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 دادگردکتر  ۀوقدو

 های علن اقتصاد؛ ترین درس از ابتدایی کارساز گیری پیام
 کتاب علن اقتصاد در ایران، اصول ثروت ولل، اولین کتاِب  ای بر به بهانه نگاشتن وقدوه

 یاد وحهدعلی فروغی اثر زنده
 

که از  پرست ودیر وحترم نشر آواره سپاسگزاری نهاین از جناب آقای نوع  نخست جا دارد
کتاب ارزشهند اصول علن ثروت ولل اثر  وناسبت بازچاپاینجانب درخواست نهودند تا به 

کتاب بنگارم.  ای بر آن کتاب علن اقتصاد در ایران( وقدوه استاد وحهدعلی فروغی )اولین
گردیده و ترجهه   سال است تدوین :;;کتاب وربوطه بیش از  که کنن دوم الزم است اشاره

کردم به  کتاب دقت ه وحتوایرو وقتی اینجانب ب خورشیدی(، ازاین <B>;است )سال 
ویالدی یا  ?;:>کشور در هنگام نوشتن این وقدوه )سال   وضعیت پیشرفت علن اقتصاد در

;=C> ندیشهندهای علهی عظین و چنان ا خورشیدی( تأسف خوردم؛ زیرا چنین یافته 
کفایتی بیش از یک قرن پیش در رأس سیاست ایران وجود داشته، اوا عالی گذاری آووزش  با

کشور با وجود فاصله بیش از یک قرن، هنوز به یک استراتژی  ریزان آووزشی و اقتصادی ناوهبر
های وربوط به آووزش و پژوهش علن اقتصاد و نظام اقتصادی  روشن و قابل قبول در عرصه

گوارتر آنکه با وجود ویراث عهیق علن اقتصاد در آووزه نرسیده های فرهنگی و ولی در  اند. نا
 کارایی، اصالت و رسالت علن اقتصاد در ایران تردید ه هنوز برخی در ووردگذشت عصرهای

ا برخی جناح دارند اند(. خالصه با  کردن این علن بوده های فکری دنبال تغییر و جایگزین )حت 
کهک  ورحوم فروغی، باکار   ای بر والحظه این اوور به فکر فرو رفتن و به بهانه نوشتن وقدوه
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وقدوه تذکری  این که کردم. اویدوارم گیری تدوین ل علن اقتصاد نوعی پیامترین اصو ابتدایی
تا بجای تردید در  ؛گیری، آووزشی و اقتصادی عرصه تصهین دولتهندانباشد نسبت به 

دار آن را با  های این علن انسانی، اجتهاعی و اصیل )اقتصاد سیاسی(، پیوند وعنی بنیان
که ورحوم دکتر  ای که در وقدوه ار دهند. قابل ذکر استفرهنگ و تهدن ایرانی وورد توجه قر

سال پیش( بر چاپ قبلی اصول علن ثروت  B;عظیهی )اقتصاددان برجسته ایرانی حدود 
آووز دیگری ذکر شده  اند، وطالب عبرت ( نگاشتهAA=;ولل از ورحوم فروغی )چاپ سال 

هلی بر وقدوه وذکور (، وک<C=;اینجانب بر چاپ فعلی )سال  است. اوید است وقدوه 
کوتاه پیراوون این اثر ارزشهند و  دانن توضیحی باشد. قبل از ارائه وقدوه خود، وناسب وی

 کنن. نویسنده آن ارائه
کتاب اصول ثروت ولل )یا درواقع اصول اقتصاد سیاسی( اثر دانشهند وعروف ورحوم 

نوعی  درواقعکتاب  ینباشد. هر چند ا خان ذکاءالهک وعروف به فروغی وی ویرزا وحهدعلی
اقتصاددان و نویسنده  1«پل بیورگارد»کتاب اقتصاد سیاسی اثر   ترجهه و نگارشی جدید از

آن را به شکلی جدید که تدوین عالهانه ورحوم فروغی ترجهه و باشد، اوا  فرانسوی وی
و به صورت وتنی ودرن و درسی در رشته اقتصاد ارائه نهوده است. در عین  ؛کرده بازنویسی

بخش  ?کتاب  گردیده است. این کتاب به سبکی سنتی ولی با وحتوایی ودرن تنظین حال
یع، وصرف، چرخه اقتصاد و دولت و والیه را  باب( دارد ?)یا به تعبیر نویسنده  که تولید، توز

ترین وباحث قائن به ذات علن اقتصاد و نظام اقتصادی  هنو درواقعها  دهد. این پوشش وی
جدید )یا  کالسیک ترین وطالب علن اقتصاد فصل وهن A;بخش در قالب  ?هستند. این 

 :دهند اقتصاد سیاسی( را تشکیل وی
که تولید ثروت نام دارد، علن اقتصاد سیاسی یا علن ثروت تعریف  در بخش اول )یا باب اول( 

شود. تولید  ارتباط علن اقتصاد با دیگر علوم انسانی و اجتهاعی اشاره وی شود. سپس به وی
ی انسانی در اقتصاد سیاسی،  ثروت و لوازم آن، نقش انسان و دیگر عواول، جایگاه کار و نیرو

ی انسانی در تولید ثروت، تقسین کار،  کار و تشریح انواع صنایع ورتبط با نقش عقالنیت نیرو
دهند. فصل سوم از بخش اول  کتاب )از بخش اول( را پوشش وی ومهای اول و د بحث فصل

پردازد. تعریف سروایه، انواع آن، نقش بشر و عقالنیت  به توصیف ابعاد وختلف سروایه وی
ی در ایجاد و انداز و حفاظت از سروایه، دیگر ووضوعات فصل وربوطه  کاربرد سروایه، پس  و

 باشند. وی
                                                                                                                                   
1 - Paul Beauregard 



 8   2   مقدمۀ دکتر دادگر

یع ثروت اخ بخش دوم یت والکیت عواول تولید و سهن عواول که به توز تصاص دارد با وحور
یع، تعیین دستهزد، نقش عرضه و تقاضا،  وختلف تولید از وحصوالت، نقش دولت در توز

یت نیروی یع، ودون وحور ترین وباحث  گردیده و اصلی کار و شخصیت انسانی در توز
 ارتباطات علن اقتصاد و جاوعه انسانی در آن پردازش شده است.

گیری  که چرخه اقتصاد و چرخه تولید نام دارد تشریح وبادله، ارزش وبادله، شکل خش سومب
قیهت، نقش پول، انضباط نظام پولی، نظام اعتباری و بانکی، اوراق قرضه دولتی، اوراق 

های وختلف تجارت داخلی و خارجی و نقش دولت در تجارت را بر  بهادار والی، بخش
توصیف وصرف، انواع وصرف، الگوی وصرف، نقش دولت در عهده دارد. بخش چهارم به 

 وصرف و حفاظت از حداقل وصرف فقرا اختصاص دارد. 
سرانجام بخش پایانی )یا باب پایانی( به دولت و والیه وربوط بوده شاول تعریف دولت، 

 کارآودی و عادالنه بودن والیات و ها و درآودهای دولت، انواع والیات، وظایف دولت، هزینه
 باشد. ووارد وشابه وی

کی از تالش، دقت، عهق علهی، تدبیر و  در هر صورت کتاب ورحوم ذکاءالهلک حا
 <?>;انسجام قابل قبولی است. وحهدعلی فروغی دردشتی، وعروف به ذکاءالهلک در سال 

ن  کتاب اقتصاد پیش سالگی :=خورشیدی در تهران به دنیا آود. او در سن  گفته را ودو
کرد و وطالعات خود را در ادبیات،  رشته پزشکی در دارالفنون تهران تحصیلساخت. او در 

یخ شد. فروغی  :>کهتر از  اقتصاد و سیاست اداوه داد. او در سن سالگی استاد فلسفه و تار
های  کنار حرفه وعلهی سهت  ودرس ودرسه سیاسی و وعلن خصوصی احهدشاه نیز بود. در

یا وزیری  کشور، وزارت والیه و نخست ست دیوان عالیوختلفی ههانند نهایندگی وجلس، ر
گرایی  ای ویانه داشت و از اصول کرد. هن در اندیشه و هن در ودیریت وشی را نیز تجربه

هایی وانند  کتاب اصول علن ثروت ولل، نوشته گرایی به دور بود. عالوه بر افراطی و رادیکال
یخ وختصر ایران، حکهت سقراط، سیر حکهت در ارو پا، آیین سخنوری، دوره وختصر تار

علن فیزیک و ووارد دیگری را به رشته تحریر درآورده است. در اندیشه سیاسی به دولتی 
ید. در  ساالر و وتعادل عقیده داشت و بر حقوق ولت و وقابله با استبداد اصرار وی وردم ورز

دانست و نه  ووفق وی کاواًل آزاد( را  )اقتصاد بازار 1وشی اقتصادی نیز نه اقتصاد ِلِسِفری
یکردهای سوسیالیستی را. بلکه بر نظاوی وختلط، با داشتن یک بخش خصوصی  رو

کید داشت. او سرانجام در سال  یافته و با نظارت دولتی قانون توسعه  ;>=;وند و ونضبط تأ
                                                                                                                                   
1 -Laissez Faire 
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کتاب  سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. اینجانب این وقدوه بر A@خورشیدی و در سن 
کفایت، اندیشهند وتعادل، ایراناین ودیر ب ودار  دوست با اخالق و سیاست شناس و ایران ا

که تأول در این وقدوه توجه هر خواننده  کنن. اوید است گرا را به خود او تقدین وی وردم
رو وظلوویت  صاحب درک و صاحب درد را از یک سو به اههیت دوباره علن اقتصاد )و ازاین

کفایتی چون آن در ایران اوروز( برانگ یزد و از سوی دیگر بر جای خالی ودیران و نویسندگان با
ی، افسوس خورد. نگارش این  ها و آثار ارزشهندی چون فروغی کتاب اصول اقتصاد سیاسی و

اینجانب در فرصت وطالعاتی در دانشکده اقتصاد دانشگاه  وقدوه ههزوان است با حضور 
کتابخانه وشهور این دانشگاه و اوکانات  و غنیایلینویز آوریکا و دسترسی به ونابع جدید 

گروه  رو جا دارد از وسئوالن این دانشگاه و بخصوص رئیس دیگر دانشکده اقتصاد؛ ازاین
 اقتصاد پرفسور وارتین پری و ههکارانشان سپاسگزاری نهاین.

 

 های علن اقتصاد ترین درس کارساز از ابتدایی گیری پیام
 وطالب آغازین -;

این وقدوه یادآوری اههیت توجه عهلی به نقش برخی از اصول ابتدایی علن هدف از تدوین 
جانبه است. دقت بیشتر در این وقدوه این پیام را  اقتصاد در رسیدن به پیشرفتی ههه

تواند در تحلیل و  که هن وی ای انسانی و اجتهاعی قدرتهند است که این علن، یافته رساند وی
کارساز باشد و هن برای  گذاری اقتصادی ، هن در سیاستاندیشی بکار رود تبیین و درست

گیری ودیران غیراقتصادی وفید باشد. این وقدوه نقش علن اقتصاد در بهتر ساختن  تصهین
دهد. در ابتدا به طرح وسئله و سؤاالت وربوطه اشاره  نظام اقتصادی و اجتهاعی را نشان وی

ها  و نقش علن اقتصاد در بررسی گردد، سپس به اههیت و جایگاه تحلیل اقتصادی وی
وار  شود )در اداوه فهرست های وختلف نظام اجتهاعی پرداخته وی کارکردهای زیر سیستن  و

 :شود( کلیدی اشاره وی به یک سری وطالب
گون به آن جایگاه رسیده  . علن اقتصاد یا اقتصاد سیاسی در حال حاضر و بنا به دالیل; گونا

های روزوره زندگی فردی و اجتهاعی  ها و واقعه بسیاری از ووضوعتواند به تحلیل  که وی است
ها و  کاربرد علن اقتصاد و تحلیل اقتصادی وحدود به حوزه  رو ها وبادرت نهاید. ازاین انسان
ها و  های خود اقتصاد سیاسی نگردیده بلکه به ابزاری قدرتهند برای بررسی دیگر حوزه عرصه
گردیده است؛ یعنی عناصر و ابزارهای این علن عالوه بر  های فردی و اجتهاعی تبدیل عرصه

شناسی،  دهی در اوور سیاسی، روان کارگزاران و خط وشی  اقتصاد، برای راهنهایی رفتار
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های علن اقتصاد و اقتصاد  ترین درس کارساز از ابتدایی گیری هایی از پیام ها نهونه )این
 دهد(. شش ویسیاسی را پو
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 یک یادداشت 

کالسیک  که در اقتصاد  کتابی است  به فارسی  هاز زبان فرانسکتاب اصول ثروت ولل اولین 
ن یچون ترجهه چن .است ونتشر شده <B>;و در سال ترجهه علی فروغی وحهدتوسط 
گرفته ران یدر ا ن باریاول یبرا یووضوع اصطالحات فرانسه به  یابی لذا وعادل ؛استصورت 

چون  یبیه آن هن از عهده ادکد یطلب یرا و یوهارت خاص یدر حوزه علوم اقتصاد یفارس
کلیات سعدی - یفروغ یوحهد عل ف نهوده و یآن را تال یو به نوع آود یو بر -وصحح 

ه از دو جاوعه ک یبا توجه به شناخت یورحوم فروغ.اثر با ارزش نهوده است.  کیل به یتبد
پا و ا چون در  هرچه بهتر شدن ترجهه انجام داده است یران داشت تهام تالش خود را برایارو

پا ک یلیتفصحالت ه قطعا با ک شدههه وطرح یات و بیوثل والجدید  یتاب وباحثک ه در ارو
کار وطرح نبوده است. راِن زوان قاجار یدر ابوده  کتاب به  که ورحوم فروغی در این  واژگانی 

 شدههای بعد  سالدر  یدر حوزه علوم اقتصادهای فارسی  یابی برای وعادلای  برده پایه
کتاب افزوده وداله ی. وقدوه جاوع دکتر است به اقتصاد را علن وختصات  دادگر هن به غنای 

کشیده است. ق یو دق صورت عهیق کتاب به تصویر  به نیاز ه ک یوطالبن یردکسعی در این 
کروشه ها  های انگلیسی پاورقی ز وعادلیح داشته و نیتوض ها  و برخی واژه درج شودداخل 

فرانسه به  یها یابی به خصوص در وعادلها  و لغزش هاخطا. اویدوارم گذاری شود اعراب
پژوهان درخواست دارم نظرات و  به حداقل رسیده باشد. با این حال از ههه دانش یسیانگل

 پیشنهادات خود را از طریق نشر آواره انعکاس دهند.
 

 فرهاد نوع پرست
3598 
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 دیباچه

 الرحینحهن الر اهلل بسن
 

 ؛بعد الحهد و الصلوه
س علن ثروت ولل، یدرس و تدر یاست برا یا رسد رساله ینندگان وک وطالعهه به نظر ک یتابک
ن علـن از یـا .«بـه آن راجـعر اوور یت و ساکاد ثروت وهلیات ازدیفیکن و یوعرفت به قوان» یعنی

 یدار تکـوهل یعنـی یاسـیس داخـل در اوـور سکباشـد و هـر ین وُد اسـت ُوـیس یاصول و وبان
 یارهـاکت فرنـگ از کـل علن ثروت ولل در وهلیهکباشد. تن دانش یا ید دارایاست ناچار با

اسـت  1یا حدثهسـَت فـت از علـوم ُو گ توان یقه ویالحق ین اواخر شده و فیه در ههکاست  یبزرگ
د در یشـا باشد. یو یو حس یعقل ین و قواعدکوح یبر بنا و اساس یشته و وبنگ ندو  ه تازه ُو ک

ــ ــا رســا کوهال ــئو ــ یل و اوراق ــیه از سک ــ  فت وگ نُد اســت ُو ــنها یو وگ ــ ید دارای ــب  یبعض وطال
ه حـاال کـح یب صـحیـو نظـن و ترت 2تقـانل و اِ یوتعلقه به علن ثروت باشد اوا وسلهًا به آن تفص

ده را بـه یـاز علـوم جد ین عصـر و زوـان بعضـیـه در اکن وعهول است نبوده و با آنیدر وغرب زو
 اند. نپرداختهن علن یترجهه نهوده، دانشهندان وا به ا یزبان فارس

ــه اهه ــرایــنظــر ب ــزوم آن ب علــوم  ۀ، ودرســیر دولتــیــر دوایاجــزاء وزارت خارجــه و ســا یت و ل
کنون یس ودرسـه قـرار داد ولـین علن را جـزء وـواد تـدریس و افتتاح، ای، از بدو تأس3یاسیس  تـا

                                                                                                                                   

 [. علَم هغتحذثِ یعٌی علَم جذیذ1]

 [. هحکن، اعتَار1]

ِ در کدٍرُ لبجبر ٍ در حَسُ علَم عیبعی اعت  عبلی در ایزاىِِِِ. هذرعِ علَم عیبعی یکی اس هذارط آهَسػ 3]
 [.ؽبُ تبعیظ ؽذ ؽوغی بِ پیؾگبهی هیزسا حغي هؾیزالذٍلِ )پیزًیب( ٍ بِ فزهبى هظفزالذیي 1178عبل 
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ــدر ــه ت ــیهــر چ ــوده و وتعله ــارج ب ــده از خ ــب و  ،1نیس ش ــای درسوطل ــود را اِ  ه ــتخ و  2تابکس
ن و رواج یف زحهت وتعلهین و تخفیار وحصلکل یتسه ین اوقات، برایتا ا استنساخ نهوده

در اوــور ثــروت وهلکــت حاصــل  یرتیاز آن بهــره برنــد و بصــ کیــه دور و نزدکــن علــن یــاع ایو شــ
وزارت  ۀنـیابکس یرئـ کالهلـ وـؤتهن خان حسـینرزا یـرم وکند، جناب جاللت وآب اجل اینها
رزا یـرم وکـگهـر خـود جنـاب وسـتطاب اجـل ا ه از جانب برادر روشنکخارجه دام اجالله  ۀلیجل

اهلل اقبالـه  ن دربـار دولـت روس ادامیران وقـیـا ۀیـلر وختـار دولـت ِع یوز کرالهلیحسن خان وش
نظـر دارد و وخصوصـًا علـن ثـروت ولـل را خـود  یاسیعلوم س ۀکوبار ۀاوور ودرس ۀیلکبه  یالعال
ن یـــن ایه از وعلهـــکـــرا  خان وحهـــدعلیرزا یـــو ید. فرزنـــد ویـــنها یس ویتـــدر ن دارالعلـــنیـــدر ا

ه وعتبر است و در وـدارس کعلن ثروت را  یسیتدر های تابک  از یکیدارالعلن است فروان داد 
ه بـه کـد بعـد از آنینند، وگر طبع و ونتشر نهاکترجهه  یدهند از فرانسه به فارس یفرنگ درس و

ن شـاه خلـداهلل یت شاهنشاه جن جاه وعارف پناه وظفرالدکشو یحضرت قویون اعلینام هها
ه کـروـت را کنـد و القـاب صـاحب ویارایاسـت ب ین اسـاس عـالیـه وؤسـس اکه و سلطانه کول

رالدوله یرزا نصـراله خـان وشـیـحضـرت وسـتطاب اجـل وعظـن و یعنـیر نهـوده، یـن داللت خیا
وعلـن قـرار دهنـد و بـر شـأن و رتبـت  یبـاین دیـا 3رازز ِط یرا ن اهلل اجالله ر اوور خارجه ضاعفیوز

 ند.یفزایب
ال که از اشکسهل و ساده  یتاب را به عبارتکن یخان اطاعت اور نهوده ا یرزا وحهدعلیو

ننـدگان وحتـرم ک رده سـاخت و بپرداخـت؛ و البتـه وطالعـهکـباشد ترجهـه  کیدور و به فهن نزد
ن جهـت وطالـب را یـف شـده، از ایتـألس ترجهـه و یدرس و تـدر ین رسـاله بـرایـه اکـدانند  یو

ثـار و اطنـاب احتـراز و اجتنـاب نهـوده. کار نوشـته و از ایبسـ یو وعنـ کبـه لفـظ انـد یعنیز ووَج 
د، چـه، وطالـب یـنـد و اوعـان نظـر نهاکد دقـت یـتـاب بخوانـد باکن یوعلن ا یس بکن هریبنابرا

نـد بهتـر یفروا 4ضشـتر در آن غـور و خـویق اسـت و هرچـه بیـو دق یهتـکه حکـق بلیو عه یعقل
 کوطن پسـند افتـد و در وحضـر وبـار ین خدوت در حضرت ابنایه اکد یاو .ردندگ وستفیض

س یوــا تأســ یبـرا یاســیس ۀه ودرســکـ یدام اقبالــه العــال کرالهلیجنـاب وســتطاب وعظــن وشـ
 ند.کناقابل  ۀیار هدکفروود 

                                                                                                                                   

 [. داًؾجَیبى 1]

 [. جشٍُ ًَیغی1]

 [. سیٌت3]

 [ . در هَرد هَضَعی فکز کزدى1]
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، کاء الهلکالهلقب به ذ یالهتخلص به فروغ ین االصفهانیو اناالعبداالقل وحهد حس
 ه.یت غفراهلل له ولوالدیترب ۀاز روزناویو صاحب اوت یاسیس ۀر ودرسیود

 تابکاصل  یوصنف فرانسو
Paul Beauregard 1 

 نام دارد.
 

                                                                                                                                   

دکتزای حمَق گزفت ٍ بِ تذریظ  1871( عیبعتوذار فزاًغَی اعت. در عبل 1813-1919. پُل بیزگبرد )1]
رٍسًبهِ  1891بِ داًؾکذُ التصبد داًؾگبُ پبریظ رفت ٍ در عبل  1881جبرت پزداخت. در عبل حمَق ت

ِ کتبة اٍ ککزد ٍی عالٍُ بز تذریظ هغئَلیتْبی دٍلتی ًیش داؽت. عٌَاى  تبعیظالتصبدی لوًَذ اکًََهیک را 
 =].                                Éléments d'économie politiqueتَعط فزٍغی تزجوِ ؽذُ اعت عببرتٌذاس: 

elements of political economy]  
 



 وقدوه

د یـنها یرر وکرا و ها آنات ناچار یح ۀه دورکاست  2یجیحوا یانسان دارا: 1ف علن ثروتیتعر
 یاز وقـت و قـوا ین، انسـان وقـداریبنابرا شود. یاد ویج زیآن حوا ۀند عدک یو هرچه تهدن ترق

وجـود و راحـت خـود را فـراهن  یبقـا ۀالزوـ یاء وـادیه اشـکـنیا یرساند بـرا یخود را به وصرف و
ن و ینـک یوگو وـ فـتگ ه وـا از آنکـاسـت  یباشـد و ووضـوع علهـ ی، ثـروت ویاء وـادیند. آن اشک
ه علـن کـرد کـد تصـور یـن نباکـل د.یـنها یثـروت را و ۀقـت و احـوال وختلفـیان حقیـن عهـل، بیا

ه عبـارت از ثـروت کـرا  یاء وـادیاشـ هـا آن ۀه بـه واسـطکـاسـت  یا وخصوصـه قُر ُطـان یثروت ب
ر یسـا ۀیـا دوخـتن لبـاس و تهیـردن و پخـتن نـان کـق فـراهن یـتـوان فـراهن آورد، وـثاًل طر یباشد و

اسـت. علـن  یا وخصوصـه فنـونچه، آن وسائل راجع به  ؛شود یور نهکن علن وذیدر ا ها ثروت
ع یـاد و توزیازدط وجود ثروت و یه علت و شراکند ک یق وید و تحقینها یه ویلکان اوور یثروت ب

 ست.یآن چ
گر چه علن ثروت را ونحصر در بحث اوور : به ثروت راجعاز اوور  یاجهال هـذا  ن، وعیه نهودیلکا

ن بـه یپـرداز ینون به آن اوور وکه اک یه از نظر اجهالکاد دارد، چنانیل زیووضوع آن بسط و تفص
ن، البتـه یـدر وـد نظـر درآورل ظهـور و خلقـت یـهرگاه حال نـوع بشـر را در اوا د.یثبوت خواهد رس

ه قابـل توجـه و کـساده بـوده  یبه ثروت به قدر راجعه، در آن زوان، اوور کد یآ یبه تصور و یزوان
سـته و وجـود یز یتنهـا و یجا جهع نبوده و هر فـرد کیه نوع بشر ک ین وعنیق نباشد. به ایتحق

وه یــنباتــات و اقســام ول یــاز قب یعــیوحصــوالت طب کا تهلــیــار کد و شــیصــ ۀخــود را بــه واســط

                                                                                                                                   
1. Économie Politique [= Political Economy] 

 ببشد. در تئوری هبی اقتصبد خرد می  ؛ نیبز و ارضبی نیبز از مفبهیم اصلی. نیبزهب2
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نداشــته و انســان ثــروت  یلیطــول و تفصـ یو اوــور ثروتــ ین صــورت، زنـدگانیــدر ا وحفـظ نهــوده 
ده و هــر یرســان ینهــوده و بــه وصــرف و یار ســهل و ســاده فــراهن ویخــود را بــه طــرق بســ ۀالزوــ

پرداخته  یو ها آن ۀیرده وجددًا به تهک یاء ویو سروا دوباره او را وحتاج به آن اش یرسنگگ وقت
 است.
ه یـئـت اجتهاعیل هیکرد، اول قـدم را در راه تشـکار یاخت یا ه انسان حال خانوادهکن یهه

ــبــات جدیبرداشــت. ترت ــه وی ــدگانیــد ب ــیدا نهــوده. یــل پیتفصــ یقــدر یان آوــده و اوــور زن  یعن
 ین اعضـایوـاب یف زنـدگیالکـد باشـد، پـس تیـس باینفـر رئـ کیخانواده البته در تحت اقتدار 

خــانواده وشــغول  یت از اعضــایــوواقــع جهع یس، در بعضــکــبــه ع وشــود  ین ویخــانواده تقســ
شـود.  یانسـان حاصـل و یهـن بـرا اندیشی وآلشوند و در ضهن، حاِل  یانجام وقصود واحد و

ه کـنـد ک ین عـادت وـکـ نکـه کـرسـاند، بل یوالحظـه بـه وصـرف نه ینـد بک یه فراهن وکرا  یثروت
او را  ۀیـآت یا وسـاعیـار رود کـبـه  ینـد تـا در ووقـع تنگدسـتکره یارد و ذخگذ  نارکاز آن را  یوقدار

 ید و بــرایـآ یدر تحـت قاعـده در و یث اوـور ثروتـیـانسـان از ح ین، زنـدگانید. بنـابرایـسـهل نها
شــود و آن  یه ویســروا ی، دارایگــردد. بــه عبــارت اخــر یآلــت و اســباب و ید ثــروت دارایــتول

ند و هنگـام فرصـت ک ین استخراج ویه از زوکه ید و وواد اصلیا عبارت است از ووالیه، یسروا
د، یـنها یدتر ویـتر و وف ه زحهـات او را سـهلکـ یا آالت و افـزاریـدهـد،  یل ویـل و تحویآن را تبد

سـهل و  یلین اوور حاال به نظر وا خیخورد؛ و اگرچه ا یار او وکر و پشن آن به یه شکله و روه گ ای
تجــارب و  یلیج واقــع شــده و بعــد از تحصــیحــاِل انســان البتــه بتــدر ید، در ابتــدایــآ یســاده و

 باشد. یق ویق و تدقیتحق ۀستیه قابل توجه و شاک یشف وطالب و وجاهدات و اختراعاتک
 یل وسائل ثروتیل دادند تفصیکه تشیئت اجتهاعیوسته هیچند به هن پ یا چون خانواده

ــشــتر شــده و اوــور جدیب ــ یده روی ــر اعضــایداده، چــه، در آن حــال تســلط رئ آن  یس خــانواده ب
ثروت شود  یند و داراکار کخود  یه براکشود  یوختار و یا س به اندازهکابد و هری یف ویتخف

ش یحتــاج خــویل تهــام وایتحصــ یخــود را بــرا یه قــواکــنیه عــوض اکــنــد ک یوــ کدر زودی بــهو 
وشــغول فــراهن  یکــید. پــس، یــواحــد نهاار کــنــد بهتــر اســت آن قــوا را صــرف انجــام کنــده کپرا

هـذا.  یو قـس عل نـدک یه وـیـلبـاس ته یسازد، ثـالث یآلت و افزار و یگریشود، د یندم وگ ردنک
ردن وحصـــوالت خـــود را کـــوعاوضـــه و وبادلـــه  یننـــدگان ثـــروت بنـــاکن فـــراهن یـــبعـــد از آن، ا

گـردد،  یت ودن دسـت بـه دسـید شدن و قبل از وصرف رسـیگذراند. لهذا ثروت بعد از تول یو
ه عبارت از َدَوران ثروت کداده  ینوع اوور تازه رو یکید و وصرف شدن ثروت ین تولیوا ب یعنی

 است.


