
 الرحمن الرحیم اهللبسم

 و ما داریسرمایهاقتصاد 

دانند، اما با دقت در نظریات این داری میمیالدی( را پدر اقتصاد سرمایه ۱۷۲۳-۱۷۹۰آدام اسمیت ) معموالً 

توان شبهات بسیار جدی در صحت این گزاره مطرح کرد. برای تبیین این نکته نخست اقتصاددان اسکاتلندی می

میالدی  ۱۷۷۶که در سال  [۱]تحقیقی در باب ماهیت و علل ثروت ملل به دست آورد اصلی اسمیت در کتاب

ی که اگر فعاالن اقتصاد کندمی. اسمیت ادعا کنیممیخان زند در ایران( منتشر شد اشاره )مقارن با حکومت کریم

رقابتی  اروککسبآنکه اوالً محیط  شرطبهدر پی کسب منافع خود باشند آنگاه منافع عمومی نیز تأمین خواهد شد 

المنفعه، تأمین امنیت، حمایت از عام هایگذاریسرمایهدر امور اقتصادی از دایره  هادولتباشد و ثانیاً دخالت 

حقوق مالکیت، وضع قوانین و مقررات الزم برای رفع موانع رقابت و نظارت دائمی بر حسن اجرای آن تجاوز 

نسبی  یهاقیمته و تقاضا در تعیین قیمت و نقشی که نکند. از دیدگاه اسمیت، در چنین وضعی، سازوکار عرض

 خودکار به تعادل برساند. صورتبهتواند بازارها را می[ ۲«]دست نامرئی»کند همچون در تخصیص منابع ایفا می

منجر به تأمین منافع  تواندمیهای این نظریه که پیروی افراد از منافع شخصی خود به لحاظ تاریخی، ریشه

های آدام اسمیت نیز ملهم از اندیشه« دست نامرئی[. »۳گردد]به حدود دو قرن قبل از اسمیت برمی شودمیعمو

، در فرانسه رواج ثروت ملل سال قبل از انتشار کتاب ۳۰مکتب فیزیوکراسی یا اصحاب طبیعت است که حدود 

کراتپردازی فیزیوتگاه نظریهدر دس« مشیت الهی»کند کهاین دست نامرئی همان نقشی را ایفا می درواقعداشت. 

 بود.[ ۴«]نظم طبیعی»ها بر عهده داشت، دستگاهی که مبتنی بر نیروها، قوانین و 

روی از نفع شخصی و ضرورت تحقق شرایط رقابتی در بازار را بایستی دفاع شدید اسمیت از آزادی فرد در دنباله

در تجارت  ویژهبهپایی در امور اقتصادی و ارو هایدولتسال مداخله شدید  ۲۵۰العمل طبیعی به حدود عکس

 ویژههبلیسم یا اصحاب تجارت بود. اگر به برخی دیگر از آثار اسمیت خارجی دانست که اساس مکتب مرکانتی

اسمیت در دانشگاه  هایدرسبه چاپ رسید و یا سلسله  ۱۷۵۹که در سال [ ۵]نظریه احساسات اخالقی کتاب

های شود که از دیدگاه فلسفی ساختار کلی اندیشهمراجعه کنیم این نکته نیز معلوم می( ۱۷۵۱-۱۷۶۳گالسکو )

 ،باوجوداینبود.  گرفتهشکل خوبیبههای قبل از انقالب صنعتی در سال اساساًاسمیت در مسئله نفع شخصی 



این مکتب و  گذاربنیان [۶با دکتر فرانسوا کنه] ویژهبه ۱۷۶۶مالقات او با برجستگان مکتب فیزیوکراسی در سال 

آدام اسمیت  تنهانهاسمیت در پاریس انجام شد  مدتکوتاهکه در خالل اقامت [ ۷]تابلوی اقتصادی صاحب کتاب

رش آن حدود که نگا ثروت ملل نمود بلکه نقش بسزایی در چارچوب تحلیلی کتاب مندعالقهرا به اقتصاد سیاسی 

 ه است.ایفا کرد( ۱۷۶۷-۱۷۷۶سال به درازا کشید ) ۹

 نظرالفاختدر تعریف انقالب صنعتی و تشخیص رویدادی که بتوان آن را نقطه شروع انقالب صنعتی دانست 

در اسکاتلند را بایستی سرآغاز  ۱۷۶۰در سال  آهنذوبدر  ویژهبهفنی  ایپیشرفتهبسیار است. برخی معتقدند که 

و یا اختراع  ۱۷۶۹و ثبت این اختراع در سال  انقالب صنعتی دانست. اگر اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات

توان این فرضیه را رد کرد آغاز انقالب صنعتی بدانیم هنوز نمیرا سر ۱۷۷۹در سال [ ۸ماشین ریسندگی کرمپتون]

که نظریات اسمیت در باب نفع شخصی و نقش دست نامرئی در ایجاد تعادل در بازار تحت تأثیر این رویدادها 

اسمیت اقتصاددانی است که مظهر دوره »توان در صحت استنتاج مارکس مبنی بر اینکه می روازایننبوده است. 

 تردیدهای جدی داشت.[ ۹«]باشدای میتولید کارخانه

مبتنی فنی  ایهپیشرفتبر کاربرد  اساساًای اما اگر انقالب صنعتی را شروع فرآیندی بدانیم که نظام تولیدات کارخانه

دهد تحت تأثیر قرار می سرعتبهشیوه زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه را  که ایگونهبه است

داری صنعتی نیست. سؤال این است که پس اسمیت چه توان نتیجه گرفت که اسمیت پدر نظام سرمایهآنگاه می

 پردازی اقتصادی داشته است؟های اقتصادی و نظام نظریهنقشی در تحول اندیشه

اقتصادی،  واحوالاوضاعاز  خوبیبهکه اسمیت  کنیممیاکتفا  قدرهمینمفصل است اما در اینجا به شرح این مسئله 

ای بود در انگلستان که خاستگاه انقالب صنعتی و تولید کارخانه ویژهبهاجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمان خود 

 هایبندیشکلای در تولید کارخانه آگاهی داشت هرچند که فرصت آن را نیافت تا ثمرات انقالب صنعتی و شیوه

اسمیت توانست با مبنا قرار دادن نفع شخصی  باوجوداینجدیدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مشاهده کند. 

 صورتهبرا چنان تفسیر کند که تعادل و رشد اقتصادی  هااهبنگپردازی اقتصادی، رفتار خانوارها و در دستگاه نظریه

ملهم از شیوه نگرش  دقیقاًدست نامرئی باشد. بدیهی است این نوآوری اسمیت طبیعی نتیجه عملکرد 

با این تفاوت  ،دانستندمیهاست که نظم طبیعیِ مبتنی بر مشیت الهی را ضامن تعادل و رشد اقتصادی فیزیوکرات

یزه را بر غرکامل از موازین دینی و اخالقی جدا کند و آن  صورتبهاقتصادی را  هایتحلیلکه اسمیت توانست 



و سودجویی و نفع شخصی استوار نماید، روشی که هنوز  خواهیزیادهحیوانی عامالن اقتصادی یعنی حرص و 

 اقتصادی به قوت خود باقی است. هایتحلیلهم در 

نظری،  کامالًمیالدی( در همان چارچوب تحلیلی اسمیت اما با رویکردی  ۱۷۷۲-۱۸۲۳بعد از اسمیت، ریکاردو )

ا از بحث ماهیت و علل ثروت به توزیع ثروت معطوف نمود و جالب آنکه برعکس آدام اسمیت که توجه خود ر

 اقعا  ودید، به بحران و نزاع طبقاتی رسید بدون آنکه تعادل خودکار را ثمره نظام اقتصادی مبتنی بر نفع شخصی می

ریکاردو  اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ، کتابروازاینقصد داشته باشد عملکرد نظام اقتصادی حاکم را نقد کند. 

داری و سرآغاز رویکردهای سوسیالیستی به منتشر شد شاید نخستین نقد جدی بر نظام سرمایه ۱۸۱۷که در سال 

 اقتصادی باشد. هایتحلیل

با نوجوانی این نظام باشد، اقتصاد  زمانهمداری صنعتی و ریکاردو اگر اسمیت مقارن با طفولیت نظام سرمایه

میالدی( به اوج  ۱۸۰۶-۱۸۷۳داری صنعتی بود با تحقیقات جان استوارت میل )گر نظام سرمایهسیک که توجیهکال

با این اقتصاددان و فیلسوف بزرگ قرن نوزدهم با شدیدترین حمالت از سوی مارکس  زمانهمخود رسید و 

 ترینجامع درواقعکه [ ۱۰] اصول اقتصاد سیاسی مواجه شد. استوارت میل کتاب معروف خود را تحت عنوان

در همین سال، کارل  دقیقاًمیالدی منتشر نمود.  ۱۸۴۸آن زمان در اقتصاد کالسیک بود، در سال  شدهشناختهکتاب 

ترین ضربه بر پیکره اقتصاد را که کاری [۱۱]کمونیست کتاب مانیفستمارکس فیلسوف و اقتصاددان آلمانی 

خود  ربتوان گفت که استوارت میل این نابغه بزرگ، در نیمه اول عم. شاید منتشر کرد شودمیکالسیک محسوب 

در نیمه دوم طرفدار نظام تعاونی و هوادار سرسخت مکتب سوسیالیسم شد.  کهدرحالیمعتقد به اصالت فرد بود 

اخالق، محل و مقامی در دانش اقتصاد ندارد و از سوی دیگر معتقد است که مالحظه وضعیت  گویدمی سویکاز 

که  کندمیزندگی کارگران که از تأمین ضروریات اولیه زندگی خود محروم هستند ایجاب  فرسایطاقت

 بپذیریم. راحتیبهرا با همه مشکالت آن  یسمسوسیال

ظام خودکار در ن هایتعادل نویدبخشاگر به لحاظ نظری، نظام تحلیلی آدام اسمیت با تکیه بر دست نامرئی 

اد اقتصادی و ایج هایتعادلعدم  صورتبهچهره زشت خود را  سرعتبهصنعتی  داریسرمایهاقتصادی بود نظام 

 پردازینظریه هایدستگاه گیریجهتنشان داد و زمینه را برای  دارسرمایهشکاف عمیق بین طبقه کارگر و طبقه 

 م معروف شدبه مارژینالیس اًبعدیک جریان انحرافی که  هایکوششبه سمت سوسیالیسم آماده نمود. حتی 



میالدی( که ۱۸۳۴-۱۹۱۰[)۱۲نتوانست مانع جدی برای رشد، تعمیق و گسترش سوسیالیسم باشد. والراس]

توانست با محوریت رفتار  ۱۸۷۴در سال  [۱۳]اصول اقتصاد سیاسی این حرکت بود با انتشار کتاب دارپرچم

رار قرسد بدون آنکه در تیررس مارکسیسم اسمیتی ب هایتعادلبه همان  هابنگاهمصرفی خانوارها و رفتار تولیدی 

 زمانمهتئوری تعادل عمومی که والراس برای اولین بار به زبان ریاضی و از طریق حداکثر سازی  درواقع. بگیرد

و ترسیم  واقعیات سازیسادهدر  ایالعادهفوقبنا نهاد، توانست با دقت  تولیدکنندهو سود  کنندهمصرفمطلوبیت 

اقتصادی را چنان تغییر دهد  هایتحلیلچارچوب  زندگی واقعی اقتصادی در فضای مجرد ریاضی،کاریکاتوری از 

هیاهوهای مارکسیستی ابقاء شود. نوآوری والراس در ایجاد چنین جریان  دورازبهاسمیتی در فضایی  هایتعادلکه 

 ترینبزرگ ار والراس برخی که نیست دلیلبی. است اقتصادی یهاپردازینظریه انحرافی هنوز هم حاکم بر دستگاه 

 .اندنامیدهها دان همه دوراناقتصاد

 و نهاد بنا مسوسیالیس و کالسیک اقتصاد بین مستحکم پلی میل استوارت جان که رسدمی نظر به ،هر صورت به 

 العاتمط میل از قبل سوسیالیست اندیشمندان که هرچند کرد فراهم را سوسیالیسم مطالعات توسعه هایزمینه

میالدی( سوسیالیست معروف ۱۷۷۳-۱۸۴۲[)۱۴ه بودند. سیسموندی ]داد انجام داریسرمایه نقد در زیادی

اریخ اثری جاودانه در ت ثروت ملل و معتقد است که کتاب داندمیکه خود را شاگرد اسمیت  حالیدرعینسوئیسی 

شاید برای نخستین بار روش و موضوع علم  ۱۸۱۹در سال [ ۱۵]تازه علم اقتصاد کتاب اصولبا انتشار  بشر است،

دقیقی نقد کرد و مجموعه کارهای اسمیت و ریکاردو و دیگران را چیزی بیش از  صورتبهاقتصاد کالسیک را 

بر این نکته پافشاری نمود که اقتصاد، دانشی اخالقی است و موضوع این  صراحتاً ندانست و  اندوزیثروتمکتب 

ی کتاب سیسموند رسدمیاین است که به نظر  توجهجالبضع مادی انسان است. نکته دانش انسان و بهبود و

گان استفاده توسط نخب منظوربهفروغی و  محمدعلیاولین کتاب اقتصادی است که در دوره قاجاریه توسط پدر 

 به چاپ نرسید. گاههیچ احتماالًدربار به فارسی ترجمه شد هرچند 

میالدی ( و رابرت آون ۱۷۶۰-۱۸۲۵[ )۱۶آن را بنا نهاد و سن سیمون] هایپایهنظام اقتصادی که سیسموندی 

 ۱۸۰۵-۱۸۷۵[ )۱۸] برتوسمیالدی ( و دیگران آن را کامل کردند و نیز حتی مطالعات رد  ۱۸۵۸-۱۷۷۱[ )۱۷]

 که معتقد به دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برای تحقق[ ۱۹میالدی(] ۱۸۳۵-۱۹۱۷میالدی( و واگنر)

شهرت یافت تا تفاوت این نحوه از نگرش به مسائل اقتصادی [ ۲۰به سوسیالیسم تخیلی] معموالًسوسیالیسم بودند 



تمیز داده شود. مارکس  اندمعروف[ ۲۱که به سوسیالیسم علمی] بنیادگرا هایمارکسیستمارکس و  هایتحلیلاز 

در نقد  یافتهساماننخستین تحلیل  ۱۸۵۹سال در [ ۲۲]نقد اقتصاد سیاسی میالدی( با انتشار کتاب ۱۸۸۳-۱۸۱۸)

را به آلمانی  سرمایه سال بعد آن، اولین مجلد از کتاب ۸تئوری ارزش و اصول اقتصاد را به رشته تحلیل درآورد و 

-۱۸۹۵[ )۲۳منتشر نمود که همراه با مجلدهای دوم و سوم این کتاب که بعد از فوت وی توسط انگلس]

 داریسرمایهو نقدهای اساسی در مطالعات اقتصاد  هاتحلیلمجموعه جامعی از میالدی(به چاپ رسید ۱۸۲۰

[ ۲۴]های ارزش اضافییتئور مجلد چهارمی نیز با عنوان سرمایه که کتاب کنیممی. خاطرنشان شودمیمحسوب 

 و متأسفانه در مطالعات مارکسیسم مغفول مانده است. شودمیدارد که خود به سه مجلد تقسیم 

نقدهای بسیار جدی و اساسی که مارکس بر نظام اقتصاد کالسیک وارد کرد روش او در تحلیل قضایای  رغمعلی

میالدی( بوده و به ۱۸۰۴-۱۸۷۲[ )۲۵اقتصادی که ملهم از منطق دیالکتیک هگل و رویکرد ماتریالیستی فوئر باخ]

قضایای خود به بیراهه رود و معروف است موجب شد که مارکس در استنتاج [۲۶روش دیالکتیک ماتریالیستی]

در  هایزهانگمسئله بسیار مهم نقش  ویژهبهاقتصاد و سیاست و فرهنگ و  هایحوزهز واقعیات موجود در بسیاری ا

ی در قرن نوزدهم علم هایپیشرفتتحت تأثیر  شدتبهرفتار انسانی را نادیده بگیرد. شاید بتوان گفت که مارکس 

نقش ادیان  ویژهبهو همین امر موجب شد که ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیک  قرار داشتعلوم پایه  هایحوزهدر 

 آسمانی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را نادیده گرفته و تصویر نادرستی از واقعیات ترسیم کند.

رهای ثر کشوکارگری در اک هایبحرانصنعتی و بروز  داریسرمایهحاصل از نظام  هایبحراننمایان شدن  موازاتبه

ر اساسی آن، گسترش بیشتری یافت که انقالب اکتب هایکاستی رغمعلیتعالیم مارکس و مارکسیسم  صنعتی اروپا،

نقطه عطفی در این فرآیند است. گسترش  شودمیروسیه که نخستین انقالب سوسیالیستی محسوب  ۱۹۱۷

گرانی بسیار جدی برای بسیاری از دولتمردان سوسیالیسم به اروپای شرقی که بعد از جنگ جهانی دوم روی داد ن

کشورهای صنعتی اروپا ایجاد کرد که ثمره آن را بایستی در تغییر رویکرد اقتصاددانان دید که از حمایت اقتصاد 

ید جدی بر در راستای اقتصاد دولتی و تأک پردازینظریهکالسیک و لیبرالیسم اقتصادی دست برداشتند و به سمت 

میالدی( با  ۱۸۸۳-۱۹۴۶[ )۲۷یشتر دولت در امور اقتصادی تغییر جهت دادند. جان مینارد کینز]مداخله هرچه ب

این حرکت شد و مجوز تئوریک  دارپرچم ۱۹۳۶ در سال [۲۸]تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول انتشار کتاب

عه ریزی برای رشد و توسو لزوم برنامه داریسرمایهاقتصاد  هایبحرانجلوگیری از  منظوربه هادولتبرای دخالت 



ید یا شد که امروزه به اقتصاد جد گذاریبنیانای از تعالیم اقتصادی اقتصادی را صادر نمود. بدین ترتیب مجموعه

و ویژه از سوی مکاتب کمبریج و شیکاگمعروف است، هرچند که تحت تأثیر نقدهای مختلفی بهاقتصاد کینزی 

 است. یافتهتکاملتغییرات زیادی را تجربه کرده و در ابعاد مختلف توسعه و 

ثر متأ تنهاهناقتصاددانان در ادوار مختلف  پردازینظریهکه دستگاه  دهدمیاقتصادی نشان  هایاندیشهمطالعه تاریخ 

اعی، تحت تأثیر تحوالت عینی در زندگی اجتم شدتبهاقتصاددانان است بلکه  بینیجهانفلسفی و  هایدیدگاهاز 

دیالکتیک هگل و [)۲۹. ظهور مارکسیسم که متأثر از دستگاه تحلیلی فلسفه آلمانی]قرار داردسیاسی و اقتصادی 

ارگران شکل طبقه ک بارمشقت زندگی وب صنعتی ماتریالیسم فوئر باخ( و ملهم از شکاف طبقاتی ناشی از انقال

که به دنبال توسعه مارکسیسم در اروپا رواج یافت شواهدی  گراییدولتگرفت و پیدایش کینزینیسم و مکتب 

کینزی  گراییدولتبه چرخش دیدگاه اقتصاددانان از  توانمیگویا بر این مدعاست. از مصادیق دیگر این سازوکار 

میالدی و به دنبال  ۱۹۷۰اشاره کرد که از اوایل دهه  هاسازیخصوصیولت و ترویج کوچک شدن د سویبه

اقتصادی سوسیالیسم شوروی اشاره نمود که به چرخش تاچریسم و ریگانیسم  -مالحظه ضعف در نظام سیاسی

 غالبجو  اکنونهممعروف است، فرآیندی که بعد از فروپاشی شوروی در آغاز دهه نود میالدی شدت گرفت و 

 در مراکز علمی پژوهشی اقتصادی است.

در اقتصاد  پردازینظریهنهادهای  سوی از صادره هایدستورالعمل و نتایج که است این توجهجالب نکته 

 و مراکز علمی در هادانشگاهشود و شبکه و می شدهابالغ توسعهدرحالبرای اجرا به کشورهای  عیناًداری سرمایه

ا هستند، زمینه بسیار مناسبی ر هادستورالعملبدون دیدگاه نقادانه پذیرای این  عاًنو، که توسعهدرحالکشورهای 

به لحاظ  ،توسعهدرحال. متأسفانه این نکته مغفول مانده که کشورهای کرده استجهت تسهیل این سازوکار فراهم 

شد ته که انقالب صنعتی و ربا کشورهای صنعتی پیشرف اساساًساختارهای اقتصادی و مبانی رشد و توسعه، 

برای آن دسته از  ویژهبهها اساسی دارند و این تفاوت هایتفاوت اندکردهرا تجربه  داریسرمایه زایدرون

 جدی و اساسی است. کامالًاسالمی دارند  بینیجهاننفتی که فرهنگ و  توسعهدرحالکشورهای 

 اً نوعکه  رایج اقتصادی هایگذاریسیاستنظریات و  سازیبومینتیجه گرفت که  توانمیبا توجه به آنچه گذشت 

 رداختهوپساختهصنعتی  داریسرمایهو مراکز علمی مغرب زمین و با توجه به مقتضیات نظام  هادانشگاهاز سوی 

یکته د توسعهدرحالپول به کشورهای  المللیبینشده و توسط نهادهای این نظام همچون بانک جهانی و صندوق 



د به دومح صرفاًنبایستی  سازیبومیکه فرآیند  کنیممی خاطرنشاناهمیت زیادی برخوردار است.  از شودمی

را که  مبناییسازی اقتصادی شود بلکه ضروری است بومی هایگذاریسیاستها و در نظریه روبناییتصرفات 

 دارد. رلویت قراواقتصادی دارد در ا هایگذاریسیاستها و در نظریه زیربنایینظر به تصرفات 

ها و و تبیین دقیق فراز و نشیب داریسرمایههای اقتصاد پردازیرایج در نظریه هایمتدولوژینقد  تبیین دقیق و

است.  اییمبن سازیبومیگیری نظریات اقتصادی در این نظام شرط الزم برای توفیق در در شکل هادیدگاهچرخش 

این راستاست. خوشبختانه این توفیق الهی نصیب ایشان کتاب جناب آقای سید مهدی زریباف گامی استوار در 

و  و تبیین موازین داریسرمایهشده است که با تکیه بر موازین اسالمی همواره در مسیر نقد نظریات اقتصاد 

 توفیقات مزید. اندداشته نیز ایمالحظهقابل دستاوردهای بحمداهللاقتصاد اسالمی حرکت کنند و  هایچارچوب

 .دارم مسئلت بزرگ خداوند درگاه از اسالمی اقتصاد به خدمت در را ایشان

 دکتر مسعود درخشان
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