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 بحران کاپيتاليسم، پذيرش محتوم مارکسيسم نيست
   )بخش چهارم(به ادامۀ قبل

 
  :در مورد تحديد ثروت 

در مورد سرمايه های نقدی افراد بايد، با در نظرداشت عايد سرانۀ هر کشور، قواعدی را وضع نمود که مطابق به آن 
فردی نتواند سرمايه نقدی بيشتر از حد معينی را به اسم خويش در جريان اقگنده و از آن فقط به حساب خويش هيچ 

 .منفعت حاصل نمايد
البته اين بدان مفهوم نخواهد بود که فرد منافع حاصله از دوران سرمايه اش را نميتواند بر مجموع سرمايۀ اولی اش 

فرد، باوجود محدويت تعيين شدۀ سرمايۀ نقدی اش . خانۀ خويش را باال ببردافزوده، منفعت شرکت، مؤسسه و يا کار
ميتواند از منفعت حاصله بر سرمايۀ ثابت و متغير نهاد انتفاعی ايکه ايجاد نموده است بيافزايد؛ مگر حد معين سرمايه 

ز حد معين پذيرفته شده به ايکه به خود مالک تعلق ميگيرد، به هيچوجه افزايش نخواهد يافت و جزئی ترين رقميکه ا
فرد واحدی تجاوز نمايد به حساب واردات دولت تحويل و بعد از وفات مالک، دولت وظيفه خواهد داشت تا، متناسب 
با حد معين سرمايه برای فرد واحدی، از مجموع منفعتی که متوفی به حساب واردات دولت تحويل نموه است، به 

 .وارثين بپردازد
بريکۀ نساجی احمد با سرمايۀ ابتدائی ده ميليون آغاز شده  و ساالنه، با تمام مصارف شخصی و مثًال فعاليت فا 

احمد هر سال يک ميليون مفاد متذکره را به . رسمی، مبلغ دو ميليون افغانی مفاد خالص برای احمد باقی ميماند
ه حساب واردات دولت تحويل ميدهد و سرمايۀ شرکت افزود نموده و مبلغ يک ميليون باقيمانده از مجموع مفاد را ب

در سال بيست و پنجم احمد جهان فانی را وداع گفته در حالی . اين کار برای مدت بيست و پنج سال متمادی دوام ميابد
در جريان بيست پنج سال فعاليت ، سرمايه فابريکه به سی و پنج . به حق می پيوندد که از او سه پسر باقی مانده است

اگر حد معين سرمايۀ نقدی برای فرد . ه و بيست و پنج ميليون هم تحويل واردات دولت گرديده استميليون رسيد
قابل . واحدی ده ميليون تثبيت شده باشد،  تنها سی ميليون آن به وارثين انتقال و متباقی از بيت المال دانسته خواهد شد

و پنج سال فعاليت فابريکه به حساب واردات دولت تذکر است که دولت در رابطه به پولی که احمد در جريان بيست 
تحويل نموده است، از تمام امتيازات و تصرفات مالکانه برخوردار است و مفاد و ضرر آن نه به احمد ارتباط ميگيرد 

 .و نه به وارثين
د که سهم در صورتيکه مجموع تحويلی به حساب واردات دولت و سرمايۀ ثابت و متغير متوفی به اندازه ای باش  

هريک از وارثين از حد معينه ثروت برای فرد واحدی کمتر شود، در آنصورت هيچ مسئوليتی متوجه دولت جهت 
يعنی، با توجه به مثال احمد، اگر سهم پسران احمد پس جمع سرمايۀ فابريکۀ نساجی و . تامين حد معين نخواهد بود

اده است، مبلغ بيست ويک ميليون را احتوا و برای هر يک پوليکه در مدت بيست و پنج سال به حساب دولت تحويل د
از پسران احمد هفت ميليون افغانی برسد، در آنصورت دولت مکلف نخواهد بود تا باتوجه به مفاد گردش پوليکه احمد 

ز در حاليکه هريک ا. به حساب دولت تحويل نموده است، حد نهائی سرمايه برای هر يک از واٍرثين را تکميل نمايد
وارثين ميتوانند با کار و فعاليت اندازۀ سرمايۀ خويش را افزايش داده، پول بيشتری به حساب واردات دولت تحويل و 

 .آيندۀ فرزندان خويش را تضمين نمايند
در مورد سرمايه های توليدی نيز بادرنظرداشت هدف مشخص که در جلوگيری از تراکم سرمايه ها نزد افراد قليلی  

 .، تدابير الزم اتخاذ گرددخالصه ميشود
 
 :در مورد تناسب ميان کار و مزد   

کار عبارت از مجموع فعاليتهای هم آهنگ شده و سازمانيافتۀ انسانهاست جهت توليد «در تعريف کار ميخوانيم که 
 «فعاليت فرد که منجر به نتايج مطلوب گردد« و يا » محصوالت مفيد

 
نتيجتًا . ه همراه با نتيجۀ مثمر مشخصاتی اند که به کار خصلت انسانی ميبخشنددر تعاريف فوق فعاليت سازماندهی شد

حيوانات نيز فعاليتهای فيزيکی اجرا . ميتوان گفت کار فقط فعاليت نيست، بلکه بايد سازماندهی شده و مؤثر واقع گردد
 .ريت و مفيديت درآن وجود نداردمينمايند، مگر به آنها نميتوان کار گفت زيرا فعاليت آنها سازماندهی نشده و مؤث
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مزد جنبۀ فردی دارد، درحاليکه مفيديت . مزد، رفع آنی ضرورت است و مؤثريت و مفيديت رفع دوامدار ضرورت
کار انسانی را نميتوان فقط با مزد سنجش نمود، بلکه مؤثريت و مفيديت انجام کار از اهميت بيشتری . جنبۀ اجتماعی
 با آنکه منافع اجتماع را در مقايسه با منافع فردی ترجيح ميدهند، با شعار تساوی مزد و کمونيستان،. برخوردار است

 .نياز، مفيديت کار راکه جنبۀ اجتماعی کار است ناديده گرفته اند
 

از مقدمۀ فوق به اين نتيجه ميرسيم که کار يعنی فعاليت فکری، جسمی و يا هنری مؤثر و مفيد که ميتوان آنرا به دو 
 .تقسيم نمود) تقليدی و ابتکاری(گروپ 

 
يا ناشی از : و کارهای ابتکاری نيز دوگونه اند ) جسمی(يا حافظوی اند و يا فيزيکی : کارهای تقليدی دوگونه اند 

 .احساسات اند و يا ناشی از تعقل
 

يج حاصله از آنها کار حافطوی مجموع فعاليتهای اند که مسايل مربوط به پالن، سازماندهی، کنترول و بررسی  و نتا
اين نوع فعاليت ها جنبۀ اکتسابی دارند که با فراگيری علم اداره، سازماندهی و طرق کنترول . را تضمين مينمايد
 .امور اداری را ميتوان در رديف کارهای حافظوی جاداد. حاصل ميگردد

 
ار کارمندان اداری کاسته و به اينکه درکشورهای مترقی صنعتی روزتاروز ساحۀ فعاليتهای حافظوی تنگتر و از شم

تعداد بيکاران افزوده ميشود، از جنبۀ حافطوی ايندسته از فعاليتها ناشی ميشود؛ زيرا کامپيوتر، با حافظۀ قويتر، به 
 .مراتب مؤثر تر از حافظۀ انسانی فعاليت مينمايد

 
اختراع ماشين .   کارهای فيزيکی اندفعاليتهای که جنبۀ فيزيکی و ذاتی آن به جوانب فکری و اکتسابی آنها ميچربد،

 .آالت مدرن با قوت بيشتر به تعداد بيکاران اين ساحه می افزايد
 

فعاليتهای هنری با مشخصۀ ابتکاری از احساس انسانی ناشی ميشوند و جانشين تصنعی ايرا نميتوان برای آن جستجو 
اين .  انجام آن به مراتب باالتر از ساير فعاليتهاستبه همين علت بازار اين فعاليتها پررونق و عوايد ناشی از. نمود

مؤثريت اين نوع فعاليت . نوع فعاليتها جنبۀ ذاتی دارند و اکتساب بدون ابتکار اين فعاليتها از گرمی بازار آنها ميکاهد
 .ها بستگی به زمان دارد

 
 . مؤثريت آنها تابع زمان نيستکارهای ذهنی فعاليتهايی اند که کامًال جنبۀ تعقلی داشته و ذاتی ميباشند و

 
کار هنری در رابطه به تکامل اجتماعی نه . کار هنری انعکاس وقايع جاری اجتماعست که از احساس رنگ ميگيرد

نقش وسيله را دارد و نه نقش هدف را بلکه به اهداف ارزش ميدهد، شگفتی می آفريند و اين شگفتی حالت است که در 
هستند کارهای .  از لحاظ فردی وسيله ايست جهت انعکاس ادراکات از طريق احساساتولی. درون فرد ايجاد ميشود

هنری ايکه در آنها حتا انعکاس ادراکات کمتر است و يا اصًال فاقد آنند؛ مانند هنر موسيقی که بيشتر جنبۀ تفريحی 
ر است، اثرات آن در مقايسه با اما هنر سينما، با آنکه جنبۀ تفريحی آن بيشت. دارد و اثرات آن آنی و زودگذر است

 .موسيقی زودگذر نيست
بعضًا اتفاق می افتد که هنر موسيقی نيز بر شنونده و اجتماعش به صورت دوامدار اثر گذارد؛ ولی اين اثر از 

موسيقی رزمی شامل ايندسته از . کالميکه هنرمند موسيقی آنرا با آواز وسايل موسيقی آميخته است ناشی ميشود
   .يشود که در آن نقش ادبيات در تناسب با نقش هنر موسيقی برجسته تر مينمايدموسيقی م

احساس برانگيز است، درحاليکه موسيقی صوتی که امروزه ) صوتی(موسيقی متنی در مقايسه به موسيقی تونی 
ی مفيد باشد تفريح اثری را که از لحاظ اجتماع. جانشين موسيقی متنی گرديده است، صد در صد جنبۀ تفريحی دارد

ارزش و اثری که هنر تئاتر می آفريند باالتر از آن ارزشيست که هنر سينما می آفريند؛ زيرا هنر تئاتر . نمی آفريند
همچون سينما انعکاس وقايع عينی اجتماعيست ولی شيوه های مبارزه با شدايد و مشکالت در سينما اغراق آميز و در 

اق آميز مبارزه با مشکالت فرد را در تخيالت ناممکن فروبرده از وسايل و شيوه های اغر. تئاتر نزديک به حقايق اند
 .واقعيت های زندگی به دورش نگهميدارد

 
مزد کارهای هنری بايد با » وسيلۀ دستيابی به نتايج از طريق استعدادهای طبيعی« در تعريف هنر ميخوانيم 

مؤثريت و مفيديت يک . ش و پرداخت شوددرنظرداشت تناسب دوام مزد حاصله با دوام مؤثريت و مفيديت اثر سنج
هراثر نقاشی، مهندسی، خطاطی، . اثر هنری با برانگيختن احساس و شگفتی بيننده و يا شنوندۀ آن بستگی دارد

تا زمانی در خانوادۀ هنر جا ميگيرند که  احساس برانگيز و شگفت آفرين باشند و عوام را توان ... موسيقی، سينمائی 
قدرتها هنر موسيقی را ازآنجهت که کمتر دارای توانائی اثر گذاری بر امور اجتماعست، . نباشدآفرينش مشابۀ آن 

عدم اثرگذاری بر امر اجتماعی عين . مورد استقبال قرار داده و شرايط را برای رشد هرچه بيشتر آن مساعد ميسازند



  
 

 
  ٤از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 .عدم مؤثريت و مفيديت است
 

 :مصرف رسيده چهار معيار ذيل بايد در نظر باشد در سنجش بهتر مزد برعالوۀ محاسبۀ مواد به 
 

 :انرژی انسانی به مصرف رسيده  :الف 
و ... فعاليت هائيکه نتايج آن فقط با مصرف انرژی انسانی محسوس اند، مانند کارهای ساختمانی، استخراج معادن 

که گذشت زمان به خودی خود بدين معنيست " فقط بامصرف انرژی انسانی"اينکه گفته ميشود . فعاليتهای سپورتی
نتايج محسوس از يک فعاليت انسانی را نمی آفريند؛ بلکه فعاليت فيزيکی در امتداد زمان اثر آفرين است؛ بناًء در 

 .در نظر گرفته ميشود) انرژی به مصرف رسيده و زمان(تعيين مزد برای فعاليهای صرفًا فيزيکی دو معيار 
  :زمان به مصرف رسيده : ب 

از فعاليتهای انسانی اند که نه مفيديت و مؤثريت انها تا حديست که ارزش زمان مصرف شده در آن قابل بعضی 
؛ مانند اثر نقاشی ايکه نه جنبۀ هنری آن .پرداخت باشد و نه انرژی چندانی برای نتايج حاصله به مصرف رسيده است

نرژی قابل مالحظه يی برای آفرينش آن به مصرف تا حديست که آنرا بتوان يک اثر خارق العادۀ هنری خواند و نه ا
جنبۀ هنری اين اثر . مانند شخصی که در برابر نقاشی مينشيند و از او ميطلبد تا صورتش را نقاشی نمايد. رسيده است

بناًء يگانه معيار . يعنی حامل پيام هنری نيست. بسيار ضعيف است و فقط در توانائی شخص نقاش خالصه ميشود
بسياری از آثاريکه امروز بنام اثر هنری مزدهای قابل .  مزد و پرداخت آن زمان به مصرف رسيده استبرای سنجش

مالحظه يی را کسب مينمايند در زمرۀ همان آثاری قرار ميگيرند که می بائيست صرفًا زمان به مصرف رسيده 
م تناسب ميان کار و مزد اکثرًا در اين نوع بيعدالتی و عد. منحيث معيار سنجش مزد برای آن در نظر گرفته ميشد

 .ساحۀ موسيقی به مالحظه ميرسد
 

بايد گفت که انرژی غير انسانی که در فعاليتهای انسانی به مصرف ميرسند در مجموع مواد به مصرف رسيده قابل 
 .سنجش و محاسبه اند

 

  :مفيديت : ج 
ستدام و آنعده فعاليتهای هنری ايکه حامل پيام اين معيار برای سنجش مزد فعاليتهای فکری دارای اثرات مثبت و م

خارق العاده يی اند در نظر گرفته ميشود؛ مانند يک اثر هنری ايکه خصوصيت شگفت آفرينی خويش را در تمام 
ادوار و زمانه ها از دست نميدهد و يا کار فکری ايکه اثرات مثبت آن تابع زمان آفريننده نيست؛ بلکه اثرات مثبت 

 .تمام زمانها ها حفظ مينمايد؛ مانند اختراع برق توسط اديسن و غيرهخود را در 
 

  :مؤثريت : د 
عموم فعاليتهائيکه اثرات مثبت آنها درچوکات اهداف زمان بندی شده محسوس اند در زمرۀ فعاليتهای مؤثر قرار 

ت که گروپی از انسانها در اين نوع فعاليتها خواست اجرا کننده مطرح نيست بلکه هدفی مطمح نظر اس. ميگيرند
پالنهايی را برای رسيدن به آن طرح ريزی نموده و مجموعًا برای نيل به آن طوری فعاليت مينمايند که مسئوليتها و 

تقسيم صالحيتها و مسئوليتها به درجه های مختلف . صالحيت هارا به درجه های مختلف ميان خود ها تقسيم مينمايند
مينمايد و هر جز از مسئوليت و صالحيتيکه به او اعتماد شده است پاسخگوست و بايد بر ايجاب ايجاد سلسه مراتب را 
مؤثريت، برخالف مفيديت مطلق نه بلکه در مقايسه با انتظارات زمان مشخص . اساس آن مزد حاصل نمايد

ان مؤثريت را يعنی يک فعاليت انسانی ميتواند در يک زمان مشخص خيلی مؤثر ولی در سالهای بعد هم. متغيراست
اين عمل جستجو . طور مثال يک کشور دارای پنج چاۀ نفتی است و بايد آنرا جستجو نموده مشخص نمود. نداشته باشد

و تشخيص تا زمانی مؤثر است که موقعيت چاه های مذکور مشخص شوند ولی بعدًا بايد پالنهای زمانبندی شدۀديگری 
به . دد و الی جستجوی محض ديگر نه مؤثريت دارد و نه مفيديتغرض استخراج و بهره برداری طرح و تطبيق گر

همين گونه شخصی که در رأس اداره يی قرار ميگيرد اگر زمان مربوطه را در نظر نداشته و مطابق به پالنهای 
 .زمانه های قبلی عمل نمايد مؤثريت اين شخص زير سؤال قرار ميگيرد

 
زيرا در مؤثريت تنها اهداف شخصيت . خصوصيت اجتماعیمؤثريت بيشتر خصوصيت شخصی دارد و مفيديت 

مؤثريت تابع زمان . حقوقی حکمی واحدی که جدا از ساير شخصيتهای حکمی و حقيقی فعاليت مينمايد مورد توجه اند
مؤثريت در درون شخصيت واحد حکمی مطرح ميگردد و هر اثريکه فعاليت يک . و مفيديت مستقل از زمان است

بناًء مفيديت در خارج از . برون ازخود ميگذارد تعيين کنندۀ درجۀ مفيديت فعاليت آن استشخصيت حکمی در 
 .شخصيکه عمل را انجام ميدهد و مؤثريت در درون آن مشخص ميشود

 
بناًء مؤثريت تنها در فعاليتهای اجتماعی مطرح ميگردد و مزد آن بايد بادرنظرداشت مؤثريت عمل و اجراآت پرداخته 

 . اساس انرژی و زمان به مصرف رسيدهشود، نه به



  
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 
ناگفته نبايد گذاشت که درعلم اقتصاد بخصوص در بخش تحليلهای اقتصادی فورمولهای جداگانه يی برای تثبيت 
مؤثريت، مفيديت و اقتصاديت وجود دارد؛ ولی آنچه در باال تذکار يافت ديد حقوقی نسبت به مسايل متذکره است نه 

 .صرفًا اقتصادی
 

زد ها را با همين معيار ها که معيار هايی اند حقيقی محاسبه و پرداخت نمائيم، آيا آواز خوانی با يکشبه فعاليت اگر م
ميتواند مزدی را که يک معدنچی اگر ده بار زندگی نموده و تالش نمايد نميتواند آنرا بدست آورد، حاصل نمايد؟ به 

کی و حکمی که از عدم رعايت همين معيار های حقوقی منفعتها همينگونه بانکها، بيمه ها و ساير شخصيت های فيزي
 .برده و هرروز فضای زندگی را برای افراد تنگتر مينمايند

مهاجم تيم فوتبال کريم بن زما  ٢٠٠٨عوايد سال   انجام پذيرفته است،٢٠٠٩قرار آخرين تحقيقاتيکه در بهار سال 
انسوی ای يکی از تيم های باسکتبال اضالع متحدۀ امريکا، بازيکن فرتونی پارکر المپيک شهر ليون فرانسه و 

چگونه ميتوان چنين پرداخت های هنگفت را توجيه کرد؟ . بالترتيب به بيش از پنج  و هفده ميليون ايرو بالغ ميشود
ديکه اگر اين انسانها دارای استعداد های خارق العاده در بخش فعاليت های مربوط به خويش اند، فقط با پرداخت مز

کريم بن زما باشد، ميتوان اکتفا نمود؛ در حاليکه معاش ماهوار )  ايرو٢٠٠٠٠به عنوان مثال (بيشتر از ديگران 
بيشتر از چهارصد هزار ايرو در يکماهست و در کنار آن از اعالنات تجارتی عوايد اضافی ديگری نيز حاصل 

  .مينمايد
نيز ميتوان به آن نايل آمد و مالکان بزرگ تا آن حد هم عقل خويش اگر منظور از تشويق باشد، با تفاوت اندک معاش 

 .را نباخته اند که به پرداخت مزد هايی چنين هنگفت سر تسليم نهند
 پس دليل اين همه پرداختهای هنگفت را در کجا ميتوان جستجو کرد؟ 

 
 ادامه دارد

 
 
 
 
  


