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 مترجم: یاشاره

تر یاد بیش 1بنابراین آیندگان از سیلویو گزل»...نویسد: می عمومی ینظریهر کتاب کینز د

تر مکنیز  دانشگاهیانها حتی در میان حال پس از گذشت سال. «خواهند کرد تا مارکس

د موجوترین بدیل مهممارکس همچنان در مقابل، آید، اما میصحبتی از گزل به میان 

 است. 

جایی ضربه از هماندرست د و نظریات کینز شکست خور 1791 یکینزگرایی در دهه

 اما کینز نیز در بطن آرای خود نکات بدیع 2.ترها هشدار داده بودخورد که مارکس پیش

اسمیت و  شخوانکس بدون مارنقد اقتصاد سیاسی توجه به این نکته که  بسیاری دارد.

اید ما شد، بناسیم تبدیل نمیشکه امروز می چهآنهرگز به  هانظریات آننقد و  ریکاردو،

بدیل هر »ه کفراموش نکنیم  ؛کندتر به خواندن آثار اقتصاددانان متعارف ترغیب را بیش

ن دقیق آثار اقتصاددانا یو بدون مطالعه« نظامی، از دل تضادهای آن نظام بیرون خواهد آمد

 اگر نه ناممکن اما دشوار خواهد بود.متعارف، کشف تضادهای درونی این نظام 

ماند، اما شاید اگر زنده می .ینز چندان عمر نکرد تا شاهد شکست نظریات خود باشدک

ایم ]و متأسفانه ردهی ما مُهمهمدت درازدر »کرد: گونه تمام میمعروف خود را این یجمله

 «.ی ما بپذیریم که حق با مارکس است[ماند تا همهعمری نمی

  

                                                      
1 .Silvio Gesellنظام »اب تی اقتصاد آزاد. کگذار ایده؛ تاجر، اقتصاددان و فعال اجتماعی آلمانی و بنیان

به  سید ابراهیم بیضایی توسط انتشارات سمت یبا ترجمه گزل« اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد
 چاپ رسیده است.

وجود ندارد. به عبارت  یدارهیامکان گذار از سرما «دیتول یوهیش»مارکس بدون انقلاب در  یطبق گفته. 2
 مزدبگیر را داشت. یو هم هوای طبقهکرد حفظ  دارانه راتوان هم مناسبات سرمایهنمی گرید
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 ز زبان مردما بریم. دیگر بسیار عادی است کهمی از شبیخون بدبینی اقتصادی رنج امروزما 

ده رسیسر قرن نوزدهم بود به یهای عظیم اقتصادی که مشخصهپیشرفت یدورهبشنویم 

 –ت دگی اکنون دیگر کند شده اسزن سطحسریع در  بهبود گویندبشنویم که میاست؛ 

ی افاه در دههکاهش ر دگوینبشنویم که می -ی کبیر استدر بریتانیا هر سطحی که درحالا 

 تر از افزایش آن است.بسیار محتمل مان قرار داردرویاپیشکه 

اتفاق  مانبرایدارد اشتباه از آن چیزی است که  باور من، این یک تفسیر کاملاً به

های پیری، بلکه از دردهای تغییرات سریع دوران رشد و از درد افتد. ما نه از روماتیسممی

بریم. افزایش کارایی اقتصادی رنج می یدو دوره ( میانreadjustmentِهای )بازتعدیل

؛ بهبود یمرا حل کن 1مشکل جذب نیروی کار یمافتد که بتوانتر از آنی اتفاق میفنی سریع

ع جهانی از کاهش سریی پولبانکداری و سریع بوده است؛ و نظام  اندکیزندگی  سطح

و  حتی با این اوضاع نیز اتلاف عت کرده است.مماننرخ بهره متناسب با تعادل مورد نیاز 

ما یک  رسد؛درصد درآمد ملی نمی 9.7آید به بیش از آشفتگی که در پی این مسائل می

مان شیلینگ و شش پنس برای 11ریزیم و فقط شیلینگ و شش پنس از هر پوند را دور می

ه باشیم؛ اما پوند داشت توانستیم یکماند، در حالی که اگر کمی درایت داشتیم میباقی می

 6یا  7که یک پوند  کندهمان کاری را می امروزهجده شیلینگ و شش پنس  اینباوجود

ش بی صنایع بریتانیا تولید مادی 1727ایم که در سال فراموش کرده توانست.سال پیش می

رجی های خاگذاریاز هر زمان دیگری بود و مازاد خالص تراز خارجی ما برای سرمایه

بیش از هر کشور دیگری  ،مانهای تمام وارداتجدید در سال گذشته، پس از کسر هزینه

 نا برباگر  –درصد بیش از مازاد مشابه در ایالات متحده بود. یا بار دیگر  71و در واقع 

دادیم، بایست دستمزد خود را به نصف کاهش میمیاگر تصور کنید که  – باشد مقایسه

که با  کردیم و ثروت مازاد خود را به جای اینخود را نکول میچهارپنجم بدهی ملی 

                                                      

1 .Labour absorption –  مشکل عدم جذب نیروی کار پس از ایجاد تغییرات تکنولوژیکی در محیط

 کار و عدم نیاز به کارگر
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 امروز یکردیم، باید به فرانسهمی ستروندادیم صرف خرید طلای درصد وام می 6 یبهره

 گذاشت؟ بهبودشود این را به حساب شدیم. اما آیا میشبیه می برانگیزشک

ی در جهانی پر از هنجاری عظیم بیکارهرکودی که بر جهان غالب شده است، ناب

ین ایم، ما را به نسبت به آنچه در زیر اآمیزی که مرتکب شدهها، و اشتباهات فاجعهخواسته

تفسیری صحیح از روند این  یناتوان از ارائه روازاینصورت ظاهر در جریان است کور و 

 ربینی من این است که خطای بدبینی هر دو گروه مخالف که داتفاقات کرده است. پیش

از  اشتباهاند، در زمان حیات خودمان پا کردهحال حاضر سر و صدای زیادی در جهان به

و  چیزِ دنیای ما بد استکنند همهبدبینی انقلابیونی که فکر می -آب در خواهند آمد 

ه توازن ؛ و بدبینی مرتجعانی ک تواند ما را نجات دهدنمی آمیزخشونت غیر از تغییر چیزهیچ

(balance )بینند که ما را از هر زندگی اقتصادی و اجتماعی ما را به قدری متزلزل می

 کنند.جدید منع می یتجربه

نزدیک نیست، بلکه  یهحال، هدف من در این مقاله، بررسی زمان حال یا آیندبااین

مدت برهانم و گریزی به آینده بزنم. چه انتظار های کوتاهاندازاین است که خود را از چشم

؟ اشیمشته بمان در صد سال دیگر داسطح زندگی اقتصادی یبارهدر توانیمی میعقولم

 اقتصادی برای نوادگان ما چیست؟ مکاناتا

ال از تقریباً دو هزار س –کرده است  تاریخاز اولین روزهایی که بشر شروع به ثبت 

های عادی ندگی انساندر سطح ز بسیارتا اوایل قرن هجدهم، تغییرات  - قبل از میلاد مسیح

کردند پدید نیامد. قطعاً در این دوره خاکی زندگی می یهکه در مراکز متمدن این کر

 هایهوقفبا طاعون، قحطی، و جنگ.  های زیادی به وقوع پیوسته بود. مواجههفرازوفرود

د بسیار درص 71ها تا طلایی. اما خبری از تغییرات مترقی و شدید نبود. شاید برخی دوره

چهار هزار سالی که در  -درصد بهتر  111ها بوده باشد، گاهی حتی تا بهتر از دیگر دوره

 بعد از میلاد به پایان رسید. 1911در  مثلاً نهایت

های فنی ی پیشرفت، یا فقدان پیشرفت، دو دلیل داشت: فقدان پیشرفتاین نرخ آهسته

 چشمگیر و مهم، و ناتوانی در انباشت سرمایه.
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 اقعاًمدرن و نسبتاً ادواری دوران پیشاتاریخ و های فنی مهم در فاصلهقدان نوآوریف

مهم است و جهان در آغاز عصر مدرن آن را  هر چیزی که واقعاً توجه است. تقریباًقابل

مان هدم تاریخ برای بشر شناخته شده بود. زبان، آتش، از سپیدهپیشاپیش  شتدادر اختیار 

ان، ، چرخ، باد، بادبخیشما امروزه داریم، گندم، جو، انگور و زیتون،  حیوانات خانگی که

و آهن که از )چرم، پارچه و قماش، خشت و آجر و گلدان، طلا و نقره، مس ، قلع، سرب 

یات، داری، ریاضبانکداری، حکومت اضافه شد(،فهرست  به اینسال پیش از میلاد  1111

ن از چه زمانی برای اولیاین چیزها را بگوید نجوم و دین. هیچ سندی در دست نیست که 

 بار در اختیار داشتیم.

 هایوقفهشاید حتی در یکی از  -دم تاریخ های پیش از سپیدههایی از دورهدر برهه

 چونای از پیشرفت و نوآوری همباید دوره - بندانآسایش پیش از آخرین عصر یخ

ای از بخش عمده درباشد. اما  رار بودهبرقکنیم، ای که ما امروز در آن زندگی میدوره

 .شتشده، چنین چیزی وجود نداتاریخِ ثبت

به باور من، آغاز عصر مدرن مقارن است با انباشت سرمایه که در قرن شانزدهم شروع 

 علته این موضوع اساساً ب معتقدم بحث حاضر بگنجانمشد. بنا به دلایلی که نباید در 

سرچشمه ای طلا و نقره یاز آن بود، که از گنجینهها و سود حاصل افزایش قیمت

که اسپانیا از جهان جدید به جهان قدیم به ارمغان آورد. از آن زمان تا امروز،  گرفتمی

 ربار دیگها به خواب رفته بود، برای نسل گویاکه  1مرکب یقدرت انباشت ناشی از بهره

ی دویست سال به قدری است متولد شد و قدرت خود را احیا کرد. قدرت بهره مرکب ط

 تواند تصورات را دگرگون کند.که می

ز خارجی امرو هایگذاریبگذارید با مثالی مقدار این بهره را نشان دهم. ارزش سرمایه

شود. این مبلغ، درآمدی معادل پوند تخمین زده می 0.111.111.111بریتانیای کبیر حدود 

                                                      

1 .compound interest ؛ بهره بر سود یا سودِ سود؛ نوعی بهره است که در آن میزان بهره به اصل سرمایه

 .گیردگذاری، به بهره نیز بهره تعلق میهای بعدی علاوه بر اصل سرمایهشود و در نوبتاضافه می
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کنیم؛ می اشاستفاده گردانیم وبه کشور بازمیکند. نیمی از آن را درصد عاید ما می 6.7

کنیم. مرکب انباشت می یبهره ادرصد را در خارج از کشور ب 5.27نیمی دیگر، یعنی 

 افتد.سال است که چیزی مشابه این روند اتفاق می 271

های خارجی بریتانیا به گنجی گذاریتا جایی که متوجه شدم، آغاز سرمایه

از اسپانیا ربود. در آن سال وی به همراه  1711( در سال Drake) گردد که دریکبازمی

( به کشور بازگشت. ملکه Golden Hindهای چشمگیر با کشتی گلدن هیند )غنیمت

داران اصلی سندیکایی بود که تأمین مالی گروه اعزامی را بر عهده یکی از سهام تالیزاب

متوازن را  اشرا پرداخت، بودجهداشت. وی از سهم خود تمام بدهی خارجی انگلستان 

لیره نیز برای خودش باقی ماند. این پول را نیز در شرکت  01.111و چیزی در حدود  کرد

. از سود شرکت لوانت گذاری کرد که موفق شد( سرمایهLevant Companyلوانت )

سیس شد؛ و سود این بنگاه عظیم أ( تEast India Companyبود که کمپانی هند شرقی )

یم که انباشت بینگذاری خارجی متعاقب انگلستان را تشکیل داد. مید که مبنای سرمایهبو

گذاری متناظر با حجم سرمایه تقریباً درصدی  5.27مرکب  یپوند با نرخ بهره 01.111

های مختلف است، و در نهایت به مقدار امروزی خارجی انگلستان در زمان

یان ب مانگذاری خارجیعنوان مقدار سرمایهبه تررسد که پیشپوند می 0.111.111.111

پوند  111.111به بریتانیا آورد، اکنون به  1711کردم. بنابراین هر پوندی که دریک در 

  !مرکب است یتبدیل شده است. این، همان قدرت بهره

اوج آن پس از قرن  یهای فنی از قرن شانزدهم، و نقطهدوران شگرف علم و نوآوری

 - ه استم به تمام و کمال در جریان بودقرن نوزده ابتدایز شد و از هجدهم، آغا

 خودکارآلات سنگ، بخار، برق، بنزین، فولاد، لاستیک، پنبه، صنایع شیمیایی، ماشینزغال

و هزاران  ،آینشتاینسیم، چاپ، نیوتن، داروین و های تولید انبوه، تکنولوژی بیو روش

 رد.شان کند که فهرستاشهورتر و آشناتر از آنهایی که بسیار مچیز دیگر و انسان

خانه و  هبلازم بوده است جمعیت جهان، که  فراوانرغم رشد بهنتیجه چیست؟ 

، به نظر من، سطح متوسط زندگی در اروپا و ایالات متحده مجهزشان کردآلات ماشین
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صد برابر  ازاست که به بیش بوده چهار برابر شده است. رشد سرمایه در مقیاسی  تقریباً

ن رسد. و از حالا به بعد نباید انتظار چنیهای پیشین انباشت شده بود میچه در تمام دورهآن

 رشد جمعیتی را داشته باشیم.

ست ای جهان طی بیدرصد در سال افزایش یابد، تجهیزات سرمایه مثلاً دو اگر سرمایه

این را از لحاظ چیزهای  د.ونیم برابر خواهد شونیم برابر و در صد سال هفتسال یک

 نیز در نظر بگیرید. – ونقل و غیرهها، حملخانه -مادی 

ونقل در ده سال گذشته با سرعت های فنی در تولید و حملبهبودحال، درعین

 ی، تولید سرانه1727ای از تاریخ رشد داشته است. در سال تری نسبت به هر برههبیش

بود. در اروپا برخی موانع  1717تر از سال بیشدرصد  01ها در ایالات متحده کارخانه

ی بیش از فن کاراییتوان گفت که حتی می اینوجودبااند، ا را عقب نگه داشتهم یموقت

یابد. شواهدی وجود دارد مبنی بر این که تغییرات فنیِ درصد در سال افزایش می یک

ی تأثیر شدیدی زودکن است بهبر صنعت تأثیر گذاشته است، مم تاً انقلابی که تاکنون عمد

یم، تولید مواد غذایی باش کاراییبهبود  یبر کشاورزی نیز بگذارد. شاید ما در آستانه

ت. ونقل اتفاق افتاده اسو حمل صنعتی ، تولیدکاریگونه که پیش از این در معدنهمان

وانیم تمی - قدر کوتاه است که به چشم خود خواهیم دیدمنظورم آن -طی چند سال آینده 

 های انسانی که بدانچهارم تلاشکاری و تولید را با یکتمام عملیات کشاورزی، معدن

 خو گرفته بودیم انجام دهیم.

ی را رساند و مشکلات دشوارسرعت این تغییرات به ما آسیب میهمین  امروزه

تند رفت نیسگام پیش. کشورهایی که پیششان کنیممان پدید آورده است که باید حلبرای

 که شاید برخی ایمشدهبیماری جدیدی چار برند. ما درنج می مشکلات نسبتاً از این 

ش را خواهند اکرات نامبه اروهای پیشاند، اما در سالنشنیدهرا  اشاسمخوانندگان هنوز 

اعث . این به معنی بیکاری ناشی از کشف ابزارهایی است که ببیکاری تکنولوژیکیشنید: 
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بردهای رتوانیم کاشود و میستفاده از نیروی کار و افزایش سرعت آن میجویی در اصرفه

 جدیدی برای نیروی کار بیابیم.

ها بدان معنی است که این یاست. همه تطبیق ای موقت از عدماما این صرفاً مرحله

ه بینی من این است ک. پیشمشکلات اقتصادی خود را حل خواهد کردمدت درازبشر در 

زندگی در کشورهای پیشرفته بین چهار تا هشت برابرِ امروز  سطحینده طی صد سال آ

آور نخواهد بود. تصور چنین پیشرفتی شگفت ن نیزمادانش فعلی در پرتوخواهد شد. حتی 

 آید.ر نمیچندان هم احمقانه به نظ ترمراتب بیشبه، اندیشیدن به امکان پیشرفتِ اینباوجود

 
II 

طور متوسط هلحاظ اقتصادی بکنیم صد سال دیگر به فرض مانای پیشبرد بحثبگذارید بر

 .ن شودماتعجب نباید اسبابچیز هیچجا اینهشت برابر بهتر از امروز هستیم. مطمئناً 

ناپذیر به نظر بیایند. اما این نیازها در دو ها سیریدرست است که شاید نیازهای انسان

ضع واین که نظر از صرفکه  اندمطلقنا که به این مع ینیازهای -گیرند گروه قرار می

 فقط بهه اند کبه این معنا نسبی، و نیازهایی که کنیمشان میاحساس چه باشد ماننوعانهم

بالاتر قرار گیریم و خودمان را همنوعان  از شانارضای کنیم کهباشان میشرطی احساس

ه هایی که میل بدوم، یعنی آنرواقع ممکن است نیازهای نوع د. ممتازتر از آنان ببینیم

ن بالاتر زندگی همگا ه سطحچ هر چرا که ناپذیر باشند؛کنند، سیریورده میبرتری را برآ

ق صحیح طلنیازهای م یباره. اما چنین چیزی درشوندتر میبیش نیز چنین نیازهایی باشد

سد که این ربزمانی  (فکرش را بکنیمخیلی زودتر از آن که )زودی نیست؛ ممکن است به

نیازها طوری برآورده شوند که ترجیح دهیم نیروی مازاد خود را به اهداف غیراقتصادی 

 اختصاص دهیم.

کر کنید تر به آن فگیری من شوید، هر چه بیشکنم اکنون اگر متوجه نتیجهفکر می

 تر خواهید شد.مبهوت
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ز شمار و نیگیرم که با این فرض که هیچ جنگ مهمی درنگیرد من چنین نتیجه می

اله حل شود، ای صد سممکن است در بازه اقتصادی لمشک، نیابد بسیارجمعیت نیز افزایش 

مشکل  -اگر به آینده بنگریم -است که حل به نظر برسد. این بدان معنی و یا حداقل قابل
 .همیشگیِ نوع بشر نیست یاقتصادی، مسئله

است  کنندهنده است؟ مبهوتکنممکن است بپرسید چرا این موضوع خیلی مبهوت

 ، یعنیصادیاقت لمتوجه خواهیم شد که مشک -اگر به جای آینده، به گذشته بنگریم-زیرا 

-ترین مشکل نوع بشر بوده است همترین و ممبارزه برای معاش، همواره تا به امروز اصلی

 .هایشلترین شکابتدایی نه تنها نوع بشر، بلکه کل هرم بیولوژیکی از آغاز حیات در

تاً به منظور ماهی حوضوبه - ترین غرایزمانقویها و تمام انگیزه رغمهب –ترتیب، ما اینبه

ایم. اگر مشکل اقتصادی حل شود، بشر از هدف سنتی حل مشکل اقتصادی تکامل یافته

 خود محروم خواهد شد.

های واقعی زشکمی به ار ؟ اگر شخصخواهد آمدیک مزیت به حساب آیا این 

که یک مزیت باشد وجود خواهد داشت.  کم امکان اینزندگی معتقد باشد، دست

های عادی که از پی نسلانسان عادات و غرایز  طبیقبازت ام برایحال، من نگرانبااین

 .کنارشان بگذاردطی چند دهه  بسا از او خواسته شود کهچهشمار به وی رسیده و بی

را داشته  «یفروپاشی روان»امروزی صحبت کنیم، نباید انتظار یک اگر بخواهیم به زبان 

ی روانی نوعی فروپاش -ایم گویم داشتهآنچه می یدربارهای اندک تر تجربهباشیم؟ پیش

 هاشانیلیخ ای کهمند انگلستان و ایالات متحده، زنان بیچارهثروت یشایع میان زنان طبقه

که  کسانی - های سنتی خود محروم شده بودندلهمشغشان از وظایف و ثروت یواسطهبه

چون پختن و روفتن و دوختن محروم شدند، قادر وقتی از انجام ضروریات اقتصادی هم

 دیگری برای سرگرم شدن بیابند. ینبودند مشغله

ه به تا زمانی ک -آورند، فراغت شان را با عرق جبین به دست میبرای کسانی که نان

 اند.ای است که برایش بسیار انتظار کشیدهرینیشی - ش آورندادست
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 توسط خودش سروده شده است: که کهن بر روی سنگ قبر پیرزنی ینوشته

 نریزید ایماشکی بر هرگز ! برایم عزاداری نکنید ودوستان
 چرا که قرار است تا ابد دیگر کاری انجام ندهم.

 که دکردرک میراغت بودند، ف انتظارچشمچون دیگرانی که این بهشت او بود. هم

چنین  شبیت دیگری در شعر کهنیوشیدن چه لذتی خواهد داشت، کمااینوقت با  صَرفِ

 :بود

 ها با صدای سرود و موسیقی پر خواهند شدبهشت
 .واهم داشتخوانی کاری نخبا آوازاما من 

زندگی تنها برای کسانی که می توانند آواز بخوانند قابل تحمل خواهد  ،این وجودبا 

 و اما تعداد کمی ازما می توانند آواز بخوانند.  -بود

رو هبا مشکل واقعی و همیشگی خود روب اشخلقتبنابراین بشر برای اولین بار از زمان 

 ،گونه پس از فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی از آزادی خود استفاده کندهچخواهد شد: 

ه د آورد بهرنمرکب برایش به ارمغان خواه یبهرهش که علم و ااز اوقات فراغتگونه چه

 د.پذیر و خوب بزیَببرد تا عاقلانه و دل

ما را همراه با خود به سمت وفور ی همهمند و متعهد ممکن است سازان هدفپول

نده توانند هنر زندگی را زتنها افرادی که می وقتی فراوانی بیاید اما اقتصادی ببرند.

 رش دهند و خود را به ابزارزندگی نفروشند،دارند و آن را درراستای کمال مطلوب پرونگه

  قادربه لذت بردن از آن هستند.

حال، به باور من، هیچ کشور و هیچ ملتی وجود ندارد که بدون وحشت در انتظار بااین

نیم اما اش کیاد گرفته بودیم تا تل ستهامدتدوران فراغت و فراوانی باشد. چرا که ما 

لذتی نبریم. برای یک فرد عادی که هیچ استعداد خاصی ندارد، مشغول کردنِ خودْ 
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ای در خاک یا سنت یا قراردادهای اگر دیگر ریشه ای ترسناک است، مخصوصاً مسئله

 مندوردهای طبقات ثروتآرفتار و دست اگرسنتی نداشته باشد.  ییک جامعه محبوبِ

انداز آینده بسیار ناامیدکننده ، چشمرا مبنای داوری بگیریم هاننقاط جادر اقص امروزی

نبال کسانی که به د -قراولان محافظ ما هستند همان پیش - اصطلاحایشان، به زیرااست! 

ر من یرا به نظجا برپا کنند. زهستند تا اردوگاه خود را در آنی ما برای بقیهارض موعود 

لقی ارتباط یا وظیفه یا تعگونه مستقل دارند اما هیچ کسانی که درآمد-ها بسیاری از آن

ت باری شکسطور فاجعهشان پیش آمده است، بهای که برایبرای حل مسئله -ندارند

 خوردند.

ه طبیعت ب یابتازه هایاز سخاوت تربیش یتجربه قدریمطمئن هستم که ما با 

و برای  ردکخواهیم برند استفاده ه میچه امروز اغنیا از آن بهرآن بامتفاوت  ای کاملاًشیوه

کاملاً متفاوت خواهد ها آن یبرنامه باکه  خواهیم کرد ای طراحیزندگی خودمان برنامه

 .بود

بود که خواهد درون ما به قدری قوی  1آدم پیر بسیاری از اعصار که خواهد آمدبرای 

ارهای ک. ما دباشرضایتی کسب کند، باید مشغول به انجام کاری  بخواهداگر کسی 

 ندخوشحال باش فقطتا دهند انجام می امروزی مندانِچه ثروتآن رادر قیاس با خودمان

به میزان ند ی کوچکی برای انجام دادن دارکه وظایف و اعمال و کارهای روزمره

ب تمام نان را با کره چر خواهیم کرد. اما فراتر از این، ما تلاش تری انجام خواهیم دادبیش

ای به به طور گسترده ترچه بیشرالمقدور هحتیتا کارهایی که باید انجام شود - 2کنیم

تواند تا در هفته می هاشتراک گذاشته شود. زمان کاری سه ساعته در روز یا پانزده ساعت

                                                      

1 .the old Adam – های درونیکنایه از رذیلت 

2 .spread the bread thin on the butte - .کنایه از این که کارها باید میان همه تقسیم شود 
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را حل کند. سه ساعت کار روزانه کافی است تا رضایت آدم پیر  لمدت زیادی مشک

 کند. ارضادرون ما را 

اشیم. را داشته ب انشهای دیگر نیز تغییراتی وجود دارد که باید انتظار وقوعدر حوزه

وقتی انباشت ثروتْ دیگر از اهمیت اجتماعی بالایی برخوردار نباشد، تغییرات بزرگی در 

خود را از بسیاری از  قادر خواهیم بودهای اخلاقی به وجود خواهد آمد. ما دستورالعمل

 بدین اند برهانیم وبر زندگی ما بختک انداختهت اسدویست سال اخلاقی که اصول شبه

های انسانی را تا حد بالاترین فضایل ارتقا دهیم. یندترین ویژگیآطریق برخی از ناخوش

. را به دست آوریم اشارزش واقعی با ،ی پولینگیزهاجرأت ارزیابی  قادر خواهیم بودما 

رای کسب ای بمثابه وسیلهاز عشق به پول به متمایز –دارایی یک عشق به پول به عنوان 

 بیماری خطرناکنوعی  ،شودبا واقعیت خود شناخته می – های زندگیها و واقعیتلذت

های یبا دستی لرزان به متخصصان بیمارکه مجرمانه و نیمه بیمارگونهمنفور، با امیال نیمه

های اقتصادی تماعی و شیوههای آداب و رسوم اجگونه یهمه. شودتحویل داده میروانی 

 ونو امروزه چ گذارنداقتصادی تأثیر می هایهها و جریمکه بر توزیع ثروت و پاداشرا 

به  دیند و ناعادلانه باشنآهر قدر هم که ناخوشند شدت مفیددر ارتقای انباشت سرمایه به

 .بگذاریمخواهیم بود که کنار آزاد سرانجام  ایمکرده شانای که شده حفظهر هزینه

ناپذیری وجود دارند که البته که همچنان افراد زیادی با هدفمندی شدید و سیری

یابند. که جایگزین قابل قبولی برای آن بمگر این -کورکورانه به دنبال ثروت خواهند رفت 

ها ندارند. زیرا ما باید با اما باقی مردم دیگر هیچ اجباری برای تشویق یا تحسین آن

ری نسبت به آنچه که امروز داریم و طبیعت به درجات مختلف تقریباً به کنجکاوی بیشت

را بکاویم. منظور از هدفمند بودن « یهدفمند»واقعی این مشخصات  همه ما بخشیده است،

ین ا تر نگران نتایج اقدامات خود در آینده دور هستیم تا کیفیتاین است که ما بیش

همواره در تلاش « هدفمند»مان. انسان افها در محیط اطریا تأثیرات فوری آن اقدامات

در طی زمان، یک جاودانگی موهوم و جعلی  اعمالش دراست تا با قرار دادن علاقه خود 

 اش را دوستهای گربهاش را دوست ندارد بلکه بچهتأمین کند. او گربهها آنرا برای 
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دارند  ها وجودتا گربه هایش را، وگربههای بچههایش که بچهدارد، و در واقع نه بچه گربه

این روند ادامه خواهد یافت. برای او مربا مربا نیست، مگر اینکه مربای فردا باشد نه امروز. 

کند تا عمل خود را برای بنابراین همیشه با حواله دادن مربای خود به آینده، تلاش می

 جوشاندن آن جاودانه نماید.

 ( را به خاطرتان آورم:Sylvie and Brunoبگذارید پروفسور داستان سیلویه و برونو )

 .«قربان! فقط خیاط و صورتحساب ناچیز شما»صدایی مهربان از پشت در گفت: 

م، توانم حسابم را صاف کنآه! بسیار خب! به زودی می»پروفسور به کودک گفت: 

در حال صحبت بود که « شود؟اگر ممکن است یک دقیقه صبر کن. امسال چقدر می

 د.خیاط داخل ش

گذرد و حسابت دو برابر شده و چند سال می»خیاط با کمی ترشرویی جواب داد: 

شود. بله، دقیقا همین دو هزار پوند می هممقدارش  خواهم.گمانم پول را همین الان میبه

 «قدر.

ن مقدار کم هماکه همیشه دست انگار برد وپروفسور در حالی که دست به جیبش می

 یک شود. اما آیا دوست نداری کهخب، چیز زیادی هم نمی»فت: پول در جیبش دارد گ

خواهی  دقدر ثروتمنهدست آوری؟ فکر کن که چ سال دیگر صبر کنی و چهار هزار تا به

 «توانی با آن برای خودت پادشاهی کنی.شد. چرا که اگر بخواهی می

 ه نظر خوبخواهم پادشاهی کنم یا نه. اما بدانم که مینمی»مرد متفکرانه گفت: 

 «خواهم منتظر بمانم.آید. آه، ای پول! خب، فکر کنم میمی

 «آیی. خداحافظ آقا!خواهی! به نظر آدم عاقلی میالبته که می»پروفسور گفت: 

آیا »بست از او پرسید:  را خروجی بدرپس از رفتن خیاط سیلویو به محض اینکه 

 «واقعا مجبور خواهی بود آن چهار هزار پوند را بپردازی؟

هرگز فرزندم! او تا زمان مرگش به این کار ادامه خواهد »تأکید گفت: پروفسور با 

 «ارزد که یک سال صبر کنی و دو برابر پولت را به دست آوری.دانی؟ همیشه میداد. می
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در قلب  قرار دادن جاودانگی برایترین تلاش را شاید اتفاقی نباشد که نژادی که بیش

و  مودنمرکب  یای بنا نهادن اصول بهرهاش را برترین تلو جوهر ادیان ما انجام داد، بیش

 ویژه عاشق این هدفمندترین نهادهای بشری بود.به

ن اصول تریترین و مشخصبینم تا به برخی از مطمئنبنابراین من خودمان را آزاد می

ربا  یلبهکه مطاکه طمع نوعی فساد است، ایناین –های سنتی بازگردیم ذهب و فضیلتم

نهند ای میبه مسیر فضیلت پ دوستی ناخوشایند است، و کسانی حقیقتاًگناه است، و پول

ارزشمند  هایلهوسبار برای همیشه اهداف را بیش از تر به فردا بیندیشند. ما باید یککه کم

 بدانیم و خوب بودن را به مفید بودن ترجیح دهیم. 

 ؛نهیم برند ارجکسانی راکه به خوبی و بافضیلت از ساعت و روز خود لذت میباید 

ن که نه های روی زمیتوانند مستقیما از هر چیزی لذت ببرند، زنبقاشخاصی مطبوع که می

 چرخند.هدف به دور خود میاندازند و نه بیخود را به سختی می

ها نرسیده است. حداقل برای صد سال دیگر باید برای هار! هنوز موعد این چیزاما زن

عدالت خلاف قاعده است و نادرستی منصفانه نیست چون  خود و دیگران وانمود کنیم که

طمع و ربا و احتیاط باید برای مدتی خدایان ما  نادرستی مفید است و عدالت چنین نیست.

 توانند ما را از دالان ضرورت اقتصادی به سمت روشنایی سوق دهند.باشند. فقط آنها می

ین تغییر ترنخواهد بود و بزرگ بنابراین من در انتظار روزهائی هستم که خیلی هم دور

ها نه این یاما البته که همه .سطح کلی اتفاق خواهد افتاد در شرایط مادی زندگی بشردر

در حال  فرایندتدریج اتفاق خواهد افتاد. در واقع، این ناگهانی، که به وفانتهمچون یک 

. روند امور صرفاً بدین صورت خواهد بود که طبقات و نیز در حال انجام استحاضر 

تری وجود خواهند داشت که مشکل ضروریات اقتصادی عملاً چه بزرگهای هرگروه

هنگامی رخ خواهد داد که این شرایط چنان  مهمها برطرف شده است. تفاوت میان آن

زمانی را زیشخص نسبت به همسایگانش تغییر یابد.  یماهیت وظیفه که شودمی عادی

خص خود ش که دیگر برای خواهد ماند دیگران منطقی باقی خاطربهادی صاقتهدفمندی 

 نباشد. منطقی
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توانیم طی آن به هدف سعادت اقتصادی مد نظرمان دست یابیم، تحت سرعتی که می

مان برای کنترل جمعیت، عزم ما برای جلوگیری از جنگ و کنترل چهار چیز است: توان

ی مورد ی که به درستاختلافات داخلی، تمایل ما به اعتماد به علمی کردن مدیریت مسائل

ما ثابت  اش با تفاوت بین تولید و مصرفنرخ انباشتی که میزان اند، وتوجه علم قرار گرفته

راحتی رسد مورد آخر با فرض تحقق سه مورد ابتدایی، بهکه در نهایت به نظر می است

 قابل دستیابی باشد.

ای هنره یهو تجربمان، در تشویق ی مقدمات سرنوشتحال، در تدارک آهستهدرعین

 هایی در راستای هدف، هیچ آسیبی متوجه ما نخواهد شد.زندگی و نیز انجام فعالیت

یابی اقتصادی را بیش از حد ارز یویژه نباید اجازه داشته باشیم که اهمیت مسئلهاما به

تر و دارای اهمیت پایدارتر را قربانی اهداف احتمالی نماییم. این کنیم، یا مصالح بزرگ

تصاددانان باشد. اگر اق - تخصصی همچون دندانپزشکی -ن امتخصص یع باید مسئلهموضو

ی خواهد بشناسانند، عال کانپزشدندان عنوان افراد فروتن و صالح دربتوانند خودشان را به

 شد!
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