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  »داريسرمايه«هاي اقتصادي ويژگي نگاهي گذرا به
  محمديمحمدتقي جان

  
از  كي كدامبه حسب » داريسرمايه«كند نشان دهد كه تالش مياين مقاله 

متعارف درآمده فكر اقتصاد » شارحِ عملي«هاي اقتصادي خود به مثابه ويژگي
  شود.است. مقاله صرفاً در مقام تبيين است و به حوزه نقد وارد نمي

  
  

فكر » شارحِ عملي«گوياترين مدخلي كه 
» داريسرمايه«اقتصاد جريان غالب است، مدخل 

شود كه داري به نظامي اطالق مياست. سرمايه
بر چندين اصل اقتصادي، حامل  ابتنايعالوه بر 

اخالقي مشخصي است كه هر  هايارزشاصول و 
يك بر بنيان فلسفي خاص بنا شده است. برخي 

گرايي، اصالت از: طبيعت اندعبارت هاآناز 
نفع شخصي،  ييجوفايده، فردگرايي، پي

گرايي. شرح اين بنيادها گرايي و تجربهلذت
طلبد؛ ما در اينجا بنا داريم از مجال مستقلي مي

بر نظام طريق تعريف و بيان اصول حاكم 
داري، اجماالً برخي از عقايد اقتصادي سرمايه

اقتصاددانان را، كه در صحنه عمل در پي حاكم 

. تحقق خارجي نماييمهستند، شرح  هاآنكردن 
هاي آلها و ايدهها امروزه جزو آرماناين انگاره

غالب متفكران اقتصادي و اجتماعي جريان غالب 
در  هاآنت توان حاكمياست و به لحاظ عيني مي

ها را پردازينحوه عمل و حتي در نحوه نظريه
  مشاهده كرد.

ترين داري، مقبولنزد طرفداران سرمايه
داري نظامي است: سرمايه گونهاينتعريف آن 

اقتصادي است كه در آن مالكيت ابزارهاي توليد 
در دست مالكين خصوصي است و مالكين 
 خصوصي با هدف كسب سود اقدام به توليد و
عرضه كاالها و خدمات توليدي در بازارهاي 

ي دارسرمايه«تر كنند. به بيان خالصهرقابتي مي
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عبارت است از توليد براي بازار به وسيله 
هاي خصوصي با هدف اشخاص و يا بنگاه

   1».سودآوري
كه در اينجا تشريح  معناييداري به سرمايه

 آل و آرماني اقتصاددانان استشود، نظام ايدهمي
و تقريباً همه نظريات اقتصادي جريان غالب در 
راستاي تحقق آن شكل گرفته است. عموماً 

هاي سياستي اقتصاددانان براي تجويزها و توصيه
كاربرد نيز در راستاي تحقق هر چه بهتر وجوه 

داري داري است. سرمايهاقتصادي نظام سرمايه
در  هاآنترين هايي است كه محوريداراي مؤلفه

الذكر مندرج است و برخي ديگر نيز يف فوقتعر
. در ادامه به گردندبازميبه اين اصول  باواسطه

  تبيين مختصر اين موارد خواهيم پرداخت.
  

  : مالكيت خصوصي
مالكيت «اقتصاددانان بر اين باورند كه 

در توليد و  كاراييمنجر به تحقق » خصوصي
 را آن وضعيتي كاراييتخصيص منابع است. ايشان 

ميزان توليد از  ترينبيشدانند كه در آن يم
حاصل آيد و سود  كمترين ميزان منابع و هزينه

توليدكننده را به حداكثر ممكن برساند. از آنجا 
ها به دنبال نفع شخصي كه طبع و سرشت انسان

بيشتر است لذا اگر مالكيت ابزارهاي توليدي در 
دست اشخاص و مالكان خصوصي باشد عزم خود 

                                                              
شود. ضمناً بايد توجه داشت كه مي نظرصرف هاآنهاي جزئي وجود دارد كه از بيان هاي ديگر تفاوت. در برخي بيان1

داري است كه اقتصاددانان بر آن تأكيد دارند. ممكن است برخي وجوه اقتصادي سرمايه تمركز ما در اينجا عمدتاً بر
را از حوزه بحث اقتصاددانان جريان  هاآنداري ارائه دهند و هاي غيراقتصادي سرمايهتعريف و بيان ديگري از ارزش

  غالب خارج بدانند.

(به معناي مذكور) جزم  كاراييرا براي تحقق 
خواهند كرد؛ حال آنكه مالكيت عمومي و دولتي 

هايي را به نحو نامناسبي دچار چنين انگيزه
كند. ضمناً به دليل آنكه در انحراف مي

گيرْ هاي عمومي و دولتي افراد تصميممالكيت
خود مالك نيستند، لذا طبعاً تالش خواهند كرد 

به سمت منافع شخصي خود سوق دهند؛ منابع را 
از اموال  سوءاستفادهدهي در واقع نوعي اين جهت

طلب آدمي دير يا عمومي است، ولي سرشت نفع
طلبي زود آن را به بار خواهد آورد. اين نوع نفع

به دليل تعلق نداشتن مالكيت به افراد عامل، ديگر 
لكه عموماً خود توليد نيست ب كاراييدر جهت 

برداري غيرمجاز، ي نظير بهرهشكل فسادهاي را به
دهد؛ در ارتشا، اختالس و نظائر آن نشان مي

هاي حالت، كاركنان بخش ترينبينانهخوش
عمومي و دولتي (اعم از مديران) به دليل آنكه 

مستقيماً متوجه » بدكاري«مضرات ناشي از 
شخص ايشان نيست، به طفره رفتن از كار، 

  بلي روي خواهند آورد. كاري، اهمال و تنكم
بنابراين طبق اصل حداكثر كردن منافع 
اجتماعي از طريق حداكثر كردن منافع شخصي و 

تخصيص منابع، الزم است  كارايينيز اصل 
مالكيت ابزار توليد و همه فرآيندهاي اقتصادي 
در دست مالكان خصوصي باشد. نقش دولت و 
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و  نهادهاي عمومي در اين ميان تنها نقش نظارتي
   2ارشادي است.

  
  اصالت سرمايه: 

اقتصاددانان عموماً  سه عامل مؤثر و مورد 
نياز براي توليد را سرمايه، كار و تكنولوژي 

دانند. ساير عوامل توليد يا اهميت محوري مي
ندارند و يا به صورت باواسطه به اين سه 

هاي پيشين كه رشد . حتي در دههگردندبازمي
ز نبود تكنولوژي نيز تكنولوژي به شدت امرو

شد و گاهي نيز بيشتر ذيل سرمايه فهميده مي
رساند؛ معناي ابتكار و مهارت نيروي كار را مي

ولي امروزه به دليل اهميت فراوانش عاملي 
آيد كه البته بدون سرمايه مستقل به شمار مي

  قابل تحقق و كسب نيست.
 اقتصاددانان معتقدند كه براي تحقق توليد

است. عموماً » انباشت سرمايه«ز به نيا كارا
است كه  كااليي» كار«تصور بر اين است كه 

درآيد و لذا عاملي » سرمايه«بايد به خدمت مي
تابع سرمايه است. ضمن اينكه به صورت تلويحي 

تر تر و سرمايه را نايابفراوان كاالييكار را 
پندارند. بر اين اساس، تفكر اقتصاددانان از مي

گيري و تحقق توليد در دنياي مدرن روند شكل
اين است كه سرمايه زماني كه به ميزان مناسب 
و مقبولي انباشته شد، آنگاه با استخدام ساير 

كند. بنابراين عوامل اقدام به توليد اقتصادي مي
سرمايه عامل اصلي و راهبر توليد است و اگر 

                                                              
ي به دليل عدم وجود منفعت خصوصي مشخص به آن تر پرداختن به كارهايي كه بخش خصوص. و در بياني متعادل2

  المنفعه).  پردازد ولي جامعه به آن نياز دارد (مثل خدمات عامنمي

وجود نداشته باشد اساساً توليد به شكل مدرن 
- گيرد. در فقدان سرمايه انباشتآن شكل نمي

  ي و بدوي ممكن خواهد بود.نتشده، تنها توليد س
دار براي مطابق اين تفكر، وجود سرمايه

دار پويايي و رشد جامعه ضروري است. سرمايه
داري است و سايرين در ظلّ قهرمان نظام سرمايه

مندند. در اين او از مواهب اقتصادي و رفاهي بهره
نگرش ارزش كار و نيروي انساني اصيل نيست 
بلكه كار به مثابه هزينه است. كار در تفكر 

دار بابت داري چيزي است كه سرمايهسرمايه
استفاده از آن در جهت توليد كاالها و خدمات، 

كند. زمين اي را به نام دستمزد پرداخت ميهزينه
همين شكل و ساير منابع اوليه توليد نيز به 

 هاآندار بابت هايي هستند كه سرمايههزينه
كند (يعني كار اي پرداخت مياجاره و يا هزينه

  شود).مواد اوليه ديده مي» ارزهم«نيروي انساني 
  

  بازار آزاد: 
همه اقدامات فعالين اقتصادي (اعم از 

- كنندگان و مصرفتوليدكنندگان، توزيع
اقتصادي در فضاي كنندگان) و همه فرآيندهاي 

گيرد. بازار لزوماً معناي مكاني بازار شكل مي
ندارد؛ بازار فضايي واقعي و يا اسمي و يا مجازي 
است كه خريداران و فروشندگان در آن به 

  پردازند.مبادله كاالها و خدمات مي
اقتصاددانان معتقدند كه بهترين شيوه 
مواجهه و عمل در بازارها اين است كه فعالين 
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تصادي و روندهاي موجود در بازار هيچ مانع اق
نداشته باشند. اگر فعالين و روندهاي  غيربازاري

اقتصادي بتوانند با آزادي كامل عمل كنند (با 
فرض وجود برخي شرايط مانند اطالعات شفاف) 
آنگاه بازار به واسطه سازوكار دروني خود به 
تعادل خواهد رسيد؛ اقتصاددانان از اين سازوكار 

ياد » دست نامرئي«بخش با استعاره عادلت
كنند كه همه چيز را در حالت بهينه قرار مي
دهد. زماني كه همه عاملين اقتصادي با آزادي مي

اقدام به خريد و فروش كاالها و خدمات كنند، 
و  قيمتتعامل آزادانه ايشان تحت تأثير مقدار، 

اي شكل خواهد گرفت كيفيت كاالها به گونه
 ترينندمدت ميزان عرضه كاالها در بيشبل كه در

ترين حد و حد ممكن، قيمت كاالها در پايين
يرد. گكيفيت كاالها نيز در بهترين وضع قرار مي

در اين شرايط توليدكنندگان و خريداران با 
ها) و تحليل وضع بازار ( به ويژه از طريق قيمت

تطبيق وضع خود با آن، درخواهند يافت كه 
ه كيفيتي بايد توليد و يا خريد چگونه و با چ

كنند. اين شيوه عالوه بر اينكه حداكثر منافع 
شخصي را پوشش خواهد داد بلكه به تبع حداكثر 

  منفعت اجتماعي را نيز در پي دارد.
شعار اقتصاددانان تحقق بازار آزاد است 

از طريق عوامل  غيربازاريبدون اينكه موانع 
ت كند. هر غيربازاري نظير دولت در آن دخال

گونه دخالت و مانع غيربازاري منجر به 
ها و مقادير شده و لذا انتقال قيمت كاريدست

ها به عوامل را اطالعات صحيح از طريق قيمت
  را از بين خواهد برد. كاراييمختل و لذا 

  

  سودآوري: 
داري كه گفته شد در نظام سرمايه ورطهمان

و نظريات اقتصادي هدف توليدكنندگان توليد 
سود است؛  كردن حداكثرمقدار بيشتر با قيد 

يعني مقدار توليد تابعي است از حداكثر ميزان 
سود ممكن. بر طبق اين ديدگاه توليدكنندگان، 

كنند؛ و براي حداكثر كردن سود خود توليد مي
. زيرا اگر چنين نكنند ديگر بايد هم چنين كنند

ها و بازار صحت انتقال اطالعات به نظام قيمت
 كاراييساير عوامل را تضمين نخواهد كرد و لذا 

  از بين خواهد رفت.
هدف كسب حداكثر سود براي توليدكننده 
امري غيراخالقي نيست چرا كه توفيق و منفعت 
جامعه در آن است كه توليدكننده به دنبال 

دن سود خود باشد. بنابراين حداكثر كر
با كسب منافع و حداكثر سود خود  توليدكننده

در واقع به جامعه و رفاه عموم مردم كمك 
كند. اگر مانعي در بازار وجود نداشته باشد و مي

بازار آزاد تحقق داشته باشد آنگاه ميزان خريد 
هاي توليد و موقعيت ساير رقبا به مردم، هزينه

گفت كه چه ميزان توليد كند توليدكننده خواهد 
سود را كسب كند. از سوي ديگر  ترينبيشتا 

وفور كاالهاي مشابه كه توسط رقبا توليد 
دهد، لذا شود به خريدار  قدرت انتخاب ميمي

توليدكننده در صدد جلب رضايت و توجه 
كند قيمت را كاهش خريدار برآمده و تالش مي

به پديده و كيفيت را ارتقاء دهد؛ و اين منجر 
ميان توليدكنندگانِ رقيب و » رقابت«مطلوب 
كنندگان نيز به شود. در اين فضا مصرفمتعدد مي

دنبال نفع خود هستند يعني خريد بهترين كاال و 
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كيفيت با كمترين قيمت. اين فضا همه چيز را در 
رساند. اهميت بهترين حالت ممكن به تعادل مي

دي است كه داري به حاين سازوكار در سرمايه
) سرمايه داري را با نظام عموماً (و البته نه دقيقاً

  دانند.بازار آزاد معادل مي
  
  گرايي: مصرف

شك به آن است پايداري چنين نظامي بي
وجود  توليدشدهكه همواره خريداري براي كاالي 

داري با توجه به اينكه داشته باشد. نظام سرمايه
خريد تعريف سازوكار خود را مبتني بر عرضه و 

كرده است (و نه نياز و رفع نياز) لذا متكي به 
وجود خريدار است (و نه كسي كه به آن كاال 
نيازمند است تا نياز خود را رفع كند). بنابراين 

داري تمام تالش خود را به كار نظام سرمايه
گيرد تا خريداران تبديل به بازيگران دائمي مي

شد اقتصادي صحنه بازار شوند. در اين معنا ر
براي  3منوط به مصرف بيشتر و بيشتر است.

هاي مختلفي وجود تحقق مصرف بيشتر، شيوه
-دارد كه عمالً توسط توليدكنندگان و توزيع

 هاآن ترينمهمشوند. كنندگان به كار گرفته مي
عبارت است از: عرضه كاالهاي مشابه با 

هاي جانبي مختلف، عدم پشتيباني و قابليت
تعمير توليدات قديمي، فقدان كاالهاي يدكي و 

ايجاد نيازهاي كاذب از طريق  هاايناز  ترمهم
  تبليغات و ....

داري حتي مدعي است اگر نظام سرمايه
مصرف بيشتر وجود نداشته باشد به تدريج 

                                                              
  تر؛ زيرا مالك مصرف واقعي نيست بلكه خريد است.تر و بيشم منوط به خريد بيشيي.  شايد بهتر باشد بگو3

يدكنندگان از دور خارج شده و لذا به برخي تول
از بين  كاراييها افزايش يافته و تدريج قيمت

خواهد رفت. در واقع با اين توجيه، مصرف به 
ارزشي بنيادين براي بقا و رشد جامعه تبديل 

هايي نظير قناعت و استفاده بهينه شود و ارزشمي
شوند. اين از كاالها فاقد ارزش جلوه داده مي

هاي هاي اخير خسارتويژه در دهه نگرش به
آن در  ترينمهمفراواني به بار آورده است كه 

گر جلوه زيستمحيطتخريب طبيعت و بحران 
  است.


