
ør�}�U}�u� «dÇ

s�AM|« �d��¬

s|–¬ Â«dN� ∫ÏtL�d�

آلبـرت ا�نشـتن در سال هاى آخـر زندگى خـود عـم�ـقـاً به مـسا�لى مـانند آ�نده� تـمدن بشـرى و
امكان پ�ــشـرفت آن در راسـتــاى آزادى و انسـان�ت مى اند�ـشـ�ـد و در ا�ن روند بود كــه به ا�ده�
سـوس�ـال�سم روى آورد. آنچـه در ز�ر مى آ�د خـالصه� مـقاله اى است كـه او در اوج دوران جنگ

 انتـشار خـود را آغاز كـرد،١٩٤٩سـرد براى اول�ن شـماره� نـشر�ه� «مـانتلى ر�و�و»، كـه در سـال 
نوشت.

آ�ا براى كـسى كه در مـسا�ل اقـتصادى و اجـتمـاعى ه�چ خبـرگى ندارد شا�ـسته اسـت كه نظرات خـود را در مورد
سوس�ال�سم ب�ان كند؟ به اعتقاد من، به چند دل�ل پاسخ ا�ن سؤال مثبت است.

بگذار�د قـبل از هرچ�ز ا�ـن مسـأله را از د�دگاه شنـاخت علمى مورد بررسى قـرار ده�م. مـمكن است در وهله6 اول
چن�ن به نظر برسد كه ه�ـچ تفاوت متدولوژ�ك اساسى م�ـان اقتصاد و ستـاره شناسى وجود ندارد و دانشمندان در هر
دو رشته مى كوشند تا قـوان�ن عام مورد پذ�رش و قابل اتالق به �ك سرى پد�ده هاى مشـخص را كشD كنند تا بتوانند
ارتبـاط درونى ا�ن پد�ـده ها را با �كد�گر، به شكلـى هرچه روشن تر و قـابل فـهم تر توضـ�ـح دهند. امـا در دن�ـاى واقع،
م�ـان ا�ن دو تفاوت هاى مـتدولوژ�ك وجـود دارد. كشD قـوان�ن عام در عرصـه6 اقتـصاد كـارى است بس�ار مـشكل، ز�را
پد�ده هاى اقتصادى مورد بررسى اغلب ز�ر تأث�ر عوامل متعددى قرار دارند كه جدا كردن آنها از �كد�گر و بررسى تك
تك آنها بـه سختى عـملى است. به عالوه، تجـربه6 اندوختـه شده از آغاز به اصـطالح دوران تار�خ تمدن بشـر، همان طور
كه همـه مى دان�م، از علل و عواملى تأث�ر پذ�رفـته و شكل گرفـته است كه به ه�چ وجـه ماه�ت صرفـاً اقتصادى نداشـته
اند. به عنوان نمـونه، اغلب دولت هاى بزرگ تار�خ وجود خـود را مد�ون كـشورگشـا�ى بوده اند. اقوام فـاتح، هم از نظر

در كشـورهاى گشوده شده مـستقر كـردند.... ما هنوز  ١قانونى و هم از نظر اقـتصادى، خـود را به عنوان طبقـه6 برگز�ده
 تمـدن بشـرى خـوانده است پشت سـر نگذاشـتـه ا�م.٣ «مـرحله6 �غـمـاگـرى»٢واقـعـاً آن مـرحله اى را كـه تورسـتـ�ن وبلن

فاكتeهاى اقـتصـادى قابل مشـاهده كه به ا�ن مـرحله تعلق دارند و حتى قـوان�ن استـخراج شده از آنهـا را نمى توان در
مورد مـراحل د�گر به كار گرفت. و از آنجا كـه هدف واقعى سوسـ�ال�سم دق�ـقاً هم�ن چ�ـره شدن بر «مرحله6 �غمـاگرى»
تار�خ بشر و پـشت سر گذاشـتن آن است، علم اقتـصاد در مرحله6 كـنونى آن قادر ن�ست در مـورد جامـعه6 سوسـ�ال�ـستى

آ�نده اطالعات ز�ادى در اخت�ار ما قرار دهد.
دوم، سوسـ�ال�سم در جهت دسـت�ابى به هدف هاى اجـتماعى ـ اخـالقى  حركت مى كند.در سمت مـقابل، علم نه
مى تواند هدف ب�افر�ند و نه قـادر است آن را در ذهن انسان ها حك كند. علم حداكثر مى تواند ابزارهاى دسـت�ابى به
اهداف مـعـ�ن را به دست دهد. امـا هدف ها توسط شـخـصـ�ت ها�ى با آرمـان هاى اخـالقى واال خلق مى شـوند، و اگـر
عـقـ�م و عـبث نبـاشند و از مـاه�ـتى زنده و ن�ـرومند برخـوردار باشند، توسط انبـوه انسـان ها كـه تعـ�ـ�ن كنندگـان روند

تكامل آهسته6 جامعه6 بشرى هستند، هرچند به طور ن�مه آگاهانه پذ�رفته و به پ�ش برده مى شوند.
به ا�ن دال�ل، با�د هش�ار باش�م كه در رابطه با مسا�ل انسانى به متدولوژى علمى بهاى ب�ش از حد نده�م و تصور

نكن�م كه تنها خبرگان از حق اظهار نظر در مورد مسا�ل مربوط به ش�وه6 سازماندهى جامعه برخوردارند.
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مـدت زمانـى طوالنى است كه نـداها�ى ب�شـمـار مـبنى بر ا�نكه جـامـعه6 انسـانى با بحـران روبروست و تعـادل آن به



شكلى خطرناك برهم خورده است به گوش مى رسد. مشخصـه6 چن�ن وضع�تى ا�ن است كه در آن، برخورد فرد نسبت
به جمع بزرگ �ا كوچكى كه به آن تعلق دارد بى تفاوت �ا حتى خـصمانه است. براى توض�ح منظور خودم، اجازه ده�د
از �ك تجـربه6 شخـصى نمونه ب�ـاورم. اخ�ـراً با �ك شخص هوشـمند و خـوش ن�ت درباره6 خطر شعله ور شـدن �ك جنگ
د�گر، كه به اعتـقاد من كل موجود�ت نوع بشـر را به مخاطره خواهد انداخت، صـحبت مى كردم. در ا�ن صحـبت گفتم
كـه تنهـا �ك سـازمـان فـوق ملـى قـادر خـواهد بود مـا را از چن�ن خطرى مـحـفـوظ دارد. در پاسـخ من، شـخص مـزبور با

خونسردى و آرامش كامل گفت: «تو چرا ا�نقدر با نابود شدن نوع بشر مخالفى؟»
اطم�نان دارم كـه حتى �ك قرن پ�ش، ه�چ كس به خود اجـازه نمى داد كه چن�ن جمله اى را ا�نگونه سـرسرى بر
زبان آورد. ا�ن گفـته6 كسى است كه به عـبث كوش�ده است تا در درون خـود تعادلى به وجود آورد اما امـ�د خود را براى

دست�ابى به آن از دست داده است. دل�ل آن چ�ست؟ و آ�ا راه نجاتى وجود دارد؟
انسان در آن واحـد موجـودى تنها و اجـتمـاعى است. به عنوان �ك موجـود تنها، او مى كـوشد از بقاى خـود و د�گر
نزد�كان خـود حـراست كند، خـواست هاى شـخـصى خـود را برآورده سـازد و توانا�ى هاى درونى خـود را رشـد دهد. به
عنوان �ك موجود اجتمـاعى، او در جستجوى جلب احترام و عاطفه6 د�گر همنـوعان خود، شركت در لذات آنها، تسك�ن
غم هاى آنان و بهبـود شرا�ط زندگى آنهاست. هم ا�ن همـز�ستى كشش هاى گـوناگون و گاه متـضاد است كه كاراكـتر
و�ژه6 انسـان را تـوضـ�ح مى دهد. و باز، هم ا�ـن تركـ�ب و�ژه ا�ن دو عــامل است كـه درجـه6 توان �ـك فـرد را در به دست
آوردن تعادل درونى و كمك به بهبودى جامعه تعـ��ن مى كند. ا�ن كامالً امكان دارد كه ن�روى نسبى ا�ن دو كشش به
طور عمده توسط عـوامل ارثى تع��ن شده باشد. امـا شخص�تى كـه باالخره در فرد تبلور مى �ابد عمـدتاً توسط مح�طى
كه او در س�ر رشـد خود به طور اتفاقى در آن قرار مى گ�ـرد، توسط ساختار جامعـه اى كه در آن رشد مى كند، و توسط
آداب و سنن آن جامـعه و ارزش ها�ى كه براى هر رفتـار مشخص قا�ـل است، شكل مى گ�رد. مفـهوم انتزاعى «جامـعه»
براى �ك فرد انسـانى به معناى مـجمـوعه6 برخوردهاى مـستـق�م و غ�ـرمستـق�م او نسـبت به انسان هاى همـدوره6 خود و
نسل هاى پ�شـ�ن است. فرد مى تواند به تنهـا�ى ب�اند�شـد، حس كند، جهد نمـا�د و كار انجـام دهد؛ اما او چنان براى
بقـاى فـ�ـز�كى، ذهنـى و عـاطفى خـود به جـامـعـه وابسـتـه است كـه در ب�ـرون از چارچوب اجـتـمـاعـى نه مى توان به او
اند�ش�ـد و نه مى توان او را درك كرد. ا�ن «جـامعه» است كـه براى انسان غـذا، پوشاك، مسـكن، ابزار كار، زبان، روش
تفكر و بـخش اعظم مــحـتــواى فكر را فــراهم مى آورد. زنـدگى او از طر�ق كــار و دسـتــاورد مــ�ل�ــون ها انســان زنده و

درگذشته، كه همگى در پشت واژه6 كوچك «جامعه» پنهانند، امكان پذ�ر مى شود.
انسان، در لحظه6 تولد، به طور ارثى صاحب ساختـار ب�ولوژ�ك مع�نى است كه ما با�د آنرا غ�رقابل تغـ��ر به حساب
آور�م. ا�ن سـاختـار، همه6 ن�ـازهاى طب�ـعى او را كه و�ژه6 نوع انسـان است دربر مى گ�ـرد. عالوه بر ا�ن، انسـان در طول
زندگى خـود ساخـتار فرهـنگى معـ�نى ن�ز پ�ـدا مى كند كه آن را از طر�ق جـامعـه، ارتباطات خـود با د�گران و بسـ�ارى
عوامل د�گر كسب مى كند.... رفتـار اجتماعى انسان ها، بسته به الگوهاى فرهنگى و شـ�وه هاى سازماندهى حاكم بر
جامعـه، مى تواند بس�ار متفاوت باشـد. و كسانى كه در جهت بهـبود وضع�ت انسان ها مى كوشند، امـ�دهاى خود را بر
هم�ن اصل استوار كرده اند. انسان ها، صرفاً به خاطر ساختار ب�ولوژ�ك خود، محكوم به نابود كردن �كد�گر ن�ستند و

در چنگال سرنوشت خشن و محتومى كه از ا�ن نهاد ب�ولوژ�ك بر مى خ�زد گرفتار ن�امده اند.
وقتى از خـود مى پرس�م كـه چگونه مى توان ساخـتار اجتـماعى و برخـورد فرهنگى انسـان ها را براى دستـ�ابى به
�ك زندگى حـتىeاالمكان رضـا�تبـخش تغـ��ـر داد، با�د به طور بى وقـفه بـه ا�ن حقـ�قـت توجه داشـته بـاش�م كـه برخى
شرا�ط وجـود دارند كه مـا قادر به تغـ��ر آنهـا ن�سـت�م. همـان طور كه پ�ش تر اشـاره شد، طب�ـعت ب�ولوژ�كـى انسان، تا
آنجا كه به امكانات كنونى ما مربوط مى شود، غ�رقابل تغـ��ر است. افزون بر ا�ن، تحوالت تكنولوژ�كى و جمع�تى چند
قرن گذشته شرا�طى را به وجـود آورده اند كه براى مدتها ماندگار خواهند بود. در جوامعى با تمركـز شد�د جمع�ت كه

≤

براى ادامـه6 بقاى خـود به كـاالهاى ز�ادى ن�ـاز دارند، تقسـ�م شـد�د كار و وجـود �ك نظام تول�ـدى كـامالً مـتـمركـز �ك



ضرورت مطلق اسـت. آن دوره اى كه در آن افراد و گـروه هاى نسبـتاً كوچك مى توانسـتند كامـالً خودكفـا باشند ــــ و
وقـتى به گذشـتـه مى نگر�م مى ب�ن�م چـه كوتاه ن�ـز بوده است ــــ د�گـر براى هم�ـشـه به پا�ان رسـ�ده است. و اغـراق

بزرگى نخواهد بود اگر بگو��م كه نوع بشر، امروز به �ك جامعه6 س�اره اى تول�د و مصرف بدل شده است.
اكنون به نقطه اى رسـ�ـده ام كه مى توانم به اخـتـصار نظرم را در مـورد مـاه�ت بحـران كنونى جامـعـه6 بشرى ب�ـان
كنم. ا�ن بحران به رابطه6 م�ان فـرد و جامعه مربوط مى شود. امروز ب�ش از هر زمـان د�گر، فرد نسبت به وابستگى اش
به جـامـعـه آگـاهى �افـته اسـت. اما او به ا�ـن وابسـتگى به عنوان �ك اندوخـتـه6 مـثـبت، �ك رابطه6 ارگـان�ك، �ك ن�ـروى
حـفاظت كنـنده، نمى نگرد. برعكس، آن را تهـد�دى نسـبت به حقـوق طبـ�ـعى و حتى بقـاى اقـتـصادى خـود مى داند.
افزون بر ا�ن، جـا�گاه او در جامـعه چنان است كه گـرا�شات خودخـواهانه6 ناشى از طب�ـعت او به طور منظم مورد تأكـ�د
قرار مى گـ�رد و در سـمت مقابل، گـرا�شات اجـتماعى او، كـه بنا به طب�ـعتش ضعـ�D تر هم هستند، به شكـلى فزا�نده
زوال مى �ابد. همـه6 انسان ها، جـدا از جا�گاه اجـتمـاع�شـان، دچار ا�ن زوال هسـتند. آنها نادانسـته اسـ�ر خودخـواهى
خود هستند، احسـاس ناامنى و تنها�ى مى كنند و توان بهره بردن از خوشى هاى ساده و غـ�ربغرنج زندگى را از دست

داده اند. انسان مى تواند معناى زندگى را، هرچند كوتاه و پرمخاطره، در�ابد به شرط آنكه خود را وقD جامعه كند.
هرج و مرج اقتصادى جامعه6 سرما�ه دارى مـوجود، مادر اصلى همه6 بال�ا است. ما در برابر خود جامعه6 غول پ�كرى
از تول�ـدكنندگان را مى بـ�ن�م كه اعـضاى آن بـى وقفـه مى كوشند تا �ـكد�گر را از ثمره6 كـار جمـعى خـود ــــ آن هم نه
فقط با زور، بلكه با پ�روى بى خدشـه از قوان�ن و مقررات پذ�رفته شده ـــــ محروم كنند. در ا�ن رابطه، الزم است توجه
داشته باش�م كـه ابزار تول�د ــــ �عنى كل ظرف�ت تول�دى مورد ن�ـاز جامعه براى تول�د كاالهاى مـصرفى و تول�دى ــــ

مى تواند به شكلى قانونى در مالك�ت خصوصى افراد باشد، و عمدتاً ن�ز هست.
به منظور ســاده تر كـردن بحث، من كلمــه6 «كـارگـر» را در مـورد همـه6 كـســانى به كـار مى برم كـه ه�ـچ سـهـمى در
مالك�ت ابزار تول�ـد ندارند، هرچند كه ا�ن ممكـن است با معناى متعـارف ا�ن كلمه انطباق كـامل نداشته باشـد. مالك
ابزار تول�د در مـوقع�ـتى است كه مى تواند ن�روى كـار كارگر را بخـرد. با به كار گرفـتن ابزار تول�د، كارگـر كاالهاى تازه
اى را تول�د مى كند كه به مالك�ت سرما�ه دار در مى آ�ند. نكته6 اسـاسى در مورد ا�ن روند، رابطه6 م�ان آنچه �ك كارگر
تول�ـد مى كند و م�ـزان دسـتمـزد اوست كه هـردو برحسب ارزش واقـع�ـشـان تع�ـ�ن مى شونـد. تا آنجا كـه قرارداد كـار
قراردادى «آزادانـه» است، آنچه كـارگر در�افت مى كند نه بر مـبناى ارزش واقـعى كاال�ى كـه تول�د كـرده است، بلكه بر
اساس حـداقل احت�اجـات او و همچن�ن ن�از سـرما�ه داران به ن�روى كـار و تعداد كارگـرانى كه براى استخـدام شدن با
�كد�گر رقـابت مى كنند، تـع�ـ�ن مى شـود. توجـه به ا�ن نكتـه اهمـ�ت دارد كه حـتى در تئـورى هم دسـتـمزد كـارگـر بر

اساس ارزش كاالى تول�د شده تع��ن نمى شود.
سـرما�ه6 خـصـوصى گرا�ش بـه سمت تمـركـز در دست عده اى مـعـدود دارد. ا�ن گرا�ش از �ك سـو به دل�ل رقـابت
مـ�ـان ســرمـا�ه داران، و از سـوى د�گر به ا�ـن خـاطر است كـه رشـد تـكنولوژى و گـسـتــرش تقـسـ�م كـار، شكـل گـ�ـرى
واحـدهاى تـول�ـدى بزرگ را به بهــاى ورشكسـتگى واحــدهاى كـوچك تشــو�ق مى كند. نتــ�ـجـه6 ا�ن روند، ظـهـور �ك
ال�گارشى سرمـا�ه6 خصوصى است كـه ه�چ كس، حتى �ك جامعـه6 س�اسى دمـوكرات�ك، توان مهار كـردن قدرت عظ�م
آن را ندارد. ا�ن حـق�ـقت دارد ز�را اعـضاى نهـادهاى مقننـه توسط احزاب سـ�اسـ�ى تعـ��ن مى شـوند كـه �ا مسـتقـ�مـاً
توسط سرما�ه داران خصوصى تأم�ن مالى مى شوند تا ز�ر نفوذ آنهـا قرار دارند. تا آنجا كه مسأله به خود سرما�ه داران
مـربوط مى شـود، آنهـا حـسـاب رأى دهندگـان را از قـانونگذاران جـدا مى دانند. در نتـ�ـجـه، كـسـانى كـه به نمـا�ندگى
انتـخاب مى شـوند مـدافعـان منافع ال�ه هاى مـحروم جـامعـه ن�ـستند. افـزون بر ا�ن، در شـرا�ط موجـود، سرمـا�ه داران
خصوصى به طور مـستق�م و غ�ـرمستق�م منابع اصلى اطـالعات (نشر�ات، راد�و، نهادهاى آموزشى) در سطح جـامعه را
ز�ر كنترل خود دارند. ا�ن مسأله، تصـم�م گ�رى واقع ب�نانه و استفاده6 هوش�ارانه از حقـوق س�اسى را براى شهروندان
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بس�ار مشكل و در اغلب موارد غ�رممكن مى سازد.



بنابرا�ن، شرا�ط حـاكم بر اقتصـاد متكى بر مالك�ت خـصوصى سرمـا�ه بر دو اصل مهم استـوار است: نخست، ابزار
تول�د (سـرما�ه) در مـالك�ت خصـوصى افراد قرار دارد و صـاحبـان سرما�ه آنهـا را به هر شكلى كه مناسب بدانـند به كار
مى برند؛ و دوم، قـرارداد كـار قراردادى آزادانه است. البـتـه �ك جـامعـه6 سـرما�ه دارى ناب در ه�ـچ جا وجـود ندارد. به
خصـوص ا�نكه كارگران از طـر�ق مبارزات طوالنى مـدت و دشوار س�ـاسى خود توانستـه اند به انواع بهتـرى از «قرارداد
آزاد كار»  در برخى رشـته ها دست �ابند. با ا�ن وجـود، اقتصاد كـنونى در مجمـوع خود تفاوت چندانى با سـرما�ه دارى

«ناب» ندارد.
در ا�ن اقتـصاد، تول�د براى سود انجـام مى گ�رد و نه مـتنعم شدن. ه�چ تضمـ�نى هم وجود ندارد كه همه6 كـسانى
كه مـى خواهند و قـادرند كار كنند، كـارى براى خود پ�ـدا كنند. «ارتش ب�كاران» تقـر�باً همـ�شـه وجود دارد. كـارگران
دائماً در هـراس از دست دادن كار خود هسـتند. و از آنجا كـه ب�كاران و كارگـران كم درآمد نمى تواننـد بازار سودآورى
براى كاالهاى تول�د شده باشند، دسـت�ابى به كاالهاى مصرفى برا�شان هرچه محـدودتر مى گردد. آنچه از ا�ن حاصل
مى شود، تنها سختى و محروم�ت ب�شتر است. پـ�شرفت تكنولوژ�ك به جاى ا�نكه فشار كار را براى همگان كمتر كند،
به ب�كارى مى افزا�د. انگ�ـزه6 سود، در كنار رقابت م�ـان سرما�ه داران، عامل اصلى عـدم تعادل م�ان انبـاشت و كاربرد
سرمـا�ه و علت اصلى ركـودهاى اقتصـادى شدت �ابنده اسـت. رقابت نامـحدود از �ك سو به هـدر رفتن ن�ـروى كار مى

انجامد و از سوى د�گر آگاهى اجتماعى افراد را فلج مى كند.
ا�ن فلج شـدن افراد انسانى، به اعـتقـاد من بدتر�ن بالى نظام سرمـا�ه دارى است. كل نظام آموزشـى ما از ا�ن بال
صدمـه مى ب�ند. �ك نوع نگرش رقابتى اغراق آمـ�ز به ذهن محصل�ن تزر�ـق مى شود و به آنها چن�ن القا مى گـردد كه

«عبادت موفق�ت» تنها راه آماده شدن براى آ�نده است.
من مـعـتـقـدم كـه تنهـا �ك راه براى از مـ�ـان برداشـتن ا�ن بال�اى كـشنده وجـود دارد و آن اسـتـقـرار �ك اقـتـصـاد
سوس�ال�ستى همراه با �ك چنان نظام آمـوزشى است كه اهداف اجتماعى را مد نظر قرار مى دهد. در �ك چن�ن نظام
اقـتصـادى، ابزار تول�ـد در مـالك�ت كل جـامعـه قـرار دارند و به صـورت برنامه ر�ـزى شده به كـار گـرفتـه مى شـوند. �ك
اقـتصـاد برنامـه ر�زى شده، كـه تول�ـد را با توجه به نـ�ازهاى جـمع تنظ�م مى كند، كـار مـورد ن�از جـامعـه را مـ�ان همـه6
كـسانى قـادر به كـار هستند تقـسـ�م مى كند و تأمـ�ن زندگى هر مـرد، زن و كودك را برعـهده مـى گ�ـرد. در ا�ن نظام،
آموزش هر فـرد، عالوه بر رشـد و تقو�ت توان هاى ذاتـى او، مى كوشد بـه جاى تجل�ل مـفاه�م قـدرت و موفقـ�ت، حس

مسؤول�ت نسبت همنوعان را در او بپروراند.
با ا�ن وجود، الزم است به �اد داشتـه باش�م كه اقتصـاد برنامه ر�زى شده هنوز سوسـ�ال�سم ن�ست. اقتـصاد برنامه
ر�زى شده مى تواند بـا اسارت كامل فـرد هم همراه باشد. امـا دست�ـابى به سوسـ�ال�سم مـستلزم حل بعـضى مشكالت
بسـ�ـار بغـرنج اجتـمـاعى - اقـتـصـادى است: از جمـله ا�نكه چگونه مى توان با وجـود تمـركـز شـد�د قـدرت اقتـصـادى و
س�اسى، از تسلط بالمنازع بوركراسى و قدرقدرت شدن آن در جامـعه جلوگ�رى كرد؟ و چگونه مى توان حقوق افراد را

از طر�ق ا�جاد �ك وزنه6 دموكرات�ك در مقابل قدرت بوروكراسى در سطح جامعه تضم�ن نمود؟
در ا�ن دوران گــذار، داشــتن �ك د�د روشن از هدف هـا و مـشكـالت فـراروى ســوســ�ـالـ�ـسم از بـاالتر�ن اهمــ�ت

برخوردار است.
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