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سخن ناشر

باید گفت حرکت به سمت انتشار چنین آثاری از جمله همین اثـرِ جـان اسـتوارت
میل که بعد از مرگش توسـط فرزندخوانـدهاش هِلِـن تِیلـور جمـ آوری و منتشـر
شـده اسـت؛ جرئـت و شـااعت خاصـی را مـیطلبـد .جرئـت در عرضـه آن کـه
خیلیها اذعان دارند اقبالِ عمومی برای تهیه این نوع کتابها کم است و دیگـری
جرئت در برگردان آن به زبان فارسی کـه از یـک زبـان نوشـتاریِ بـ

دشـواری

برخوردار است .عنوان اصلی کتاب چند فصل در باب سوسیالیزم مـیباشـد؛ ولـی
از آناــا کــه هــر چهــار فصــل کتــاب بــه مختصــات هــر دو مکت ـبِ کاپیتــالیزم و
سوسیالیزم میپردازد و تقابل این دو مکتب را به تصویر کشیده است؛ لذا بهتـر آن
دیــدیم عنــوان کتــاب رویــارویی کاپیتــالیزم و سوســیالیزم باشــد .لطف ـاً نظــرات و
پیشنهادات خود را جهت بهبود محتوای این اثر به نشر آماره ارسال فرمایید.
جــان اســتوارت میــل از جملــه اندیشــمندانی اســت کــه مــیتــوان گفــت در
عرصههای گوناگون علمی و فکری ماننـد اقتصـاد ،حقـوق ،فلسـفه و سیاسـت در
کانون توجه پژوهشگران قرار دارد و مورد احترام همگـان مـیباشـد .بـا توجـه بـه
ثقیل بودن متن کتاب اصلی ،باید گفت مترجم حداکثر تالش خود را بکارگرفتـه
تا از عهده این کار بزرگ به خوبی برآید و به همراه ویراسـتاری اثـر سـعی بـر آن
شده است تا لغزشها و خطاها به حـداقل برسـد .در خاتمـه از همـه خواننـدگان و
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پژوهشگران درخواست داریم تا ما را از پیشنهادات خود جهت اقدامات اصـالحی
و بهبود متن یاری نمایند .با توجه به اینکه متن کتـاب حاضـر در راسـتای موضـوع
اقتصاد سیاسی میباشد لذا در ادامه توجه شما را بـه ارائـه فهرسـتی از اندیشـمندان
عرصه اقتصاد سیاسی جهت شناسایی موقعیـت تـاریخی و عَقبـۀ علمـی اسـتوارت
میل به همراه اثر مهم علمی آنان جلب میکنم.
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پيشگفتار مترجم

جان استوارت میل ،متولد  2۸مـه .۶۰۸۱م در لنـدن ،از متفکـرین برجسـته سـدهی
نوزدهم به شمار میآیـد .وی را از اندیشـمندان سـرآمد دوران مـدرن دانسـتهانـد.
دوران حیات استوارت میل مقارن با آغاز دوران انقالب صنعتی بوده ،دورهای که
با دگرگونسازی ساختار اجتماعی ـ اقتصـادی انگلسـتان ،موجبـات دگرگـونی و
تغییر نظام فکری ـ فلسفی آن کشور را نیز فراهم ساخت .در مقابل ،استوارت میـل
نیز که فرزند زمانۀ خویش بود ،با تعمق در مسائل ،موضـوعات و دگرگـونیهـای
پیرامون خویش و با تکیه بر استنتاجاتِ حاصل از این رهگـذر بـه رهنمـونسـازیِ
جامعه به مرحلهای متعالیتر اهتمام ورزید.
ساختار اندیشههای اصلی استوارت میل عمدتاً مبتنی بر تاربهگرایـی ،اصـالت
فایده و دموکراسی است .با این حال ،مفهوم عدالت در هستهی مرکـزی نظریـات
وی جای دارد .وی در این راستا مفهوم «عدالت توزیعی» را مطرح مـیسـازد ،کـه
این مفهوم را در اصل از اندیشههای ارسطو برگرفته است .بـر اسـاس ایـن مفهـوم،
که میل آن را واالتـرین اصـل عمـومی عـدالت اجتمـاعی مـیدانـد ،نظـام جامعـه
بایستی با تمامی افرادی که در مقیاسی برابر به جامعه خدمت نمودهاند ،رفتاری بـه
یک اندازه نیکو داشته باشد.
اثری که پیش روی داریم ،جـان اسـتوارت میـل کوشـیده اسـت کـه بـا قـرار
گــرفتن در جایگــاهی ب ـیطــر و تــوأم ســاختن اســتداللهــای خــود از منظــر
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قضاوتگرانه نقائص و نارساییهای دو نظام سوسیالیسـم و سـرمایهداری را مـورد
بررسی قرار دهد .از همین روی است که وی را آشـتیدهنـده و میـانای مکاتـب
سیاسی لیبرالیسم و سوسیالیسم و برجستهترین نماینده فکـری «سوسـیال لیبرالیسـم»
دانســتهانــد ،همــانگونــه کــه در اثــر حاضــر نیــز خــواهیم دیــد ،وی در خصــوص
تضادهای ساختاری نظام اقتصاد سرمایهداری ،نه راهکارهـای افـرا گرایانـه بلکـه
نــوعی خــط مش ـیِ اصــالحطلبانــه را در پــیش مــیگیــرد ،چــرا کــه بــه زعــم وی
نارســاییهــای موجــود در چــارچوب نظــام اقتصــادِ ســرمایهداری از طریــق اناــام
اصالحات مرتف خواهند گشت.
میل در تمامی دیگر آثار خود نیز همواره از اناام اصـالحات مـنظم و متـوالی
در نظام اقتصادی سرمایهداری حمایـت نمـوده اسـت .همـانگونـه کـه از عنـاوین
فصــول کتــاب حاضــر برمــیآیــد ،میــل کــار خــود را از دریهــه نگــاه هــواداران
سوسیالیسم آغاز نموده است .او با استناد به آرا و انتقادات برجستهتـرین متفکـرین
این مکتب علیه نظام سرمایهداری ،گروه اول یعنـی سوسیالیسـتهـا را در جایگـاه
اپوزیسیون نشانده است .گروهی که بـا دسـت گذاشـتن بـر یـک سـری واقعیـات
موجود در نظام سرمایهداری و استنبا هـایی بـر ایـن واقعیـات علیـه سـاختار نظـام
سرمایه به اقامه دعوی میپردازند و تمامی تشکیالت و نهادهای نظام مسـلط یعنـی
سرمایهداری را باطل دانسته و آنها را در زُمرهی دستگاههـایی اهریمنـی بـه شـمار
میآورند که نیروی شر را به جامعه تزریق میکننـد .در طـی فصـول ایـن کتـاب،
میل ابتدا انتقادات مذکور را با تکیه بر نظرگـاههـای خـود و سـایر واقعیـات مـورد
بررسی قرار میدهد گاهی بر آنها صحه میگذارد و گاهی آنها را صـرفاً نـوعی
گزافهگویی میداند .پـ

از آن ،میـل بـا برشـمردن دشـواریهـایی کـه در مسـیر

پیشگفتار مترجم ۶۳ 2

تحقق آمال و آرزوهـای مکتـب سوسیالیسـم قـرار دارد ،کتـاب خـود را بـه پایـان
میرساند.
ذکر این نکته ضروری است که اثر حاضر تدوینِ دستنوشـتههـای اسـتوارت
میل است که توسط هلن تیلـور دختـر خوانـدهی اسـتوارت میـل صـورت گرفتـه
است .وی در مقدمه کتاب مینویسد" :سال .۶۰۱3م شاهد وقوع چنان دگرگـونی
عظیمی بود ،که اثرات ناشی از آن تا همین چند سال اخیر نیز تداوم داشته اسـت.

۶

زمانی که ،در سراسر دنیا مسائلی کامالً جدید در کانون توجه قـرار داشـت و آرا
سوسیالیستی اندیشمندان این مکتب در میان کارگران تمامی نقـا متمـدن جهـان
رسوخ یافته بـود ،جـان اسـتوارت میـل 2مبـادرت بـه تـدوین کتـابی در خصـوص
مکتب سوسیالیزم نمود .به نظر وی خط سیر جوام مدرن بـه گونـهای اسـت ،کـه
هر روز مسائل تازه و فزایندهای را فراروی آنها قرار میدهد .مسائلی که بـه زعـم
وی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و بایستی به طور کامالً دقیق و فـار ازهـر
گونه تعصب و جانبداریهای بیاا مورد ارزیابی قـرار گیرنـد ،تـا از آشـفتگی و
اختالل بیشتر اجتناب شود.
در این مسیر ،حتا انتزاعیترین و ماردترین نظریات نیـز بایـد مـورد بررسـی و
مداقه قرارگیرند ،به نحوی که رئـوس کلـی حاصـل از ایـن بررسـی در خصـوص
امور عینی و نظام حاکم بر این امور سودمند واق گـردد .بنـابراین ،وی بـه تـدوین
اثری روی آورد ،که از آن طریق بتواند کلیت این موضـوع را بـه طـرزی جـام و
مبسو مورد بحث و بررسی قرار دهد .چهار فصلی که در ایـن مالـد ارائـه شـده
 -۶منظور از چند سال اخیر سالهای نزدیک به انتشار این کتاب است یعنی اوایل قرن بیستم.
2 -j.s.Mill
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است ،از جمله طـرحهـای مقـدماتی و اولیـهای مـیباشـد کـه شـالوده کـار وی را
تشکیل دادهاند .فصول حاضر را مـیتـوان بـه شـیوهای غیـر از ترتیـب فعلـی ارائـه
نمود ،اما پ

از اتمام کار گردآوری و تـدوین مطالـب و در طـی بـازنگریهـایی

که بعد ًا به عمل آمد ،تصـمیم بـر آن شـد کـه مطالـب بـر اسـاس سـبک و سـیاق
نگارش نویسنده ارائه شود .قصد ناشر بر آن بود که مطالـب حاضـر را بـه جهانیـان
عرضه دارد .اگرچه کاری کـه در ایـن راسـتا بـه اناـام رسـاندهام خـالی از نقـص
نمیباشد ،اما سعی در پیگیری خواسته ناشر داشتهام ،چـرا کـه مطالـب ایـن اثـر را
دارای ارزش ذاتی عظیمی میدانم که در عین حال از قابلیـت ویـژهای بـرای رفـ
مشکالت عموم مردم برخوردار است .عالوه بر این نباید از جایگاه ادبی نویسـنده
غافل بود ،که با صبوری تمام اثری ارزنده را ارائه نموده است".
الزم به ذکر است؛ اگر چه اثر حاضر از حام اندکی برخـوردار مـیباشـد امـا
برگردان آن به سهولت اناام نپذیرفته است .علـت ایـن امـر نیـز در آن اسـت کـه
جان استوارت میل در طی سراسر متن سعی بر پراکنده نویسی داشـته ،بـه گونـهای
که اندیشههای خود را در مارای جمالتی عالمانه ریخته است .همین موضـوع بـه
نوبهی خود باعث گشته که جمـالت وی بسـیار طـوالنی باشـد ،چنانهـه بعضـاً بـه
نصف یک صفحه و گاه بیش از آن بالغ میگردد .خود این جمـالت نیـز مشـتمل
بر جمالتی فرعی ،عبارات عدیده (که هر کدام به تنهایی مفهوم یک جمله کامـل
را در خود دارند) ،و ارجاعات پی در پی است .بر این اساس ،در برگردان این اثـر
به منظور اجتناب از اطالهنویسی ،این نوع جمـالت کتـاب ،کوتـاه شـده و تـا حـد
ممکن در قالب جمالتی کوتاه و گاه عباراتی کوتاه که مفهوم جملـهای کامـل را
منتقل میسازند ،بیان شده است .البته ایناانـب نهایـت سـعی و اهتمـام خـود را بـه
کار بستهام که در این مسیر جانب امانت و صداقت را رعایت نمایم تـا لغزشـی در
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برگردان مفهوم اصلی مد نظر نویسنده پدید نیاید .بـا تمـام ایـن اوصـا  ،خـود را
بری از خبط و اشتباه نمیدانم.
در خاتمه ،از مدیریت محترم نشر آماره ،جناب آقای نـوعپرسـت ،بـه واسـطه
حُسن ظن و اعتمادی که نسبت به ایناانب داشته و دارند ،نهایـت سـپاس و امتنـان
را دارم.

فصل .1
مقـــدمه

در کشور وسیعی که در آن سـوی اقیـانوس اطلـ

واقـ شـده اسـت ۶و در حـال

حاضر تقریباً به قدرتمندترین کشور دنیا بدل گشته است و بـدون شـک در آینـده
نیز قدرت خود را همهنان حفظ خواهد نمود ،شـهروندان از حـق رأی برخـوردار
میباشند .ملت فرانسه نیز از سال . ۶۰4۰م به حـق رأی دسـت یافتـهانـد ،وضـعیت
سیاسی آلمـان فـدرال نیـز چنـین اسـت ،البتـه ایـن موضـوع در خصـوص تمـامی
ایالتهای تشکیلدهنده آن صدق نمیکند.
در بریتانیا هنوز حق رأی بدین اندازه بسط نیافته است ،اما «قانون اصـالحات»
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اخیرِ بریتانیا در سال .۶۰۱2م ،آنهه که تحت عنوانِ «مشروطیت» ۱شناخته میشـود
را به رسمیت شناخته است .بر اساس این قـانون ،افـرادی کـه بـا دریافـت دسـتمزد
هفتگی به امرار معـاش مـیپردازنـد ،بـه زودی در قالـب یـک تشـکل و اتحادیـه،
قدرتی را که به دست میآورند در راستایِ حصول اهدا مشترك خود بـه کـار
خواهند گرفـت .اگـر چـه ایـن طبقـه از قـدرت مطلـق برخـوردار نمـیباشـد ،امـا
تأثیرگذاری بسیار زیادی در روند قانونگـذاری خواهـد داشـت .در حـال حاضـر
 -۶منظور ایاالت متحده امریکاست.
2 - Reform Act
3 - the pale of Constitution
the pale of Constitution

