسب حاجت آنها را با یکویش داشتند که میخ

گونه سوداگری یک کاالی سودمند کنند. در اینکه مردمان بربر اکنون میکنند، چنان

رود؛ شود، اما معامله از این حد فراتر نمیبا کاالی سودمند دیگر مستقیماً مبادله می

گونه کاالهای دیگر ستانند و به همینبرابر آن گندم میدهند و در مثالً مردم شراب می

گونه سوداگری برخالف طبیعت نیست و نوعی از فن اینکنند. را با هم مبادله می

رود، زیرا غرض از آن، تأمین مقتضیات طبیعی معاش اندوزی هم به شمار نمیمال

بازرگانی پیدا چند فن . با این وصف، از همین رسم مبادله بود که پس از یکاست



شد. زیرا هنگامی که مردمان چیزهایی را که خود کم داشتند از جاهای دیگر وارد 

فرستادند و ی نیاز داشتند به آنجاها میکردند و چیزهایی را که بیش از اندازهمی

یافتند، از ایجاد گونه برای رفع نیازهای خویش، بیشتر به منابع بیگانه حاجت میبدین

رو پیدا شد که کاالهای مورد نیاز طبیعی مردمان در ندیدند. پول از آنای پول چاره

دیگر پیمان کردند که در رو مردمان با یکپذیر نبود؛ و از اینی موارد حملهمه

معامالت خود چیزی را بدهند و بستانند که عالوه بر سودمندی ذاتی، برای به دست 

 همچون آهن و سیم و دیگر فلزها... آوردن لوازم زندگی به آسانی قابل حمل باشد،

اندوزی، یعنی بازرگانی معمول گونه به وجود آمد، نوع دیگر مالچون پول بدین

که مردمان از روی تجربه دریافتند گمان ساده بود، اما پس از آنگشت که در آغاز بی

انی توانند بیشترین سود را به دست آورند، سازمهایی میکه از چه منابع و چه شیوه

جا آن اندیشه برخاست که فن به دست آوردن مال فقط با پیچیده پیدا کرد. و از این

توان ی آن دانستن این نکته است که از چه منابعی بیشتر میپول سروکار دارد و وظیفه

ها پنداشتند؛ ها و ثروتی خواستهی همهمردم این فن را زایندهپول به دست آورد، و 

که ثروت جز مقدار ]معینی[ پول  کننده بر این گمانند، فرض میبه راستی هم آنان ک

. جمعی دیگر در ی بازرگانی و سوداگری استچیز دیگری نیست، زیرا پول وسیله

مخالفت با این نظر بر آنند که پول چیزی برساخته و اعتباری است، زیرا چون کسانی 

ی نخواهد داشت، و به کار برند، از رواجش بیندازند دیگر ارزشکه آن را به کار می

یک از نیازهای زندگی نخواهد آمد. چه بسا کسی که پول هنگفت دارد، برآوردن هیچ

ای است که گمان چه کار بیهودهی زندگی خویش درماند؛ و بیاز تأمین حوائج ساده

اش را از گرسنگی برهاند، نام ثروت را بر چیزی نهیم که فراوانی آن نیز نتواند دارنده

اش روا شد و هر چه در ها که چون آرزوی آزمندانهچون حال میداس در افسانههم

 پیش داشت به زر مبدل گشت.

اند. اندوزی برآمدهرو مردمان، به حق در پی تعریف دیگری از ثروت و فن مالاز این

که نوع دیگر فن طبیعی به دست آوردن مال به تدبیر منزل مربوط است، و حال آن

ی یابی و آن هم از راه مبادله( به بازرگانی تعلق دارد و هدفش فقط پولاندوزی)مال

گردد، زیرا پول، ی پول میکاالهاست. این نوع به دست آوردن مال است که بر پایه

اندوزی به دست هایی که از راه مالانگیزه و غایت سوداگری است. و به راستی ثروت



د ندارد، و عبارت است از به دست آوردن اندوزی حآید حدی ندارد... غایت مالمی

ثروت به معنای بازرگانی آن و ]مطلق پول اندوختن[. ولی در تدبیر منزل، به دست 

کران نیست. آوردن مال دارای حد است؛ زیرا غایت تدبیر منزل، تحصیل ثروت بی

ها حدی دارند، ولی در عمل، خالف ی ثروتآید که همهاز این دیدگاه چنین برمی

کوشند تا اندوزی هستند میی کسانی که در کار مالدهد و همهین نظر روی میا

ی مشترک این دو نوع آن است که هر دو با کران به چنگ آورند... زمینهثروت بی

برند، ولی در دو خط گوناگون، یک چیز سروکار دارند و یک گونه دارایی را به کار می

آن یک، چیزی دیگر ]یعنی رفع نیازهای  غایت یکی انباشتن مال است، اما غایت

آوردن مال سبب شده است که[ ی زندگی[. ]این وجه اشتراک دو راه به دستساده

ی تدبیر منزل را افزون دارایی خانواده بدانند و پیوسته گمان کنند که جمعی وظیفه

د. حدوحصر آن باشکارشان باید یا حفظ ارزش پولی ثروت ]خانواده[ و یا افزایش بی

اند نه بهزیستن؛ ی زیستناساس این گمان آن است که چنین کسانی فقط در اندیشه

ی زیست باشد و چون آرزوی زیستن حدی ندارد، میل آنان نیز به وسایلی که مایه

های بدنی اند فقط در پی وسایل لذتو حتی آنان که خواهان بهزیستی حد است.بی

ی نیروهای به ظاهر نیازمند پول است، پس همه گونه نیازهاروند و چون تأمین اینمی

جا پیدا اندوزی از همیناندازند، و نوع دوم فن مالیابی به کار میخود را در راه پول

شده است. چون لذت وابسته به داشتن ثروت گزاف است، آدمیان در پی آن فنی 

انند از راه روند که چنین ثروت گزافی را برای کسب لذت فراهم کند، و اگر نتومی

ی نادرست های دیگر، با استفادهکوشند تا از راهقصود خود برسند، میاندوزی به ممال

های خویش آن را به دست آورند. مثالً طبیعت، و ]غیرطبیعی[ از خصال و توانایی

خاطر، به آدمی دالوری را نه برای به دست آوردن مال، بلکه برای احراز اطمینان

گری یا فن پزشکی ]گردآوردن مال[ نیست، ن کار فن سپاهیبخشیده است؛ همچنی

ی پیروزی در جنگ شود. ولی کسانی بلکه این باید آدمی را تندرست دارد و آن، مایه

برند، ها برای گردآوردن مال بهره میی این تواناییکه موضوع سخن ما هستند، از همه

راه آن به کار انداخت.  به این گمان که ثروت غایت است و همه چیز را باید در

 (27و  26و  25و  24و  23و  22، صص 1349)ارسطو، 



افزایی و سودجویی بلکه جهت رفع نیاز تجارت و مبادله نه برای مال معتقد است بینیم ارسطومی طور کههمان

اش ی تجارت رفع نیاز بوده است. کفاش کفش تولید تا آن را با نیازهای روزمرهی اولیهپدید آمده است. انگیزه

مدن یک گیری فن بازرگانی و پدیدآتر شدن جامعه و پس از شکلتر و گستردهمبادله کند. تنها پس از پیچیده

 آید. ی انسان برای فعالیت اقتصادی به وجود میی تاجرپیشه است که تفاوتی کیفی در انگیزهطبقه

، بورژوازی کاال را نه برای تأمین نیاز خود، بلکه جهت دارانهی تولید سرمایهشیوه معتقد است در نیز مارکس

شان قدیم تنها در جهت رفع نیازهای شخصی ورانکه پیشهکند، در حالیفروش آن و افزایش سرمایه تولید می

اش کرد تا آن را با کاالی مورد نیازش مبادله کند. اما بورژوازی سرمایهور کاال تولید میکردند. پیشهتولید می

اش افزوده شود. کند به این امید که در انتها با فروش کاالی تولید شده بر سرمایهی تولید میرا وارد عرصه

دوزی است، نه رفع انداری شکلی از تولید است که در آن تولیدکننده تنها به فکر مالت سرمایهتوان گفمی

 نویسد:که در آن هدف از تولید افزایش سرمایه است. مارکس می نیازهای زندگی، شکلی از تولید

ی افزایش کار متراکم است... بدین ترتیب ی بورژوازی کار زنده فقط وسیلهدر جامعه

ی بورژوازی سرمایه ی بورژوازی، گذشته بر حال حکمرواست... در جامعهعهدر جام

روم از استقالل کش محکه فرد زحمتدارای استقالل و واجد شخصیت است و حال آن

 (24، ص 1377و فاقد شخصیت است. )مارکس/ انگلس، 

فرض )استقالل سرمایه( ین پیشهای افراد با اتمام کنش سرمایه دارای استقالل است، به این دلیل است که اگر

ی افزایش سرمایه دار منفرد مجبور است استقالل سرمایه را محترم شمارد و با انگیزهگیرد. سرمایهانجام می

منطق سرمایه چیزی به جز  اند.داران با این انگیزه وارد شدهی اقتصادی شود، چرا که دیگر سرمایهوارد عرصه

ی رفع اگر کسی با انگیزه ی اقتصادی نیستتک بازیگران عرصهنه و سودمحور تکاندوزانگاه فردگرایانه، مال

دارانه به انسانی نیاز سرمایه ی اقتصادی شود، به دلیل وجود رقابت حذف خواهد شد. تولیدنیاز وارد عرصه

اخالق پروتستانی و روح »وبر در  افزایش ثروت باشد. هدفش از فعالیت اقتصادی نه رفع نیاز بلکه دارد که

 نویسد:دارانه میی سرمایه، در مورد روحیه«داریسرمایه

کار و آل انسان درستآزمند، ایده ی حریص ورسد ویژگی این فلسفهبه نظر می

ی ی تکلیف فرد در قبال افزایش سرمایهصاحب اعتبار و باالتر از همه القای ایده

ای برای نفسه است. در واقع، کلمات فوق نه صرفاً طریقهخویش به مثابه غایتی فی

کنند که تخلف از قواعد ای را موعظه میهامرار معاش در زندگی، بلکه اخالق ویژ

رود و موضوع آن نه تنها حماقت بلکه نوعی فراموش کردن تکلیف به شمار می



که معموالً در همه جا رایج  –اصلی نیز همین است. این نه یک فراست شغلی 

 بلکه یک خلق و خو است و دقیقاً از همین بابت مورد توجه ماست. –است 

 نیم:خواکمی جلوتر می

شود که از دیدگاه سعادت یا سودمندی ای تلقی مینفسهاین اخالق چنان غایت فی

رسد. زیرا کسب فردی، اخالقی کامالً دست نیافتنی و مطلقاً غیرعقالنی به نظر می

ی برآوردن درآمد به غایت زندگی انسان مبدل گردیده و دیگر همچون وسیله

، «طبیعی»د. این واژگونه شدن روابط شونیازهای مادی وی تابع او محسوب نمی

قدر یکی از کند، به وضوح همانکه از یک نظرگاه خام بسیار غیرعقالنی جلوه می

ی مردمان شود که برای کلیهداری محسوب میی سرمایهکنندهشعارهای هدایت

 داری بیگانه است.ی نفوذ سرمایهخارج از حوزه

اندوزی بوده شان مالاند که هدفیشه افرادی در جامعه وجود داشتهکند همطور که ارسطو هم اشاره میهمان

ی تولید )کشاورزی و پرداختند. عرصههایی مانند تجارت و رباخواری میاست، اما این افراد تنها به فعالیت

به فعالیت  تولید یعرصه ی افرادی که دره است. انگیزهی مناسبی برای این افراد نبودصنعت( عرصه

دارانه است که ی تولید سرمایهتنها در عصر جدید و شیوه شان بوده است.رداختند، رفع نیازهای روزمرهپمی

ی اصلی کند، رانهارسطو اشاره می طور کهو حتی، همان ی اقتصاددر عرصه انسان لبی غاسودجویی انگیزه

 هایش شده است.ها و فعالیتدر تمامی کنش انسان

ی طبیعی انسان جهت فعالیت اقتصادی افزایی و سودجویی انگیزهاگر مال مارکس باشد،اگر حق با ارسطو و 

که  تنها پس از پیچیدگی تجارت و پول پدید آمده است، پس باید اذعان کنیم نباشد، اگر بپذیریم این انگیزه

و بودن ی بازار سودج. اساس جامعهطلب نیستانسان موجودی خودخواه و منفعت برخالف ادعای منکیو

سال پیش )البته در اروپای غربی(  500تا همین  متوجه شده است مارکسطور که هاست. اما همانانسان

طور که ارسطو متوجه تر، همانکرد، نه سودجویی. از آن مهمور تنها برای رفع نیاز تولید میکشاورز و پیشه

گیرد. تجارتی که در اوت صورت میهای متفحتی خود تجارت نیز در جوامع مختلف با انگیزه شده است

رود، زیرا اندوزی هم به شمار نمیبرخالف طبیعت نیست و نوعی از فن مال» گیردجوامع ابتدایی صورت می

دارانه است که هدف افراد از ی تولید سرمایهتنها در شیوه .«غرض از آن، تأمین مقتضیات طبیعی معاش است

 تجارتی شیوهشود. ی شخصی میت( سودجویی و افزایش سرمایهفعالیت اقتصادی )چه تولید، چه تجار



گسستی کیفی میان این دو شیوه از تجارت وجود  کنونی تنها گسترش کمی تجارت جوامع گذشته نیست،

 دارد.

ی غالب افزایی و سودجویی انگیزهی مالسال اخیر انگیزه 500چگونه در  ه توضیح دهدکبه جای این منکیو

و  طلبگرای منفعتاین انسان مادی و در چه زمانی د چگونهکه توضیح دهشد، به جای اینامعه افراد ج

که اصول حاکم بر رفتار انسان را کشف کرده است، اش و اینمنزوی پدید آمد، با ادعای علمی بودن نظریات

  جود داشته است.ز ازل واین انسان ا گویدبه ما می

دهقان و -ی اربابطور که دیدیم رابطههمانجو و خودخواه چگونه پدید آمد. حال ببینیم این انسان سود

آید، تفاوت چندانی با ی اصلی تولید به انحصار در مینیروی کار از این جهت که نهاده-ی سرمایهرابطه

مهم  تاما از جهتی دیگر یک تفاوداریم و یک استثمارشده.  در هر دو رابطه، یک استثمارگردیگر ندارند. یک

که دهقان وابسته به زمین و ارباب بود، اما حقوقی هم داشت. حداقل حقوق او این درست است . وجود دارد

های اشتراکی زمین»به لحاظ جانی و مالی از او محافظت کند. عالوه بر آن وجود  بود که ارباب وظیفه داشت

به دهقانان قدرتی برای مقاومت و خودمختاری « های دهقانهای خالصهها( و زمینزارها و جنگل)مراتع، علف

دیگر ای از زیست مشترک در کنار یکهای خودشان تجربهتر از همه، دهقانان با سکونت در دهکدهمهم داد.می

دار هیچ تعهدی در قبال . سرمایه3اما نیروی کار آزاد زمانی که پدید آمد، هیچ حق و حقوقی نداشتداشتند. 

توانست به راحتی از شر نیروی کار خالص شود. این در دار به وقت رکود میرمایهنیروی کار نداشت. س

توانست به وقت قحطی از زیر بار مسئولیت خورد و خوراک دهقانان زیر دستش حالی است که ارباب نمی

ه خاستگاها، که بسیاری آن را پیرامون حصارکشی« دگرگونی بزرگ»کارل پوالنی در کتاب شانه خالی کند. 

 نویسد: می دانند،داری میسرمایه

ها به درستی انقالب اغنیا بر ضد تهیدستان نامیده شده است. اشراف و حصارکشی

را زیر پا گذاشت،  ریختند و قانون و سنت باستانهمزادگان نظم اجتماعی را بهنجیب

عنای گاه با خشونت و اغلب با اجبار و ارعاب. سهم تهیدستان از اراضی باز را به م

هایی را خراب کردند که تهیدستان از دیرباز مال دقیق کلمه به سرقت بردند و خانه

ناپذیر سنت به حساب چه تا آن زمان نیروی نقضانگاشتند، آنو ارث خودشان می

های پاشیدن بود. روستاهای متروکه و ویرانهآمد. بافت جامعه در حال از هممی

حکایت داشت که انقالب را فراگیر کرد، دفاع از  های انسانی از خشونتیگاهسکونت
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اش کاست، کشور را به مخاطره افکند، شهرهایش را تلف کرد، از شمار جمعیت

اش را به اش را به خاکروبه بدل ساخت، و مردمانشدهبرداریخاک زیاده از حد بهره

کرد.  شانای از گدایان و دزدان بدلستوه آورد و از دهقانانی محجوب به توده

 (102، ص 1391)پوالنی، 

دارانه یا بازار( را جریانی بدانیم که در ی جدید )سرمایهشاید بهتر باشد جریان گذار از فئودالیسم به جامعه

ی زندگی طرف استثمارشده نابود شد. وجود همین حداقل حقوق و تجربه هایو داشته طی آن حداقل حقوق

شان نباشند. به حداقل رفاه مادی قانع باشند و در پی افزودن بر مال شد دهقاناندیگر باعث میدر کنار یک

شد، نه در تالش تعریف می دیگرو زیست مشترک با یک های روزمره با دیگرانارتباط ها درنزندگی برای آ

ها، انسانی پدید آمد که زیست آناما با نابود کردن حقوق و حتی محیطشان. بیهوده در جهت افزودن بر ثروت

نه به لحاظ مادی چیزی در اختیار داشت، و نه به لحاظ اجتماعی هیچ ارتباط سالمی با دیگران. انسانی گرسنه 

پوالنی در دید: کار و تالش سخت برای خروج از این وضعیت. پدید آمد که فقط یک راه در پیش خود می

هایش برای لغو این قانون و لغو آن، به تاونزد و استدالل 4اسپیناملنداش پیرامون قانون همان کتاب ذیل بحث

 کند:اشاره می

ها ترین حیوانات را رام خواهد کرد و به شریرترینگرسنگی درنده»ی تاونزد به نوشته

نزاکت و مدنیت و اطاعت و تبعیت یاد خواهد داد. عموماً فقط گرسنگی است که 

کردن تحریک و ترغیب کند. با وجود این، قوانین ما حکم تواند تهیدستان را به کارمی

اند که اند آنان هرگز گرسنه نشوند. باید اعتراف کرد که این قوانین همچنین گفتهکرده

اما محدودیت قانونی با هزار مشکل مالزم است و  تهیدستان به کار واداشته شوند.

تواند دهد و هرگز نمیمیآورد و کینه و دشمنی به بار خشونت و ازدحام پدید می

آمیز و گرسنگی نه فقط فشاری صلح قبول باشد.مؤدی به خدمات مناسب و قابل

کوشی و برای سخت ترین انگیزهی طبیعیوقفه است بلکه به منزلهصدا و بیبی

دهد... برده باید به کار واداشته شود ها نیز فراخوان میترین کوششکارکردن به جدی

دید خودش واگذاشته شود و رضایت ی تشخیص و صالحاد باید به قوهاما انسان آز
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اش تجاوز کرد تنبیه عیارش، چه کم و چه زیاد، بیمه شود و اگر به دارایی همسایهتمام

 (227، ص 1391)پوالنی، « شود.

ت ثبات اطمینان فقط مختص طرف استثمارشده نبود، استثمارگر نیز هیچ اطمینانی بابالبته این وضعیت عدم

داشت. نه بازار و نه  اطمینان خاطر اش بر زمینارباب فئودال از حق مالکیت اش در آینده نداشت.وضعیت

اش ی زیسترقابت اقتصادی با سایر اربابان در دنیای او جایی نداشت. جنگ تنها تهدید ممکن برای او و شیوه

به دلیل تالطمات بازار و رقابت شدید با سایر  د.دار )اولیه( از فردای خودش نیز مطمئن نبوبود. اما سرمایه

 به هنگام فعالیت اقتصادی شدقرار داشت. همین موجب می اطمینان دائمیعیت عدماو در یک وض داران،سرمایه

توانست به او کمک کند در می سرمایه. تنها بزرگی سرمایهتنها به یک چیز فکر کند: کسب سود و افزایش 

  برابر تالطمات بازار دوام بیاورد.

 کند.ی این انسان خودخواه است، پنهان میکه سازنده، خشونتی را علمی بودن منکیو با ادعای نیز در این مورد

 نویسند:مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی میبه ایراد چهارم. برسیم 

ای که نیروی روا بوده است، یعنی طبقههر عصری عقاید فرمانروا در ی فرمانافکار طبقه

ای که وسایل باشد. طبقهمادی حاکم جامعه است، در عین حال نیروی معنوی حاکم آن می

گیرد، تولید مادی را در اختیار دارد، در نتیجه وسایل تولید فکری را نیز تحت نظارت می

ی آن قرار اند در مجموع تحت سلطهید فکریکه افکار کسانی که فاقد وسایل تولطوریبه

روا چیزی نیست جز بیان ایدئال روابط مادی غالب، روابط مادی گیرد. عقاید فرمانمی

ی حاکم و ای را طبقهطریق روابطی که طبقهمثابه افکار درک شده است؛ بدینغالبی که به

ی گیرد. افرادی که طبقهمیجا نشأت سازد از اینرو افکار او را افکار حاکم میاز این

 اندیشند.دهند، از جمله از شعور برخوردارند و بنابراین میحاکمه را تشکیل می

کنند، حدود و ثغور یک دوران تاریخی مثابه یک طبقه حکومت میرو تا جایی که بهاز این

ز جمله دهند، بنابراین اکنند، و این کار را به روشنی در حد کامل انجام میرا معین می

کنند و پخش افکار عصر خود ی افکار نیز حکومت میوجود آورندهمثابه اندیشمند و بهبه

 روای دوران است...دهند. به این ترتیب عقاید آنان، عقاید فرمانرا سازمان می

شود دهد، مجبور میی قبلی قرار میی حاکمهجای طبقهی جدیدی که خود را به...هر طبقه

ی اعضای جامعه... مثابه منافع مشترک کلیهدف خویش، منافع خویش را بهبرای انجام ه



مثابه یگانه افکار معقوالنه و ها را بهبایست به افکار خود شکل عام دهد و آنبنمایاند: می

 (74و  73، صص 1377)مارکس و انگلس، کالً معتبر عرضه نماید. 

؛ مشاهده و آزمون به ما ثابت کرده اندی  به دست آمدهاساس روش علم اش برگانهاصول ده منکیو مدعی است

ی حاکم است که تجارت و بازار آزاد به نفع همگان است. اما این گفتمان علمی فقط برای پوشاندن منافع طبقه

کند منافع خودش ی حاکم این دوران )ایاالت متحده( با استفاده از گفتمان علمی تالش میعصر ما است. طبقه

کنند که هایی را توجیه میابه منافع عام و همگانی جا بزند. اقتصاددانان با گفتمان علمی خود سیاستمثرا به

است. الن اش( های اروپایی اقماریی سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده )و دولتشان حفظ سلطهتنها هدف

 نویسد: می "امپراتوری سرمایه"وود در کتاب 

درنگ پس از آن به توان در زمان جنگ و بیامپراتوری را میآغازگاه رسمی این نظام جدید 

اش در هیروشیما و های اتمیدقت تعیین کرد. ایاالت متحده برتری نظامی خود را با بمب

المللی پول، بانک وودز، صندوق بیناش را با استقرار نظام برتونناگازاکی، و هژمونی اقتصادی

های گمرکی و بازرگانی ی تعرفهی عمومی دربارهمهناجهانی و تا حدی بعدها با موافقت

ها و نهادها تثبیت اقتصاد جهانی، نامه)گات( تصریح کرد. مقصود ظاهری این موافقت

ها در مقابل دالر آمریکا و ایجاد ی آنکردن ارزها با ایجاد قابلیت تسعیر آزادانهعقالنی

ین اهداف باید بر مبنای شرایط بسیار چارچوبی برای بازسازی و تکامل اقتصادی بود. اما ا

شد. هدف گشودن اقتصادهای دیگر، منابع، کار و بازارشان به روی ای حاصل میویژه

ای تحقق یابد که باید با وسایل سادهی غربی و به ویژه آمریکایی بود. این هدف میسرمایه

کرد که رایطی میبازسازی اقتصادهای اروپایی و نکامل جهان سوم را مشروط به اجابت ش

شد. این نهادهای اقتصادی جهانی با سازمانی سیاسی عمدتاً توسط ایاالت متحد تحمیل می

شدند. سازمان ملل که به نحوی طراحی شده که تأثیر اندکی بر یعنی سازمان ملل همراه می

های تکرد که به یک نظم سیاسی در نظامی از دولاقتصاد جهانی داشته باشد، نقشی را ایفا می

ساخت اعتبار میالمللی را بیهایی از سازمان بینگوناگون شباهت داشت و وجود آن شکل

 های مسلط نداشتند. که تجانس چندانی با قدرت

مند به تشویق نوعی در این مرحله، با اقتصاد شکوفای ایاالت متحد، قدرت امپراتوری عالقه

ای برای گسترش بازارها به شمار وسیلهکردن در جهان سوم بود چرا که توسعه و مدرنیزه

نیازهای که شکوفایی طوالنی دوران پس از جنگ )جهانی دوم( به پایان رسید، آمد. هنگامی می



آن تغییر کرد و هدف گسترش بازارها جای خود را به نیازهای دیگری داد. در حالی که هدف 

و پس از آن اساساً « شدنیجهان»عمومی نظم اقتصادی دوران پس از جنگ تا دوران کنونی 

تغییری نکرده است، قوانین خاص اقتصاد جهانی در راستای نیازهای آمریکایی تغییر کرده 

کنار گذاشته شد و جای خود را به اصول  1970ی وودز در اوایل دههاست. نظام برتون

 دیگری از نظام اقتصادی در انطباق با نیازهای در حال تغییر امپراتوری داد.

ی رونق طوالنی، ایاالت متحده چگونه به این بحران دهد به دنبال رکود پس از دورهوود سپس توضیح می

 پاسخ داد: 

المللی کردن سرمایه، نامیم یعنی بینشدن میای فرا رسید که جهانیبه دنبال آن دوره

ن. این وداگری مالی در سراسر جهاترین سگرانههای آزاد و سریع سرمایه و غارتحرکت

داری. های سرمایهها بلکه پاسخی بود به ناکامینیز مثل اقدامات دیگر نه واکنش به موفقیت

ی کرد تا روز داوری دربارههای مالی و تجاری استفاده میایاالت متحد از کنترل خود بر شبکه

دیگری  اش را به تعویق بیاندازد و آن را قادر سازد تا این بار را به جایی داخلیسرمایه

ی اضافی را تسهیل بخشد تا در هر جایی که سود انتقال دهد و به این ترتیب حرکات سرمایه

شود دنبال سود باشد و به این گونه جشن عیاشی سوداگری را برقرار کند. )الن وود، یافت می

 (171و  170و  169، صص 1388

ی سیاسی و اقتصادی خودش است. ظ سلطههای بازار آزاد بر جهان حفهدف ایاالت متحده از تحمیل سیاست

اش را در اولویت قرار دهد. البته ی سیاسی خودش مجبور است نیازهای سرمایهامپراتور برای بقای سلطه

اش مجبور است به لحاظ سیاسی و نظامی بر جهان تسلط توان گفت امپراتور برای تأمین نیازهای سرمایهمی

ی ی مهم این است که حفظ سلطهبرای بحث ما چندان مهم نیست. نکته که اولویت با کدام است،یابد. این

« ثروت ملت = قدرت دولت» معروفی ی اقتصادی گره خورده است. این همان معادلهسیاسی با حفظ سلطه

ی این های اولیه فراموش شده باشد، اما فلسفههای اقتصادی مرکانتیلیستشاید توصیهمرکانتیلیستی است. 

 ز هم زنده است. مکتب هنو

ی فرعی و پشتیبانی دولت نظر دارد. او از نقش کند، تنها به جنبهدیدیم که منکیو وقتی از دولت صحبت می

از طرفی، باید بپذیریم که نقش دولت در برپایی  آورد.اصلی دولت در ساخت و حفظ بازار سخنی به میان نمی

 علمی اقتصاددانان، نه بر اساس اصوله دولت بازارها را بازارها اساسی است. از طرف دیگر، باید بپذیریم ک

کند. در نتیجه باید بپذیریم بلکه برای تثبیت قدرت خودش برپا می یا از سر تعهد برای بهبود وضع بشر،



ای علمی دهد، نه رشتهها ارجاع مینظریات اقتصادی منکیو و سایر اقتصاددانانی که او در سرتاسر کتاب به آن

ایدئولوژی برای پنهان کردن منافع قدرت حاکم و توجیه خشونتی است که آن قدرت برای حفظ بلکه یک 

 کند.اش اِعمال میمنافع

 

 منابع: 

 ، نشر نی1392گریگوری منکیو، مبانی علم اقتصاد، 

 ، نشر نیکا1388سینز وود، امپراتوری سرمایه، الن میک

 ، شرکت پژوهشی پیام پیروز1377کارل مارکس/ فردریش انگلس، ایدئولوژی آلمانی، 

 1377کارل مارکس/ فردریش انگلس، مانیفست کمونیست، 

 ، انتشارات علمی و فرهنگی1385داری، ماکس وبر، اخالق پروتستانی و روح سرمایه

 ، پردیس دانش1391کارل پوالنی، دگرگونی بزرگ، 

 های جیبی، شرکت سهامی کتاب1349ارسطو، سیاست، 


