
  

 
 
 
 

 
 سوسیالیسم؟چرا 

 

 آلبرت اینشتین
 ترجمه: بهرام آذین

 

( به چاپ 1375 نیو فرورد 1374)اسفند  ستایچ هینشر 127و  126 یها ترجمه حاضر قبالً در شماره: توضیح
از متن را ترجمه نکرده و در زمان  ییها آگاهانه بخش -بهرام آذین-جا که مترجم  است. از آن دهیرس

و  یسیترجمه با متن انگل ةپس از مقابل نکیکرده است، ا یمعرف یاز متن اصل یا به عنوان خالصه زیانتشار ن
 .ردیگ یخوانندگان قرار م اریترجمه نشده، متن کامل در اخت یها افزودن بخش

*** 

دانی مشهور در سطح جهان است. این مقاله اولین بار در  آلبرت اینشتین فیزیک سردبیران مانتلی ریویو:
به بهانه سالگرد پنجاه سالگی م.ر  1998( منتشر شد. و سپس در مه 1949شماره نخست مانتلی ریویو )مه 

 بازنشر شد.

*** 

خود را در مورد  یها دگاهیاست د ستهیندارد شا یخبرگ یو اجتماع یاقتصاد لیکه در مسا یکس یبرا ایآ
 پرسش مثبت است. نیپاسخ ا لیکند؟ به اعتقاد من، به چند دل انیب سمیالیسوس

. ممکن است در وهله میقرار ده یمورد بررس یشناخت علم دگاهیمسأله را از د نیا زیقبل از هر چ دیبگذار
وجود ندارد و  یشناس ان اقتصاد و ستارهیم یاساس کیتفاوت متدولوژ چیبه نظر برسد که ه نیاول چن

 یها دهیرشته پد کیالق به طو قابل ا رشیعام مورد پذ یها کوشند تا قانون یدانشمندان در هر دو رشته م
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تر و قابل  هرچه روشن یبه شکل گر،یکدیها را با  دهیپد نیا یمشخص را کشف کنند تا بتوانند ارتباط درون
عام  یها وجود دارد. کشف قانون کیمتدولوژ یها فاوتدو ت نیا انیواقع، م یایدهند. اما در دن حیتر توض فهم

عوامل  ریتأث ریاغلب ز ،یمورد بررس یاقتصاد یها دهیرا پدیمشکل، ز اریاست بس یدر عرصه اقتصاد کار
 ن،یاست. به جز ا یعمل یتک تک آنها به سخت یو بررس گریکدیقرار دارند که جدا کردن آنها از  یمتعدد

 یاز علل و عوامل م،یدان یطور که همه م تمدن بشر، همان خیبه اصطالح دوران تار آغازِشده از  تجربه اندوخته
نداشته اند. به عنوان نمونه، اغلب  یاقتصاد صرفاً تیوجه ماه چیرفته و شکل گرفته است که به هیپذ ریتأث

و هم از نظر  یقانون اند. اقوام فاتح، هم از نظر بوده ییکشورگشا ونیوجود خود را مد خیبزرگ تار یها دولت
. آنها امتیاز یک انحصار مستقر کردند گشوده شده یدر کشورها دهیخود را به عنوان طبقه برگز ،یاقتصاد

رتبگان خود برکشیدند. روحانیان،  مالکیت بر زمین برای خود تعیین کردند و یک طبقة روحانی از میان هم
از جامعه را به نهادی دائمی تبدیل کردند و یک نظام ای جدا شده  کنترل آموزش را به دست گرفتند، طبقه

هدایت  ارزش خلق کردند که به واسطه آن رفتار اجتماعی مردم از آن پس، تا حدود زیادی ناخودآگاه،
 شد. می

 2«یغماگری ةمرحل» 1وبلن نیورستترا که  یا ن مرحلهآ ا هنوز واقعاًها گذشته است. ام به قول معروف، گذشته
مرحله تعلق دارند  نیقابل مشاهده که به ا یاقتصاد یها . نمونهمیا وانده است پشت سر نگذاشتهخ یتمدن بشر

به کار گرفت. و از آنجا که هدف  گریتوان در مورد مراحل د یاستخراج شده از آنها را نم نیقوان یو حت
بشر و پشت سرگذاشتن آن است، علم  خیتار «یماگریغ ةمرحل» رشدن ب رهیچ نیهم قاًیدق سمیالیسوس یواقع

ما قرار  اریدر اخت یادیاطالعات ز ندهیآ یستیالیدر مورد جامعه سوس ستیآن قادر ن یاقتصاد در مرحله کنون
 دهد.

واند ت یکند. در سمت مقابل، علم نه م یحرکت م یاخالق-یاجتماع  یک هدفدر جهت  سمیالیسوس دوم،
 یتواند ابزارها ی. علم حداکثر مالقا کندها  انسان چنین اهدافی را بهر است قاد کم، ، دستو نه ندیافریب اهدافی
خلق  واال یاخالق یها با آرمان ییها تیها توسط شخص را به دست دهد. اما هدف نیّمع اهدافبه  رسیدن

ها که  برخوردار باشند، توسط انبوه انسان رومندیزنده و ن یتیو عبث نباشند و از ماه مقیشوند، و اگر ع می
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برده  شیپ و به رفتهیآگاهانه پذ مهیطور ن هرچند به ،هستند یبشر ةجامع ةکنندگان روند تکامل آهست نییتع
 .شوند یم

و  میاز حد نده شیب یبها یعلم یبه متدولوژ یکه در رابطه با مسائل انسان میباش اریهش دیبا ل،یدال نیا به
 جامعه برخوردارند. یده سازمان وهیمربوط به ش لیکه تنها خبرگان از حق اظهارنظر در مورد مسا میتصور نکن

روست و تعادل آن  هبا بحران روب یجامعة انسان نکهیبر ا یشمار مبن یب یاست که نداها یطوالن یزمان مدت
ه در آن، برخورد است ک نیا یتیوضع نیرسد. مشخصة چن یخطرناک برهم خورده است به گوش م یشکل به

منظور  حیتوض ی. براتخصمانه اس یا حتیتفاوت  یکه به آن تعلق دارد ب یکوچک ایبزرگ  فرد نسبت به جمعِ
دربارة خطر  تین شخص هوشمند و خوش کیبا  راًی. اخاورمینمونه ب یتجربة شخص کیاز  دیخودم، اجازه ده

نوع بشر را به مخاطره خواهد سپرد، صحبت  تیکه به اعتقاد من کل موجود یگریجنگ د کیور شدن  شعله
محفوظ  یخطر نیخواهد بود ما را از چن درقا یسازمان فوق مل کیصحبت گفتم که تنها  نیکردم. در ا می

با نابود شدن نوع بشر  نقدریتو چرا ا»و آرامش کامل گفت:  یدارد. در پاسخ من، شخص مزبور با خونسرد
 «.؟یمخالف

 نیرا ا یا جمله نیداد که چن یکس به خود اجازه نم چیه ،هم شیقرن پ کی همین ی تادارم که حت نانیاطم
 دیاما ام از درون به تعادل برسداست تا  دهکوشی بثاست که به ع یگفتة کس نیبر زبان آورد. ا یگونه سرسر

 وجود دارد؟ یراه نجات ایو آ ست؟یآن چ لیاز دست داده است. دل به تحقق آن راخود 

ها با سطحی از اطمینان، دشوار. باید تالش خود را،  هایی آسان است، اما پاسخ دادن به آن پرسشطرح چنین 
کار بگیرم. گرچه به این واقعیت کامالً آگاهم که احساسات ما اغلب با جدّ و جهدهای ما  البته تا حد ممکن، به

 های ساده و سطحی بیان کرد. مولها را در قالب فر توان آن ای متضاد و مبهم قرار دارند و نمی در رابطه

خود و  یاقکوشد از ب یموجود تنها، او م کیعنوان  است. به یتنها و اجتماع یواحد، موجود انسان در آنِ
خود را  یدرون یها ییخود را برآورده سازد و توانا یشخص یها خود حراست کند، خواست کانینزد گرید

نوعان خود، شرکت  هم گریجلب احترام و عاطفة د یاو در جستجو ،یموجود اجتماع کیعنوان  رشد دهد. به
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های گاه به گاه و  فقط همین کشمکشست. ا آنها یزندگ طیآنان و بهبود شرا یها غم نیدر لذات آنها، تسک
است که  ها آن ژةیو بیو ترک شود، فرد آدمی محسوب می های گوناگون است که مشخصّة منحصربه کوشش

 کامالً نیکند. ا یم نییجامعه تع یبه بهبود و کمک یدست آوردن تعادل درون را در بهفرد  کیدرجة توان 
که  یتیشده باشد. اما شخص عیینت یطور عمده توسط عوامل ارث دو کشش به نیا ینسب قوّتامکان دارد که 

 رد،یگ در آن قرار می یطور اتفاق ر رشد خود بهیکه او در س یطیتوسط مح عمدتاً ابدی یباالخره در فرد تبلور م
هر  یکه برا ییها کند، و توسط آداب و سنن آن جامعه و ارزش یکه در آن رشد م یا توسط ساختار جامعه

مجموعه  یبه معنا یفرد انسان کی یبرا «جامعه» یتزاع. مفهوم انردیگ یاست، شکل م لئرفتار مشخص قا
تواند به  است. فرد می نیشیپ یها خود و نسل عصر هم یها او نسبت به انسان میرمستقیو غ میمستق یبرخوردها

 یو عاطف یذهن ،یکیزیف یبقا یو کار انجام دهد؛ اما او چنان برا بورزدحس کند، جهد  شد،یاندیب ییتنها
توان او را  یو نه م دیشیتوان به او اند ینه م ،یاز چارچوب اجتماع رونیاست که در ب وابستهخود به جامعه 

و  های اندیشیدن شکلانسان غذا، پوشاک، مسکن، ابزار کار، زبان،  یاست که برا «جامعه» نیدرک کرد. ا
انسان زنده و  ها ونیلیکار و دستاورد م قیاو از طر یآورد. زندگ یرا فراهم م اندیشه یبخش اعظم محتوا
 شود. یم ریپذ اند، امکان پنهان «جامعه»در پشت واژة کوچک  یدرگذشته، که همگ

درست شبیه طبیعت  –بنابراین، بدیهی است که وابستگی فرد به جامعه واقعیّتی طبیعی و غیر قابل تغییر است 
ها و زنبورها به واسطة غرایز ثابت و  ها و زنبورها. با این حال، اگر چه سراسر فرایند زندگی مورچه مورچه

ها بسیار متنوع  و مناسبات بینافردی انسانترین حالت ممکن تثبیت شده، اما الگوی اجتماعی  موروثی در جزئی
و دستخوش تغییر است. وجود حافظه، امکان ساختن ترکیبات جدید و موهبت برقراری ارتباط از طریق زبان، 

های بیولوژیک نیستند.  هایی داده است که محکوم به ضرورت های مختلف را به انسان امکان تحوّل در عرصه
رسانند؛ در ادبیات؛ در  ها به منصه ظهور می و سنن، نهادها، و سازماناین تحوّالت خود را در آداب 

دهد که چطور، به معنای دقیق  های علمی و مهندسی؛ در کارهای هنری. همین واقعیت توضیح می پیشرفت
اش اثر بگذارد، و در این مسیر اندیشیدن و خواستن چه نقشی  تواند با کردار خود بر زندگی کلمه آدمی می

 .دارند
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 آن را ثابت و دیاست که ما با ینیمع کیولوژیصاحب ساختار ب یطور ارث در لحظة تولد، به انسان،  
. ردیگ ینوع انسان است در برم ژهیاو را که و یعیطب یازهایساختار، همة ن نی. اناپذیر تلقی کنیم جایگزین
جامعه،  قیاز طر راکه آن  کند یم دایپ زین ینیمع یخود ساختار فرهنگ یانسان در طول زندگ ن،یا عالوه بر

همین ساختار اجتماعی است که، از مجرای  کند. کسب می گریعوامل د یاریو بس گرانیارتباطات خود با د
شناسی مدرن از طریق  کند. انسان و رابطة فرد و جامعه را تا حد بسیاری تعیین می کند زمان، تغییر را ممکن می

ها، بسته به  انسان یرفتار اجتماعصطالح اولیه، به ما آموخته است که های به ا پژوهش تطبیقی با فرهنگ
که در  یمتفاوت باشد. و کسان اریتواند بس یحاکم بر جامعه، م یسازمانده یها وهیو ش ی غالبفرهنگ یالگوها

خاطر  به اند. انسانها صرفاً اصل استوار کرده نیهم خود را بر یدهایکوشند، ام یها م انسان تیجهت بهبود وضع
که از  یموو در چنگال سرنوشت خشن و محت ستندین گریکدیکردن  خود، محکوم به نابود کیولوژیساختار ب

 اند. امدهیگرفتار ن زدیخ یبرم کیولوژینهاد ب نیا

به  یابی دست یها را برا انسان یو برخورد فرهنگ یتوان ساختار اجتماع یچگونه م م،یپرس یاز خود م یوقت
 طیشرا یکه برخ این واقعیت را مد نظر قرار دهیم مدام دیداد، با رییبخش تغ تیاالمکان رضا یحت یزندگ کی

به انسان،  کیولوژیب عتیتر اشاره شد، طبشیطور که پ . همانمیستین آنها عوض کردنوجود دارند که ما قادر به 
ى چند قرن گذشته یتو جمع کیتحوالت تکنولوژ ن،یاست. افزون بر ا رییتغ قابلری، غاحتمال قریب به یقین

که  تیجمع دیشد رکزبا تم یها ماندگار خواهند بود. در جوامع مدت یاند که برا وجود آورده را به یطیشرا
متمرکز،  کامالً یدیتول نظام کیکار و وجود  دیشد میدارند، تقس ازین یادیز یخود به کاالها یادامه بقا یبرا

 توانستند کامالً یکوچک م نسبتاً یها که در آن افراد و گروه یا است. آن دوره چون و چرا ضرورتِ بی
 دهیرس انیبه پا شهیهم یبرا گرید -بوده است  هچه کوتا مینیب یم مینگر یبه گذشته م یو وقت -خودکفا باشند 

 و مصرف بدل شده است. دیتول ای از سیّاره هنوع بشر، امروز ب مییاگر بگو یستاغراق ن چنداناست. 

بحران  نیکنم. ا انیب کنونیبحران  تیتوانم به اختصار نظرم را در مورد ماه یام که م دهیرس یا نقطه به اکنون
اش به جامعه  یفرد نسبت به وابستگ گر،یاز هر زمان د شیشود. امروز ب یفرد و جامعه مربوط م انیبه رابطة م

 یروین کی ک،یارگان پیوند کی، مفیدة تاندوخ کی همچون یوابستگ نیاما او به ا .است افتهی یآگاه
داند.  یخود م یاقتصاد یبقا یو حت یعینسبت به حقوق طب یدینگرد. برعکس، آن را تهد یحفاظت کننده، نم
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برجسته  مداماو  عتِیاز طب یخودخواهانة ناش تمایالتاو در جامعه چنان است که  گاهیجا ن،یا افزون بر
رو به زوال  ندهیفزا یتر هم هستند، به شکل فیضع عتیاو، که بنا به طب یاجتماع تتمایال که حال آن ،شود می

. آنها نادانسته اسیر برند از این روند رو به زوال رنج می شان، یاجتماع گاهیاز جا فارغها،  همه انسان است.
 یعیِطبساده و  یها یکنند و توان بهره بردن از خوش یم ییو تنها یخود هستند، احساس ناامن یخودخواه

شرط آنکه  به ابدیرا، هرچند کوتاه و پرمخاطره، در یزندگ یتواند معنا یاند. انسان م را از دست داده یزندگ
 خود را وقف جامعه کند.

. ما در که بر سر ما آمده است منشأ واقعیِ بالیی در نظر من، موجود، یدار هیجامعة سرما یو مرج اقتصاد هرج
را از  گریکدیا تکوشند  یوقفه م یآن ب یکه اعضا مینیب یکنندگان را مدیاز تول یکریپ غول ةبرابر خود جامع

محروم کنند.  - مستقرو مقررات  نیاز قوان مؤمنانه یرویفقط با زور، بلکه با پ آن هم نه -خود  یثمرة کار جمع
 یجامعه برا ازیمورد ن یدیتول تیکل ظرف یعنی - دیتول وسایلکه  میرابطه، الزم است توجه داشته باش نیدر ا
افراد باشد، و  یخصوص تیدر مالک یقانون یتواند به شکل یم - ای ی و کاالهای سرمایهمصرف یکاالها دیتول

 هست. زین عمدتاً

 تیدر مالک یسهم چیبرم که ه یبه کار م یرا در مورد همة کسان «کارگر»تر کردن بحث، کلمه  منظور ساده به
. مالک ابزار دکلمه انطباق کامل نداشته باش نیمتعارف ا یکه ممکن است با معنا ندارند، هرچند دیتول ابزار

 یکارگر کاالها د،یگرفتن ابزار تول کار به اکار کارگر را بخرد. ب یرویتواند ن یاست که م یتیدر موقع دیتول
 انیروند، رابطه م نیدرمورد ا یاساس  . نکتةشود می  تبدیل به دارایی صاحبان سرمایهکه  کند یم دیرا تول یا تازه

ی ارزش واقع ی آنهادو هر گیری مالک اندازه دستمزد اوست که زانیو م کند یم دیکارگر تول کیآنچه 
 یارزش واقع یکند نه بر مبنا می افتیاست، آنچه کارگر در «آزادانه» ی. تا آنجا که قرارداد کار قرارداداست
کار  یرویبه ن یدار هیسرما هایازین نیکرده است، بلکه براساس حداقل احتیاجات او و همچن دیکه تول ییکاال

شود. توجه به  یم نییکنند، تع یرقابت م گریکدیبا  های شغلی موقعیت یکه برا یتعداد کارگران در نسبت با
 .شود ین نمییشده تع دیتول یهم دستمزد کارگر براساس ارزش کاال یدر تئور یدارد که حت تینکته اهم نیا
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رقابت  لیسو به دل کیاز  شیگرا نیمعدود دارد. ا یا مرکز در دست عدهتبه سمت  شیگرا یخصوص ةیسرما
 یریگ کار، شکل میو گسترش تقس یخاطر است که رشد تکنولوژ نیبه ا گرید یداران، و از سو هیسرما انیم

روند، ظهور  نیا جةینت .کند یم قیکوچک تشو یواحدها یورشکستگ یبزرگ را به بها یدیتول یواحدها
توان مهار کردن  ک،یدموکرات یاسیجامعه س کی یکس، حت چیاست که ه یخصوص هیسرما یگارشیال کی

 نییتع یاسیتوسط احزاب س گذار قانون ینهادها یاعضا رایت دارد زقیقح نیآن را ندارد. ا میقدرت عظ
و قریب به اتفاق  شوند یم یمال نیتأم داران خصوصی سرمایه توسطمستقیم یا غیرمستقیم  عمدتاً شوند که یم

 ی از مردمندگیکه به نما یکسان جه،یدر نت. گذاری ان تشکیالتی است در کنار نهاد قانونش آنها، ستاد انتخاباتی
در  ن،ی. افزون بر اکنند دفاع نمیمحروم جامعه  یها هیمنافع ال آنچنان که باید از در واقع شوند انتخاب می

 و،یراد ات،ینشر)اطالعات  یمنابع اصل میمستقریو غ میطور مستق به یخصوص داران هیموجود، سرما طیشرا
و  نانهیب واقع یریگ میمسأله، تصم نیکنترل خود دارند. ا ریزبه ناچار در سطح جامعه را  ی(آموزش ینهادها

 سازد. یممکن مریو در اغلب موارد غ مشکل اریشهروندان بس یرا برا یاسیاز حقوق س ارانهیاستفاده هوش

دو اصل مهم استوار است: نخست،  بر هیسرما یِخصوص تِیبر مالک یاقتصاد متک حاکم بر طیشرا ن،یبنابرا
که مناسب  یآنها را به هر شکل هیافراد قرار دارد و صاحبان سرما یخصوص تی( در مالکهی)سرما دیابزار تول

 به این معنا چیزی به عنوان یکالبته  .است آزاد یقرارداد ،قرارداد کاربرند؛ و دوم،  یبدانند به کار م
 ناگوارمدت و  یمبارزات طوالن قیکارگران از طر نکهیخصوص ا . بهوجود خارجی ندارد ناب یدار هیسرما

های کارگری به  از بخش یدر برخ را «قرارداد آزاد کار» شدة نوعی شکل اصالح اند خود توانسته یاسیس
 ندارد.« ناب» یدار هیبا سرما یدر مجموع تفاوت چندان یوجود، اقتصاد کنون نی. با اآورندچنگ 

که  یهم وجود ندارد که همه کسان ینیتضم چی. هبر مبنای مصرفو نه  در جریان استسود  بر مبنای دیتول
وجود دارد.  شهیمه باًیتقر «کارانیارتش ب»کنند. و  دایخود پ یبرا یخواهند و قادرند کار کنند، کار یم

درآمد  کم و کارگرانِ کارانیو از آنجا که ب در هراس از دست دادن کار خود هستند. کارگران دائماً
آنچه از بنابراین تولید کاالهای مصرفی با محدودیت روبرو است، و باشند،  یسودآور مصرف توانند بازار ینم
فشار کار را  نکهیا یجا به کیتکنولوژ شرفتیاست. پ شتریب تِیو محروم یشود، تنها سخت روند حاصل می نیا

عدم  یداران، عامل اصل هیسرما انیسود، در کنار رقابت م زهی. انگدیافزا می یکاریهمگان کمتر کند، به ب یبرا
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. رقابت شود منجر می یدشد یاقتصاد یرکودها است که به هیسرما منفعت عمومیانباشت و  انیتعادل م
به فلج شدن آگاهی اجتماعی  گرید یانجامد و از سو یکار م یروین اتالف عظیمسو به  کینامحدود از 

 .ها اشاره کردم افرادی که باالتر به آن

. در رنج استبال  نیما از ا ی. کل نظام آموزشدانم می یدار هیسرما یبال نیبدتر راافراد  عمومیِ  فلج نیامن 
عبادتِ که  گردد یا مقال نیشود و به آنها چن یم قیتزر لینمحصّبه ذهن  زیآم اغراق ینوع نگرش رقابت کی

 است. ندهیآ یتنها راه آماده شدن برااکتسابی  تِیموفق

 کیوجود دارد و آن استقرار  عظیم یایبال نیبرداشتن ا انیاز م یراه برا کی که تنها ام متقاعد شده من
دهد. در  یرا مدنظر قرار م یاست که اهداف اجتماع یچنان نظام آموزش کیهمراه با  یستیالیاقتصاد سوس

کار  شده به یزیر برنامهو به صورت  آید در میجامعه  خوددر مالکیت  دیابزار تول ،ینظام اقتصاد نیچن کی
کند، کار مورد  یم میجمع تنظ یازهایرا با توجه به ن دیشده، که تول یزیر اقتصاد برنامه کیشوند.  گرفته می

هر مرد، زن و کودک را بر  معیشتکند و  می میکه قادر به کار هستند تقس یهمة کسان انیجامعه را م ازین
 یجا کوشد به یم ،او یذات یها توان تیفرد، عالوه بر رشد و تقو نظام، آموزش هر نی. در اردیگ یعهده م

 نوعان را در او بپروراند. نسبت به هم تیت، حس مسؤولقیقدرت و موف بزرگداشت

اقتصاد  ست،ین سمیالیشده هنوز سوس یزیر که اقتصاد برنامه میداشته باش ادیوجود، الزم است به  نیا با
 یمستلزم حل بعض سمیالیبه سوس یابیهم همراه باشد. اما دست کامل فرد بردگیِتواند با  یشده م یزیر برنامه

قدرت  دیتوان با وجود تمرکز شد یچگونه م نکهیاست: از جمله ا یاقتصاد-یبغرنج اجتماع اریمشکالت بس
کرد؟ و چگونه  یریشدن آن در جامعه جلوگ قادر مطلقو  یاز تسلط بالمنازع بورکراس ،یاسیو س یاقتصاد

در سطح جامعه  یدر مقابل قدرت بوروکراس کیوزنه دموکرات کی جادیا قیتوان حقوق افراد را از طر یم
 نمود؟ نیتضم
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 تیاهم نیاز باالتر سمیالیسوس یها و مشکالت فرارو روشن از هدف دیدوران گذار، داشتن د نیا در
الشعاع یک  قیدوشرط بر سر این مسائل تحت از آنجا که، در شرایط حاضر، بحث آزاد و بی برخوردار است.

 دانم. عنوان یک خدمت عمومی حائز اهمیت می تابوی قدرتمند درآمده است، تأسیس این نشریه را به

 

                                                           
1 Thorstein Veblen     (1۸۵۷ -1۹2۹) ،شناس اقتصاددان و جامعه  

2 The predatory phase 
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