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 ویراستارسخن 

باید گفت حرکت به سمت انتشار چنین آثـاری از جملـه همـین 
کـه بعـد از مـرگش توسـط فرزندخوانـد اثر   ش ا هجان استوارت میـل 

ــن ت   ل  و شــعاعت  جرئــت ؛شــده اســت منتشــرآوری و  یلــور جمــ ه 
کــه خیلــی جرئــت. طلبــد میخاصــی را  هــا ااعــان  در عرضــه آن 

کــم اســت و  هــا کتابعمــومی بــرای تهیــه ایــن نــوع  دارنــد اقبــا   
کـــه از یــک جرئــتدیگــری  فبـــان  در برگـــردان آن بــه فبـــان فارســی 

کتــاب  چنــد »نوشــتاری دشــواری برخــوردار اســت. عنــوان اصــلی 
کــه هــر چهــار  ؛باشــد مــی «سوســیالیزمفصــل در بــاب  ولــی از آنعــا 

کتــــــاب بـــــه مختصــــــات هـــــر دو مکتــــــب   و  کاپیتــــــالیزم فصـــــل 
 دهیکشـپردازد و تقابل این دو مکتـب را بـه تصـویر  می سوسیالیزم

کتـــاب پیشــــنهاد مـــن ایــــن بـــود ؛ لـــ ا اســـت یــــا»عنــــوان  رویی رو
شـنهادات خـود ینظـرات و پ لطفا   باشد. «کاپیتالیزم و سوسیالیزم

 .دیین اثر به نشر آماره ارسا  فرمایا یرا جهت بهبود محتوا
که می تـوان  جان استوارت میل از جمله اندیشمندانی است 

گونـــاگون علمـــی و فکـــری ماننـــد اقتصـــاد،  گفـــت در عرصـــه های 
کانون توجـه پ  وهشـگران قـرار دارد و حقوق، فلسفه و سیاست در 

پــــاباشــــد.  مــــورد احتــــرام همگــــان می  ۶۰قــــرن  یحیمســــ یدر ارو
کمون نیـ، اعتقاد بـر امیالدی کـه  . در ملحـد هسـتند هـا سـتیبـود 

کمون انگلستان   کمـون  کینزد یلیخ سمیپروتستان،  بـه مناسـک 
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 رایــــ  و اصـــطال  "ســـتیالیسوس"رو  نیــــروم بـــود، از ا کیـــکاتول
کـه  ارجـ  بـود. انگلـس اسـتد   پـا  مسوسیالیسـ کـرد  قابــل در ارو

ـــــ مســـــیکمونو  اســـــت احتـــــرام در انگلســـــتان و  1هـــــا تیـــــنو  . ا  هن
محتـــرم شـــمرده  یها ســـتیالیسوسدر فرانســـه  3هـــا یســـتا هیفور
کـــه اعـــالم یهـــا جنبشکـــه  ی، در حـــالشـــدند یمـــ کـــارگر   طبقـــه 
کامل اجتمـاع» کمونکردنـد یمـ «یضرورت تحو    سـتی، خـود را 
کمون سوسیالیزم از اخهش نی. ادندینام یم  2هکابـ نیتـیا یسـتیاثر 

کــــرد. جــــان  دیــــدر آلمــــان را تول نــــ یتلیو لهلــــمیدر فرانســــه و و
 سوســـیالیزم ی، نـــوعسیاخـــالق انگلـــ لســـو ی، فلیـــاســـتوارت م

که بعدا  بـه عنـوان  برا یرا در بستر ل یاقتصاد مورد بحث قرار داد 
ی بعـــد یهـــا شیرایودر  لیـــشـــناخته شـــد. م بـــرا یل سوســـیالیزم

که " ۶۰0۰خود ) یاسیاصو  اقتصاد س کتاب تـا ( اظهار داشت 
که بـه تئـوری اقتصـادی مربـو   اصـو   در زیـچ چیه شـود یمـآنعا 

کـــه مـــان  نظـــم اقتصـــادعلـــم  بـــر  یمبتنـــ یاقتصـــاد وجـــود نـــدارد 
کــردن مشــا ل  نیگزیباشــد" و جــا یســتیالیسوس یها اســتیس

کــه  یدر حــال کــرد. مطــر ی را کــارگر یهــا یتعــاونبــا  یدار هیســرما
 کیـدموکرات یبـه عنـوان انقالبـ ۶۰0۰ یها انقالببه  ها دموکرات

را  یو بــــرادر ی، برابــــریمــــدت آزادبلندکــــه در  کردنــــد یمــــنگــــاه 

                                                                                           
1. The Owenites 

2. The Fourierists 
3. Étienne Cabet 

https://en.wikipedia.org/wiki/Owenites
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourierists
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Cabet
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طبقـه  یها آرمانبه  انتیآن را خ ها ستیمارکس، کرد یم نیتضم
کردند. ایبه پرولتار تفاوت یب ی  کارگر توسط بورژواز  اعالم 
کتـاب یبا توجه به ثق گفـت متـرجم ل بودن متن  اصـلی، بایـد 

ک ر تــالش خــود را  گرفتــهحــدا کــار بــزر  بــه یــتــا از عهــده ا بکــار  ن 
بـر آن شـده اسـت تـا  یاثـر سـع یراسـتارید و بـه همـراه ویـبرآ یخوب

کـه ها و خطاها به حداقل برسـد.  لغزش برخـی از توضـیحات هـم 
کوروشـه آ کتاب نبوده در داخل  در خاتمـه از همـه اسـت. مـده در 

ـــــــ وهشـــــــگران درخواســـــــت دارخواننـــــــدگان و پ ـــــــا مـــــــا را از ی م ت
 یاریـو بهبـود مـتن  یشنهادات خـود جهـت اقـدامات اصـالحیپ

کتـاب حاضـر در راسـتای موضـوع  ند.ینما با توجه بـه اینکـه مـتن 
باشـــد لـــ ا در ادامـــه توجـــه شـــما را بـــه ارائـــه  اقتصـــاد سیاســـی می

فهرســـــتی از اندیشـــــمندان عرصـــــه اقتصـــــاد سیاســـــی جهـــــت 
علمــی اســـتوارت میــل بـــه  ۀو َعَقبــ یخیت تـــاریــموقع ییشناســا

 کنم. یآنان جلب م یهمراه اثر مهم علم
 

یرد
 نام ف

 یدوره زندگ
 ینام اثر علم تیمل (یالدی)م

 تیآدام اسم ۶
(Adam Smith) ۶۸9۸-۶۸2۱ یسیانگل 

در  یقـــــــــــــــــیتحق
ت و ثـــروت یـــماه

 .م(۶۸۸۱ملل )

 توماس مالتوس 2
(Thomas Malthus) ۶۰۱0-۶۸۱۱ یسیانگل 

در بـاب  یا مقالـه
ت یـــــــــــــــــــــــجمع

http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/malthus.htm
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.م( و ۶۸9۰)
اصـــــو  اقتصـــــاد 

 ۶۰2۸) یاســــــیس
 .م(

 کاردوید ریوید ۱
(David Ricardo) ۶۰2۱-۶۸۸2 یسیانگل 

اصـــــو  اقتصـــــاد 
یاســــــــــــــــــــــی و س

ســــــــتانی  مالیات
 .م( ۶۰۶۸)

 ستیش لیفردر 0
 (Friedrich List) ۶۰0۱-۶۸۰9 یآلمان 

ـــــــــــ  ینظـــــــــــام مل
اقتصــاد سیاســی 

 .م(۶۰0۶)

 لیجان استوارت م ۳
(John Stuart Mill) ۶۰۸۱-۶۰۸۱ انگلیسی 

اصـــــو  اقتصـــــاد 
سیاســـــــــــــــــــــــــــی 

 .م(۶۰0۰)

۱ 
ش راشر یلهلم فردریو

(Wilhelm 

Roscher) 
 یآلمان ۶۰90-۶۰۶۸

اصـــــو  اقتصـــــاد 
سیاســـــــــــــــــــــــــــی 

 .م(۶۰۳0)

 کار  مارکس ۸
 (Karl Marx) ۶۰۰۱-۶۰۶۰ یآلمان 

ســــــرمایه )جلــــــد 
.م ۶۰۱۸ك یــــــــــــ

جلــــــــــــــــــــــــد دوم 
ــــــــد ۶۰۰۳ .م جل
 .م(۶۰90سوم 

 توسط مارکس و انگلسم.  ۶۰0۰در سا   "مانیفست کمونیست"انتشار 

نز  ۰ و  سَتنلی ج   ویلیام ا 
(William Jevons ) ۶۰۰2-۶۰۱۳ یسیانگل 

اقتصـــــاد  یتئـــــور
.۶۰۸۶سیاســـی)

 م(

http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/ricardo.htm
http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/list.htm
http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/mill.htm
http://www.newschool.edu/nssr/het/schools/historic.htm#roscher
http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/marx.htm
http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/jevons.htm


 55   2  سخن ناشر 

 کار  منگر  9
 (Carl Menger ) ۶92۶-۶۰0۸ اصــــــــــو  علــــــــــم  یشیاتر

 (۶۰۸۶اقتصاد )

 شا آلفرد مار ۶۸
 (Alfred Marshall) ۶920-۶۰02 یسیانگل 

اصـــــو  اقتصـــــاد 
 (۶۰9۸) یاسیس

۶
۱ 

 نزینارد کیجان م
 (John Maynard 

Keynes) 
 یسیانگل ۶90۱-۶۰۰۱

ـــــه عمـــــومی  نظری
اشــــتغا ، بهــــره و 

 .م(۶9۱۱پو  )
 
 

 فرهاد نوع پرست
 3113تهران، 

http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/menger.htm
http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/marshall.htm
http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/keynes.htm




 

 

 مترجم پیشگفتار
در لنـدن، از متفکـرین .م ۶۰۸۱  می 2۸ن استوارت میل، متولد جا

آیــد. وی را از اندیشــمندان  نــوزدهم بــه شــمار مــی ی برجسـته ســده
میـــل  اســـتوارت دوران حیـــاتانـــد.  ســـرآمد دوران مـــدرن دانســـته

ــــود مقــــارن بــــا ــــا  ای دوره، هآ ــــاز دوران انقــــالب صــــنعتی ب کــــه ب
اقتصـــــادی انگلســـــتان،  _ســـــازی ســـــاختار اجتمـــــاعی  دگرگـــــون

کشــور را نیــز _  موجبــات دگرگــونی و تغییــر نظــام فکــری فلســفی آن 
کـــه فرزنـــد زمانـــاســـتوارت در مقابـــل، فـــراهم ســـاخت.   ۀمیـــل نیـــز 

 هـــای ونیدگرگخـــویش بـــود، بـــا تعمـــم در مســـائل، موضـــوعات و 
حاصـل از ایـن رهگـ ر  پیرامون خـویش و بـا تکیـه بـر اسـتنتاجات  

 تر اهتمام ورفید. ی متعالیا هجامعه به مرحل سازی   به رهنمون
بـر  یمبتنـمیـل عمـدتا   اسـتوارت هـای اصـلی ساختار اندیشه

ــه ــا ایــن حــا ، اســتگرایــی، اصــالت فایــده و دموکراســی  تعرب . ب
وی . داردیــات وی جــای مرکــزی نظر ی مفهــوم عــدالت در هســته

کـه ایـن  سـازد را مطـر  مـی «عـدالت تـوفیعی»در این راستا مفهوم 
بـر اسـاس . برگرفتـه اسـتهـای ارسـطو  مفهوم را در اصل از اندیشه

کــــه میــــل آن را وا تــــرین اصــــل عمــــومی عــــدالت  ایــــن مفهــــوم، 
کـه در  اجتماعی می داند، نظام جامعه بایسـتی بـا تمـامی افـرادی 

نـد، رفتـاری بـه یـک انـدازه ا هجامعه خدمت نمودمقیاسی برابر به 
 نیکو داشته باشد.


