
  

 

 

 

 

 

 نامرئی دست نظریه

 (آزاد بازار اقتصاد االهیاتی مبانی)

 

د اسماعیلیسعی ینوشته  

 

 

 اقتصاد فریب

اقتصاددان  کیخود را به دست  هرگز»گوید: می "اقتصاد به زبان خودمان "جیم استنفورد در دیباچه کتاب 

است. به عبارت  زیرازآم یحت وه کنندجیگ ،یموضوع فن کیکنند که علم اقتصاد یمردم فکر م شتریب دینسپار

 اما .هااقتصاددان جز ستندین یمتخصصان کس نیواگذار شود. و ا متخصصان به دیاست که با یموضوع گر،ید

 است نیا یعلم اقتصاد درباره قتی. در حقباشد کامال رک و پوست کنده یستیآن است که اقتصاد با تیواقع

شود و سرانجام یم عیچگونه توز میکنیم دیآنچه تول م،یکنیم دیتول یزیچه چ م،یکنیکه چگونه کار م

انجام  یچه کار یکس است که چه نیا ی. علم اقتصاد دربارهمیکنیاستفاده م میاکرده دیچگونه از آنچه تول
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آلن  مزیجدر همین کتاب نقل قولی از  1«کندیبا آن چه م و آوردیبه دست م یزیچه چ یدهد، چه کسیم

هدف از مطالعه علم »شود: آمده است که در آن عنوان می (1960متولد اقتصاددان بریتانیایی، ) نسونیراب

های اقتصادی به دست آوریم، بلکه یادگیری اقتصاد این نیست که یک رشته جواب حاضر و آماده برای پرسش

 2«این موضوع است که چطور فریب اقتصاددانان را نخوریم!

ی به صالح مردم است، حت یزیدانند چه چیاند که میاقتصاددانان مدع »د: دهاستنفورد چنین ادامه می

 یهایژگیو یشخص ثروت و انباشت یباورند که رقابت، نابرابر نیها بر ااقتصاددان . »3«از خود مردم بهتر

اکثر اقتصاددانان به یک مدل و تفسیر خاص و »  .4«هستند ایو پو کارا اقتصاد کیو مطلوب  ،یعیطب ،یاصل

اند. این مدل و تفسیر به همان متمایل -شودکه علم اقتصاد نوکالسیک نامیده می –استثنایی از علم اقتصاد 

تر اقتصاد نوکالسیک در اواخر قرن نوزدهم صرفا ست، ایدئولوژیک نیز هست. به عبارت دقیقا اندازه که علمی

ی از اظهارنظرها یاو در خدمت اثبات مجموعه کردداری، که برای دفاع از آن رشدنظام سرمایهبرای تبیین نه 

 ییادعا که صرف داشتن دارا نیا رینظ. مغرضانه است یاسیو از نظر س یواقعریآشکارا غ ب،یو غر بیعج

شود یپرداخت م اش پولیدیتول تیادعا که به هر فرد براساس قابل نیا ایاست.  خود مولد یبه خود ،یمال

  .5«ندارد وجود عمال یکاریادعا که ب نیا یحت ای

های دیدگاه و از آنجا کهگردد برمی 6در علم اقتصاد به آدام اسمیترویکرد فوق ی هانمونه ترینمهم یکی از

 ،دننقش پررنگی در زیست روزمره ما دار که های اقتصادی دست راستی استظریهن بنیان همچنان اصلی او

 از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

 

                                                           
 .11(: 1392استنفورد ) : 1
 .12 :: همان 2
 .13 :: همان 3
 .15 :: همان 4
 .14 :: همان 5

6 : Adam Smith (16 June  1723 – 17 July 1790) 
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 عمومی منفعت و داریسرمایه

 را در باال دست ،ه ایراناز جمل جهان تمامدر  علم اقتصاد جریان اصلی )مدافع نظریه بازار آزاد(امروزه 

 یاقتصاد یستاد هماهنگ ریدبو مدرس دانشگاه ، ایرانی اقتصاددانهای اقتصادی دارد. مسعود نیلی نظام

 ماتیتصم خود هستند و یهاتیکسب منافع و مطلوب یدر پ یآحاد جامعه وقت» نویسد:میدولت دوازدهم 

 کی جادیا ریدر مس ]تاکید از من[ خودخودبهکنند یها و اهداف خود اتخاذ مرا بر اساس خواسته یاقتصاد

 دست از اصطالح ندیفرا نیا یچگونگ حیدر توض تیدارند. اسمیگام بر م نهیکار آمد و به ینظام اقتصاد

کند یها و اهداف خود عمل مکسب خواسته یدر پ یفرد یکند. وقتیاستفاده م( Invisible hand) یینامر

 و ابدیصورت تحقق  نیبه بهتر یشود منافع جمعیباعث م یموجود در نظام بازار آزاد و رقابت یینامر دست

جامعه  به است که افراد آگاهانه در صدد منفعت رساندن یاز وقت شیتحقق منافع کل جامعه، به مراتب ب نیا

 وی منافع فرد یهماهنگ یدر باب چگونگ]تاکید از من[  یفلسف هینظر کیدر واقع  یباشند. دست نامرئ

 . استکننده عرضه و تقاضا در بازار هماهنگعامل  همچنین اسمیت ییدست نامر. 7«است یمنافع جمع

وام  9استادش هاچسون 8"دست راهنمای"که از اصطالح استعاره را  نیا و اخالق بود لسوفیف تیاسمآدام 

و اما درآمد ساالنه ... »: . او نوشتبرددر کتاب چهارم، فصل دوم، پاراگراف نهم ثروت ملل به کار  بودگرفته 

ارزش  نیهم قاًیدق ایساالنه صنعت آن  دیبا ارزش قابل مبادله کل تول یمساو قاًیدق شهیهم معههر جا

                                                           
 .87(: 1397: نیلی ) 7
های جمعی، به پیدایش کرد. کوشش او بر آن بود تا نشان دهد که ایجاد هماهنگی بین فعالیت استفاده« دست راهنما» از اصطالح هاچسون در فلسفه اخالق خود:  8

نظمی ج و بیهرج و مر دچار معموالهای فردی خود ممکن است قادر به تشخیص چنین وضعیتی نباشند. جامعه کند، در حالی که افراد در فعالیترفاه عمومی کمک می
وب اجتماعی حاصل کنند که از نظر اخالقی مناسب بوده و از آن نتایج مطلسلیم، بدون آنکه قصدی داشته باشند، تصمیماتی اتخاذ می و افراد با داشتن عقل شودنمی
ه دنبال آید. اسمیت نیز بدر امور انسانی است، به دست می« دست راهنما»گیرد که تصمیمات غریزی از طریق دخالت الهی که همان شود. هاچسون چنین نتیجه میمی

ن نتیجه ، این جوهر را در حس خیرخواهی بشر یافت و به ای«نظریه احساسات اخالقی»دهد؛ اسمیت در جوهری بود که ساماندهی نظام جامعه بشری را صورت می
رد؛ این جوهر انگیزه ی دیگر درک و معرفی کارسید که حس خیرخواهی بشر، مایه انتظام و سامان امور جامعه است؛ اما در ثروت ملل، آدام اسمیت این جوهر را به گونه

نامرئی  ک دستیبخشد، پیگیری منافع شخصی است که از طریق شمار میان افراد را در جامعه نظم و سامان میطلبی بشر بود. از نظر اسمیت، آنچه مبادالت بیمنفعت
 .شوندمیهدایت 

9 :Francis Hutcheson (8 August 1694 – 8 August 1746) 
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 یرا برا اشهیهم سرما کندیتالش م تواندیکه م ییاز آنجا که هر فرد تا جا ن،یآن است. بنابرا یامبادله

 دایارزش را پ نیشتریب داتشیکند که تول تیهدا یو هم آن صنعت را طور ردیبه کار گ یداخل داتیتول

نه  یشخص نیشود. عموماً چن شتریممکن ب یتا درآمد ساالنه جامعه تا جا کندیم یکنند، بالضروره کار

تنها  ی. قصد ودهدیم شیمنافع را افزا نیکه تا چه اندازه ا داندیرا دارد و نه م یمنافع عموم شیقصد افزا

و با اداره کردن  یدر برابر صنعت خارج یصنعت داخل زا تیحما قیخود است اما از طر یبرا تیامن جادیا

روند،  نیاست و در ا شیخو یدیتنها به فکر عا یکند. و دیارزش ممکن را تول نیشتریصنعت بدانگونه که ب

برسد که هرگز قصد آن را  یتا به مقصود کندیم تیاو را هدا یدست نامرئ کی ،سایر افراد جامعههمانند 

 .10«نداشته است

 .کندیم لیتبد را به ضد خودش یخودخواه یدارهیکه سرما کندیرا مطرح م متناقض مفهوم نیا تیاسم

کند که با خودخواه یم نیتضم تیاسم نیبنابرا .کندیرا مورد توجه قرار داده و به آنها خدمت م گرانید

 تیاسم .11میشویهمنوعان م ریسا یبرا ریخ یهیدر واقع ما ،یدارهیسرما بودن در چارچوب روابط مالکیت

 شود(وری و ثروت می)که منتج به افزایش بهره کار میتقس یریو به کارگ هیسرمای انباشت خصوص نیب

 لهیخودخواهانه بوس هایرفتارکند که ی خود میادعا ای برای ایننهیزم کند و آنرا بدل بهمیارتباط برقرار 

کند نمی ارائه باره نیدر ا ینییتب چیاما او ه .شوندمنتج می یعمومی به سودآور یدارهیسرما یروابط اجتماع

داران هیو سرما کارگران که ییخواهد شد. از آنجا یاستاندارد زندگ عمومی شیافزاباعث  کار میتقسچگونه  که

دستمزد،  شیوجود ندارد که با افزا یلیداران دلهیسرمای شوند، برایرقبا ظاهر م ایدر بازار به عنوان دشمنان 

داران هیسرما لهیوسبه یشوند. دنبال کردن نفع شخص میکارگران سه بارا  کار یوربهره شیافزا ثروت ناشی از

گسترده  یمنافع اجتماع یبرا را یابالقوه تیکار، ممکن است ظرف میتقس شیو افزا هیانباشت سرما طریق از

                                                           
10 :Smith (2007) :349 
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ثروت  عیتوز راستای در هیتواند با انحراف از انباشت سرمایم کل، تنها کیاما جامعه به مثابه  .کند جادیا

 .12دست یابدبالقوه  منافع نیابه شده،  جادیا

 دگرخواهی به خودخواهی تبدیل مکانیسم

ارزش -(GDP)یناخالص داخل دیکه شاخص تول دید یگرانلیتحل انیدر م توانیرا م تیامروزه استدالل اسم

 نیرا مهمتر -یک سال یکشور ط کی یشده در داخل مرزها دیتول ییکاالها و خدمات نها یتمام یپول

وجود  ینیچه تضم میبپرس تی. اما اگر از اسمدانندیم یاقتصاد یهایابیو ارز هالیو تحل هیدر تجز ریمتغ

پاسخ خواهد  نیچن ابدی شیشود که سهم همگان از آن افزا میتقس یشده جور شتریدارد که ثروت کل ب

از  شیکس ب چیچشم بزرگتر از شکم است در مورد ه دیگویو روزمره که م انهیالمثل عامضرب نیا» داد: 

دهقان  کیاز  شیب یزیشکمش ندارد و چ تیبا ظرف یتناسب چیو حصر او ه حدیب الی. امستیارباب صادق ن

م کند که در یتقس یکسان انی[ را در مشیها]داشته هینخواهد برد. او مجبور خواهد شد بق بینص یمعمول

را  یکه امورات کاخ یاند؛ کسانبوده لیمصرف کند به نحو احسن دخ تواندیکه م یتدارک آن مقدار اندک

را فراهم  زهایرکه وسائل و خرده یو کسان کنندیدر آن مصرف گردد رتق و فتق م دیمقدار اندک با نیکه ا

 زانیبه همان م قایو دق برندیم یسهم اربابهمه آنها از تجمل و رفاه  بیترت نی... به ا کنندیم یو سامانده

 باً یتقر نیو عدالت ارباب توقع دارند. محصوالت زم تیاز انسان جهتیکه ب ابندییدست م یزندگ جتاجیاز ما

فقط  زهایانبوه چ انی. ثروتمندان از مدهدیمرا  که قادر به حفظ آنهاستمخارج آن تعداد ساکن  شهیهم

و  کنندیمصرف م ریاز افراد فق شتریب ی. آنها فقط اندککنندیرا انتخاب م ترندعکه گرانبهاتر و مطبو ییآنها

رغم آنکه تنها خودشان هستند، به یدنبال راحترغم آنکه فقط بهبه شان،یذات یو آزمند یرغم خودخواهبه

 انخودش ریناپذیریخودخواهانه و س الیام یهدفشان از به زحمت واداشتن هزاران نفر از کارگرانشان ارضا

تا  کندیم تیرا چنان هدا شانیا یدست نامرئ کی. کنندیم میخود را با فقرا تقس یهایاست، ماحصل ترق

                                                           
 .55-54(: 1391: فولی ) 12
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 میساکنان آن تقس انیبه نسبت برابر م نیکنند که اگر زم عیرا درست به همان نحو توز یزندگ جتاجیما

 نی. او ا13«کنندیبا منفعت جامعه رفتار م قبدانند، مطاب نکهیبدون قصد و بدون ا ب،یترت نیشده بود. و به ا

 حیتشر یو برا "یاحساسات اخالق هینظر"در کتاب  1759در سال  ییمفهوم دست نامر فیبند را در توص

 . استکرده ریدرآمد تقر عیتوز

 او .کند درک که نیست صالحش به یا کندنمی درک را مصرفی ارزش و ارزش میان تفاوت گویا اسمیت

 تولید ثروت ماندهباقی و شودمی ارضا اینقطه در ثروتمندان روانی و جسمانی نیازهای که کندمی استدالل

 ثروت شدن سرازیر یا اقتصادی نشت نظریه توضیح برای تحلیل این از او .رسید خواهد سایرین به شده

(Trickle-down) نفوذ پی در شود، بیشتر ثروتمند افراد درآمد هرچه باور این به بنا .کندمی استفاده نیز 

به .برد خواهند سود اقتصادی لحاظ از اشخاص یهمه جامعه، هایبخش تمامی در هاآن ثروت و درآمد

 حتی استداللی چنین .شودمی فقرا (شکم کردن سیر و) رسانیخدمت سبب اغنیا پرستیشکم دیگر عبارت

 درآمد از میزان هر که داریسرمایه به برسد چه باشد صادق تواندمی بدوی تولید هاینظام مورد در زحمت به

 شیوه این نهایی هدف اساسا و است انباشت قابل او بانکی هایحساب در و ارزش قالب در فرد یک ثروت و

 فاقد شده تولید ثروت که درجایی و مصرف، نه و است انباشت منظور به تولید آن، ممیزه خصلت و تولید

 که را محصوالتی دارانسرمایه .شودمی نابود کرد، انباشت ارزش قالب در راآن نتوان و باشد ایمبادله ارزش

 فرد ایدرونی ضرورت هیچ درواقع د.ریزنمی دریا به بلکه کنندنمی تقسیم دیگران بین بفروشند توانندنمی

 ثروتمند فرد شکم و بانکی حساب گرفتن یکیهد. دنمی سوق فقرا بین ثروتش تقسیم سوی به را ثروتمند

 مختلف تقریرهای در گرایش این .است دارانهسرمایه تولید شیوه زدن جا منصفانه برای هدفمند ایمغالطه

 توصیف به کلی، طور به انسانی کنش منطق توضیح با کوشندمی آنها دارد، رواج بسیار آزاد بازار اقتصاد از

                                                           
13 : Smith. (1869(: 163 
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 از برآمده مارکس گفته به نه و بزنند؛ گره انسانی ذات قسمی به آنرا و برسند داریسرمایه در کنش منطق

 .دارانهسرمایه تولید منطق

فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی  »دهد: اسمیت در ثروت ملل چنین ادامه می

هستند که واقعاً به  یتر از زمانجامعه ثمربخش یکردن منافع خود برا نبالبه وجود نخواهد آورد، افراد با د

اقتصاد  نوبلجایزه  و برنده برجسته آمریکایی ریاضیدان15. جان نش14«به جامعه باشند دندنبال منفعت رسان

شما وابسته  هایانتخابگوید را ارائه کرد. تعادل نش میتعادل در پاسخ به ادعای اسمیت و پیروانش نظریه 

های مهم اقتصادی گیریاساس تصمیم اهسال ا ایده اسمیت کهاو در تقابل بدیگران نیز هست.  هایبه انتخاب

 گوید:، میشودهای درس اقتصاد به عنوان بنیاد علم اقتصاد و یک اصل کامل تدریس میو در کالساست 

 .«شوند که هرکس آنچه را که برای خود و گروه بهترین است، انجام دهدبهترین نتایج موقعی حاصل می»

ها گسترش داد و نشان داد که اگر افراد همکاری کنند و نفع گروه را نیز ا در نظریه بازیاو مسئله همکاری ر

ها نظریه بازینش در یابند. در نظر داشته باشند، به بیشترین منافع و سود برای خود و گروه دست می

 ده رسد.کرد و به نتیجه یاد ش سازیمدل را هایی را که در آن منافع افراد در تضاد استموقعیت

با مسئله فقر و  این دوبرخورد  نحوهبودند. 17و ریکاردو 16اخالف بالفصل اسمیت در اقتصاد سیاسی مالتوس

 مالتوس، . در چشم اندازابدیتواند به آنها دست یم تیدهد که مغالطه اسمیم نشان را ییهاکرانه ،یرخواهیخ

ی رخواهیکند. در نگاه او خیرا بدتر م فقر مشکل یحت ای دیافزایفقرا، خود بر مشکالت م یبرا یرخواهیخ

، مرگ و میر کنند یابیخود را بازنکردن بتوانند  کاربه رغم  یحت شود آنهاباعث میکارگران  در حق

دستمزدها و کاهش استاندارد باعث نزول  و در رقابت با هم کودکانشان کمتر شود، جمعیتشان افزایش یابد

 یتقابل شوددر این رویکرد تالش میاست.  تیاسمرویکرد گونه استدالل کردن، مشخصه  نیاشوند. ی زندگ

                                                           
14 : Smith. (2007): 349 
15 : John Forbes Nash Jr. (June 13, 1928 – May 23, 2015) 
16: Thomas Robert Malthus (13/14 February 1766 – 23 December 1834) 
17: David Ricardo (18 April 1772 – 11 September 1823)  
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 آن میرمستقیمند غاثرات نظام وفقر(  یهابیآس دهندهنیتسک یرخواهیعمل )خیک  یاثرات فور نیب

این نتیجه حاصل  و همواره ترسیم شود (فقرا یاستاندارد زندگ سطح آمدن نییو پا تی)گسترش جمع

 گران،یبه د میو کمک مستق بیو غر بیعجی منطق اخالق نیبه منظور مقابله با ا یهر تالشد که شومی

 .18است شکست بازار محکوم به نیتحت قوان

  اقتصاد بازار آزاد رویکرداعتبار علمی 

 هایکه بیانگر منطق اقتصادc-m-c 19 فرمول بینیممی پیروانش و اسمیت از که هاییتحلیل تمام در

 آنها د.شومی زده جادهد، که منطق رفتار سرمایه را نشان می m-c-m 20 ’جای به داری استپیشاسرمایه

 یا چوپان شکارچی، دو آن در که دارند، انتزاعی هایوضعیت در مبادله از هاییمثال آوردن به وافری عالقه

 واگذار دیگر طرف به دارد برایشان کمتری )ارزش مصرفی( مطلوبیت آنچه بدوی قبیله یک درون گیرماهی

 تعارض در و غیرواقعی هاییمثال .کنندمی دریافت او از را است بیشتر برایشان مطلوبیتش آنچه و کنندمی

 سرحدات در که روستا یا قبیله خود افراد میان نه آنها در دادوستد که اولیه قبایل در مبادله ماهیت با حتی

می و. ادارد مبرم نیازی هاافسانه این همه به آزاد بازار مدافعه اقتصاددان اما. دادمی رخ قبایل سایر با و آن

 نه کند، معرفی برد-برد بازی یک آنرا آزاد هایسوژه میان دلبخواهی عملی عنوان به مبادله توصیف با کوشد

آنرا به هایش چیزی که اقتصاد مرکانتلیستی با تمام ضعف ت.اس بازنده ناچار به آن سوی یک که ایبازی

اشتباه علمی اقتصاد بازار آزاد ترین اهمیتاین نخستین و شاید با .کرددرستی دریافته بود و به آن اذعان می

 است. 

                                                           
 .113(: 1391: فولی ) 18
افتد و ارزش از کالبد کاال خرید اتفاق می c-mفروش و در  m-cکاال( ناظر به مبادله یک کاال با کاالی دیگر به میانجی پول است. در -پول-)کاال c-m-cفرمول :  19

 دهد.افزایی رخ نمیکند اما ارزشبه کالبد پول و بالعکس جهش می
افزایی شود و به منظور ارزششود. پول در این مسیر بدل به سرمایه میخرید برای فروش و کسب پول بیشتر انجام میپول بیشتر( -کاال-)پول m-c-m’در فرایند :  20

« نشدهکار پرداخت»و به یمن  ’cبه  cکاال به پول، اما در مرحله میانی که ساحت تولید است با تبدیل  ’c-mشود و در پول به کاال تبدیل می m-cافتد. در بکار می
 شود.اضافی خلق میارزش
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 یعنی ندکه بدان قائل مبادلهآن شکل از  منطقوقتی  افتندمی عجیبی دردسر به ادآز بازار اقتصاد هواداران

c-m-c  مبادله، هر سو یک از .دهندقرار می ،هستند آن واضع خود که، ارزش بنیان کارـ نظریهرا در کنار 

 چگونه که است این آیدمی پیش که سوالی .است مبادله از ناشی سود دیگر سوی از و است برابرها دادوستد

 متفاوت مطلوبیت سراغ به خود پاسخ نخستین در آنها کند؟ سود تواندمی کسی برابر، چیز دو دادوستد اثر بر

 دست به مبادله حین در کهدانند می جدیدی مطلوبیت از ناشی را فرد واقعی سود و روندمی افراد نزد کاالها

 معروف ماهیگیر مثال) دهدمی رخ c-m-c  یا c-c دادوستد با فرمول در که اتفاقی همان یعنی است، آورده

 بخاطر صرفا کسی داریسرمایه نظام در که است واضح پر اما ،(آیدمی کارشان همین به بدوی ایقبیله در

 میزان کاالها جابجایی و تولید واسطه به است قرار و کندنمی مبادله و تولید آنرا کاال یک مصرفی هایارزش

 از قبل که باشد ارزشی از بیشتر دارد چنگ در مبادله از بعد که ارزشی یعنی د.یاب افزایش نیز فرد سرمایه

 .است داشته آن

ارایه که مواقعی در کنندمی استدالل و روندمی تقاضا و عرضه بحث سراغ به فوقدر مواجهه با واقعیت  نهاآ 

 شرایط از تواندمی است آن عرضه از بیش کاالیش برای تقاضا که گیردمی قرار موقعیتی در کاال یک کننده

 برای که ایهزینه از بیش یعنی آن، واقعی ارزش از بیش قیمتی به را کاالیش و کند استفاده آمده پیش

 تعادل عدم از ناشی و استثنایی وضعیت یک دارسرمایه بردن سود استدالل این به بنا .بفروشد کرده، تولیدش

 .بزند جیب به سود تواندنمی داریسرمایه هیچ تعادل به نزدیک یا تعادلی شرایط در و است تقاضا و عرضه در

 با او .شودمی "کمیابی" مفهوم دامن به دست وا ره را ارزش بنیان کارـ نظریه آزاد بازار مدافع اقتصاددان

 .کندمعرفی می آن، تولید برای الزم اجتماعا متوسط کار نه و اش«کمیاب»  را کاال هر ارزش معیار کار این

 سود کسب پدیده که چرا است، اقتصادی سازوکارهای از همگان دریافت با تضاد در غایت به هم تحلیل این

 از ناشی و غیرواقعی مارکس استدالل به بنا هم و است، استثنایی نه و رایج امری اقتصادی هایبنگاه توسط

 از بیش ارزشی توانسته ظاهر به فروشگران فرد ت.اس بازار پدیداری درسطح امور توصیف به کردن بسنده
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 موجب زده جیب به او که سودی سو یک از دهدمی نشان مارکس اما کند تصاحب را داشت سابقا که آنچه

ارزش هیچ ایجاد به منجر دیگر سوی از و شودمی خارج جیبش از نهایت در و شده کاالها سایر قیمت افزایش

 به او کاالی اگر. 21دهدمی تغییر را ارزش قبلی مقدار همان توزیع نحوه تنها او عمل شود،نمی نیز ایتازه 

 آن دست در موجود ارزش مجموع و بود نقد پول تومان 60 صاحب خریدار و داشت ارزش تومان 40 واقع

 کرده قالب خریدار به تومان 50 تومان، 40 جای به را کاالیش فروشگران کهحال شد؛می تومان 100 دو

 پول تومان 10 و تومان 40 واقعی ارزش با کاالیی خریدار، و است شده نقد پول تومان 50 صاحب او است،

 .است تومان 100 همچنان مبادله این از پس موجود ارزش مجموع .دارد نقد

 چارچوب در را سود تولید کندمی تقال و دهدمی گوییتناقض همه این به تن آزاد بازار تئوری چرا اینکه دلیل

 ساحت در بلکه بازار در نه را دارسرمایه سود مارکس همچون اگر که است آن کند توجیه بازار نظام و مبادله

 آزاد بازار نظام به ماندن وفادار طریق از همگانی نفع تحقق بر مبنی خود مدعیات تمام از باید بجوید، تولید

 توسط سود کسب نحوه توضیح کندمی اثبات سرمایه اول جلد چهارم فصل در مارکس. بشوید دست

 توضیح قابل مبادله منطق با که آیدمی جایی از سود و است ناممکن بازار مناسبات مبنای بر دارسرمایه

 نیروی ایمبادله ارزش اختالف اتکای به آن در که کرد، جستجو تولید نهانخانه در باید را سود منشا .نیست

 مارکس تحلیل پذیرفتن اما .شود م ایجاد اضافی ارزش تولید، ساحت در آن مصرفی ارزش و بازار در کار

 وسایل) سرمایه صاحب قطب یک دارانهسرمایه تولید شیوه در که هست نیز موضوع این پذیرفتن مستلزم

( ندارد فروش برای چیزی کار نیروی جز که) کار نیروی صاحب قطب از را ارزش که دارد وجود (تولید

 پرداخت او به 22مزد قالب در کار نیروی بدن از شده استخراج ارزش از بخشی شودمی معلوم. کندمی استخراج

 در .شودمی تصاحب سرمایه صاحبان توسط سود، عنوانبه اضافی ارزش قالب در آن دیگر بخش و شودمی

 مضحک و دشوار بس کاری داریسرمایه نظام چارچوب در همگانی نفع علمی و عقالنی توجیه شرایطی چنین

                                                           
 .186( :1396: مارکس ) 21
 ت.اس خاص عرف یا جامعه یک درش بازتولید برای الزم معاش وسایل ارزش با برابر یعنی ،آن ایمبادله ارزش معادل حالت بهترین درمزد کارگر :  22
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 نخست و. اکندمی رو را اشاالهیاتی ترفندهای آزاد بازار مدافع هوشمند اقتصاددان که جاست همین .شودمی

 .کند معرفی آن تکوینی شروط و علل مثابه به را فرایند یک نتایج کوشدمی علت جای به معلول زدن جا با

امور دلیل ایجاد  آنرا و تاباندبازمی را داریسرمایه شده محقق سطح ،وضعیت این مقوم علل تشریح جای به او

می حاصل برابرها مبادله اثر بر چگونه دارسرمایه سود بگوید آنکه بجای ترتیب بدین .خواندمی کنونی واقع

 زمین بهره ها و نیزدستمزد و تولید وسایل پول از اعم تولید هایهزینه دارسرمایه وقتی گویدمی ما به شود

ها در اقتصاد بازار آزاد تبییناز این دست  ت!اوس سود ماندمی برایش آنچه پرداخت، را هاهزینه سایر و وام یا

 بسیار است.

کوشند چیزی را بدان پردازانش میو نظریه های فراون استتناقضدر عمل و نظر دچار  این نظام اقتصادی 

ه باید با دردسری رشیوه تولید هموال این . در ساحت عمفاقد آن است واقعیتنسبت دهند که در 

تکنولوژی مورد استفاده خود را  پیوسته بایدهر تولیدکننده سو  پنجه نرم کند. از یک و ماندگار دستدرون

 ارتقا بخشد و این به معنی کاهش سهم نیروی انسانی در تولید دارانبا سایر سرمایه ی سختدر رقابت

 ضرورتهمین نیروی انسانی است و این دو  یا سود ییگانه منبع تولید ارزش اضاف و از سوی دیگر ،کاالهاست

هر چند که  ،قابل جمع نیستند یکدیگربا وری افزایش بهرهو لزوم استثمار بیشتر نیروی کار  یعنی ،متضاد

اما این تناقض  ،هایی مانند گسترش بازارها تسکین داددرد ناشی از آن را با تکنیکتوان به طور موقت می

هایی که هزینه عمده آن از طریق بحران .دهدهای گوناگون نشان میبحران ای خود را دربه صورت دوره

 دستاویز و ملتجا آخرین . در عرصه نظر نیزشودهای حامی سرمایه به کارگران و مزدبگیران منتقل میدولت

 بازار نامریی دست مفهوم به داریسرمایه ت.اس االهیاتی دعاوی اثبات نشده از ایمجموعه داریسرمایه

 باشیم داشته ایمان بازار اصول به کافی اندازه به اگر کند ادعا نامریی نیروی این کمک به تا شودمی متوسل

 تضمین خصوصی سود استحصال هم شد، خواهد خیر به ختم چیز همه نکنیم، جابی هایمداخله آن در و

 .نیست مناسبات موجود به بخشیدن تداوم جز چیزی دست این کارکرد آنکه حال .عمومی خیر هم و شودمی
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 را افرادی کرد، تقسیم ارباب چند میان در را زمین [من از تاکید] مشیت که هنگامی» :نویسدمی اسمیت

 خود سهم شودمی تولید آنچه هر از نیز اینان .کرد رها نه و فراموش نه ماندند بندیتقسیم این از خارج که

 ترند،رب نظر به که دیگر گروه از گروه این زند،می رقم را آدمی زندگی واقعی خوشبختی آنچه در .برندمی را

 سطح یک در تقریباً زندگی مختلف مراتب تمام در و ذهن آرامش و جسم راحتی حیث از .نیستند کمتر

می آن برای شاه که است برخوردار امنیتی همان از گیردمی آفتاب شاهراه کنار در که گدایی هستند،

  .23«جنگد

 حاوی یعلم صحت لحاظ به« آید؟دار از کجا میسود سرمایه»های اقتصاد بازار آزاد به پرسش ساده پاسخ

 برای چه کسی، چه سودی دارد؟ تئوریاین . اما است بسیار االهیاتی هاییتردست

  نامریی دست نظریه ایدئولوژیک هایسویه

 بر در را متمایز منافعی با مردم از مختلفی هایگروه و طبقات جهان معاصر اقتصاد که موضوع این به اذعان 

 اقتصاد علم .است اقتصادی هایتبیین در بتوارگی از گرفتن فاصله و واقعی تحلیل در قدم اولین گیردمی

 اقتصاد واقع در. کند لحاظ را تعارضات و تمایزات این شده انگاشته بدیهی و نشده اثبات اصول از بدور باید

 مبهم مبانی به توسل با هاسوگیری این پوشاندن و نیست سوگیری بدون و خنثی فنی، علمی، یرشته یک

 و سود اقتصادی نظام یک در کس هر .است اقتصادیهای  نظریه در مستتر ایدئولوژی از حاکی نشده اثبات

 ما به باید اقتصاد علم. دنشو محافظت و شناسایی باید که است اقتصادی منافع دارای کس هر. دارد یزیان

 .24مکنی مبارزه بهتر شرایط به دستیابی برای تا کند کمک و داریم قرار نظام کجای در دریابیم ک کندکم

 .است جریان در طبقاتی ستیز یک اقتصادی هایبحث تمام پشت درواقع

. بود انگلستان بورژوازی نوظهور طبقه از دفاع در مرکانتلیستی هایایده رد نیز اسمیت خود پروژه 

 نها. آبود بازنده طرف پول کنندهپرداخت طرف که دانستندمی کاال با پول مبادله را مبادله هامرکانتلیست

                                                           
23 : Smith. (1869(: 163 

 .17(: 1392: استنفورد ) 24
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 واقعی ثروت ترتیب بدین .کند تنظیم صادرات و خارجی تجارت نفع به را داخلی بازار باید دولت بودند معتقد

 شودمی قدرتمندتر رقبایش با نسبت در ترتیب بدین کشور شود،می کشور وارد است گرانبها فلزات همان که

 دریافته آنها .بود اقتصادی فعالیت غایت و ثروت جوهر پول آنها اعتقاد به .شودمی تامین عمومی منفعت و

 تجارت که حالی در کندمی فراهم را مناطق سایر در شده تولید ثروت تاراج امکان خارجی دادوستد که بودند

 تجار و اشرافی حاکم طبقه نفع به مرکانتلیستی هایسیاست .کندمی توزیع باز را موجود ثروت فقط داخلی

 تجارت به غربی اروپای آوردن روی و اقتصادی رویکرد این. بود واردات و صادرات انحصاری حقوق با بزرگ

 اسمیت .بود فئودالی نظام افزون روز تضعیف و کشاورزی هایزمین توان کاهش نتیجه میالدی، 16 قرن در

 مقطع یک در را هابدهی و غیرمالی و مالی از اعم هادارایی موجودی که «یمل اقتصاد ترازنامه» به رجوع با

 به واردات محدودسازی بر آنها گفتیم چنانکه. رودمی هامرکانتلیست جنگ به کند،می ثبت خاص زمانی

 تاکید کشور به طال ورود در صادرات نقش دلیل به صادرات به یارانه اعطای و طال خروج از جلوگیری منظور

 هابدهی کردن کسر حاصل بلکه نیست، طال موجودی تنها واقعی، ملی ثروت که شد مدعی اسمیت .داشتند

 ذخایر و ثابت سرمایه گردش، در سرمایه مصرفی، وجوه ها،دارایی مجموع از ملل سایر به پرداختی هایوام و

 اسمیت، نگاه در. نامید ملی خالص ثروت یا واقعی ملی ثروت را تفریق و جمع این حاصل او .است طال

 بود آن بر اسمیت .25شدندمی ملی خالص ثروت کاهش موجب طال موجودی روی تمرکز با هامرکانتیلیست

 آن سرمایه و جمعیت یعنی مولد منابع واقعی گسترش باید نقدینگی حجم جای به کشور یک دغدغه که

 بیشتری منابع خود سیاسی اهداف کردندنبال برای نهایت در یافته توسعه مولد هایبنیان با کشوری.باشد

 که طال موجودی بیشترین نه و کمترین با کشوری که بود باور این بر او. است قدرتمندتر و دارد اختیار در

 حالت از را سرمایه طال، نگهداری چراکه دارد؛ قرار اقتصادی وضعیت بهترین در کند مدیریت را آن بتواند

 طال و پول او .26کشاندمی نامولد انحرافی مسیرهای به شودمی سود کسب به منجر که مولد گذاریسرمایه

                                                           
 .55(: 1391: فولی، ) 25
 .56(: 1391: فولی، ) 26
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 برداشت پرده موضوع این از و درخود، هدفی نه و کرد توصیف واالتر هدف یک به رسیدن برای ایوسیله را

 که کاری اما .هستند ملی منافع بجای خود منافع زدن جا پی در مرکانتلیستی توجیهات با بزرگ تجار که

 منافع جای به بورژوا طبقه منافع زدن جا با نیز او. بود هامرکانتیلیست کار شبیه گرفت پی در اسمیت خود

 دربردارنده و توجیه را دارانهسرمایه تولید طریق از انباشت یعنی طبقه این قدرت افزایش عامل کوشید عمومی

  .کرد طبقه یک خصوصی منافع برای سرپوشی را اقتصادی هایتحلیل نیز او .کند معرفی عمومی خیر

 و اجتماعی هایگرایش کندهپوست و رک مارکس اندازه به کسی اقتصاد حوزه پردازان نظریه میان در 

 پرولتاریا دیکتاتوری از صراحت به سرمایه دیکتاتوری برابر در که اوست نها. تکندنمی عیان را خود سیاسی

  .شودنمی پنهان عمومی منفعت و ملت مردم، نظیر کلی هاینام و توجیهات پشت و کندمی دفاع

 وارونه جهانی خدمت در خطرناک مغالطه یک

 سنخ از علمی صحت لحاظ به و خاص طبقه یک سود به ایدئولوژیک لحاظ به نامریی دست نظریه گفتیم

 بر بنا که ثروتی عادالنه توزیع مورد در کردن مناقشه از نظر صرف اما .است االهیاتی مبانی یکسری به ایمان

 آن و پرسید مفهوم این طرفداران از نیز دیگری سوال توانمی یابد،می افزایش آزاد بازار استقرار یمن به ادعا

 هر ثروت آیا یابد؟می افزایش نیز جامعه کل ثروت خود، عایدی افزایش برای فرد هر تالش با اصوال آیا اینکه

 ثروت تواندمی دیگران برای محدودیت ایجاد بدون کس هر و کندمی تغذیه االهی الیزال منبع یک از فرد

 نیست؟ دیگران ثروت از شدن کاسته و کاهش به منوط یکی ثروت افزایش آیا دهد؟ افزایش را خود

 در اشبدنی و فیزیکی مقتضیات به بنا فرد هر و است انسانی زنده کار ارزش تولید منشاء ارزش، نظریه به بنا

 که ایاضافی ارزش که دهدمی نشان مارکس .دهد انجام کار مشخصی مقدار تواندمی صرفا روز شبانه طول

 یک موضوع این دیگر طرف از .است کارگران به "نشده پرداخت کار" از ناشی رودمی دارسرمایه جیب به

 سهم یکدیگر نابودی قیمت به کوشندمی هم با رحمانهبی رقابتی در دارانسرمایه که است روزه هر واقعیت

 هادارایی کل افزایش و فرد هر دارایی افزایش میان یکی به یک تناظر بینیممی آورند بدست بازار از بیشتری
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 در فرد یک سرمایه افزایش اعظم بخش واقع در. نشود یا بشود منتج همگانی نفع به حاال که ندارد وجود

 .است، چه انسانی و چه مالی نوعی هر از آنها هایسرمایه تصاحب و دیگران مکیدن گروی

 ایبر «یعقالن» توجیهی اسمیت، رویکرد گوید،چنانکه دانکن فولی در کتاب مغالطه آدام اسمیت می

: است نینچ اسمیت استدالل خالصه. است بازار و خصوصی مالکیت داری،سرمایه اصلی نهادهای از پشتیبانی

 مستقیم و عینی شری باید ما شود، ایجاد است ممکن که غیرمستقیم و انتزاعی خیر یک به رسیدن منظور هب

 بر هاهزینه مندنظام تحمیل منجربه داریسرمایه تحقق از حاصل واقعی نتایج هرچند عالوه، به .بپذیریم را

 بازهم است ردهک بازتولید را هانابرابری ایسابقهبی شکل به و است شده دارند اندکی تحمل قدرت که آنهایی

 وستید نوع به شخصی خودخواهی زیرا بدهیم، دست از را سرمایه نامریی دست معجزه به ایمانمان نباید

 .موقع چه و چگونه دانیمنمی درست فقط انجامد،می عمومی

 درآمیخته معقول و پذیرمشاهده مفاهیم از برخی با را آن ازیر است؛ خطرناک و کنندهگمراه اسمیت، مغالطه 

 تحول درآمد، توزیع تکنیکی، پیشرفت یعنی داریسرمایه اقتصاد اساسی محورهای به مشاهدات این .است

 اسمیت نظریه وارث امروزه ما .27پردازندمی جمعیت رشد مسئله همچنین و سرمایه انباشت مدد به اقتصادی

 جایزه برنده فریدمن، میلتون .است شده دست به دست راستی دست اقتصادی هاینظریه در که هستیم

 ارشد اقتصاددادن 28باسو کوشیک و نامید «اجبار بدون همکاری امکان» را اسمیت نامرئی دست اقتصاد، نوبل

 یدک رغم به که هایینظریه .نامدمی نامرئی دست قاعده را اجتماعی رفاه قاعده اولین جهانی، بانک معاون و

 کنندمی حمایت قدیمی ایده همان از نئولیبرالیسم و نئوکالسیسم چون مواردی در «نئو» پیشوند کشیدن

 مسیر بهترین در که کنند مجاب را کارگران کارآفرینان، برای آسوده وجدانی کردن فراهم ضمن کوشندمی و

 سامان به را اوضاع بازار مهربان و نامرئی دست زیرا باشند چیزی نگران که نیست نیاز و دارند قرار ممکن

 .کرد خواهد

                                                           
 .21(: 1391: فولی، ) 27

28 : Kaushik Basu (born 9 January 1952) 
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 سازدمی گرجلوه بتواره یا وارونه صورت به را امور کمیابی، و ضرورت مرکزی ایده با اصلی جریان اقتصاد علم

 کردنارزیابی دیدن، کردن،ساحسا از مشخصی طرز خود خاص اخالقیات و االهیات به توسل با کوشدمی و

 سبب به که ماست یاریبخت از ولی موجود، وضع تداوم بشود اشنتیجه که بقبوالند همگان به را زیستن و

 را وارونه جهان همین دل از بدیل جهانی ایجاد و خود از گذر امکان بنیادین، هایپارادوکس و هانابسندگی

 اقتصاد علم که داریم نیاز 29"تولیدکنندگان آزاد انجمن"بر مبتنی دیگرگونه اقتصادی به ما. کندمی میسر نیز

 پیش را وفور و آزادی امکان و ملغی را پایانبی نیازهای به کمیاب منابع اختصاصِ ضرورتِ داعیه با کنونی

 اقتصاد علم امحای یعنی کمونیسم امکان اثبات واقع در .بشورد ما اسفناک اکنون بر که نابهنگام تحلیلی .نهد

 اسمیت خود برقضا دست و کندمی قالب ما به علل بجای را نتایج که ایوارونه جهان امحای. آن تکمیل نه و

می اعتراض وارونه جهان این به متفاوت، یکسره کاربردی در نامریی دست اصطالح کارگیری به آخرین در

: نویسدمی کنند،می استفاده فراطبیعی مفاهیم از طبیعی هایپدیده توضیح در که جاهالنی نقد در او .کند

 بنا همه روند،می باال سمت به ترسبک مواد و پایین سنگین اجسام کند؛می تازه ترو آب و سوزاندمی آتش»

 چه ،30«است داشته دخالت امور این در ژوپیتر نامرئی دست که نشد اثبات هرگز و خود، طبیعت ضرورت به

  ؟!است توصیف این مصداق او خود از بیشتر کسی
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