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املؤلف عن نبذة

ذو خربة بيت وهو سميث، آدم معهد مدير منصب حاليٍّا باتلر إيمون دكتور يتوىلَّ
األساسية. الخدمات توفري مجال يف والتنافس االختيار عىل ع تشجِّ سياسات يضع تأثري
شهادة حاز وقد النفس، وعلم والفلسفة االقتصاد يف جامعية شهادات باتلر دكتور ويحمل
واشنطن األمريكية العاصمة يف عمل كما ،١٩٧٨ عام يف أندروز سانت جامعة من الدكتوراه
النواب مجلس لصالح االجتماعية والرعاية التقاعد رواتب قضايا عىل السبعينيات خالل
«بريتيش مجلة تحرير رئيس منصب توىلَّ املتحدة، اململكة إىل عاد وعندما األمريكي،
ساهم الذي سميث، آدم معهد يف للعمل بالكامل جهوده كرَّس ثم بروكر»، إنشورانس
الصعيدين عىل االقتصاد حول واملقاالت الكتب من الكثري باتلر دكتور وألَّف تأسيسه. يف

واختباراته. الذكاء عن الكتب من عدد تأليف يف أيًضا وشارك والتطبيقي، النظري





متهيد

الذي — التجاري والقانون التجاري االقتصاد أستاذ منصب تسلُّمي عىل طويل وقت يمر لم
يف ندوة لعقد دعوًة يُت تلقَّ حتى إدنربة، جامعة يف — االقتصاد علم أستاذ إىل الحًقا اختُرص
الوفرة» «مجتمع كتاب صدور من وجيزة فرتة بعد ذلك وكان ،١٩٥٨ عام هارفارد جامعة
كان سميث. آدم بحق الثناء كلمات بعض عىل يحتوي الكتاب هذا وكان جالربيث، لكينيث
تلك يف املقابالت وعقد األحاديث إللقاء الطلب عليها كثُر التي الشخصيات من جالربيث
أمر رتَّب حني ما نوًعا «إنجاًزا» ق حقَّ بأنه هارفارد يف أصدقائي أحد اعتقد ولذلك األيام؛
الحال عليه يبدو ماذا «آالن، صديقي: سألني األجواء، ولتلطيف غداء. مأدبة عىل به لقائي
أن له ذكرت ثم بالحرية، أُِصبُْت العالم؟» يف لالقتصاد كريس أهم عىل مرتبًِّعا تكون عندما
التمويل وقدَّمت األصل، يف الكريس هذا أسست قد إدنربة أوف كومباني مريشانت رشكة
الدورات بمسار التنبؤ عىل قادر االقتصادي بأن السائد االعتقاد بسبب ١٨٧٠ عام له
فأجبته: سميث.» آدم كريس تجلسعىل «لكنك فقال: بدلوه جالربيث أدىل وهنا االقتصادية.
أستاذًا كان سميث آدم أن نعلم (فكلنا والقرن.» واملادة، الجامعة، يف أخطأت لكنك «آسف،
نتائج عن املأدبة تثمر لم وهكذا جالسكو.) جامعة يف األخالق لفلسفة أستاذًا ثم للمنطق،

… ُمرضية
حال أي عىل كان سميث آدم ألن جالربيث؛ لجهل كشفي عىل الندم من بيشء أشعر
آدم ُدِفن لقد فيها. أكاديمي منصب أي يتسلَّم لم وإن حتى إدنربة، بجامعة الصلة وثيق
وذلك لذكراه، تكريًما اسكتلندا يف منتصبًا األول تمثاله بالجوار ويوجد إدنربة، يف سميث
الذي باتلر إيمون جهود وخصوًصا سميث، آدم معهد بذلها التي الهائلة الجهود بفضل
عن وا عربَّ ن ممَّ كالعديد أنني، ذلك إىل يُضاف سميث. آدم فكر إىل الرائع املدخل هذا كتب
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كنت — اسكتلنديٍّا باعتباري — سميث به جاء الخاصبما واهتمامهم وإعجابهم معرفتهم
يف ذريًعا فشًال فشلت ولذلك األمم»؛ «ثروة كتابه يف ورد ما عىل انتباهي تركيز إىل أميل
األخالق عن ملفهومه ال األساس، حجر يشكِّل األخالقية» املشاعر «نظرية كتابه أن إدراك
معامالتهم يف فعله يجب وما يُفرتض ملا األفراد إدراك حول لآلراء لتحليله وإنما فحسب،

بعض. مع بعضهم اليومية
البارعة املقدمة تلك إليه أضاَفْت وكم القضايا، من العديَد التمهيدي الكتاب هذا يتناول
إىل بوضوح يشري الكتاب أن إىل اإلشارة وتكفي كينيدي. الربوفيسور تأليفها يف َق ُوفِّ التي
فلسفته بني التوفيق يف سميث» آدم تخص «مشكلة أي الحقيقة يف هناك يكن لم أنه
يختلق برجوازيٍّا كان بأنه السائدة الخرافة يكذِّب وهذا االقتصادي، وتحليله األخالقية
أعمال يف قطُّ تُذَكر لم الرأسمالية كلمة أن (بَيَْد االستغاليل والرتبح «الرأسمالية» ل األعذار
املكثَّف الرتكيز وهو الكتاب، لهذا االعتيادية غري املميزات أحد جزئيٍّا يرشح وهذا سميث).
«نظرية كتاب يف الوارد البرشي للفعل األخالقي األساس حول سميث آراء تفسري عىل
إليه يُنظر أن يجب سميث بأن باتلر دكتور الدعاء تربيًرا يقدِّم مما األخالقية»؛ املشاعر

األول. املقام يف االجتماعي النفس علم يف ا مختصٍّ باعتباره
ليست يديك بني باتلر دكتور أتاحها التي الدراسة هذه أن عىل للداللة يكفي ورد ما إن
التفاتات عىل أيًضا تحتوي وإنما وعرصه، سميث حياة عن ُعِرف ملا ماهر عرض مجرد
أؤخر أن يف أرغب ال فأنا املمتعة، مهمتي تكتمل هنا وإىل املختصون. قيمتَها يقدِّر مهمة

شخصيٍّا. به استمتعت مثلما الكتاب بهذا القارئ استمتاع

بيكوك آالن
املتقاعد العام التمويل أستاذ
األعمال إلدارة إدنربة كلية
هرييوت-وات جامعة
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وتقدير شكر

أبدياه ملا كينيدي جافن الجامعي واألستاذ بيريي، مادسن للدكتور والتقدير بالشكر ه أتوجَّ
النصية. االقتباسات مجال يف عون من َمتْه قدَّ ملا ديفيز ليز وإىل مالحظات، من





نبذة

ذهب من خزائنها تحتويه ما — املرَكنتيلية أتباع يعتقد كما — ليست األمة ثروة إن •
إجمايل اليوم ندعوه ما أو والتجارة، اإلنتاج من األمة هذه محصلة هي وإنما وفضة،

املحيل. الناتج
التبادل يف أحٌد ينخرط لن إذ ثراءً؛ وأكثر حاًال أفضل الطرفان يكون الحر التبادل ظل يف •
لغرينا. الصادرات أهمية بقدر لنا مهمة الواردات تكون وهكذا الخسارة، يتوقع كان إذا
أغنياء. زبائننا كان إذا أكثر سنكسب إننا بل أنفسنا، إلثراء اآلخرين إفقار إىل حاجة وال
يُهدَّد فاالزدهار عكسية؛ بنتائج وتأتي األساس من الصياغة جيدة غري التجارة ضوابط •
املحلية. الصناعات وتفضيل التصدير، وإعانات االسترياد، وتعريفات الرضائب، قبل من
بفضل يُتاح الذي املال رأس تراكم وإىل العمل، تقسيم إىل تستند لألمة اإلنتاجية القدرة •
اإلنتاج تفتيت عرب املخرجات من ضخمة زيادات عىل الحصول يمكن حيث التقسيم؛ هذا
فائًضا للمنتجني يتيح وهذا املختصة، األيدي إىل تُسنَد التي الصغرية املهام من الكثري إىل

االستثمار. يف منه يستفيدون
يف استثمارنا زاد وكلما املال. رأس تراكم معدل عىل يعتمد للبالد املستقبيل الدخل •

املستقبل. يف إنتاجها يمكن التي الثروة نطاق اتَّسع األفضل، اإلنتاجية العمليات
يف تلقائيٍّا تستمر السوق منظومة فإن حر، وتنافس حرة تجارة هناك يكون عندما •
الناس لدى يكون نادرة، األشياء تكون فعندما إلحاًحا؛ األكثر الحاجات عىل الرتكيز
ثمَّ ومن تقديمها؛ يف الربح من املزيد هناك يكون أي أجلها، من املزيد لدفع االستعداد

اإلنتاج. من املزيد يف ماله رأَس املنِتج يستثمر
ويغيب الحر التبادل يسوده منفتح تنافيس سوق ظل يف له ُخًطى بأرسع االزدهار ينمو •
هذا عىل للمحافظة القانون وحكم والعدل الدفاع إىل الحاجة تربز وهنا اإلجبار، عنه
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تؤدِّيان وإنما الفوىضبالرضورة، إىل تقودان ال الشخصية واملصلحة الحرية إن االنفتاح.
خطاهما. ترشد خفيَّة» «يًدا وكأنَّ واالنسجام، النظام إىل

يف السوق منظومة لتشويش الحكومية السلطة الشخصية املصالح أصحاب يستخدم •
ضوابط إىل املهن وأصحاب العمل أرباب يدعو وقد الخاصة. منافعهم تحقيق سبيل
تجارية تبادالت الناس ممارسة دون تَُحول التي السلع دخول كموانع التنافس، تَُعْرِقل

بعينها.
مالئمة. وبطريقة أكيًدا دفعها يكون وأن الدخل، مع متناسبة الرضائب تكون أن يجب •
إىل مرِهقة تكون وأالَّ التجارة، تعيق وأالَّ التكلفة، منخفض تحصيلها يكون أن ويجب
الرضائب. جباة من متكررة زيارات تتطلب وأالَّ منها، التهرُّب عىل ع يشجِّ الذي الحد

له يتيح وهذا اآلخرين، تجاه وجدانية) مشاركة (أو طبيعي «تعاطف» ب اإلنسان يشعر •
يمثِّل ذلك أن كما اآلخرين. سلوكيات وبني بينها التناغم عىل واملحافظة سلوكياته تهدئة
البرشية فالطبيعة البرشية. الفضيلة منبع ويَُعدُّ للسلوك، األخالقية التقييمات أساس
يتبعه الذي املتعجِرف املنطق من أفضل نحٍو عىل متناغم مجتمع خلق إىل يرشدنا دليل

والخيالية. الحماسية الرؤى أصحاب
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مقدمة
كينيدي1 جافن

ره فصوَّ سميث، آدم إىل باإلعجاب جديرًة بارعة مقدمة الكتاب هذا يف باتلر إيمون لنا أتاح
بهذا تعرِّف موَجزة مقدمات من ُكِتب ما أفضل علمي حد عىل وهي وكِفْكر، كإنسان لنا

سميث. آلدم الحقيقي الوجه عىل التعرُّف للجميع تتيح أن شأنها ومن الرجل،
سميث، لدى السيايس االقتصاد حول املثار الجدل تحاشيه يف ًقا موفَّ باتلر كان ولقد
وأعماًال، شخًصا لسميث، املقدم الوصف ويعد السنني. مر عىل الكثريون عنه كتب والذي
من الثاني النصف حتى الربيطاني املجتمع تطور عن الفريد الفكري ملزيجه دقيًقا تقييًما

عرش. الثامن القرن
عاًما عرش سبعة قبل األخالقية» املشاعر «نظرية شهرة األقل كتابه سميث آدم نرش
الفجوة أن عىل يؤكد ما وهناك األمم»، ثروة وأسباب طبيعة يف «بحث كتابه إصدار من
لعمل األخالقية القيمة عن استعاض سميث أن عىل تدل الكتابني بني تفصل التي الزمنية
املالحظات ومن البرشي. للفعل ز كمحفِّ الالأخالقية الشخصية املصلحة محلها وأََحلَّ الخري
عىل نستدلَّ أن يمكننا ،(١٧٦٢-١٧٦٣) العامني يف أسماؤهم تُعَرف لم طالب خطَّها التي
يف حرفيٍّا، يكون يكاد نحٍو عىل الظهور، عاودت قد سميث محارضات من كبرية أجزاء أن
الفرتة خالل األخالق حول ألقاها التي محارضاته نرش كما .١٧٧٦ يف األمم» «ثروة كتابه
يعني وهذا ،(١٧٥٩) األخالقية» املشاعر «نظرية كتابه دفتي بني (١٧٥١–١٧٦٤) الزمنية

البرشية. الدوافع حول متناقضة آراء يحمل لم سميث آدم أن
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عرش الثامن القرن يف حظي قد االقتصاد يكن ولم األخالق، يف فيلسوًفا سميث كان
يف شك وال عرش. التاسع القرن نهاية يف الحال عليه أصبح كما منفِصل كعلم بمكانته
حول كتيبات ألفوا ن ممَّ له واملعاِرصين لسميث السابقني الكتَّاب من الكثري هناك كان أنه
القرنني بني ما إىل تعود منها آالف بعدة ييل جامعة (وتحتفظ اقتصادية موضوعات
لكن االقتصاد، علم يف إسهامات قدَّموا املؤلِّفني وبعضهؤالء عرش)، والثامن السادسعرش
آدم به جاء الذي البحث ونوع درجة إىل يصل شامًال جامًعا بحثًا قدَّم َمن فيهم يوجد ال

سميث.
الذهب بسبائك والدولة امللك إثراء عىل سميث قبل يركز السيايس االقتصاد علم كان
توجيه أعاد األمم»، «ثروة كتاب نُِرش وعندما الخارجية. الحروب تمويل أجل من والفضة
هذا إن والعمل». لألرض السنوي «الناتج من املستهِلك إثراء إىل السيايس االقتصاد أنظار
يدفعها وما الثروة طبيعة وهو ًدا، محدَّ موضوًعا يناقش بل دراسيٍّا، كتابًا يكن لم الكتاب

النمو. إىل
البرشي، للمجتمع املميزة السمات يعرضان الكتاب من والثاني األول املجلدين إن
عىل العائد وتوزيع األسواق، وآليات اإلنتاج، وعوامل العمل، وتقسيم التبادل، إىل كامليل
االجتماعي التطور سياق عرشيف الثامن القرن بريطانيا فيضع الثالث، املجلد أما املشاركني.
بعرص وانتهاءً و«الزراعة»، «الرعي» ب مروًرا البدائية، «الصيد» مرحلة من للمجتمع:
«الطبيعي» التقدم هذا عرقلة إىل الخامسأدى القرن يف كيفأنسقوطروما ويبنيِّ التجارة،

الغربية. أوروبا يف
السياسات عوائق من عانت عرش، الخامس القرن بعد تتعاىف أوروبا بدأت وعندما
من الرابع املجلد ينتقدها والتي املرَكنتيلية»، «التجارة سميث يدعوه ما تعضد كانت التي
تراكم من تنبني البالد ثروة بأن القول يف املتمثِّل الرئييس خطئها بسبب الذًعا نقًدا الكتاب
عليها يتوجب كان الدولة ألن رضوريٍّا كان التجاري امليزان وأن والفضة، الذهب سبائك
املحيل االقتصاد بأن يعتقد كان املبدأ هذا أن ذلك من واألسوأ تستورد. مما أكثر تصدِّر أن
التوظيف مجال عىل املفروضة والقيود الحمائية، االحتكار ممارسة بفضل أقوى يصري

الطبيعية. األسواق حريات يف والتدخالت العاملة، القوة وحركة
التي التدخالت من األسواق تحرير حول تتمحور األخطاء لهذه سميث معالجة كانت
املنتجة للمخرجات الحر التبادل نطاق توسيع يؤيد سميث كان الطبيعية. عملها آلية ت غريَّ
عرب مبدئيٍّا وذلك االقتصادي، للنمو الطبيعي املعدل بتحقيق السماح أجل من تنافسيٍّا
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من غريهم، بحوزة ما إىل مال» رأس أو عمل أو «أرض من لديهم ما بضم للناس السماح
واألجور األرايض، أصحاب إىل اإليجار دفع وبعد األسواق. يف تباع التي السلع إنتاج أجل
أرباحه استثمار بإعادة املال رأس صاحب يقوم واملصنِّعني، للتجار واألرباح للعمال،
— والتبادل اإلنتاج من متعاقبة جوالت عرب — ويخلق إضافية، إنتاجية أنشطة يف الصافية
عىل النمو يف سيستمر والذي املجتمع، يف والعمل لألرض السنوي الناتج من حقيقيًة ثروًة

العظيمة». التداول «عجلة ل املتعاقب الدوران عرب وتدريجيٍّ بطيءٍ نحٍو
وظائفها ويحدِّد للحكومات، املناسبة األدواَر الخامس املجلد يف سميث يتناول
وتعليم التجاري، األداء ل تسهِّ التي العامة واملؤسسات واألشغال والعدل، الدفاع، األساسية:
لالشمئزاز»، واملثرية الكريهة «األمراض مكافحة وإجراءات األعمار»، كافة من «الناس
والرسوم الرضائب عرب املجاالت هذه نفقات وتمويل والسيادة»، «الكرامة عىل والحفاظ

العمومي). الدَّين يف يصبُّ بما (وليس املستفيدين لصالح
عىل امة الهدَّ املرَكنتيلية السيايس» االقتصاد «مبادئ مع األمم» «ثروة كتاب تعامل لقد
روما سقوط من أوروبا تعايف سياق يف تطورها مدار عىل وذلك عرصه، يف مسبوق غري نحٍو
يف ولنا واإلقطاعية. العسكريني القادة بفضل — عام ألف خالل — القومية الدول وظهور
من قرنني ثمار وبحوزتهم سميث كتابات قيَّموا مؤلفني عن كثرية أمثلة السابَقني القرننَي

اإلعجاب. يثري نحو عىل أمامها صمدت سميث كتابات لكن اإلضايف، والبحث العمل
له تتعرض ما وكان مدقع، فقر من تعاني الغربية أوروبا يف الشعوب أغلبية كانت
أفريقيا، وجنوب الشمالية، أمريكا إىل للهجرة رئيسيٍّا دافًعا مطَلَقني واضطهاد فقر من
كانت فقد سميث، أما العرشين. القرن من األوىل العقود حتى ذلك واستمر وأسرتاالسيا،
إال يأتي ال فالعون الثروة. خلق غياب وبالتحديد أسبابه، لتخرتق الفقر تتعدى نظرته
سميث ه فوجَّ الثروة. تكوين إىل تؤدي التي الظروف بخلق قيامه عرب املجتمع، داخل من
األمثلة سميث كتابات يف وتكثر البرشية، دراسة أجل من املشكلة لهذه التاريخية مقاربته
كامًال. إملاًما بها ا ملمٍّ كان التي والالتينية اإلغريقية الكالسيكية النصوص من واالقتباسات
سميث رجع عرش، الثامن القرن يف التنوير حركة يف الالمعة األسماء جميع حال هو وكما
متطلًعا األمام إىل برصه يمد أن من بدًال املجتمع، أصول عن ليبحث الوراء إىل ببرصه
وليس عرش، التاسع القرن يف ازدهر الرومانيس التفكري هذا فمثل اليوتوبيا، من نسخ نحو

عرش. الثامن
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واإلقطاعيني، العسكريني القادة بربرية إىل وانَحطَّْت األوروبية الحضارة تدهورت لقد
«ثروة كتاب يف كثريًا تتكرر عبارة (وهي وتدريجي بطيء نحو وعىل أيًضا، شهدت لكنها
معارض يف ًدا مجدَّ التجارة وانتعاش السكان، أعداد وزيادة الزراعي، الناتج تعايف األمم»)،
املنزلية، املقتنيات نطاق كان ،١٧٦٠ عام سبقت التي املائة األعوام ويف متناثرة. وأسواق
إىل معظمه (يعود نسبي «ثراء» وجود عىل يدلِّل متواِضع، لعامل بيت أفقر يف حتى
«أمرائها». وأقوى الشمالية أمريكا يف الصيد قبائل ثراء يفوق مستعَملة) مقتنيات امتالك
القريبة الصغرية واملصاهر للمصانع الشخصية ومشاهداته الة، الرحَّ مدوَّنات عىل وباطالعه
الثروة خلق أن كيف رأىسميث والدبابيس، املسامري تنتج كانت والتي بكريكالدي، املحيطة
إنتاج يتحول عندما يحدث وإنما والفضة، الذهب من سبائك هيئة عىل يكون ال الحقيقية
العاملة، الطبقة منازل يف ملموسة مقتنيات إىل املجتمع لألرضوجهود الخام الناتج وتوزيع

البالد. يف النسبي الثراء لقياس حقيقيٍّا ا ً مؤرشِّ يَُعدُّ كان ما وهو
أفالطون إىل يعود «الرشف» فهذا العمل، باكتشافتقسيم الالمعة سميث أفكار تبدأ لم
بمالحظة كانت البداية لكن ،(١٦٩٠) «الحديث» العرص يف بيتي ويليام السري وإىل قديًما،
دون السكان أغلبية بني فيما بها الحقيقي الثراء نرش يمكن كوسيلة العمل تقسيم أهمية
أجيال. بضعة خالل متناٍم نحٍو عىل ثراءً أكثر جميًعا وجعلهم أغنيائهم، أغنى عىل االقتصار
شأنها من التي الظروف فما املفتاح، هو العمل تقسيم كان إذا التساؤل: إىل هذا قاده
التي العوائق ما املصريي: والسؤال شخص؟ كل حصة تحديد يمكن كيف الناتج؟ تزيد أن
كانت التحليل إىل الوصف من سميث أنجزها التي القفزة إن ذلك؟ تحقيق وجه يف تقف

الجديد. االقتصاد علم أُُسس وضع تجاه األوىل خطوته
الذي التجاري لالقتصاد سميث نموذج عن مخترصة نبذًة للقارئ أقدِّم ييل وفيما
إيمون لنا قدَّمه رائٍع عرٍض من بعُد فيما سيقرؤه ملا كتكملة وذلك كاملة، بحرية يعمل

الكتاب. هذا مؤلِّف باتلر؛
العمل، تقسيم عن والناتجة للتسويق القابلة السلع تبادل يطور التجاري املجتمع إن
ظهرت أخرى—قد سلعة مقابل لسلعة ال الفعَّ املبارشغري التبادل —وهي املقايضة وكانت
سك ويشري املال. باستخدام فاعلية األكثر املبارش غري التبادل ظهور من طويل وقت قبل
كنتيجة للتجارة املبكر الوجود إىل السنني من آالف عدة قبل القديمة الحضارات يف النقود

أصًال؟) النقود سك إىل الحاجة فِلَم (وإال العمل لتقسيم
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ومنتجات الخام)، واملواد (كالغذاء الريف منتجات بني تتم األوىل التبادالت كانت
املتباَدلة للسلع السوق أسعار وكانت املصنَّعة)، البدائية واملقتنيات (كاألدوات البَْلَدات
الطبيعية»، «األسعار سميث يدعوه عما تختلف وقد الفعيل، والطلب للعرض وفًقا تتحدَّد
ورأس والعمل (األرض اإلنتاج عنارص َماِلُكو عليها يحصل التي العائدات تكون وفيها
الطبيعي املعدَّل ذلك يف بما بالضبط، تكاليفهم مع متواِفَقًة اإلنتاج، يف املتعاونون املال)،
دون الكامل التوازن نقطة حول التأرجح عن تكفُّ ال التي السوق، وأسعار للربح. املحيل
بأن للمشاركني يوِمئ السوق أسعار تغريُّ لكنَّ التكاليف، تغطي ال ربما عندها، تستقر أن
وهكذا منها، القليل أو باملزيد السوق يزوِّدوا أن أو املتاحة، السلع مقابل أقل أو أكثر يدفعوا
آليات يشكِّل وهذا الوقت، مرور مع اإليماءات لهذه وفًقا يُعدَّل أن الفعيل للعرض بد ال

التنافيس. االقتصاد
إذا ما عىل يعتمد بينهما والتمييز إنتاجي، غري أو إنتاجيٍّا يكون أن إما العمل إن
وتعوض األسواق يف تُبَاع سلٍع إنتاج إىل يؤدي الثابت، املال رأس إىل إضافًة العمل، كان
الخدم (مثل اإلنتاجي غري العمل منتجات وتَُعدُّ املرشوع. أرباح جلب جانب إىل تكلفتها،
تكلفتها لتعويض األسواق يف تباع ال التي — ثرية) لعائلة الطعام يقدِّمون الذين البسطاء
إنتاج وتعيد تكلفتها تعوض فهي اإلنتاجي، العمل منتجات ا أمَّ العائد، من استهالًكا —
الصايف االستثمار أو (اإلرساف) لالستهالك يُستخَدم قد والذي (الربح)، الصايف العائد
املنتجني من أعىل نسبة فيها تكون عندما ثراءً أكثر األمم وتصبح اإلنفاق). يف (االقتصاد
عىل وباالعتماد الزمن. من مدة خالل املرسفني املستهلكني نسبة مع باملقارنة املقتصدين،
زيادة طريق (عن التوظيف نطاق من االقتصاد يزيد الصايف، لالستثمار السنوي املعدل
من السنوي الناتج زيادة إىل يؤدي مما فقًرا)؛ األكثر األغلبية بني الثراء ونرش العمل، أجور

والتسلية». الراحة ووسائل الحياة «رضوريات
إن ما لكن الطبيعية، العملية هذه عرقلة إىل أدَّى روما سقوط أن له يؤَسف مما
ومن الزراعة، تكنولوجيا يف التحسينات من واستفاد الالحقة األلفية يف االقتصاد تعاىف
املجتمعاُت أنشأت حتى العلمية؛ النهضة عن نتجت التي الجديدة التقنية اإلمكانيات
زائفة مرَكنتيلية أفكاًرا اشرتعت والتي الدينية، الدوجمائية فيها بما سياسيًة، مؤسساٍت

لالقتصاد. الطبيعي التطور تثبيط عىل عملت
واملحظورات والرسوم التعريفات فرضت التي القوانني بسبب الكاملة الحرية انتُِقصت
ِحْرفية احتكارية وهيئات بلدية عمالية رابطات جانب من أيًضا وُكبِّلت الحرة، التجارة عىل
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بحرية. منها والخروج األسواق لدخول التنافيس الجو عن الناتجة املنافع تقليل إىل أدَّت
فيها تُستغَرق لم مجاالت يف للعمل الطبيعي الحق بحظر أيًضا الهيئات تلك قامت كما
مواقع يف تُنتَج لم التي السلع رشاء أو بيع من األفراد ومنعت التدريب، من طويلة مدة
الرسوم، فرضت التجاري للتوازن املرَكنتييل الرساب خلف السعي سبيل ويف محدَّدة، محلية
والواردات الصادرات عىل مكافآت ومنحت السلع، تصدير بعد االسترياد رسوم واسرتدت

باملستهِلك. األذى يُلحق نحٍو عىل
تَُحول التي العوائق من الكثري أن هي بالقلق الشعور عىل تبعث التي الحقيقة إن
ال — به يهتم سميث كان ما وهو — الصايف لالستثمار إيجابي معدل عىل الحفاظ دون
مجموعٌة مشابه، نحٍو عىل إليها، يدعو يزال وال والعرشين، الحادي القرن حتى قائمة تزال
االقتصاد ظل يف اليوم، أما شائعة. أكاذيب وتدعمها املرَكنتيلية، العقول ذوي عني املرشِّ من
الحال عليه كان كما املتقدمة الدول يف مشكلًة يمثِّل املطَلق الفقر فيه يَُعْد لم الذي العاملي
أن يجب النامية وغري النامية الدول يف والنسبي املطَلق الفقر مشكلة فإن سميث، أيام يف
يُعتَرب الذي وهو قبُل، من وعقله سميث بقلب فعلت كما االقتصاديني، جميع قلوب تحرِّك

التاريخ. عرفه اقتصادي خبري أول
«ثروة كتاب يف الواردة املفصلة االستعراضات وكذلك املزعومة االلتفاتات جميع إن
تنشأ الحديث؛ بالقارئ الصلة» وثيق و«غري «صعبًا» كتابًا األرجح عىل تجعله والتي األمم»،
يكتب الحديث الطراز من مؤلًِّفا يكن لم فهو املؤلف؛ إليه يرمي كان ما فهم إساءة من
تقريًرا كتب وإنما أيامه، يف موجوًدا املوضوع هذا يكن لم إذ االقتصاد»؛ «مبادئ عن كتابًا
إىل واملجتمع النمو، إىل الثروة دفع الذي وما الوطنية، للثروة الحقيقي املعنى يف بحثه حول
هذا يف باتلر إيمون كتبه وما وتراثه، ذكاءه يمثِّل البحث هذا كان لقد الثراء. تجاه التقدم

ذلك. قول إىل يدعونا الذي السبب ملعرفة فرصة أفضل لك ر يوفِّ التقديمي العرض

هوامش

(1) Gavin Kennedy is Professor Emeritus at Heriot-Watt University and
author of Adam Smith’s Lost Legacy, published by Palgrave Macmillan in
2005.
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األول الفصل

سميث آدم أمهية

يف «بحث بكتابه مشهور اسكتلندي واقتصادي فيلسوف (١٧٢٣–١٧٩٠) سميث آدم
حيث الكتابة؛ تاريخ يف تأثريًا الكتب أكثر من وهو ،(١٧٧٦) األمم» ثروة وأسباب طبيعة
شكل إىل القديم الشكل من االقتصادية الحياة مبادئ يف تفكرينا اتجاه به سميث حوَّل
البرشي. املجتمع بها يعمل التي للكيفية تماًما جديد فهم إىل استناًدا وذلك ومميَّز، حديث

لالقتصاد القديمة النظرة (1)

التي االقتصادية املنظومة وصف الصعب من أصبح حتى تغيري، أيَّما أفكارنا سميث غريَّ
الوطنية الثروة تقيس كانت التي املرَكنتيلية هي املنظومة وهذه أيامه؛ يف سائدة كانت
استرياد إىل األيام تلك يف يُنظر كان وفضة. ذهب من الدولة خزائن تحتويه ما بحسب
الثروة هذه عن التخيل رضورة يعني كان ألنه اًما؛ هدَّ أمًرا باعتباره الخارج من السلع
التصدير إىل يُنَظر كان النقيض، عىل السلع. هذه عىل الحصول مقابل ندفع حتى املزعومة
كانت آنذاك فالتجارة الثمينني؛ املعدنني هذين اسرتداد يعني كان ألنه طيبًا؛ أمًرا باعتباره
إال ثراءً أكثر تصبح أن األمة بإمكان يكن ولم املشرتي، دون فقط البائع مصلحة يف تصب

فقًرا. األمم من غريها ازداد إذا
منابع جفاف دون للحيلولة الضوابط من ضخم رصح ُشيِّد النظرة، هذه أساس عىل
املحلية. الصناعات وحماية املصدِّرين، ودعم الواردات، عىل الرضائب منها: األمة، ثروة
يف للعقوبات بريطانيا تملكها التي األمريكية املستعمرات تعرُّض حد إىل األمر هذا ووصل
بعني ككلٍّ التجارة إىل يُنظر كان الواقع، ويف كارثية. نتائج إىل أدى مما املنظومة؛ هذه ظل
األخرى املدن ِحَرفيِّي املدن فمنعت أيًضا؛ املحيل االقتصاد الحمائية ثقافة وسادت الريبة،
بالتماسات امللك إىل والتجار الصناعيون وتقدَّم اختصاصاتهم، يف والعمل االنتقال من
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كآلة — العمل تخترص التي اآلالت وتعرَّضت االحتكارية، ممارساتهم حماية فيها يطلبون
الراهنني. للمصنِّعني تهديًدا تمثِّل أنها باعتبار الحظر إىل — آنذاك الحديثة الجوارب صناعة

الحر التبادل إنتاجية (2)

عكسية، بنتائج أتى ولذا خطأ؛ عىل بُنِي الهائل املرَكنتييل الرصح هذا أن سميث أوضح
يمكنه أحد من ما وببساطة، ثراءً. أكثر الطرفني ِكَال يصبح الحر التبادل ظل يف أنه ورأى
ق يحقِّ كما األرباح ق يحقِّ فاملشرتي الخسارة؛ تحقيق يتوقع كان إذا التبادل بركاب اللحاق
اآلخرين، نظر يف الصادرات لقيمة مماثلة نظرنا يف الواردات قيمة وتَُعدُّ األرباح، البائع
الطريق يتسع الواقع، ففي أنفسنا؛ إثراء سبيل يف اآلخرين إلفقار حاجة من هناك وليس

ثريٍّا.1 املستهلك كان إذا األرباح من للمزيد
الطرفني، كال ينفع الحر التبادل بأن الراسخة الحقيقة االعتبار بعني أخذنا ما وإذا
بكل مشاِبٍه نحٍو عىل االزدهار زيادة إىل يؤديان والتبادل التجارة أن عىل سميث أكد فلقد
من خزائنها تحتويه ما مقداَر ليست األمة ثروة إن الصناعة. أو الزراعة عن ينتج ملا تأكيد
الناتج إجمايل هذه أيامنا يف ندعوه ما أي والتجارة، اإلنتاج إجمايل هي وإنما وفضة، ذهب

املحيل.
اخرتاق إحداث إىل وأدت قوية كانت لكنها األذهان، عىل جديدة الفكرة هذه كانت
السادس القرن منذ األوروبية املدن حول أُِقيمت التي التجارية الجدران يف كبري فكري
فيه بما — األمم» «ثروة كتاب كان إذ أيًضا؛ عملية نتائج الفكرة لهذه كان كما عرش،
متناول يف — األمثلة ووفرة التهكُّمية والحذاقة بالتحدي يتصف ومؤثِّر مباِرش نمط من

فعل. إىل أفكاره ترجمة عىل القادرين العمليِّني األشخاص
غري األمريكية، املستعمرات مع الحرب إليقاف املناسب الوقت يف الكتاب هذا يَأِْت لم
الرضائب، وتبسيط الحرة للتجارة بيت ويليام الوزراء رئيس تأييد أمام الطريق د مهَّ أنه
ولذلك الزراعة؛ أسواق تحرير إىل هدفت التي بيل روبرت سري الوزراء رئيس إجراءات ثم
االقتصادي والتوسع الحرة للتجارة العرصالعظيم أساس كان الكتاب هذا بأن القول يمكن
جميع يف قبوًال يلقى الحرة التجارة وراء املنطق أن نجد واليوم، عرش. التاسع القرن يف

تحقيقها. تواجه التي العملية املصاعب عن النظر بغض العالم، أنحاء
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الحرية عىل القائم االجتماعي النظام (3)

الحرية يف املتنامية الثقة لكن التأثري، هذا كل لكتابه يكون أن يتوقع سميث يكن لم
عمل لكيفية الجذري الجديد فهمه من مباِرش بشكل نشأت إنما والتجارية الشخصية
ينشأ أن شأنه من االجتماعي التناغم أن سميث الحظ لقد واقعيٍّا. البرشية املجتمعات
الحرية إن بعض. مع بعضهم والعمل للعيش ُطُرق إليجاد البرش كفاح من طبيعي بشكل
واالنسجام، النظام إىل تؤديان وإنما الفوىضبالرضورة، إىل تقودان ال الشخصية واملصلحة

ُخَطاهما. ترشد خفيَّة» «يًدا وكأن
بأكثر املوارد استخدام إىل يَا تؤدِّ أن الشخصية واملصلحة الحرية شأن من أن كما
بهدفتحسني اآلخرين، مع باملساومة األشخاصاألحرار يقوم وعندما كفاءة. املمِكنة بُل السُّ
ووقت ومعرفة ومهارات مال أرضورأس من األمة لدى ما فإن فحسب، الخاصة ظروفهم
واألهداف الغايات تحقيق نحو وحتمي آيل بشكل سيتوجه ابتكاري؛ وحسٍّ ومرشوعات

األسمى. القيمة الناس يمنحها التي
املستمر اإلرشاف يتطلب يكن لم مزدهر اجتماعي نظام عىل الحفاظ فإن وهكذا،
أردنا إذا لكن البرشية، للطبيعة كنتيجة جوهريٍّا ينمو وإنما والوزراء، امللوك جانب من
سوق توفري ذلك فسيتطلب األكفأ، النحو عىل يعمل وأن األفضل النحو عىل ينمو أن له
للحفاظ قواعد إىل ذلك يحتاج كما اإلجبار، عنه ويغيب الحر التبادل وتنافيسيسوده منفِتح
العدل قواعد أي — القواعد هذه أن إال النار. إليقاد املوقد إىل كالحاجة االنفتاح، هذا عىل
التدخالت عن تماًما تختلف بذلك وهي شخصية، وغري عامة بأنها تتصف — واألخالق

املرَكنتيلية. السلطات عن تصدر التي والشخصية املحدَّدة
مفهومه بحسب االقتصاد لعلم دراسة مجرد يكن لم األمم» «ثروة كتاب فإن ولهذا،
يتطرق اإلنساني، االجتماعي النفس علم يف ابتكاريٍّا بحثًا كان وإنما نفهمه، الذي املعارص

واألخالق. والقانون، السياسية، واملؤسسات ورفاهيتها، الحياة إىل

األخالق نفس علم (4)

بالعلوم، علًما: يشء بكل يحيط أن املتعلم املفكر عىل فيه املمكن من عرصكان سميثيف جاء
بكل أحاط أن منه فكان الكالسيكية؛ والنصوص واألخالق، والفلسفة، واألدب، والفنون،
القانون حول كتابًا وألف العقلية، الفنون تاريخ لكتابة وخطَّط ضخمة، مكتبة وجمع ذلك،
وإنما الكتابة، عالم يف لسميث سمعة يصنع كتاب أول األمم» «ثروة يكن لم والحكومة.
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بالشهرة يحظى ال كتاب وهو األخالقية»، املشاعر «نظرية األخالق يف كتابه أوًال صنعها
مؤلفه. لدى وأهميٍة القارئ عىل تأثرٍي من األمم» «ثروة ل ما بمثل أيامه يف حظي لكنه ذاتها،
عملية عليه تقوم الذي األساس يحدد أن األخالقية» املشاعر «نظرية كتاب حاول لقد
باعتباره املوضوع إىل ينظر سميث كان أيًضا، املرة هذه ويف األخالقية. تقييماتنا صياغة
«املشاركة ب اليوم (ندعوه طبيعي «تعاطف» ب يشعر فاإلنسان عميقة؛ نفسية قضية
عىل واملحافظة سلوكه تهدئة كيفية فهم له يتيح نحٍو عىل اآلخرين، مع الوجدانية»)
الفضيلة منبع ويمثِّل السلوك، حول األخالقية التقييمات أساس يشكل األمر وهذا التناغم،

البرشية.

والفضيلة الشخصية املصلحة (5)

ه توجِّ التي الشخصية املصلحة بني التوفيق كيفية عن هذه أيامنا يف البعض يتساءل
يف يتمثل ذلك وجواب أخالقياته. ه يوجِّ الذي «التعاطف» وبني االقتصادية سميث منظومة
يهتم تجعله طبيعته يف املبادئ بعض هناك أن شك فال باإلنسان، األنانية بلغت «مهما أنه
سوى منها يستمده ما هناك يكون أن دون له، رضورية سعادتهم وتجعل اآلخرين، بثراء

مشاهدتها».2 متعة
ُحبِّه بسبب بالخبز يزوِّدنا ال فالخبَّاز دة؛ معقَّ اإلنسان طبيعة إن أخرى، بعبارة
النهر يف نفسه إلقاء إىل ما شخًصا يدفع ما هي ليست الشخصية واملصلحة الخري، لعمل
أن كيف لتحديد متكاملة محاوالت هي سميث ُكتَُب إنَّ الغرق. من غريب شخص إلنقاذ
النطاق (يف بسالم مًعا العيش — يفعلونه ما وهذا — يمكنهم الشخصية املصلحة أصحاب

االقتصادي). النطاق (يف مثمٍر نحٍو وعىل األخالقي)،
لألقوى، البقاء رأسمالية عن يدافع األمم» «ثروة أن أبًدا ذلك يعني ال شك، دون لكن
هناك كان إذا لكن االقتصاد، ه توجِّ ربما الشخصية فاملصلحة البعضبسخرية. يصفه كما
يكن ومهما الخري. لصالح تعمل قوة فتلك اإلجبار، غياب إىل إضافًة أصيل، منفتح تنافٌس
فهو الكتاب؛ صفحات من صفحة كل يف واضحان للخري وحبه سميث فإنسانية أمر، من
والفئات ار للتجَّ الخاصة املصالح فوق الفقراء، سيما وال األمة، رفاهية شأن من يُعِيل
الحكومات ويُِدين الحر، التنافس عرقلة يحاولون الذين املصنِّعني ينتقد أنه غري القوية،

تساعدهم. التي
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البرشي واملجتمع البرشية الطبيعة (6)

صالبة أكثر أساس هناك يكون أن يجب بأنه يؤمنون عرش الثامن القرن مفكرو كان
السلطات عن تصدر التي األوامر أو الدين رجال يمررها التي العقيدة من للمجتمع
أما واألخالق، للقانون «عقالنية» منظومات إليجاد جاهًدا بعضهم عمل وقد السياسية،
متأصل وتجارة، وفنون ولغة علم من فيه بما اإلنساني، املجتمع أن رأى فقد سميث
منطق أي من أفضل دليًال تقدِّم الطبيعية غرائزنا أن كيف وبنيَّ اإلنسانية، الطبيعة يف
واالستناد التقييد»3 أو التفضيل منظومات «كافة إزالة مجرد عىل أقدمنا فإذا متعجرف؛
يف ثقة، بكل لكن عمد غري عن مستقرين، أنفسنا سنجد فعندها الطبيعية»، «الحرية إىل

ال. وفعَّ وسلمي متناغم اجتماعي نظام ظل
والوزراء امللوك جانب من املستمر االنتباه يتطلب ال الليربايل االجتماعي النظام هذا إن
املتباَدلة بالسلوكيات متعلقة معينة لقواعد األفراد احرتام إىل يستند أنه غري عليه، للحفاظ
االجتماعي النظام ينبثق وعندها وملكياتهم؛ اآلخرين حياة واحرتام كالعدل بينهم، فيما
املبادئ تحديد عىل منَصبٍّا سميث سعي كان وقد تماًما. طبيعي بشكل الشامل النافع

الطيبة. النتيجة هذه إىل فعًال تؤدي والتي اإلنساني، للسلوك الطبيعية

هوامش

(1) The Wealth of Nations, Book IV, ch. III, part II, p. 493, para. c9.
(Page numbers in the notes refer to The Glasgow Edition of the Works and

Correspondence of Adam Smith. See Select Bibliography.)
(2) The Theory of Moral Sentiments, part I, ch. I, p. 9, para. 1.
(3) The Wealth of Nations, Book IV, ch. IX, part II, p. 687, para. 51.
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الثاني الفصل

واملهنية سميثالشخصية حياة

العالقات ذو املحامي زوجها عنها مات عندما بالفعل حامًال دوجالس مارجريت كانت
أضافت يونيو، من الخامس ويف .١٧٢٣ يناير يف السابق الجمارك وضابط الواسعة
مرت سميث. آدم : امُلتََوىفَّ والده اسم حمل الذي طفلها اسم املواليد سجالت يف مارجريت
أكثر ألحد ومؤلًِّفا عرصه، مفكري أهم من واحًدا بعُد فيما الطفل هذا ليصبح األعوام

التاريخ. يف تأثريًا الكتب

وجالسكو كريكالدي (1)

ملدة للخطف تعرَّض الثالثة سن يف أنه ذلك ومن سميث، آدم طفولة عن القليل إال نعلم ال
يف عليه مرَّ يوم كل لكن سامًلا. يعيده أن خاله استطاع حتى الغجر، أيدي عىل قصرية
العلمية حياته يف منها استفاد التي املعلومات من بالكثري زوَّده قد أنه بد ال رأسه مسقط
وكانت إدنربة، يف البحري فورث لسان عىل اسكتلنديٍّا ميناءً كريكالدي كانت بعُد. فيما
املستخَرج الفحم لتصدير منه وتخرج باألسماك، لة املحمَّ السفن إليه تَِفُد تجاريٍّا مركًزا
إىل سميث ترعرع وهكذا الحديد.1 لصناعة الخردة بالحديد وتعود املحلية، املناجم من
ووصف واملهرِّبني، الجمارك وضباط املسامري ومصنِّعي السمك وتجار البحارة جانب

األمم». «ثروة كتابه يف جميعهم هؤالء أنشطة
والقطن كالتبغ بسلٍع األمريكتني مع املتنامية فالتجارة تتغري؛ كانت األحوال لكن
املوانئ عىل — جالسكو أمثال من — آنذاك حديثًا منشأة غربية موانئ ل تفضِّ كانت
هذه االنتقال ألنماط ذكًرا تجد العظيم سميث كتاب ويف كريكالدي.2 مثل القديمة الرشقية

عليها. تعتمد كانت التي املجتمعات وحياة التجارة شهدتها التي
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انخرط أنه كما االستثنائية، وذاكرته بالكتب شغفه الجميع الحظ فقد املدرسة، يف أما
الطبيعي العمر (وهو عرشة الرابعة سن يف جالسكو جامعة يف الجامعية الدراسة يف
فرانسيس العظيم األخالق فيلسوف يد عىل درس وهناك األيام)، تلك يف الجامعة الرتياد
إزعاج مصدر وكان اإلرادة، بحرية يؤمن رصيح نفعي عقالني مفكر وهو هاتشيسون،

خصاله. ببعض تأثَّر قد سميث أن ويبدو للسلطات،

والحوافز أوكسفورد (2)

باليول كلية يف للدراسة دراسية بمنحة ففاز الجامعية، دراسته يف متفوًقا سميث كان
وبدأ فرسه امتطى ،١٧٤٠ عام يف عرشة السابعة بلغ وعندما أوكسفورد، جامعة يف
لجالسكو التجاري االزدهار عىل عيناه انفتحت أن وبعد كامل. لشهر امتدت التي رحلته
عظمة عن فكتب مختلًفا، عاَلًما إنجلرتا يف حينها رأى كريكالدي، تخلُّف مع باملقارنة
يف رؤيتها اعتاد التي الهزيلة األنواع تلك أبًدا تشبه تكن لم التي مواشيها وبدانة بنائها

االسكتلندي. موطنه
قوة يف ا مهمٍّ درًسا علَّمته إنها بل إعجابه، تَنَْل لم إنجلرتا يف التعليم منظومة لكن
جامعة أساتذة كان فقد األمم». «ثروة كتابه يف باستهزاء استعرضها التي الضارة الحوافز
من وليس للجامعة، التابعة الواسعة األوقاف عوائد من أجورهم عىل يحصلون أوكسفورد
هذه خالل تخلَّوا قد العموميني األساتذة «معظم كان ولهذا الطلبة؛ يدفعها التي الرسوم
«املصلحة، الجامعية الحياة من الهدف وكان بالتعليم»،3 التظاهر عن حتى الطويلة املدة
لالقتصاد دراسته يواصل سميث كان ذلك ِخَضمِّ ويف األساتذة».4 راحة أنسب: بعبارة أو

رسيعة. بوترية
احتوتها التي الهائلة املكتبة بفضل — سميث تمكَّن فقد األجواء، تلك من الرغم عىل
،١٧٤٦ عام ويف أخرى. ومواد واألدب الكالسيكية النصوص دراسة من — باليول كلية
هناك أمىض حيث كريكالدي، إىل وعاد الدراسية، املنحة نهاية قبل أوكسفورد سميث ترك

العلمي. واألسلوب واملنطق والفيزياء األدب يف الكتابة من عامني

كمحارض األوىل سنواته (3)

سميث بدعوة — بارٌز ومفكٌِّر محاٍم وهو — كامس اللورد قام العائلية، الصالت بفضل
القانون. وفلسفة اإلنجليزي األدب حول إدنربة يف العامة املحارضات من سلسلة إللقاء
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يستنبط كان عرشينياته يف حتى سميث أن نستنتج أن يمكننا املحارضات، هذه ومن
األسس تشكيل إىل الحًقا سيؤدي مما العمل)؛ (كتقسيم الرئيسية األفكار من العديد

األمم». «ثروة كتابه عليها قام التي الجوهرية
املهنية. حياته يف الالحقة للنَّْقلة الطريق دت ومهَّ عظيًما، نجاًحا املحارضات أحرزت
لتدريس جالسكو جامعة إىل سميث عاد ،١٧٥١ عام يف والعرشين السابعة بلغ وعندما
مما شيئًا تعني البالغة تكن لم الوقت، ذلك (ويف والبالغة. واألدب األخالق وفلسفة املنطق

والتواصل.) الحديث أسلوب دراسة سوى حينها بها يُقَصد ولم اآلن، تجسده
القانون وفقه واألخالق الالهوت موضوعات يغطي الفلسفة يف التدرييس منهجه كان
ما عرب إال تصلنا لم (والتي والسياسة القانون فقه يف محارضاته وكانت العامة، والسياسة
السعر، منظومة عمل (كآلية أفكاره من العديد عىل تحتوي مالحظات) من الطلبة دوَّنه
بعد األفكار هذه ظهرت وقد واالقتصادية)، الحكومية املؤسسات وتطور الحمائية، وعيوب

تقريبًا. مطابق نحٍو عىل األمم» «ثروة كتابه دفتَي بني أعوام
عام ففي صيته؛ ذيوع يف السبب هي كانت األخالق حول التأملية سميث أفكار لكن
وهو األخالقية»، املشاعر «نظرية عنوان تحت كتاب يف األفكار هذه سميث نرش ١٧٥٩
األخالقية لتقييماتنا رشًحا سميث فيه وقدَّم املحتوى، وأصالة األسلوب برباعة يتمتع كتاب
ديفيد واملؤرِّخ الفيلسوف سميث، صديق أن هنا ويُذكر االجتماعي. النفس علم منظور من
تشارلز السيايس كان هؤالء ومن أصدقائه، من عدد إىل الكتاب هذا من نَُسًخا أرسل هيوم،
سميث توظيف إىل دفعه الذي الحد إىل إعجاب، أيَّما بالكتاب تاونسند وأُعجب تاونسند،
البن خصويص كمعلم وذلك الحياة، طيلة اسرتليني جنيه ٣٠٠ قدره سخي بمرتب فوًرا

باكلو. ملدينة الشاب الدوق زوجته،

رحالته (4)

املعلم بوظيفة األمر يتعلق عندما متوقًعا خياًرا سميث يكن لم الالمع، ذكائه من الرغم عىل
كافة فيه تزدحم «ذهنًا يملك كان بأنه بوزويل جيمس الكاتب يصفه حيث الخصويص،
— وعي غري يف — مرة ذات أقدم إنه حتى الذهن، شارد جعله مما املوضوعات»؛ أنواع
ثمانية آخر حنٍي يف وسار الشاي، من بدًال الساخن املاء إبريق يف والزُّبد الخبز وضع عىل
إحدى ويف دانفريملني، مدينة يف أصبح أنه يالحظ أن قبل املشكالت إحدى يف متفكًرا أميال

الطريق. يف تركيزه لعدم مياه مرصف يف سقط املرات

29



سميث آدم

كان حيث فرنسا، إىل رحلة يف تلميذه مع سميث انطلق حتى طويل وقت يمِض لم
كالهما واستمتع الوقت، ذلك يف أرستقراطي شاب لكل التعليمية العملية من جزءًا السفر
لكن هناك. للسفري الخاص السكرتري كان الذي هيوم لديفيد الرائعة بالصحبة باريس يف
فبدأ اآلخرين؛ مع التواصل يف صعوبة ووجد بطالقة، الفرنسية يتكلم يكن لم سميث
يكن ولم الوقت.»5 تمضية أجل من كتاب بتأليف بدأت «لقد هيوم: وأخرب يتملكه الضجر

األمم». «ثروة إال الكتاب هذا
التقط باريس، إىل والعودة جنيف، وإىل الفرنيس، الجنوب عرب التالية، رحالته ويف
وتجاريٍّا وحكوميٍّا ثقافيٍّا األوروبية: الحياة أوجه حول األخرى تلو معلومة سميث
السائدة األوجه وبني بينها الفوارق يف فكَره وأعمَل بالقانون، يتعلق وفيما واقتصاديٍّا
أوروبا يف البارزة األسماء من عدد مع خاضها التي للمناقشات وكان الوطن. أرض يف

العظيم. كتابه يف وردت التي األفكار تشذيب يف فضل القارية

األمم» «ثروة (5)

فيها، ليقيم كريكالدي إىل سميث وعاد ،١٧٦٦ عام يف لندن إىل تلميذه مع سميث رجع
مع فيه وعاش سرتيت، هاي شارع يف فخم منزل لرشاء يكفي ما توفري استطاع حيث
لخدمة جهوده ص يخصِّ ظلَّ سميث أن بالذكر الجدير (ومن جانيت. خاله وابنة والدته
عالقة عىل كان أنه كتبه مما يبدو لكن قط، يتزوج فلم ،١٧٨٤ عام يف وفاتها حتى والدته

واللباقة».)6 الجمال من كبري قدر عىل «بشابة مبكر وقت يف
عىل مخطوطته ويصقل ح وينقِّ يكتب وهو كريكالدي يف كثرية أعواًما سميث أمىض
،١٧٧٦ إىل ١٧٧٣ من لندن يف أمضاها طويلة مدة بعد ن تحسَّ لكنه صحته، حساب
رينولدز، جوشوا السري الرسام أمثال من آخرين، عظماء مفكرين بصحبة مستمتًعا
وحتى وبوزويل، بريك، إدموند الراديكايل والسيايس جيبون، إدوارد الجليل واملؤرخ

األخري. آراء مع سميث آراء تعارض رغم جونسون، صامويل الدكتور املعجمي
عدة وُطِبع هائًال، تجاريٍّا نجاًحا ق وحقَّ ،١٧٧٦ مارس يف أخريًا األمم» «ثروة نُِرش
أيًضا؛ تطبيقيٍّا نجاًحا ق حقَّ أنه كما فقط، أعوام بضعة خالل متنوعة وبلغات مرات

العامة. السياسة يف طريقها تشق أخذت التجارة، كتحرير قدَّمها، التي فالوصفات
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مفوضالجمارك (6)

٦٠٠ قدره سخي براتب إدنربة، يف الجمارك مفوض منصب عىل بحصوله سميث كوفئ
الفاشلة االعتباطية الجمارك ملنظومة املنتقدين أكرب حينها أصبح وهكذا، اسرتليني. جنيه
سميث أبدى وقد الواقع، هذا إزاء ما يشء فعل من يمكِّنه ملنصب متبوئًا بريطانيا، يف
أخرى موضوعات يف بنصائحه يُدِيل وكان منصبه.7 بمهام القيام يف الجد من كبريًا قدًرا
بشأن ل تدخَّ كما املثال، سبيل عىل أيرلندا يف التجارة عىل املفروضة القيود محاربًا أيًضا،
بيت ويليام الوزراء رئيس استعان الحق، وقت ويف األمريكية. االستعمارية «االضطرابات»
النطاق واسع إصالح تطبيق ويف فرنسا، مع تجاريٍة معاهدٍة صياغة يف سميث بمبادئ

البالد. يف الرضائب ملنظومة
يقيض كان وبينما ،١٧٩٠ يوليو ويف األصدقاء، مع والجدل النقاش يحب سميث كان
فراشه يف لريتاح وذهب بالتعب سميث أحس إدنربة، يف الكثرية الجدل أمسيات أحد
ليُدَفن ،َ تُُويفِّ حتى أيام بضعة إال بعدها يلبث ولم آخر. مكان يف بقية للنقاش بأن قائًال
يف منزله من بالقرب كنيسة ساحة يف متكلَّف، غري كان وإن فخم، تذكاري نصب تحت

كانونجيت.
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الثالث الفصل

األمم» كتاب«ثروة

للكتاب العريضة الخطوط (1)

تشجيع يف يرغب كان أنه منها أسباب، بعدة مدفوًعا األمم» «ثروة سميث آدم كتب
عن عوًضا الصحيح املسار عن وإبعادها التجارة تقييد سياسة عن التخيلِّ عىل السياسيني
هذا. يومنا حتى الفهم سهلة تزال ال رصيحًة لغًة استخدم لذلك باالزدهار؛ لها السماح

وحفل رياديٍّا، عمله فجاء جديد؛ اقتصاد علم ابتكار أيًضا يحاول كان سميث لكن
هذه. أيامنا ومفاهيم مصطلحات وبني بينها التوفيق يصعب قد ومفاهيم بمصطلحات
الطويلة باالستطرادات فيعجُّ آلخر، موضوع من باالنتقال يتصف األمم» «ثروة كتاب فنَصُّ
يف األيرلنديات املومسات غذاء إىل الصني، يف الفضة سعر من — الحقائق فيه وتزدحم
عىل الضوء نسلِّط أن أوًال علينا لذلك صعبًا؛ أمًرا الكتاب أغوار سرب يجعل مما — لندن

الرئيسية. موضوعاته بعض
التجارة «ضوابط أن بصدده جاء الذي املوضوع من أوضح الكتاب يف هناك ليس
هي أيامه يف السائدة النظرة كانت عكسية». بنتائج وتأتي سليم أساس عىل قائمة غري
يعني وهذا مال، من تمتلكه ما مقدار هي األمة ثروة أن ترى التي «املرَكنتيلية» الفكرة
مما ممكن قدر أكرب بيع إىل تحتاج فهي ثراءً، أكثر تكون أن أرادت إذا األمة أن ضمنًا
قدر أقل تشرتي وأن املقابل، يف املال من ممكن قدر أكرب عىل تحصل حتى لآلخرين، تملكه
أدت وقد الخارج. إىل النقدي احتياطها ب ترسُّ دون تَُحول كي وذلك اآلخرين، من ممكن
التصدير وإعانات االسترياد تعريفات من هائلة شبكة تأسيس إىل التجارية النظرة هذه
من الحد بهدف مة مصمَّ جميعها كانت حيث املحلية؛ الصناعات وتفضيالت والرضائب

الصادرات. وتعزيز الواردات



سميث آدم

والفضة الذهب بكمية تتعلق ال الثروة أن يف تتمثل فكانت الثورية، سميث نظرة أما
والخدمات». السلع تيار من تخلقه ما هو األمة لثروة الحقيقي «فاملقياس األمة، خزائن يف
الناتج إجمايل وهي حاليٍّا، االقتصاد علم يف الشائعة األساسية الفكرة سميث ابتكر وهكذا
تقييد يف يتمثل ال األقىص حده إىل الناتج هذا لزيادة السبيل بأن يرى وكان املحيل.1

تحريرها. يف وإنما لألمة، اإلنتاجية القدرة
تقسيم إىل تستند اإلنتاجية «القدرة هذه أن الكتاب يف املحورية املوضوعات ومن
تقسيم عرب هائل مردود تحقيق ويمكن املال». رأس «تراكم من يتيحه ما وإىل العمل»،
يتيح وهذا صة، متخصِّ أيٍد منها كالٍّ تتوىل حيث الصغرية، املهام من العديد إىل اإلنتاج
للعمل، رة موفِّ آالت يف لالستثمار استخدامه أو اآلخرين، مع تبادله يمكن فائًضا للمنتج

كفاءة. وأكثر أحدث
تراكم عىل يعتمد مستقبيل «َدْخل من للبالد ما أن يف فيتمثل الثالث، املوضوع أما
يف ستتكون التي الثروة حجم كرب أفضل، إنتاجية عمليات يف استثمرت فكلما املال»؛ رأس
الرسقة؛ من حمايته يضمنوا أن بد فال رأسمالهم، سيزيدون الناس كان إذا لكن املستقبل.
الة، فعَّ إدارة وتديره رأسمالها، تنمي التي الدول تلك هي االزدهار تحقق التي فالدول

الحماية. له ر وتوفِّ
يُبِدي ما، سلعة تندر فعندما آليٍّا»؛ تعمل «املنظومة أن مفاده الرابع واملوضوع
الربح من املزيد هناك ويكون عليها، الحصول سبيل يف املزيد لدفع استعدادهم الناس
أُغرق إذا أما املزيد. إنتاج سبيل يف رأسماله من املزيد املنِتج يستثمر ولهذا تزويدها؛ يف
ومشاريعه برأسماله املنِتج وينتقل واألرباح، األسعار فستنخفض السلعة، بهذه السوق
أهميًة األكثر االحتياجات عىل الرتكيز من حالة يف الصناعة تبقى وهكذا آخر. مجال إىل

مركزي. توجيه إىل الحاجة دون لألمة
تمنح فعندما والتنافس»؛ الحرة التجارة من جوٍّ يف إال آليٍّا تعمل ال «املنظومة لكن
جدران خلف تحميهم أو غريهم، عىل مفضلني ملنِتجني احتكار حقوق أو إعانات الحكومة
َمن أكثر هم الفقراء يكون أن والنتيجة أعىل، أسعاًرا يفرضوا أن يمكنهم التعريفات،
عليها. يعتمدون التي الرضوريات مقابل أعىل تكاليف يواجهون ألنهم ذلك؛ من يعاني

املختلفة املراحل ض «تمخُّ كيفية يف تكمن األمم» «ثروة أن املوضوعات تلك إىل يُضاف
البدائية والجمع الصيد فمجتمعات مختلفة». حكومية مؤسسات عن االقتصادي للتقدم
أضحت مزارعني، البرش أصبح عندما لكن بقيمته، تشعر مما القليل إال لديها يكن لم
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العدل ومنظومات الحكومات فأسسوا ًة، مهمَّ ملكياٍت ومواشيهم ومحاصيلهم أراضيهم
حمايتها. أجل من

أهمية ذات امللكية أصبحت املال، لرأس الناس مراكمة ومع التجارة، عرص ويف
تشويه عرب أكثر مكاسب تحقيُق لهم أُِتيح تجار فيه عاش العرص هذا لكن أكرب،
لخدمة السياسية العملية الستخدام يكفي ما املكر من لديهم وكان ملصلحتهم، األسواق
االحتكارات جانب من الخطر إىل يتعرَّضان الحر والتبادل التنافس «إن الغاية. هذه
يحصلوا أن للمنتجني يمكن التي االمتيازات من وغريها والضوابط، الرضيبية والتفضيالت

الحكومية.» السلطات من عليها
محدودة»؛ تكون أن يجب «الحكومة بأن سميث آمن جميعها، األسباب ولهذه
الِبنَى وإنشاء النظام، عىل والحفاظ الدفاع، بشئون القيام يف تتمثل األساسية فمهمتها
تعمل أن ال وحريته، السوق انفتاح عىل تحافظ أن عليها ويجب التعليم. وتعزيز التحتية،

األشكال. من شكل بأي تشويهه عىل

والتبادل اإلنتاج (2)

وما والتبادل، اإلنتاج آلليات رشًحا نجد الخمسة، الكتاب مجلدات من األول املجلد يف
الوطني. الدخل يف به تساهم

التخصص منافع (1-2)

يف التخصص أي — العمل» «تقسيم أن ليبنيِّ الدبابيس مصنع مثال سميث استخدم
تافهة»، «صناعة الدبابيس صناعة وتبدو املخَرجات. يف هائلة زيادات إىل يؤدي — العمل
وَقْطعه، مستقيًما، وجعله السلك، سحب يجب إذ التعقيد؛ شديدة صناعة الحقيقة يف لكنها
به تُثبَّت ثم مستِقلٍّ بشكل تُصنَّع ولذا مسطَّحة؛ الدبوس قمة تكون أن ويجب وتدبيبه،
عملية ١٨ قرابة هناك الحقيقة، ففي أوراق. يف ولفها الدبابيس تبييض ذلك وييل الحًقا،

الدبابيس. صناعة يف تدخل مختلفة
يتمكن لن فربما بمفرده، العمليات هذه كل أنجز إذا الواحد العامل أن سميث ويرى
عن التنقيب أيًضا يتضمن عمله كان (وإذا اليوم يف دبوًسا عرشين من أكثر صناعة من
املصنع، يف أما عام). كل واحد دبوس حتى إنتاج من يتمكن لن فربما وصهره، الحديد
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من اثنتني أو واحدة عىل منهم كلٍّ عمل يقترص مختلفني، أشخاص بني العمل م فيُقسَّ
٤٨٠٠٠ صناعة يمكنه أقوياء أشخاص عرشة من فريًقا فإن وهكذا املنفصلة، العمليات
ما ضعف ٢٤٠ يساوي وهذا عامل، لكل دبوس ٤٨٠٠ يعادل ما أي اليوم، يف دبوس

يوميٍّا. بمفرده الدبابيس يصنع الذي العامل ينجزه
تجده وإنما الرشكات، عىل فقط يقترص ال إنه حتى الفعالية، شديد أمر ص التخصُّ
أو محصول زراعة صيف يتخصَّ الذي امُلزارع إن الدول. بني حتى بل أيًضا، الصناعات بني
يتوجب كان لو مما إنتاًجا أكثر وستكون أفضل برعاية أرضه ستحظى املوايش، تربية يف
توفري ا جدٍّ يسعدهم املصنِّعني أن كما أيًضا. املنزل احتياجات صناعة يف وقته قضاء عليه
يأتي نفسه، النحو وعىل املزارع، هذا عاتق عىل غذائهم إنتاج مسئولية وترك املنزلية السلع
واسترياد ممكٍن، نحٍو أفضل عىل تنتجها التي السلع تصدير صورة يف الدول ص تخصُّ

أفضل. نحٍو عىل اآلخرون ينتجها التي السلع
املهمة أداء من املكتَسبة املهارة مجرد عن ينتج ال الكفاءة ازدياد أن سميث يرى
إىل عملية من االنتقال يف املستغَرق األقل الوقت ومقدار فالتخصص كثرية؛ ملرات نفسها
مخَرجات زيادة أجل من العمل يف موفرة صة متخصِّ آالت استخدام للناس يتيحان أخرى
للعمل اإلنتاجية القوى ن تحسُّ يف يبدو فيما العمل تقسيم تأثريات «تتمثل ثَمَّ ومن العمل؛
أو التحسن هذا به ه يُوجَّ الذي والتقييم والرباعة املهارة نطاق واتساع أفضَل، نحٍو عىل

أساسه».2 عىل ذ يُنفَّ
الحياة أساسيات إنتاج يف حتى البرش من املؤلَّفة اآلالف تعاون العمل تقسيم ر يسخِّ

سميث: يقول اليومية.

هذا كان فمهما كمثال، العادي العامل يرتديه الذي الصويف املعطف لنأخذ
هائل لعدٍد املشرتَك العمل حصيلة يمثِّل فإنه ورديئًا، خشنًا يبدو املعطف
والغزَّال، والصبَّاغ، ومنظِّفه، طه وممشِّ الصوف، وفاِرز الراعي، العمال: من
اختصاصاتهم تتضافر ن ممَّ الكثريين وغريهم والخيَّاط، ار، والقصَّ اج، والنسَّ

املتواضعة.3 السلعة هذه حتى إنتاج اكتمال بهدف

وصانعي ارة البحَّ عمل أيًضا يتطلب أن شأنه من الصوف نقل فإن ذلك، إىل إضافًة
إىل صناعتها تحتاج الصوف بها يَُقصُّ التي ات املقصَّ إن حتى األرشعة، وصانعي السفن
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العمال آالف بني التعاون هذا لكن نهائية، ال تبدو القائمة إن ومصاهر. مناجم عمال
الذي وهو املتقدمة، الدول بها تتمتع التي العظيمة الثروة مصدر هو األْكفاء املتخصصني
عنه يعربِّ ما وهو الناس، ألفقر حتى متاحة الصوفية كاملعاطف السلع بعض يجعل

املجتمع».4 طبقات أدنى متناول يف شاملة «ثروة بأنه: سميث

التبادل جرَّاء املشرتَكة املكاسب (2-2)

«التبادل أن كيف سميث يرشح الكتاب، من — الجوهرية األهمية ذي — الثاني الفصل يف
بعض بأن يخمن وهو املجتمع. أرجاء يف اإلنتاجية الكفاءة هذه منافع ينرش املادي»
أفضل األشخاص أحد تجعل قد بدائي» «بلد يف املحدَّدة الجسدية أو الذهنية املهارات
العمل، يف التخصص خالل ومن املعدنية. الصناعات يف أفضل وغريه السهام، صناعة يف
من أكرب عدًدا يصنع أن وللحداد السهام، من أكرب عدًدا يُنِتج أن السهام لصانع يمكن
مقابل السهام يتبادالن فإنهما ولهذا كالهما؛ يستخدمه أن يمكن بما مقارنًة النصال،
قد منهما كلٌّ ويكون النافعة، األدوات من مجموعة منهما كلٌّ يمتلك وهكذا النصال،

التخصيص. وإنتاجه اآلخر كفاءة من استفاد
الخصائص من هو والتبادل» واملقايضة «التعاوض إىل امليل أن سميث ويزعم
ويف منه. الطرفني كال انتفاع بسبب وخصوًصا البرشي، السلوك يف العامة الطبيعية
وهذه بسببه، سيخرس أنه يعتقد الطرفني من أيٌّ كان إذا يحدث لن التبادل إن الواقع،
يتم السلع معظم تبادل كان عاملنا، هو كما سميث، عالم ففي حاسمة؛ حكيمة مالحظة
وحده البائع أن فيبدو الثروات، من املال أن وبما أخرى. سلع مقابل وليس املال، مقابل
التبادل، فعرب مشرتكة؛ املنفعة أن يُِرينا سميث لكن العملية. هذه من ينتفع َمن هو كان
الذي الجهد مع باملقارنة أقل، جهد مقابل يريدانها التي السلع عىل الطرفني كال يحصل
التبادل، بفضل ثراءً أكثر يصبح الطرفني فكال لنفسيهما، السلع هذه صنع يف يبذالنه قد
وهذه البرش، اتَِّجار عرب «تتكون» هي وإنما ثابتة، ليست أخرى، بعبارة الثروة، إن أي

سميث. أيام يف ومبتكرة رائدة فكرة كانت الفكرة
حتى الطرفني، إفادة يف يستمر التبادل أن مفادها أخرى حكيمة مالحظة وهناك
دون الشخصية، مصلحته يف يصبُّ بما كليًة ويقبلها املساومة يقرتح منهما كلٌّ كان وإن
التي الطريقة لنا يتيح ألنه الحظ؛ حسن ملن ذلك وإن اآلخر. الطرف بمصلحة االعتناء
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سميث عنه يعربِّ ما وهو نحتاجها، التي األشياء عن التخيل عىل اآلخرين لتحفيز نستخدمها
الشهري: بقوله

عىل طعامنا لنا يوفر أن الخباز أو الخمر صانع أو الجزار من نتوقع ال إننا
بمصلحته املتعلِّقة اعتباراته أساس عىل وإنما الخري، عمل يف رغبته أساس
منهم كلٍّ حب مع وإنما إنسانيتهم، مع نتعامل ال فإننا وبذلك الشخصية؛
التي املنافع عن وإنما الرضورية، احتياجاتنا عن أبًدا معهم نتحدث وال لذاته،

عليهم.5 تعود

يعني ال فإنه الشخصية»، «املصلحة أو الذات» «حب عن سميث يتكلم وعندما
أي عرش، الثامن القرن يف سائًدا كان الذي املعنى يقصد وإنما «األنانية»، أو «الطمع»
االعتناء وإنما حاًال، أسوأ اآلخرين جعل عرب املكاسب لتحقيق الكريه االستعداد ليس
كبرية أهمية وذو ا جدٍّ طبيعي أمر وهو ومقبوٍل، مناسٍب نحٍو عىل للمرء املعيشية بالحالة
مصطلَح األخالقية» املشاعر «نظرية كتابه يف عليه يطلق سميث جعلت درجٍة إىل للبرش،
ندعوه ما (أو «التعاطف» أن عىل يشدِّد تجده نفسه، الكتاب هذا ويف بالنفس».6 «االهتمام
(وهو العدل وأن للبرشية، امللحوظة الخصائص من هو اآلخرين مع الوجدانية) باملشاركة

األساسية. قواعدها من يُعتَرب باآلخرين) اإلرضار عدم

األكرب واملكاسب اتساًعا األكثر األسواق (3-2)

يؤدي مما التخصص؛ إىل تدفعنا التي هي التبادل من عليها نحصل التي املنافع إن
يبلغه الذي املدى أن سميث ويرى اآلخرين. مع تبادله يمكننا الذي الفائض زيادة إىل
«البلدة ف «السوق»،7 حجم أي التبادل، حدوث إمكانية حجم بحسب يتحدد التخصص
املثال، سبيل عىل الزبائن من كاٍف بعدد العتَّالني تزوِّد أن يمكن التي هي فحسب الكبرية»
وحينها املتخصص، البنَّاء أو النجار حتى دعم من املتناثرة املجتمعات تتمكن ال وربما

ألنفسهم. املهام هذه من املزيد أداء عىل الناس تُجِرب
فالحياة «املال»؛8 وهو السوق، توسيع عىل مؤكدة بصورة يعمل واحد أمر هناك
يشعر خبَّاز عن دائًما يبحث أن الجائع الخمر صانع عىل تعنيَّ إذا ومملة روتينية تصبح
اإلنتاج فائض لتباُدل عام، بشكٍل املايل الوسيط نستخدم أننا يف السبب هو وهذا بالعطش،

املنتَجات. من نريده ما مقابل املال تباُدل ثم املال، مقابل
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مؤرشالقيمة (4-2)

مختِلف يُتبادل الذي السعر يحدد الذي العامل ما ال، أم كوسيط املال أََدَخَل سواءٌ لكْن
(كاملاس) تماًما النفع عديم شيئًا أن سميث ت حريَّ التي األمور من إن بموجبه؟ السلع
واليوم تقريبًا. قيمة أيَّ (كاملاء) حيوي يشء يمتلك ال بينما عالية، تبادلية» «قيمة يمتلك
يمكن ا، جدٍّ نادر املاس أن فبما الحديِّة: املنفعة نظرية باستخدام اللغز هذا حل يمكننا
عىل متوفر املاء أن وبما عظيمة، مكافأة بمنزلة عليها نحصل إضافية ماسة أي اعتبار
اللغز حل يمكننا كما لنا. كبرية منفعة ذا يَُعدُّ ال املاء من إضايف كوب أي فإن غزيٍر، نحٍو

والطلب. العرض بتحليل االستعانة عرب أيًضا
أيام يف ُوِجدت قد تكن لم الحديِّة) املنفعة (نظرية األوىل األداة أن له يُؤَسف مما
العرض (تحليل الثانية األداة فهم أتقن قد سميث يكن لم كما األمم»، «ثروة كتاب تأليف
قيمة ما منتًَجا يمنح الذي ما تحديد يف نفسه يجهد نجده لذلك الحني؛ ذلك يف والطلب)

معينة.
القيمة تعكس أن بد ال البدائية املجتمعات يف أنه سميث نظر يف الطبيعي من بدا لقد
«الكد نبذل املطاف، نهاية يف فنحن، السلعة.9 إنتاج يف املبذول «العمل» مقدار األصل يف
صناعة عناء أنفسنا عىل نوفر أن سوى ليشء ال نبيعها، التي املنتجات صناعة يف والعناء»
يمكن يشء رشاء يف واملشرتي البائع عند معنًى من هناك فليس نشرتيها، التي املنتجات
يعكس أن يجب للتبادل املثايل السعر فإن ولهذا الشخيص؛ الجهد من بالقليل صناعته

له. مساويًا جهًدا
عموًما العمل من القندس قتل «يكلِّف أن الصيد مجتمع يف السائد من كان إذا ولهذا،
غزالني، مقابل القندس تبادل يحدث أن الطبيعي فمن الغزال، لقتل املبذول العمل ضعَفي
غري العمل أوجه أن الحظ سميث أن يف شك وال غزالني».10 قيمة القندس قيمة تساوي أو
املهارة، من أكرب قدًرا أو ا، جدٍّ أكثر عمًال تتطلب قد اإلنتاجية العمليات فإحدى متساوية؛
االتفاقات «عرب االعتبار يف تؤخذ العوامل هذه لكن والخربة، التدريب من أطول مدة أو

السوق».11 يف واملساومات
يؤصل بوصفه النقد من الكثري إىل األمم» «ثروة كتاب من القسم هذا تعرَّض ولقد
إىل يتعرض العامل عمل بأن االدعاء ماركس لكارل أتاح مما العمل»؛ قيمة «نظرية ل
أن شك دون يعني فهذا ذلك، صح وإذا الرأسماليني. العمل أرباب جانب من دائمة رسقة

صنيع. أيَّ للعاَلم يُْسِد لم القسم هذا يف سميث بذله الذي الجهد
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يفعله فما العمل؛ قيمة نظرية إىل ا حقٍّ بنا يذهب سميث أن يعني ال أوردناه ما إن
«التكاليف وهو أساسيٍّا، اقتصاديٍّا معياًرا اليوم نعتربه ما فهم محاولة هو الواقع يف
نحٍو عىل عمل صورة يف التكاليف هذه تكون الصيد، مجتمع ففي لإلنتاج». اإلجمالية
من غريها تحديد إىل يميضسميث حيث املرحلة، هذه واجتزنا تطورنا لكننا تقريبًا، كامٍل
األحدث، االقتصادية املنظومات يف تُوظَّف التي املال، ورأس األرض مثل اإلنتاج»، «عوامل
جاء ذلك، بعد هذا. يومنا يف األساسية االقتصادية املفاهيم من أيًضا أصبحت الفكرة وهذه
وإنما السعر، عىل تأثرياتهما عىل تحليله يقترص ولم والطلب، العرض بمفهوَمي سميث
ريادي، الطرح هذا إن بأكملها. والتوزيع اإلنتاج ملنظومة توجيههما كيفية إىل أيًضا امتدَّ
كيفية تتتبع إذ واحدة؛ كتلة باعتبارها إليها يُنَظر أن ينبغي فصول، عدة رشحه وتطلَّب

للقيمة.12 األسايس املصدر العمل اعتبار عن بعيًدا املجتمع تطور

املال ورأس األرضوالعمل (5-2)

كاألدوات وتجهيزات العمل، يؤدون أشخاًصا يتطلب أنواعه بمختِلف الحديث اإلنتاج إن
تقسيم يمكن ولهذا فيه؛ يعملون ومكانًا عملهم، األشخاصيف هؤالء يحتاجها التي واآلالت
سميث.13 يؤكد كما لإلنتاج»، الثالثة األساسية «العوامل بني اإلجمالية العمل تكاليف
مختلفون أشخاص هم العوامل هذه يمتلك َمن إنَّ الصيد، اقتصاد يف يحدث ما وبخالف
الذي العامل «عمل» فهناك إنتاجه؛ يتم ما عائدات من حصة عىل الحصول بحق ُمخوَّلون
— «املخزون» سميث ويسميه — املال» «رأس أيًضا وهناك «األجور»، يف بالطبع ينعكس
وينعكس «األرض» استخدام جانب إىل «األرباح»، يف وينعكس العمل أرباب يجمعه الذي

األرض. لصاحب تُدَفع التي اإليجار» «عائدات يف
وتجعل اإلنتاج، يف مًعا تسهم ثالثة عوامل والعمل املال ورأس األرض فإن إذْن،
االعتماد هذا لكن بعض، عىل بعضهم يعتمدون األرض وأصحاب العمل وأرباب العمال
هؤالء عىل يتحتم التبادل، بنِيَّة يتم اإلنتاج معظم أن فبما اإلنتاج، عىل يقترص ال املتباَدل
إدراك إىل تدريجيٍّا سميث يقودنا وبذلك، أيًضا؛ املنتجات وتوزيع تقييم عملية يف االنخراط
عن بعضها منعزلة تحدث ال عمليات هي األمة ملخَرجات والتوزيع والتقييم اإلنتاج أن
اقتصادية «منظومة» يف مرتابطة أجزاء باعتبارها متزامن بشكل تحدث وإنما بعض،
نظري ابتكار بمنزلة أيًضا الطرح هذا كان ولقد فيها. طرًفا فرد كل يَُعدُّ بكفاءة، تعمل

هائل.
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اإلنتاج؟ عجلة األسواق تقود كيف (6-2)

وتوجيهه»، اإلنتاج «قيادة ب املنظومة هذه قيام كيفية رشح إىل ذلك بعد سميث ينتقل
من أقل أو أعىل يكون قد العادة يف السلع به تُتباَدل الذي السوق» «سعر بأن فيقول
السعر هذا ويعتمد الطبيعي»).14 «السعر سميث يدعوها (التي لإلنتاج اإلجمالية التكلفة
يملك الذي املستهلك جانب من «الفعيل» الطلب األقل عىل (أو السلعة عىل الطلب حجم عىل
من أعىل السوق سعر كان وإذا السوق. يف منها ر يُتوفَّ ما ومقدار للرشاء)، الكايف املال
أقل، كان إذا أما الربح، عىل حصوله يعني فهذا البائع، يتكبدها التي اإلجمالية التكلفة

للخسارة. تكبده يعني فهذا
ذلك شأن من إذ اإلنتاج؛ تكاليف من أدنى طويًال يظل أن أبًدا السوق لسعر يمكن ال
يستمر أن يمكن ال أيًضا لكنه الخسائر، تكبُّد يف يستمر ال كي البائع انسحاب إىل يؤدي أن
يزيد مما ممكنة؛ أرباح بوجود املنافسني تنبيه إىل يؤدي ذلك ألن بعيد؛ حدٍّ إىل االرتفاع يف
يجب الصناعة هدف فإن ولذلك، مجدًدا؛ السوق سعر انخفاض إىل يؤدي وهذا العرض،

السوق. يف السلعة توازن تضمن بدقٍة محدَّدة كمية إنتاج يف يتمثَّل أن
من الحد إىل التنظيمية الضوابط تؤدي قد إذ مثاليٍّا؛ يكون ال قد التنافس أن شك ال
من حالة يف السوق إبقاء خالل من األسعار املحتِكر يزيد وقد السوق. دخول عىل القدرة
املثال، سبيل فعىل كافية. غري السوق عن املتوفرة املعلومات تكون وربما العرض، قلة
أن إىل سنني طيلة استثنائية أرباًحا عليه تدرُّ لإلنتاج أرخَص طريقًة أحدهم يبتكر قد
قد السوق وأسعار «الطبيعي» السعر فإن ولهذا آخرون؛ منافسون الطريقة هذه يكتشف

بعضهما. عن يختلفان

االقتصادي النمو عىل األجور اعتماد (7-2)

األرض تكون فقد أيًضا؛ العمل» «سوق يف السابقة العيوب وجود نالحظ أن يمكننا
ورب العامل بني الرصاع أن إال بعض، عىل بعضها تعتمد عنارص والعمل املال ورأس
يعزِّزون العمل أرباب إن سميث فيقول متكافئ. غري رصاًعا يكون األرض وصاحب العمل
«دائم أمر االئتمار هذا أن من الرغم عىل العمال، بني فيما االئتمار تمنع التي القوانني
إبقاء أن ينَسوا أالَّ العمل أرباب عىل يجب لكن أنفسهم.15 العمل أرباب بني فيما ومطَّرد»
شأنها من األفضل والظروف األعىل فاألجر مضلِّل؛ اقتصادي إجراء هو إنما متدنية األجور

أعىل. عائدات يولِّد مما اإلنتاجية؛ رفع إىل تؤدي أن

41



سميث آدم

ألنهما املال؛ رأس ونمو املرتفع الوطني الدخل هو العامل يفيد ما أكثر أن سميث يرى
عدًدا سيوظف العائدات يف بفائض يتمتع الذي األرض فصاحب األجور. ارتفاع إىل يؤديان
َمن سيوظف املال رأس من فائض عىل يحصل الذي واإلسكايف والحائك الخدم، من أكرب
الوطنية الثروة ازدادت إذا يزداد العمل عىل الطلب إن أخرى، وبعبارة عمله. يف يساعده

االقتصادي. النمو عىل كامل بشكل يعتمد للعمل» الوافر «املردود وإن فقط،
ويالحظ األجور، تشرتيه ما بمقدار يتعلق لألجور الحقيقي املعيار فإن ذلك، ومع
والجلود الشموع أسعار ارتفاع إىل أدَّت الرضائب أن من الرغم عىل أنه هنا سميث
والرضوريات الطعام أسعار فإن عرصه، يف الكماليات من وغريها الكحولية واملرشوبات
الفقري مساعدة إىل ذلك أدى وقد السوق، منظومة بفضل االنخفاض يف أخذت األخرى
يكون أن يمكن مجتمٍع من هناك «ليس أنه باعتبار سيئًا، ليس أمر وهو خاص، بشكل

والبؤس».16 الفقر طائلة تحت أبنائه معظم يرزح بينما وسعيًدا، مزدهًرا

السوق يف األجور أسعار (8-2)

كانت فإذا التكافؤ. إىل العمل عوائد تميل أن املفرتض من — سميث يذهب كما — نظريٍّا
عىل وسيتوجب األخرى، املجاالت من الناس عليها فسينهمر أعىل، مردوًدا ق تحقِّ ما تجارٌة
أرض عىل األجور تتباين إذْن ملاذا التوازن. اختالل تصحيح إىل رسيًعا يبادر أن السوق

الواقع؟
«املايل»، املردود عىل التحليل يف نقترص أالَّ يجب بأنه السؤال هذا عن سميث يجيب
مقبولة غري أو ة شاقَّ املهن فبعض أيًضا؛ املايل غري املردود إليه نضم أن علينا ينبغي وإنما
عىل تعتمد املهن وبعض الحائك)، أجر من أعىل أجر عىل والجالد الجزار يحصل (ولهذا
تتطلب ألنها عاليًا؛ أجًرا تتقاىض (كالطب) وبعضها البناء)، يف (كالعمل معينة مواسم
قد وبعضها (كاملحاماة)، لتعلُّمها طائلة مبالغ تكلِّف وبعضها الجميع، من عالية ثقة
تُحِدث سوف جميعها العوامل هذه إن األوبرا). (كمغني ضئيلة فيها النجاح فرُص تكون

بعينها. مهن يف العمل سوق سعر يف تأثريًا

والسياسة األجور (9-2)

الناس تمنع التنظيمية فالضوابط أيًضا؛ والربح الدخل يف تؤثر «السياسية» العوامل لكن
مدينة يف السكاكني صانع تمنع التي للَّوائح سميث ويعرض معينة. مهن يف العمل من
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القبعات صانع أو نورفولك يف الحائك تمنع أو صبي، من أكثر له يكون أن من شفيلد
املهن هذه يف العمل حواجز إن صبيَّنْي. من أكثر منهما كلٍّ لدى يكون أن من إنجلرتا يف
أو سكاكني صانعي ليكونوا صبيتهم يؤهلون الذين القلة دخل استقرار عىل تحافظ
«السمات ل آخرين أشخاص برسقة إال يحدث ال ذلك لكن قبعات، صانعي أو حائكني
املهن من العمال انتقال أيًضا الحواجز هذه وتمنع جهدهم. عليها ينطوي التي املقدسة»

أكثر. إليهم حاجة يف تكون التي املهن إىل املتدهورة
حتى يلتقون، ما نادًرا نفسها املهنة يف «املنخرطني أن عىل بتأكيده سميث يُشتَهر
أو الناس، عىل بالتآُمر دائًما تنتهي التَقوا إِن حواراتهم لكن واللَّهو، للمتعة ذلك كان وإن

األسعار».17 زيادة إىل يؤدي ما أمر ابتكار إىل
والقانون السياسيني بأن القول إىل رسيًعا وبادر الفور عىل استطرد سميث لكن
أكثر التآمر هذا مثل تجعل التي الضوابط ويفرضان عان يرشِّ ألنهما ذلك؛ يف رشيكان
العمالية الرابطات بها تتمتع التي االمتيازات إىل سميث يشري وبذلك وفاعلية؛ ترجيًحا
منيًعا طوًقا الوسطى العصور منذ فرضت والتي النقابي»)، «االتحاد يدعوه ما (أو الحرفية
بسجالت واحتفظت ذلك، ورشوط للحرف االنضمام حق وحرصت احتكاراتها، لحماية
لتحسني أعضائها من األموال وجمعت الحرفة، مزاولة ترخيص عىل حصلوا َمن ألسماء

منهم. للفقراء املعييش املستوى
تواُصل يسهل املهن مُلزاِويل عمومي سجل لوضع قانوٍن َسنَّ أن سميث ويرى
أن كما التآمرية، اللقاءات تلك مثل لحدوث أكثر فرًصا يتيح مما بعض؛ مع بعضهم
عليهم يجب املهنة أعضاء ألن حتميٍّا؛ أمًرا اللقاءات هذه تجعل اإلجبارية الخريية الرسوم
السياسة بتحديد للمهن يسمح بحيث القانون مىض وأينما الرسوم. هذه لتسديد الحضور
فاعلية أكثر بشكل التنافس من «الحد إىل سيؤدي فإنه األغلبية، تصويت أساس عىل

اإلطالق».18 عىل تطوعي اتحاد أي من ودواًما
الخوف هو األعمال عىل الوحيد والفعيل» «الحقيقي الضابط فإن سميث، وبحسب
أكثر طريق هو بالسيادة الزبون فيه يتمتع الذي الحر فالسوق الزبائن؛19 فقدان من
والتي الرسمية، القواعد من عدد أي مع باملقارنة وذلك األعمال، سلوك لتنظيم ضمانة

املعَلنة. نواياها مع يتناقض ما إىل األحوال من ا جدٍّ الكثري يف تؤدي
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واألرباح املال رأس (10-2)

التايل العامل يف التأثري إىل أيًضا تؤدي الحمقاء التنظيمية الضوابط فإن مماثٍل، نحٍو عىل
— بعُد21 فيما سميث يرشحه كما — وهو «املخزون»،20 سميث يدعوه ما وهو لإلنتاج،
كاآلالت، الثابت املال ورأس األغذية، أو كاأللبسة الفوري لالستعمال املخزنة السلع يتضمن

ُمخزَّنة. أنها غري ُصنِّعْت وسلع جارية عمليات من فيه بما الجاري املال ورأس
يف املستثمرون قه يحقِّ الذي املردود أي — املخزون أرباح بأن هنا سميث ويعلق
كيفية وعىل السلع، أسعار عىل تعتمد فهي الشديد؛ بالتنوع تتصف — اإلنتاجية املرشوعات
نقلها عند للسلع تحدث أن يمكن التي األخرى» الحوادث من «اآلالف وعىل املتنافسني، أداء
فإذا الربح؛ إمكانية حول دقيق غري بمقياس تزودنا الفائدة أسعار لكن تخزينها.22 أو
تحقيق بإمكانهم بأن يوحي فهذا االقرتاض، أجل من الكثري لدفع مستعدين الناس كان

اإلنتاج. يف املقرتَضة األموال هذه توظيف عند مرتفع ربح
األمريكية؛ املستعمرات يف ا جدٍّ املرتفعة الفائدة أسعار إىل سميث يشري ذلك، ولتوضيح
من الستصالحها يلزم مما نسبيٍّا قليل مقدار مع األرض، من فائض هناك يوجد حيث
بالغالء، فيتصفان والعمل املال رأس أما رخيصة، األرض فإن ولهذا العمل؛ أو املال رأس

األجور. وارتفاع الفائدة، أسعار وارتفاع األرباح، ارتفاع يف ذلك وينعكس

األرضوإيجارها (11-2)

عدم َقْدر األرايض ألصحاب استحسانه عدم وإيجارها23 األرض حول سميث آراء لنا تُبنيِّ
ما بسبب ال احتكاري» «سعر عىل بالحصول يتمتعون فهم العمل؛ ألرباب استحسانه
ذلك إىل ويُضاف وخصوبتها. وموقعها لألرض ملكيتهم ملجرد وإنما جهد، من يبذلونه
عىل الطلب زيادة يف تتسبب شاسعة ريفية عقارات امتالك يف األغنياء التجار رغبة أن

واإليجارات. األرايض أسعار يف إضافية زيادة إىل يؤدي مما األرض؛
ويف عليها. نعيش التي واملساحة والغذاء باملعادن لنا تجود األرض أن شك وال
للرباهني تجميًعا نجد الفضة»، حول «استطراد فقرة يف سميث قدَّمه الذي ل املطوَّ النقاش
األرض. وغالء السلع ُرخص إىل يؤدي الوطني الدخل نمو بأن القائل طرحه تدعم التي
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اآللية املنظومة (12-2)

أن يعني وهذا وأرباح، وأجور إيجار إىل ينقسم للبالد السنوي» «الناتج إن بإيجاز،
البعض عىل بعضهم اعتماد من لهم مفر ال العمل وأرباب والعمال األرايض أصحاب
وتُستبَدل وتُستخَدم وتُتباَدل السلعة فيها تُصنَّع النهائية، منظومة من أجزاء فهم اآلخر؛24

آلية. بصورة — األفضل النحو عىل أيًضا املوارد فيها وتُستخَدم —
املصالح أصحاب طريق عن مسارها عن تنحرف أن يمكن العملية هذه لكن
الحر السوق منظومة تشويه أجل من الحكومية السلطة يستخدمون الذين الشخصية،
لكنَّ واهنًا، ضعيًفا العامل ويُْضحي األرض، صاحب يتكاسل فربما الخاصة. ملصلحتهم
تعرقل التي الضوابط يعزز يجعالنه اللذين والفطنة الحافز من كالٍّ يمتلك العمل َربَّ

فإن: ولهذا التنافس؛

املنظومة هذه إىل تستند للتجارة جديدة تنظيمية إجراءات أو قوانني أي اقرتاح
فيها النظر تدقيق بعد إال أبًدا تُطبَّق وأالَّ شديد، بحذر دائًما إليها يُنَظر أن يجب
وإنما فحسب، انتباه أدق توليتها عىل ذلك يف االقتصار دون وبحذر، مطوًَّال
األشخاص من مجموعة من يأتي االقرتاح هذا إن حيث أيًضا؛ شديد س بتوجُّ
يف عموًما لديهم والذين الناس، مصالح مع البتة مصالحهم تتطابق ال الذين
التي الحاالت من الكثري هناك فإن ولذلك اضطهادهم؛ يف حتى بل الناس خداع

واضطهدوهم.25 الناس خدعوا بأنهم تشهد

املال رأس تراكم (3)

عىل سميث يشدِّد الذي املال، رأس تراكم األمم» «ثروة كتاب من الثاني املجلد يناقش
والتخصص، التبادل إمكانية يتيح الفوائض فخلق االقتصادي. للتقدم رضوري رشط أنه
يف ًدا مجدَّ استثمارها يمكن بدورها وهي أكرب، فوائض خلق يف يساعد التخصص وهذا
بأنها االقتصادية الدورة هذه تتسم ولذا للعمل؛ وموفرة متخصصة جديدة تجهيزات
حاجة وال الحجم، متنامية كعكة االزدهار يصبح املال، رأس يف النمو هذا فبسبب حميدة،
العكس وإنما األكرب، بالثراء اآلخرين تمتُّع أجل من أمة) (أو شخص أي إلفقار معها

الثروة. توسع مع ثراءً أكثر بأكملها األمة فتصبح بالعكس،
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املال (1-3)

والثروة للتبادل، أداة إال ليس فهو جوهرية؛26 قيمة أي يمتلك ال املال أن سميث يرى
الرشائية القوة إن املعدنية. والقطع األوراق تلك يف ال املال، يشرتيه فيما تكمن الحقيقية
ربما الدخل من جنيًها اليوم يستلم الذي والشخص حال، أي عىل تتقلب والفضة للذهب
الجنيه يُنِفق قد الشخص وهذا آخر، شخص دخل يوفر وبذلك غًدا؛ نفسه الجنيه يُنِفق
املتداول املال كمية أن الواضح من ولهذا، ثالث؛ شخص دخل يوفر وبذلك غٍد؛ بعد نفسه
بني يخلطون عندما املرَكنتييل املذهب أتباع ويخطئ األمة، دخل إجمايل مع تتطابق ال

االثنني.
— منها فائدة ال أداة يصبح يُتداَول، وال يُهَمل فعندما تأثرياته؛ للمال فإن ذلك، ومع
واجتهاد بجد يعمل يجعله أن يستطيع الفعال املرصيف العمل لكن — كاسًدا» «مخزونًا أو
تطبعها التي العملة أن الحكومة تعلن (حيث هذا يومنا يف التعامل يف امُلجاز املال إن أكرب.
نقدية أوراق عىل إال يحتِو لم الذي سميث عالم يف موجوًدا يكن لم قانونية)، عملة هي
شأنه من ذلك أن يرى وهو الذهب. احتياطي من خزائنها يف ا ممَّ بدعٍم املصارف تصدرها
هذه إصدار يف املصارف إرساف خطورة إىل أشار أنه إال النقدية، السيولة حركة ل يسهِّ أن
مرصفية أزمة شهد الذي ١٧٧٢ عام بعد األمم» «ثروة يكتب سميث وكان النقدية؛ األوراق
أن بد ال التنافس خطر بأن سميث آمن االسكتلندية. املصارف من الكثري انهيار إىل أدت
يلعبه أن يمكن دوًرا هناك أن أيًضا رأى لكنه تعامالتها، يف الحذر إىل املصارف يدفع
أنواع ة كافَّ يعارض يكن لم سميث أن إىل هنا اإلشارة (وتجدر املرصيف. القطاع يف التنظيم
لتعزيز مة املصمَّ التنظيمية الضوابط عىل يقترص رفُضه كان وإنما االقتصادي، التنظيم

العام.) الرخاء حساب عىل بعينها مصالح

واالستثمار االستهالك (2-3)

الكيل الدخل أي الصايف؛ والدخل اإلجمايل الدخل بني آخَر مبتكًرا تمييًزا سميث يوضح
هذا — واملدخرات العمل عن — الثالث الفصل يتابع تحقيقه.27 تكلفة منه منقوًصا
لكن األمم»، «ثروة كتاب من جوهريٍّا جزءًا ذاته حد يف يَُعدُّ الفصل وهذا التحليل،
«إنتاجي» إىل العمل يقسم سميث إن الحديث. القارئ تُشوِّش قد املستخَدمة املصطلحات
فائًضا وينتج تكاليفه يتخطى الذي العمَل اإلنتاجي» «العمل ب ويعني إنتاجي»، و«غري

46



األمم» «ثروة كتاب

اإلنتاجي»، غري «العمل أما التصنيع. فريق به يقوم الذي كالعمل ًدا، مجدَّ استثماره يمكن
أو املوسيقي أو الطبيب به يقوم الذي كالعمل فوًرا، يُستهَلك الذي العمل يعني فإنه
يمكن مردوًدا ينتج ال عمل وهو املهرِّج، أو العمومي املسئول أو الدُّمى محرك أو املحامي
الحايل، االقتصاد علم يف أساسيٍّا تمييًزا يورد سميث فإن وبهذا ًدا؛ مجدَّ استثماره إعادة

الخدمي. والقطاع التصنيع قطاع بني التمييز وهو
الستثماره الفائض من أقل قدر ترك إىل يؤدي الفورية الخدمات لهذه استهالكنا إن
استهلكنا فكلما وزيادته؛ املستقبل يف دخلنا عليه يعتمد الذي املال، رأس عىل اإلبقاء يف

املستقبل. يف والدخل النمو من املزيد عن تخلينا حاليٍّا، املزيد
استخدامه يمكن يشء معنا يتبقى ال حتى االستهالك يف نفِرط أن يمكننا الحقيقة، ويف
القدرات. هذه عىل «الحفاظ» من حتى حينها نتمكن ال قد إننا بل اإلنتاجية، قدراتنا لتوسيع
املال، رأس «استهالك» إىل األمر بنا يصل قد — «املرسف» حال حالنا — أننا سميث ويرى
«الكسل عىل باإلنفاق ذلك من بدًال والقيام دخله»، حدود يف نفقاته تقييد «عدم خالل من
الذي املجال عىل لإلبقاء تخصيصها إىل … أسالفه اقتصاد أدى التي األموال من والرتاخي

فيه».28 يعملون
يدعوها (التي الخاطئة االستثمارية القرارات بسبب أيًضا املال رأس يتبدد وقد
إنقاص إىل يؤدي ال األمر هذا بأن املرَكنتيليني يذكِّر وبذلك الترصف»)، «إساءة سميث
قدرتها تقليل إىل حتًما يؤدي لكنه األمة، خزائن تحتويها التي والفضة الذهب مخزون
يؤدي مما للرسقة؛ يتعرَّض أن يمكن املال رأس فإن القانون، حكم غاب وإذا اإلنتاجية.

األول. املقام يف املال رأس مراكمة إىل الناس يدفع الذي الحافز تقليل إىل
من الترصف وإساءة التبذير بسبب الفقر إىل أبًدا تتعرض ال العظيمة «األمم لكن
إن عامة».29 جهة من نفسه األمر صدور بسبب أحيانًا ذلك تعاني لكنها خاصة، جهة
تحسني يف يرغب كان إذا ويستثمر يدَِّخر أن عليه الواجب من بأن يعلم العادي الشخص
يتمثل فدورها املال؛ رأس عىل الحفاظ أهمية عىل أقل بشكل تركز الحكومات لكن وضعه،
عوائد كل أن سميث ويالحظ اإلنتاج. يف االستثمار وليس الحالية، الخدمات عىل اإلنفاق يف
اإلنتاجية»؛ «غري العاملة القوى عىل الحفاظ يف تقريبًا بأكملها توظيفها يتم الحكومات

لذلك:

يعتنون بأنهم يتظاهروا أن والوزراء امللوك لدى … والجراءة الوقاحة قمة من إن
… املجتمع يف املرسفني أكرب استثناء، ودون أنفسهم، فهم … الشعب باقتصاد
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إىل أبًدا يؤدَي لن رعاياهم إرساف فإن الدولة، تدمري إىل إرسافهم يؤدِّ لم وإذا
النتيجة.30 هذه

أموالهم»، رءوس عىل «التعدي عىل الرضائب دافعي يجرب قد الحكومة» «إرساف إن
ما تعويض عن األفراد جانب من الترصف وحسن االقتصاد إجراءات كل «تعجز أن إىل
بقوة، متماسكة منظومة يظل السوق اقتصاد لكن لإلنتاج». وتدهور إهدار من يحدث
إال مسريتها إيقاف عن تعجز فإنها الخلف، إىل األمة بدفع الضخمة الحكومة قامت وإذا

ندر: فيما

لتحسني فرد كل يبذله والذي انقطاع، أي دون واملتواصل املطرد الجهد إن
لألمور الطبيعي التقدُّم عىل للحفاظ يكفي بما قويٍّا يكون ما كثريًا ظروفه،
التي الفادحة واألخطاء الحكومة إرساف من الرغم عىل وذلك ن، التحسُّ نحو

اإلدارية.31 الجهات ترتكبها

املال رأس حول إضافية أفكار (3-3)

(كمصائد فبعضاألصول متنوعة؛32 بطرائق استخدامه يمكن املال رأس أن سميث يالحظ
مواد نقل أو لتصنيع تُستخَدم (كاآلالت) وغريها الفوري، لالستهالك سلًعا تقدِّم السمك)
وهو واإلنتاجية؛ األهمية من نفسه القدر عىل أمر تجاهل يتم ما وكثريًا نهائية، وسلع خام
لالستهالك. قابلة أصغر وحدات إىل السلع لتجزئة يُستخَدم الذي التجزئة تجارة مال رأس

بأكمله. ثور لرشاء حاجة فال اللحم، استهالك أردنا إذا فإننا وهكذا
تهدف التي الرسمية اإلجراءات حول مضحكة مالحظة إيراد إىل سميث يدفع هذا (إن
الكبري العدد «إن فيقول: البارات، كرتخيص مجال، أي يف التجزئة تجار عدد من للحد
بالتأكيد هو … امليل هذا لكن … الخمر إدمان إىل عام ميل إىل يؤدي ما هو ليس للبارات
أي كحال الطلب، تتبع التجزئة فتجارة البارات.»33 من الكبري العدد لذلك العمل يوفر ما

أخرى.) تجارة
— اإلنتاج من جزء َخار ادِّ أن حول يتمحور األمم» «ثروة كتاب من الثاني املجلد إن
بدوره لنا يتيح والذي اإلنتاجي، املال رأس بنمو لنا يسمح — بالكامل استهالكه من بدًال
لها يكون أن دون املستمر بالتوسع تتصف للثروة دورة فهي املستقبل. يف اإلنتاج زيادة

املصارف. خزائن يف املعدن بكميات املرَكنتيليون) أيها ذلك (والحظوا عالقة
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املال. رأس تراكم خالل من للعمل توفريًا وأكثر ًصا تخصُّ أكثر عمليات تطوير يمكن
العمل؛ من املزيد إىل بدوره يحتاج وهذا عمًقا، يزداد سوف العمل تقسيم أن سميث ويرى
قبل ذلك كتب سميث أن يف شك (ال األجور. ارتفاع إىل يؤدي املال رأس توسع فإن ولهذا
موقًعا يحتل اليدوي العمل فيه يزال ال كان وقت ويف الصناعية، الثروة قوة تتكامل أن
العمل فعليٍّا ستستبدل اآلالت أن يتخيل كان سميث أن يبدو ال إذ االقتصاد؛ يف أساسيٍّا

البرشي.)
ثروة تعزيز يف يشء أي يضاهيه ال السوق اقتصاد بأن القول يمكن أخرى، وبعبارة
الدول يف الفقري إن الواقع، ويف فقًرا. العمال أشد إىل لتصل تنترش الثروة وهذه األمة،
يعيش الذي الغني مع باملقارنة أفضل حياة يعيش إنما املنظومة هذه تتبنى التي الغنية
لم إذا حاًال أفضل الدول تصبح العوملة: رسالة هي تلك تتبناها. ال التي الفقرية الدول يف
الدول مع التجارة دون تَُحول التي الحواجز ترفع أو الذاتي االكتفاء عىل اإلبقاء تحاول

األخرى.

االقتصادية املؤسسات تاريخ (4)

وأحيانًا التاريخي، الحدس عرب أحيانًا االقتصادية، العالقات تطور الثالث املجلد يتناول
أثر باقتفاء الكتاب هذا سميث ويبدأ التاريخية. الحقائق من ثروة طريق عن أخرى
وبني بينها املتباَدل واالعتماد املدن نمو أن عىل مؤكًدا الصناعة، إىل الزراعة من التطور
امُلزاِرع لكن طعامه، إلنتاج امُلزاِرع إىل يحتاج فالِحَريف بالكلية. طبيعي أمر هو إنما الريف
كلما الواقع، ويف ملنتجاته؛ أسواق من فيها ملا املدن وإىل أدواته، لصناعة الِحَريف إىل يحتاج
«الفيزيوقراطيون» االقتصاديون يدَِّعي كما ليس فاألمر السوق. معها كرب املدينة كربت
الطرفني كال يضيف وإنما معايشها، يف الريف عىل تعتمد املدن بأن حينئٍذ، الفرنسيون

املختلفة. إسهاماتهما تبادل من املتأتية القيمة
القانون جذور ويستكشف أوروبا، يف اإلقطاعي النظام لتفكك مخطًَّطا سميث ويقدِّم
عنه.34 االستعاضة إىل التجارة أدت وكيف الرومانية، اإلمرباطورية سقوط بعد اإلقطاعي
كبار يد قبضة يف كانت املنفعة، وتبادل التجارة عرص قبل الثروة، أن سميث ويخمن
محلية رشعية سلطة البارونات هؤالء يصبح أن من مفر هناك يكن ولم األرايض، أصحاب
يف االعتدال لبثِّ كمحاولة اإلقطاعي القانون وتطور اعتباطية، سلطة كانت لكنها أيًضا،
ضمور شهد املنفعة وتبادل التجارة ظهور لكن جزئيٍّا. نجاًحا إال يحرز لم وإن أوصالها،
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مستقلني مستأجرين إىل مستخدميهم وتحوُّل سلطتهم)، ثَمَّ (ومن األرايض أصحاب ثروة
من باملزيد بهم، خاصة طموحات لهم أضحت الذين املستأجرون، هؤالء فطاَلَب عنهم،
والوضيع النبيل عىل يُطبَّق الذي القانون حكم محله ليحل اإلقطاعي النظام فزال األمن؛
السياسية؛ السلطة عن االقتصادية السلطة فصل إىل التجارة ظهور أدى لقد سواء. حدٍّ عىل

ريب. بال بمفردها قوية االقتصادية والسلطة
وسمحت الناس، أموال رءوس حمت ألنها مرضية؛ النتيجة هذه أن سميث ويرى
نتيجة قت تحقَّ ًدا، ومجدَّ املدني. العدل مظلة تحت واملصنِّعني والتجارة املنفعة تبادل بنمو
كانت وإنما العامة، لخدمة نية أدنى لديهم يكن لم الناس من مجموعات أيدي عىل مفيدة

فحسب. وأْمنهم الخاصة ملكيتهم عىل بالحرص مشغولة أذهانهم

االقتصادية والسياسة النظرية (5)

املرَكنتيلية من فيبدأ االقتصادي، التدخل لسياسة انتقاداته سميث يصوغ الرابع، املجلد يف
الحد إىل تسعى التي وسياستها واحدة، لعملة وجهان والثروة املال بأن الخاطئة ورؤيتها
والفضة.35 الذهب من ممكن قدر بأكرب االحتفاظ أجل من الصادرات وزيادة الواردات من

واملال املرَكنتيليون (1-5)

تشكل الخارجية التجارة أن وبما التبادل؛ لتسهيل أداة إال ليس املال بأن سميث يُذكِّرنا
أثر لها يوجد ال الحدود عرب الذهب تحركات فإن اإلجمالية، التجارة من صغريًا جزءًا

عظيمة. أمة أي تدمري يف يُذَكر
تصدِّر التي الدول وإن الزمن، عوادي يقاوم الذهب إن املرَكنتيليون يقول بالطبع،
غضون يف نفعل ال بينما عقود، طيلة متوحٍش نحٍو عىل الذهب مراكمة يمكنها السلع إلينا
بأننا ذلك عىل سميث ويرد كالذهب. باقية سلعة مقابل بحماقة فانية سلع تبادل إال ذلك
(باقية) معدنية أدوات وتصدير فرنسا من (فانية) خمور السترياد التام بالرَِّىض نشعر
مما أكثر بكميات واملقايل القدور يراكموا كي أغبياء ليسوا الفرنسيني لكن املقابل، يف
يتجاوز حدٍّ إىل والفضة الذهب فنخزِّن أيًضا أغبياء نكون أالَّ يجب وباملثل يحتاجونه،
املال ورأس كاسد، مال رأس يعترب املفيدة غري املعادن من الفائض إن املفيدة. الكميات

بالثراء. يأتي ال الكاسد
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املطلقة امليزة (2-5)

عىل الحفاظ يف أمًال الواردات عىل القيود نفرض عندما بأننا فريى طرحه يف سميث يستمر
يتوجب إذ أقل؛ خيارات يملك املحيل املستهلك أن يعني ذلك فإن والفضة، الذهب مخزون
من ع متنوِّ نطاق من الرشاء من بدًال محليِّني منِتِجني من يحتاجه ما يشرتي أن عليه
السياسة هذه يجعل مما أرخص؛36 أو أفضل سلعهم تكون قد الذين األجانب، املنِتِجني
الدول فإن املختلفة، املجاالت بني العمل لتقسيم بالنسبة أما عكسية. بنتائج وتأتي مكلفة
الفائض تتبادل ثم األفضل، النحو عىل فعله يف تتفوق بما تضطلع أن أيًضا لها ينبغي
ويختم املطلقة». «امليزة اليوم ندعوه الذي للمبدأ مبكًرا وصًفا يقدِّم الطرح هذا إن الناتج.

فيقول: حي، بمثال تحليله سميث

املداخن ذات االستنبات وجدران واملستنبتات الزجاجية الصوبات استخدام إن
أن يمكن كما العنب، من ا جدٍّ جيدة نوعية تزرع أن السكتلندا يتيح الحرارية
ضعف ثالثني قرابة — األقل عىل — تبلغ بتكلفة الجودة عايل خمر منه يُصنَّع
املعقول من سيكون فهل أجنبية؛ دولة يف مصنَّع باملثل جيد خمر أي تكلفة
خمر صناعة تشجيع ملجرد األجنبية الخمور كافة استرياد يمنع قانونًا نسنَّ أن

اسكتلندا؟37 يف والُربغندية الكالريت

مجلبة هي وإنما فحسب، عقالنية وغري مكلِّفة ليست التدخلية السياسة هذه مثل إن
أيًضا: للفساد

أموالهم، رءوس استثمار أسلوب إىل األفراد توجيه يحاول الذي الدولة رجل إن
سيتوىل وإنما فحسب، تماًما رضوري غري بأمر االهتمام عناء نفسه يكلف لن
مجلس أو هيئة أو شخص أي إىل إسنادها السهل من ليس مسئوليًة أيًضا
يد يف تقع عندما منها أخطر هناك يكون أن يمكن ال سلطة وهي كان، أيٍّا
عىل قادر بأنه االعتقاد إىل لدفعه يكفي ما والوقاحة الحماقة من يمتلك رجل

ممارستها.38

واإلعانات التعريفات (3-5)

دول تُجِرب كانت إذا «مؤقتة» تعريفات فرض يؤيد ما هناك يكون قد بأنه سميث يسلم
السياسات هذه مثل بأن عموًما القول يمكن لكن تعريفات، من تفرضه ما إلغاء عىل أخرى
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فعىل يؤيدها. َمن إىل الريبة بعني النظر ينبغي وأنه فعالة، غري أو ضارة تكون أن إما
الدفاع يتم األجنبية والبرية الخمور عىل بريطانيا تفرضها التي التعريفات املثال، سبيل
بأنه ذلك عىل يردُّ سميث لكن الخمر، إدمان من الحد إىل تؤدي أنها أساس عىل عنها
يكون أن األفضل من فإنه أحيانًا، الكحولية املرشوبات استخدام إساءة من الرغم عىل
التعريفات أن إىل أيًضا ويشري محليٍّا. صناعتها تكلفة من أرخص بسعر رشاؤها باإلمكان
نظر وجهة يف أفضل مستهلك الربتغال أن بحجة فرنسا، عىل الربتغال تفضل املفروضة
قليل التاجر يجيدها التي التسلل «فنون أن من سميث ويشكو الربيطانيني. املصنِّعني

عظيمة».39 إمرباطورية سلوك يف السياسية املبادئ مستوى إىل هكذا تصل الشأن
دامت فما العكيس؛ التجاري التوازن من القلق بعدم املرَكنتيليني سميث وينصح
ومثل املال، رأس إىل وتضيف تدَّخر أنها يعني هذا فإن تستهلك، مما أكثر تنتج البالد
إنتاج يف ذلك مع تستمر وأن تصدِّر، مما أكثر تستورد أن بإمكانها يزال ال البالد هذه

ثراءً. وتزداد الفوائض
«اسرتداد مثل األخرى، التجاري التدخل إجراءات من كتابه يف سميث عرضه ما إن
للمصدِّرين)، الرضيبية اإلعفاءات صورة (يف السلع» تصدير بعد االسترياد رسوم
كان عما لالهتمام مثرية ملحات لنا يقدِّم إنما اإلعانات)،40 صورة (يف و«املكافآت»

العادة: يف يتكرر ال الذي الثمني املثال هذا ومنها أيامه، يف يجري

، بالطِّنِّ الوزن حسب الرنكة أسماك مصائد عليها تحصل التي املكافآت تُمنَح
ومن الصيد. يف ونجاحها اجتهادها مع ال السفينة، حمولة مع متناسبة وتكون
واحد هدف أجل من الصيد سفن ز تُجهَّ أن السائد من أصبح قد أنه املؤسف

السمك.41 صيد وليس املكافآت، صيد هو

االستعمارية التجارة عىل املفروضة القيود (4-5)

يف جة املتأجِّ االستياء مشاعر تحوُّل من فقط أشهر عدة قبل األمم» «ثروة كتاب أُصِدر
املستعمرات42 عن للحديث سميث صه خصَّ الذي الفصل ويكشف رصيح، تمرد إىل أمريكا
املرَكنتيليون، فرضها التي القيود بسبب األساس يف ذلك وجاء األمريكيني، مع تعاطفه عن
سبب إىل إضافًة منها)، تنتفع لم بريطانيا أن (مع األمريكيني بتجارة الرضر فألحقت
— لها ل تخوِّ أن يجب الرضائب عائدات يف أمريكا مساهمة بأن إحساسه هو ثانوي

الربملان. يف أوسع تمثيًال — العدل يقتضيه ما بحسب
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عىل العثور أمل عىل عموًما تأسست أنها إىل ويشري املستعمرات، أصول سميث يتتبع
األصل لكن املرَكنتيليني. نظر يف الثروة يساويان اللذان العنرصان وهما الفضة، أو الذهب
كبري قدر إىل وتحتاج بخس، وبثمن بكثرة متوافرة ألنها األرض؛ هو أمريكا يف الحقيقي
األمريكية الزراعة لكن مكلفة، العمالة يجعل وهذا املحتملة، العائدات لتحقيق العمالة من
أمريكا إن بل العمالة. تكلفة تحمل املمكن من يجعل حدٍّ إىل هائلة إنتاجية الواقع يف تدرُّ
وقيودها بريطانيا رضائب حتى معه تستطع لم ا حدٍّ وثرائها أراضيها خصوبة من بلغت

الحني). ذلك (حتى منها تنال أن التجارية
فقط األم البلد مع التجاري التبادل عىل أمريكا إجبار سياسة أن له يُؤَسف ومما
أكثر استخدامات عن الربيطانية واملرشوعات املال رأس إبعاد إىل أدت بريطانيا) (وهي
املال؛ رأس تراكم تباطؤ وإىل مًعا، وأمريكا بريطانيا يف االزدهار تدني إىل أدى مما إنتاجية؛
بريطانيا بأن سميث ويقول البلدين. كال يف املستقبلية الدخول يف تناقص عنه نتج مما
ذلك عن عوًضا أدت السياسة هذه لكن استهالكيٍّا»، «شعبًا األمريكيني تجعل أن حاولت
يركِّز الربيطانية الصناعة من كبريًا قدًرا أن وبما سياسيني. إىل مزارعني من تحويلهم إىل
تقليل يمكن وال متفاِقم، السيايس الخطر فإن األطليس، املحيط جانبي بني التجارة عىل
االستثمار لكن — السيايس والتحرر — التجارة تحرير طريق عن إال الخطر هذا حجم
الصعوبة من املطلوب اإلصالح فيها سيكون االنحراف من مرحلة إىل وصل الربيطاني

بمكان.
التفكري عىل آخر مثاًال تُعتَرب أمريكا عىل بريطانيا فرضتها التي التجارية القيود إن
الوحيدة الغاية هو «االستهالك لكن املنتجني، ملصالح الهيمنة تكون حيث املرَكنتييل؛
هذا ينحرص أن عىل املنِتج، بمصلحة اهتمام هناك يكون أن ويجب مجمله، يف لإلنتاج

املستهلك».43 مصلحة لتعزيز الرضوري بالحد االهتمام

الليربايل البديل (5-5)

أشكالها بكافة القيمة بأن القائل رأيهم بسبب الفرنسيني الفيزيوقراطيني سميث ينتقد
إال شيئًا يفعلون فال البارعني» و«الصنَّاع املدينة تجار أما والزراعة، األرض من تنشأ
بأن ذلك عىل سميث ويرد بأنفسهم. يشء أي ينتجوا أن دون الثروة، هذه تنظيم إعادة
يستبدلونه، هم وإنما املال، لرأس مستهلكني مجرد ليسوا فهم ا؛ حقٍّ منتجون املدن سكان

إنتاجية. غري ال إنتاجية، عمالة فهم
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الفلسفات من للفيزيوقراطيني االقتصادية الفلسفة يعترب سميث فإن ذلك، ومع
للتجارة الكاملة الحرية بأن ويرون املال، وبني املخَرجات بني يخلطون ال فهم األفضل،

املخَرجات. تلك من األقىص الحد لتحقيق األمثل الطريق هي
الحرية كانت وإن حتى بقاءه، يكفل بما قوي السوق اقتصاد أن سميث ويعتقد
سميث ويعربِّ آليٍّا. تعمل أنها يف تكمن الحرة االقتصادية املنظومة متعة لكن كاملة، غري
بنفسها»؛ نفسها تبني الطبيعية للحرية والبسيطة الواضحة «املنظومة إن بقوله ذلك عن
الجميع مصالح يعززون فإنهم وبذلك الخاصة؛ مصالحهم خلف السعي يف أحرار فالناس

املركزي: للتوجيه هنا حاجة ال إذ األحداث؛ تدل كما منهم، إدراك دون

معرفة أو حكمة أي [بها] تَِفي أن يمكن ال مسئوليٍة من تماًما ُمعًفى الحاكم إن
الشعب يبذلها التي الهائلة املجهودات عىل اإلرشاف مسئولية وهي برشية،
مالئم نحٍو بأقىص تصبُّ توظيف قنوات نحو املجهودات هذه وتوجيه كأفراد،

املجتمع.44 صالح يف

يف املوارد توجيه تحاول منظومة كل ألن الحظ؛ حسن من سميث يعتربه أمر وهو
لتعزيزها».45 تهدف التي العظيمة بالغاية الحقيقة يف «ترض بعينها اتجاهات

الحكومة دور (6)

وذوي إياها منتقًدا للحكومة، املالئم الدور جوانب الخامس املجلد يف سميث يستكشف
يعتقد فهو االقتصاد؛ يف الحكومي التدخل عدم مبدأ منارصي من ليس أنه غري السلطة،
تحققت إذا إال املنافع وتحقيق العمل يمكنه ال له وصًفا قدَّم الذي السوق اقتصاد بأن
«العدل» مراعاة فإن ولهذا العقود؛ وتُحرتَم امللكيات ن تؤمَّ عندما ذلك ويحدث قواعده،

األساسيات. من القانون» «حكم واحرتام
جانب من للرسقة ملكياتنا إحدى لتعرُّض إمكانيٌة هناك كانت فإذا «الدفاع»؛ وكذلك

لها. الجريان رسقة عن يختلف ال فاألمر أجنبية، قوة
األشغال «توفري يف للحكومة دوًرا أيًضا هناك إن بقوله ذلك يتجاوز سميث لكن

التعليم». و«تعزيز العامة»
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الدفاع (1-6)

عن يدافعوا أن الجميع عىل يتوجب والجمع، الصيد مجتمع يف أنه إىل سميث يذهب
فليس يشء، أي يمتلك يكاد وال يومه قوت لكسب يعيش الصياد أن بما لكن أنفسهم.
يراكمون الناس بدأ فقد الزراعة، عرص يف أما مركزية. سلطة أي تأسيس إىل يدعو ما هناك
وبموجب لديهم. أولوية عنها الدفاع وأصبح مثًال)، واملوايش (املحاصيل الثمينة امللكية
األكرب امللكيات ذوو منها يحقق متخصصة، عسكرية قوة تأسست العمل، تقسيم مبدأ
املجانية»؛ «االستفادة من بدًال فيها املساهمة عىل الجميع يجربون لكنهم أكرب، منافَع

الحكومة. وظائف من الدفاع أصبح ولذلك

العدل (2-6)

مجتمع إىل الناس ينتقل فعندما أيًضا، العدل عىل تنطبق السابقة التاريخية الحجة إن
ضد أنفسهم عن للدفاع مدنيًة حكوماٍت امللكيات أصحاب يؤسس املنافع، وتباُدل التجارة

يشء: أي يمتلكون ال الذين جريانهم

الحسد ويدفعه العوز يحركه ما دائًما الذي الفقري نقمة يثري الغني ثراء إن
يتمكن أن املدني القضاء حماية تحت إال يمكن وال الغني، ممتلكات عىل لالعتداء
الكثري بجهد أو طويلة أعوام بجهد عليها حصل والتي الثمينة، األمالك صاحب

بأمان.46 واحدة ليلة النوم من املتعاقبة، األجيال من

القضاة سلطة الجميع تقبَّل ما إذا منفعة من يتحقق ما بوضوح نالحظ أن ويمكننا
تحميه، قضائية مظلة لبناء والقوة بالغنى يتمتع َمن يبذلها التي الجهود لكن املستِقلِّني،
مثل: شخصية، ميزات عدة سلطة احرتام إىل الطبيعي اإلنسان ميل من الدعم تستمد إنما

واملكانة. والثروة والنضج والحصافة والحكمة القوة
والتفاوتات الرصاعات محصلة هي املدنية الحكومة بأن القول يمكن أخرى، وبعبارة
مثالية ليست لكنها عموًما، نافعة طبيعية محصلة وهي التجاري؛ املجتمع يف تنشأ التي

األشكال. من شكل بأي
الواقع يف أُِقيمت فقد امللكية، أمن لضمان أُِقيمت قد دامت ما املدنية، الحكومة إن
ليست َمن ضد امللكية بعض لديهم الذين هؤالء عن أو الفقري، ضد الغني عن للدفاع

اإلطالق.47 عىل ملكية أي لديهم
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غري األُُسس هذه عىل أُِقيمت التي الحكومة، بنية تتصف أن املفاجئ من وليس
من هائل قدر مراكمة لها تتيح الرضائب جباية عىل فالقدرة مثالية؛ غري بأنها املثالية،
ولهذا: خاصة، كجهة لها الفرد إدارة بكفاءة امللكية إلدارة أقل حافًزا تمتلك لكنها املوارد،

تصبح أن شأنها من كان خاصة، ملكية الربيطاني التاج أمالك أصبحت عندما
العائد وكان … جيٍد نحٍو عىل ومستصَلحة نة محسَّ أراَيض أعواٍم بضعة خالل
سيزداد والرضائب الجمارك رسوم من امللكية السلطة عليه تحصل الذي

واستهالكهم.48 األفراد عائدات زيادة مع بالرضورة

نحٍو عىل أبًدا تُنَجز ال العامة و«الخدمات اإلصالح، يتطلب أمر الحافز هذا غياب إن
مقدار مع متناسبة أيًضا وتكون ألدائها، نتيجًة املكافأة تكون عندما إنجازها من أفضل

أدائها».49 يف املبذول واالجتهاد الجد

العامة واملؤسسات األشغال (3-6)

أشغال «إنشاء يف يتمثل سميث، رأي بحسب الحكومة، تتواله الذي الثالث الواجب إن
واملحافظة إنشاؤها يكون أن أبًدا يمكن وال عليها، واملحافظة بعينها عامة ومؤسسات

األفراد».50 من قليل عدد مصلحة يف أو وحده، فرد أي مصلحة يف عليها
يعني مما و«التعليم»؛ التجارة تسهل التي التحتية» البنية «مرشوعات هذا ويتضمن

واالقتصادي. االجتماعي النظام يف بنَّاء جزءًا يكونوا أن عىل الناس

العامة األشغال

واملوانئ. والجسور كالطرق تحتية ِبنًى إىل تحتاج والتجارة التجارة، يتطلب االزدهار إن
يغطي عائد إنتاج عىل أبًدا قادرة ليست التحتية الِبنَى هذه بعض أن سميث ويعتقد
عىل التكلفة من جزءًا أن غري الرضيبي، التحصيل من إنشائها إىل بحاجة وأننا تكلفتها،
رضائب فرض من بدًال وذلك مستخدميها، عىل رسوم فرض عرب اسرتجاعه يمكن األقل
اسرتجاع يمكن وال محلية األساسية املنفعة كانت إذا ذاته، النحو وعىل األمة. عموم عىل
«محلية»، رضيبة فرض هو الحالة هذه يف األمثل الحل فإن الرسوم، عرب اإلنشاء تكلفة
يف وإنارتها الشوارع تعبيد مقابل يدفعوا أن لندن يف الرضائب دافعي عىل يتوجب كأن

املثال. سبيل عىل مدينتهم،
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إزاء االنفتاح عىل الناس لتشجيع عامة امتيازات إىل الحاجة يف أيًضا سميث يعتقد
شكل عىل يُقدَّم أن يجب العون هذا لكن املتمدنة»، «غري الدول مع التجاري التبادل
شكل عىل وليس فكرية)، ملكية حقوق أو اخرتاع (َكَرباءات مؤقتة محلية احتكارات

الرضائب. دافع جانب من إعانات
للحكومات لة مفصَّ إدانة بمنزلة النقطة هذه حتى يُعتَرب األمم» «ثروة كتاب أن وبما
العكس عىل تبدو هذه العام اإلنفاق مقرتحات فإن الناس، أموال» رءوس «توجه التي
التحتية، البنية إىل حتًما تحتاج فالتجارة األحوال. أفضل يف الكتاب به ينادي مما تماًما
الطرق تُبنى أن ينبغي ال ملاذا الواضح من ليس لكن العدل، قواعد إىل تحتاج كما تماًما
الرسوم بفرض بالكامل إنشائها كلفة تُسرتَد وأن تجاري، منطلق من واملوانئ والجسور
طريق عن وتمويلها إجراؤها يمكن ربما وإنارتها الشوارع تعبيد فحتى مستخدميها، عىل
تجارية طرق شق كان وإذا املقابل. يف املنفعة تحقيق يمكنها التي املحلية، الرشكات
التدخل الحكومة تريد فلماذا املحلية، الرشكات جانب من به القيام يستحق أمًرا جديدة

الشأن؟ هذا يف
أجل من بكثري أشمل مالية أدوات نمتلك أننا أساس عىل عذًرا لسميث نلتمس ربما
أن كما الرضورية، التحتية الِبنَى وإنشاء الجديدة التجارية للمرشوعات التمويل توفري
املنشآت. من وغريها والجسور الطرق يستخدم ن ممَّ الرسوم لجمع أفضل تقنيات لدينا
يمثِّالن كانا الحكومة جانب من واملبادرة التمويل أن يبدو عرش، الثامن القرن يف لكن

رضوريتها. عىل الجميع يتفق معينة بأمور للقيام الوحيد السبيل

الناشئة تعليم

إليه نحتاج يشء إنه أي التحتية؛ للبنية مشابًها أمًرا األسايس التعليم تعزيز يف سميث يرى
تبدو ال وتوصيفات تحليالت أيًضا هنا يورد لكنه التجارة، أمام االزدهار فرص إلتاحة

العام. تحليله مع منسجمة
اجتماعية عواقب إىل يؤدي قد منافع، من فيه ما كل مع العمل، تقسيم إن بقوله فيبدأ
آفاق تضييق إىل يؤدي أن من مفر ال متكررة مهام عىل اليومي فالرتكيز مرغوبة؛ غري

يقول: إذ مصالحهم، وتقليص الناس

ربما — بسيطة عمليات بضع أداء يف بأكملها حياته يقيض الذي الشخص إن
أي يملك ال — األحيان معظم يف أو دائًما، واحٍد منًحى عن تأثرياتها تخرج ال
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أساليب إيجاد يف االبتكار ممارسة أو إدراكه، عن التعبري يف نفسه لجهد فرصة
أبًدا.51 تحدث ال صعوبات من للتخلص

التعليم إىل نحتاج أننا عىل سميث ويشدد «االغرتاب»، الحًقا ماركس دعاه ما هذا
غريه من أكثر يعاني الذي الفقري العامل عىل التعليم يركز أن يجب إذ الحال؛ هذا لتصحيح
التجارة، لتسهيل أنه سميث ويرى بهجة). أكثر عالم يف يعيشون والتجار (فاملصنِّعون
وامليكانيكا الهندسة أن كما والحساب»، والكتابة «القراءة ب اإلملام إىل الناس يحتاج

باملثل. نافعتان
كاملدرسة املدارس، إنشاء خالل من التعليم هذا تيسري عىل «العامة» يعمل أن ويمكن
ربما بينما ذلك، من الرغم عىل كريكالدي. يف سميث ارتادها التي حكوميٍّا املموَّلة املحلية
كان فإذا املعلمني، أجور كافة دفع عليها يتوجب ال املدرسية، األبنية تكلفة الدولة تدفع
وهنا بكثري، أفضل أداؤه يكون أن إىل سيؤدي فهذا التالميذ، من أجره عىل يعتمد املعلم
تؤدي والكليات املدارس أوقاف «كادت فيقول: أوكسفورد يف أياَمه بانزعاٍج سميث يتذكر
مستقلة رواتبهم وكانت األساتذة، جانب من الجهد بذل رضورة تقليل إىل بالرضورة

املميزة.»52 ِمَهنهم يف وسمعتهم نجاحهم عن بالكلية
يف الحكومة تدفعه أن يجب الذي القْدر بشأن واضح غري يزال ال سميث أن غري
ملا الخاصة للمدارس الشديد احرتامه عن يعربِّ أنه من الرغم عىل وذلك األسايس، التعليم
لكن كافة. التعليم رسوم التالميذ يدفع حيث الرقص؛ أو املبارزة كتعليم مهاراٍت من بها
ذهن إىل يتبادر فربما الحكومية، املرشوعات حول سميث كتابات االعتبار بعني أخذنا إذا
املحتاج، للتلميذ املالية اإلعانة تقديم األصلح من كان إذا ما حول سؤال املعاِرص القارئ

بها. يلتحق التي للمدرسة وليس

األعمار لجميع التعليم

فرجل الديني؛ والتعليم الكبار تعليم تعزيز يف للحكومة دوًرا هناك أن أيًضا سميث يرى
املتنامية املدن إغراءات لكن الُعرش، من راتبه عىل يحصل عندما كسوًال يصبح الدين
فإنه ولذلك األهمية؛ من املرتبة هذه عىل أبًدا يكن لم واألخالقي الديني التعليم أن تعني
سميث لكن والفنون. والفلسفة العلوم دراسة تشجيع يف الحكومة دور األقل عىل يؤيد
جديٍّا» «اهتماًما تويل أن يجب الحكومة أن يرى فهو يريد؛ ما يحدد ال أخرى، مرة هنا،
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تمنع أن يجب كما تماًما الُجبن، سلوك عليه ينطوي الذي الذهني» «التشوُّه بمكافحة
لالشمئزاز».53 ومثري كريٍه آخر مرٍض أي أو «الجذام انتشار

الحاكم (4-6)

تكاليف وتتضمن الحاكم»، «كرامة هو الرضائب من املدفوعات قائمة يف األخري العنرص
أن يجب «املدني» العدل تكاليف معظم أن عىل يشدِّد سميث لكن الجنائي، والعدل امللكية

الكربى. املنفعة عىل يحصلون َمن هم داموا ما املتخاصمني، أموال من تُدَفع

فرضالرضائب مبادئ (5-6)

يتعلق سؤال إىل ينتقل األقل، عىل الرضائب بعض فرض لرضورة سميث خ رسَّ أن بعد
اإلحاطة من أكرب قدر وعىل ثقة أكثر يبدو وهنا األمثل، النحو عىل جبايتها بكيفية
من أرسَع نحٍو عىل الحكومة تتعلمه فنٍّ من هناك «ليس أنه تماًما يدرك فهو باملوضوع؛

الشعب».54 أموال حافظات من األموال سحب كفن الحكومات سائر
شهرية مبادئ أربعة سميث ويقرتح القيود. لبعض حاجة هناك أن الواضح من ولهذا
الذي الدخل مع يتناسب بمقداٍر يساهموا أن الناس عىل يجب أوًال: الرضائب؛ لفرض
أن ال محدَّدة، الرضائب تكون أن يجب ثانيًا: الحكومية. الحماية أمن ظل يف به يتمتعون
الرضيبة تكون أالَّ يجب ثالثًا: الرضائب. مسئولو يصدرها اعتباطية قرارات عىل تعتمد
من ممكن قدر أقل للرضائب يكون أن يجب رابًعا: الدفع. عىل يستعيص نحٍو عىل مرِهقة
الصناعة إعاقة إىل تؤدَي وأالَّ قليلة، تكلفة ذات جبايتها تكون أن أي الجانبية، التأثريات
البضائع تهريب باستخدام منها التهرُّب عىل ع يشجِّ حدٍّ إىل مرِهقة تكون وأالَّ واملرشوعات،

الرضائب».55 جباة من بغيًضا وفحًصا متكررة «زيارات تتطلب وأالَّ وغريه،
الصحيح؛ النحو عىل الحكومة به تقوم أن يجب أمر الرضائب فرض أن سميث يرى
الذي املال رأس ألن املثال؛ سبيل عىل الرشكات عىل الرضائب تفرض أن الحكمة من فليس
بنشاط: متحرك بأنه يتصف — مدهشة ببصرية سميث يالحظ كما — دخلنا عليه يعتمد

وليس معنًى، من الكلمة تحمله ما بكل عاملي مواطن هو املخزون صاحب إن
الذي بلده ترك إىل يميل وقد تلك، أو الدولة بهذه بالرضورة يربطه ما هناك
مرِهقة، رضيبة من دفعه عليه يجب ما لتقدير مزعج استجواب إىل فيه يتعرض
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بثروته التمتع أو أعماله، يف االستمرار له يتيح آخر بلٍد إىل مخزونه ينقل وقد
يشاء.56 كيفما أكثر

يعارض نجده إذ أيًضا؛ املجال هذا يف سميث خطط يف التضارب بعض هناك لكن
أشياء من ذلك يف (بما الكماليات عىل فرضها يدعم لكنه االستهالك، عىل الرضائب فرض
أن الناس عىل يجب أنه سميث يرى كما الدجاج). كلحوم األساسيات من اليوم نعتربها
«ما يدفع أن الغني من يريد لكنه يتقاضونه، الذي الدخل مع تتناسب رضيبة يدفعوا

النسبة». تلك عن يزيد

العامة الديون (6-6)

التي العامة املبادئ مع متناقضة الحكومة دور حول سميث آراء بعض تبدو بينما
ينهي فإنه منه، اعتدناها التي الدراسة دقة إىل السياسية وصفاته بعض وتفتقر طرحها،
مالية مبالغ إنفاق إىل تميل الحكومات أن يرى إذ القديم؛ بأسلوبه أشبه نحٍو عىل كتابه
القومي الدَّين أن من بتحذيره األمم» «ثروة يختم وبذلك الناس، من تسحبه مما أكثر

ضارة.57 آثار إىل بالخصوص يؤدي الكبري
والنمو، االستثمار نطاق من املال رأس تسحب فإنها َدينًا، الحكومة تصدر عندما
حتمي تعثُّر إىل يؤدي مما — حكومية أنشطة هيئة عىل — الحايل االستهالك نحو هه وتوجِّ
أخرى وظائف يتولوا أن للسياسيني الحكومي االقرتاض يتيح ذلك، إىل وإضافًة النمو. يف
الحكومات أن كما الناس، عىل إضافية رضائب فرض إىل اللجوء دون سلطتهم ويعززوا
األسباب، لهذه حال؛ أي عىل الدَّين تسديد تفادي من تمكِّنها التي السبل عىل دائًما تعثر
خطر هو وإنما أخرى، إىل مجموعة من حميد انتقال مجرد ليس القومي الدَّين فإن

االزدهار. يهدد ثَمَّ ومن الحرية؛ يهدد حقيقي

الراهن عرصنا يف األمم» «ثروة (7)

أن قبل وذلك عاملنا، عن االختالف شديد كان سميث فيه عاش الذي العالم أن شك ال
ة املحاصَّ رشكات إىل الشك بعني ينظر كان فقد يشء. كل تغيري إىل الصناعية الثروة تؤدَي
أصحاب من الهائل «العدد إن قائًال املعارصة، للرأسمالية األساسية الدعامة تعترب التي
يف ا محقٍّ كان ربما تركيزها.58 عىل محافظة تظل أن قط الرشكات لهذه يتيح ال األمالك»

60



األمم» «ثروة كتاب

املال وتضخم الصناعي، التلوث ومشكالت النقابية، السلطة بصعود يتنبأ لم أنه غري ذلك،
هذا. عرصنا يف االقتصاديني تزعج التي املشكالت من والكثري التعامل، يف املجاز

لكيفية تبيان من فيه بما — األمم» «ثروة فإن املالحظات، هذه عن النظر وبغض
من واالستثمار واالدخار، والتجارة، فيه، باألمن والشعور العمل حرية إليه تؤدي ما
ألسوأ الحلول من ال فعَّ بنطاق يزودنا — توجيه لسلطة حاجة أي دون لالزدهار، تعزيز
قابلة مرنة منظومة هو الحر االقتصاد إن بها. نُبتَىل أن يمكن التي االقتصادية املشكالت
من املستقبل يحمله ما كل عىل والتغلب املستجدات، صدمات مقاومة يمكنها للتكيف،

تحديات.
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الرابع الفصل

األخالقية» املشاعر كتاب«نظرية

والثالثني الخامسة يبلغ سميث وكان ،١٧٥٩ عام يف األخالقية» املشاعر «نظرية كتاب صدر
يف األخالق علم يف يلقيها كان التي املحارضات منهاج من الكتاب وانبثق الحني، ذلك يف
أيًضا محارضات يلقي سميث كان إذ األسلوب؛ واضح غري كتاب وهو جالسكو. جامعة
الزخرفة من بالكثري تحفل استخدمها التي فاللغة األدبي؛ واألسلوب البالغة مجاَيل يف
الواقع، ويف اليوم. الفالسفة يستخدمه الذي الواضح العلمي النثر مع باملقارنة األسلوبية
كتابة»، منه أكثر «رسم بأنه الكتاب هذا أسلوب سميث، صديق بريك، إدموند وصف

متأنية. قراءة إىل يحتاج ولهذا

الكتاب يف األساسية املوضوعات (1)

فهو حقيقي؛ علمي فتح بمنزلة األخالقية» املشاعر «نظرية كان سبق، مما الرغم عىل
اجتماعية. كائنات باعتبارنا لطبيعتنا نتاًجا إال ليست األخالقية وأفعالنا أفكارنا أن يُبنيِّ
املنطق من أفضَل نحٍو عىل يرشدنا هذا االجتماعي النفساني املنهج أن الكتاب يف ويَِرُد
«االهتمام ل األساسية القواعَد كتابه يف سميث ويحدد األخالقي. الفعل نحو ويوجهنا
«الخريية» اإلضافية األفعال ويرشح للبقاء، املجتمع يحتاجهما اللذين و«العدل» بالنفس»

االزدهار. من تمكِّنه التي

والتعاطف الشخصية املصلحة (1-1)

بالنفس اهتماًما يعترب وهذا بأنفسنا، العناية إىل طبيعيٍّا ميًال — كأفراد — نمتلك إننا
وهبَنا — سميث يرشح كما — أيًضا «اجتماعية» كائنات باعتبارنا لكن املجرد. باملعنى
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أيامنا؛ يف أخرى معانَي الكلمة هذه اكتسبت (وقد اآلخرين تجاه طبيعيٍّا «تعاطًفا» الخالق
نرى فعندما الوجدانية»). «املشاركة مصطلح استخدام األنسب من يكون ربما لذلك
نحٍو وعىل أقل. بدرجة كان وإن الشعور، نشاركهم فإننا سعداء، أو تعساء اآلخرين
تكون وعندما به، نشعر بما والشعور وجدانيٍّا مشاركتنا إىل اآلخرون يسعى مشاِبٍه،
يجعلها بما مشاعرهم كبح عىل يحثهم باملشاركة الشعور هذا فإن ا، جدٍّ قوية مشاعرهم
منا كلٌّ يتعلم البلوغ، إىل الطفولة من انتقالنا ومع حدة. األقل استجاباتنا مع متَِّزنة
من تنبثق األخالقية فاملبادئ اآلخرين؛ مع التعامل يف واملباحات املمنوعات قائمة تدريجيٍّا

االجتماعية. طبيعتنا

الخري وعمل العدل (2-1)

نعرف أن ًدا مجدَّ علينا يتوجب فإنه بمصالحنا، نهتم أننا من الرغم فعىل العدل؛ وكذلك
لبقاء الرضوري األدنى الحد هو وهذا بهم، اإلرضار دون اآلخرين ومع مًعا العيش كيفية
أن يمكننا ال لكن بفعلهم، نرحب الخريات، وفعلوا الحد هذا الناس تخطَّى فإذا املجتمع،

بالعدل. نطالب كما به «نطالب»

الفضيلة (3-1)

بد ال املثايل النموذج أن غري مهمة، جميعها أمور الخري وعمل والعدل بالنفس االهتمام إن
سميث يدعوه ما أو — خياليٍّا أم كان حقيقيٍّا محايد، شخص تعاطف يف يتجسد أن
بالنفس»، «تحكًُّما يتطلب وهذا وأفعالنا، مشاعرنا مع كامًال تعاطًفا — املحايد» «املراقب

الحقيقية. الفضيلة تكمن وهنا

للفضيلة كأساس الطبيعية الوجدانية املشاركة (2)

مقبولة األفعال يجعل ملا عقالنية تفسريات عن يبحثون سميث عرص يف الفالسفة كان
محدَّدة ليست األخالقية مبادئنا أن يعتقد سميث كان اآلخر، الجانب عىل مرفوضة. أو
فكلٌّ اجتماعية؛ كائنات باعتبارنا فينا ل متأصِّ طبيعي أمر هي وإنما الحد، هذا إىل بدقة
بل زيف، دون الفور عىل اآلخرين1 مع الوجدانية) باملشاركة (أو بالتعاطف يشعر منَّا
رأينا فإذا اآلخرين؛ مكان يف وكأننا مخيلتنا يف أنفسنا إىل فننظر للخري. وبحبٍّ تلقائيٍّا
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وهو األكروبات العبي أحد رأينا وإذا هلعني، نجفل فإننا االصطدام وشك عىل أحدهم بأن
فإننا تعساء، أو سعداء الناس نرى وعندما معه، نتلوَّى فإننا مرتٍخ، حبل عىل يميش

باملثل. الشعور نشاركهم
نوافق بطرق يترصفون نراهم عندما وجدانيٍّا اآلخرين نشارك مشاِبٍه، نحٍو وعىل
مع واآلراء العواطف مشاركة عند حقيقية بسعادة نشعر إننا الحقيقة، ويف عليها.
التعاسة فإن أفعالهم، عىل نوافق ال أو عواطفهم، اآلخرين نشارك ال وعندما اآلخرين،2

كليهما. الطرفني تصيب
وإنما اآلخرين، مع نتشاركه ما هي ليست نفسها العاطفة أن سميث يرى ذلك، مع
نخاف أننا فاملرجح غاضبًا، شخًصا نرى فعندما العاطفة؛ هذه منه انبثقت الذي املوقف
إىل األقل عىل ذلك يكون وقد الغضب، نشاركه أن من أكثر لغضبه املحتَملني الضحايا عىل
بأن شعرنا وإذا مربًَّرا. غضبه كان مًدى أي إىل بشأن لقرار ونصل األمر حقيقة نعلم أن

الوجدانية. مشاركتنا يخرس فإنه معينة، حادثة تجاه فعله رد يف بالغ قد أحدهم

النفس وضبط املشاعر توافق عدم (1-2)

حدة بالكامل اآلخرين مشاركة عن نعجز — مراقبني كمجرد — أننا سميث يالحظ
بحبيب ُفِجع مَلن العميق األىس أو مثًال، لالعتداء تعرَّض مَلن العارم كالغضب مشاعرهم،
وأقل حتًما أضعف هي وجدانيٍّا اآلخرين مشاركة عن الناتجة فعاطفتنا قريب؛ وقت منذ
مراِقبون أننا كما ملشاعرنا مراِقبون اآلخرين لكن الزيف. من تخلو كانت وإن حدة،
الحالتني يف كما ومشاعرنا، مشاعرهم بني توافق وعدم تنافر يحدث وعندما ملشاعرهم،
عواطفهم جماح كبح عىل سيحثهم بدوره وهذا بالتعاسة، سيشعرون فإنهم السابقتني،

أزمة. من به يمرون ملا رؤيتنا مع أكثَر اتساٍق إىل الوصول أجل من األصلية
األشياء نرى أن فطبيعيٌّ الحياة؛ دروب يف سرينا أثناء هذا النفس ضبط نتعلم إننا
األخرى املشاعر أو األىس أو بالغضب الشعور يف اإلفراط بأن ونعلم اآلخرين، منظور من
مشاعر مع متوازنة لجعلها مشاعرنا جماح كبح نحاول فإننا ولذلك بالتعاسة؛ تصيبهم
عادي شخص أي تجعل التي النقطة إىل لتصل تلطيفها إىل نهدف الواقع ويف اآلخرين؛
وجدانيٍّا. ويشاركنا معنا يتعاطف — سميث عند املحايد» «املراقب وهو — متحيز غري

عىل سيوافق املحايد املراِقب بأن نعلم فإننا باآلخرين، اهتمامنا نربز عندما وباملثل،
يستمر لكنه خيال، مجرد أو حقيقيٍّا شخًصا املحايد املراِقب يكون وقد لذلك. ونسعد ذلك
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— وأعرافه السلوك تقاليد من منظومة ببناء تدريجيٍّا نقوم الخربة خالل ومن إرشادنا، يف
فيه تتأصل الذي االزدهار عىل املجتمع يساعد وهذا — األخالقية باملبادئ يُعَرف ما وهو

الوجدانية: املشاركة

تمركزنا ويقل باآلخرين شعورنا يزداد عندما البرشية الطبيعة تتكامل هنا، ومن
فقط وهكذا الخريية؛ لنزعاتنا العنان ونطلق أنانيتنا نكبح وعندما أنفسنا، حول
اللياقة فيه تكمن واألهواء، املشاعر يف تناُغم البرش بني فيما يضحى أن يمكن

األخالقية.3 والقوة

واملجتمع والعقاب الثواب (3)
واالستياء،4 والطيبة والحب كالجوع املشاعر ملختِلف الالئق السلوك ذلك بعد يناقشسميث

العقاب. أو الثواب يستحق الذي السلوك عن البحث إىل ينتقل ثم
كان فإذا والدافع، النتيجة بني الفصل علينا بأن سميث يقول املوضوع، هذا لتحديد
مع بالكامل نتعاطف أن يمكننا فال آخر، شخص يقدِّمه الذي العون من ينتفع أحدهم
نتفق دافٍع من فعله يف انطلق قد العون له قدَّم َمن كان إذا إال باالمتنان، املنتِفع شعور
كان إذا إال ، مرضٍّ فعل من باالستياء أحدهم شعور مع التعاطف يمكننا ال كما معه،
يستحق العون فعل بأن نعتقد أن يمكننا فال عليه.5 نوافق ال دافٍع من ناشئًا الفعل هذا
يستحق املرض الفعل بأن نعتقد أن يمكننا وال إيجابي، دافع من منبثًقا كان إذا إال الثواب

سلبي.6 دافع من منبثًقا كان إذا إال العقاب
ينفع الذي الفعل عىل نوافق فنحن مهمة؛ اجتماعية وظيفة لهما والثواب العقاب إن
وجود و«مجرد عليه، ونعاقب يرضه الذي الفعل عىل نوافق وال عليه، ونثيب املجتمع
مناِسبة؛ بعقوبات املربَّر وغري املستَحق غري األذى د تعمُّ َكبْت يتم أن يتطلب املجتمع

بالثناء».7 جديًرا مالئًما فعًال العقوبات هذه تطبيق يُعتَرب أن يجب لذلك ونتيجة
الفردية األفعال بها تؤدي التي الكيفية بالضبط نعلم ال فقد غريزية؛ العملية هذه
الواثق، املرشد دور هنا يلعب أن للعقل يمكن وال به، الرضر إلحاق أو املجتمع نفع إىل
— يبدو فيما — تعزِّز والنفور للرغبة مشاعر منحتنا قد اإللهية، الذات أو الطبيعة، لكن
بدرت إذا الواقع، ويف بالفعل. فيه نعيش الذي واملجتمع البرشي الجنس وجود استمرار
كوننا عن قريب عما وسنكفُّ أوصاله ستتمزق املجتمع فإن لذلك، منافية سلوكيات عنا

اجتماعية. كائنات
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«اليد عن فيها تحدَّث التي القليلة املواضع يف يعنيه سميث كان عما مثال ييل وفيما
نظام إنتاج يف دوًرا أفعالنا تلعب كيف يرشح كان عندما كثرية أخرى أمور وعن الخفية»،
القيام إىل دفعنا الذي الهدف مع تتطابق ال النتيجة هذه كانت وإن حتى ناجح، اجتماعي
الوقت، إلظهار مًعا تعمل الساعة تروس أن سميث يالحظ املثال، سبيل فعىل األفعال. بتلك
تعمل عندما مماثل، نحٍو وعىل صنعها. َمن نية وفق تسري وإنما بذلك، تعلم ال لكنها
لكننا العقلية، أحكامنا إىل بغرور ذلك نعزو قد فإننا املجتمع، تعزيز عىل الغريزية أفعالنا

هللا.8 إىل أو الطبيعة، إىل نعزوها أن يجب الحقيقة يف
والذي بكفاءة، يعمل الذي االجتماعي بالنظام املتعلقة الظاهرة لهذه مناقشة (ويف
«هللا» مثل كلمات استخدام إىل سميث يلجأ البرشي، التصميم ال البرشي الفعل عن يَنتج
خالل من — بها نُحِدُث التي للكيفية رشحه لكن تقريبًا، بالتبادل و«املبدع» و«الطبيعة»
نطاق يف ال املنظومات، نطاق يف رشح هو إنما مقصود غري اجتماعيٍّا تناغًما — أفعالنا
اليوم ندعوه ما أو — الطبيعة إن إذ إلهيٍة؛ ذاٍت ل تدخُّ يشرتط أو يفرتض ال فهو الهوتي.

برباعة.) ذاتها النتيجة إىل تؤدَي أن يمكنها — بالتطور
ال ربما الرضر يف تتسبب أن منها يُراد التي فاألفعال الدوافع؛9 مسألة إىل هذا يعيدنا
حقيقي، أذًى يف تتسبب أن األخرى لألفعال يمكن بينما منها، املتوخاة النتيجة إىل تؤدي
أم الدافع عىل نعاقب أن لنا ينبغي هل إذْن، منها. أيٍّ من مقصوًدا ذلك يكن لم وإن حتى
اإلنسان؛ بقلب ما معرفة عن نعجز بأننا قائًال السؤال هذا عن سميث يجيب النتيجة؟ عىل
ترشدنا ًدا، مجدَّ لكن الشك. من أحد ينجَو فلن فقط، السيئة «الدوافع» عىل عاقبنا فإذا
يُراد أو الرش، تُنِتج التي «األفعال» عىل فقط نعاِقب بأن استقراًرا، أكثر حلٍّ إىل الطبيعة

الرش. منها

كأساس العدل (4)

بعضهم أفراده إيذاء دون للحيلولة قواعد هناك تكون أن بد فال املجتمع، بقاء أردنا إذا
اللصوص من مجتمع يستمر أن املمكن من بأنه قائًال ذلك عىل سميث ويعلق ببعض،
ما قواعد هي وهذه بعًضا.10 بعضهم وقتل رسقة عن أفراده امتناع برشط لكن والقتلة،

العدل. ندعوه
الجميل، رد عن يعجزون عندما أو املقدرة، عند لآلخرين العون يد الناس م يقدِّ لم إذا
عىل إلجبارهم الناس نعاقب ال لكننا الجميل، ناكري أو قلوبهم بالقاسية ندعوهم فحينها
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تهدف أو حقيقي «رضر» يف تتسبب أفعال عىل العقوبة تقترص وإنما الخريات»، «فعل
االستمرار يمكنه ال املجتمع ألن العدل؛ لقواعد االمتثال عىل فقط الناس نجرب إننا إليه.

دونها.11
فعىل درجاته. أقىص إىل بالخري الوصول وليس الرضر، دفع هو بالعدل املقصود إن
فبما لهم.12 أنفع املنع هذا أن ملجرد اآلخر أحدهم رسقة من الناس نمنع أننا املثال، سبيل
سنواجه فإننا اآلخرين، مصالح من أهم الخاصة مصالحه اعتبار إىل يميل منا فرد كل أن
بها يدافع التي الكيفية يف العدل يتمثل لذا تُحَىص؛ وال تَُعدُّ ال ونَْهب َسْلب عملياِت جميًعا
أقوى منحتنا قد الطبيعة أن ا جدٍّ الجوهرية األمور ومن رضر، أي ضد نفسه عن املجتمع
عميقة مشاعر يستثري تجعله كبرية درجة إىل للظلم رفضنا يصل حيث إلقامته؛ الغرائز

الظاملني. نفوس يف والندم الخزي من

والضمري الذاتي النقد (5)

النقد وهو العقاب، من رسعًة أكثر شيئًا منحتنا قد الطبيعة أن سميث يرى الحقيقة، يف
ألفعالنا وإنما الناس، ألفعال فقط ليست املراقبة وهذه محايدون، مراِقبون فنحن الذاتي؛
الثناء مجرد يطلب ال الداخيل القايض وهذا والقايض.13 الفاعل بني أنفسنا فتنقسم أيًضا،
بأننا نُحس عندما إال نقنع ولن أيًضا، بالثناء «جديرين» نكون أن نرغب إذ اآلخرين؛ عىل

بجدارة.14 فينا اآلخرين رأي نستحق
من تمنعنا فهي الة؛ فعَّ اجتماعية وظيفة ذات هذه الضمري رشارة أن سميث ويؤكد
شهريًا مثاًال سميث ويطرح اآلخرين. قدر عن الشديد واالبتعاد أقدارنا يف املفرط االنغماس
أي فسيشعر بأكملها، الصني ر يدمِّ هائل زلزال حدث إذا أنه يالحظ حيث الصدد؛ هذا يف
الضيق مع باملقارنة يُذَكر شيئًا يكون لن لكنه الضيق، ببعض أوروبا يف يعيش شخص

يعرفهم: أشخاص بها يُبتَىل مصيبٌة فيه تتسبب الذي

النوم يستطيع فلن غًدا، أصابعه من إصبًعا يفقد سوف أنه ليعلم املرء كان إذا
بمئات لحق الذي الدمار من الرغم عىل تام وبأمان هانئًا سينام لكنه الليلة، هذه
الهائل الدمار هذا وسيبدو منهم، أحًدا يصاِدف لم دام ما أقرانه من املاليني

التافهة.15 اإلصبع َفْقِد محنِة من له بالنسبة أهمية أقل أمًرا

السبيل هو والضمري األهمية، من ذاتها املرتبة عىل األفراد جميع فإن الواقع، يف أما
املاليني مئات بأرواح للتضحية استعداد عىل نحن فهل بذلك. لتذكرينا الطبيعة تتبعه الذي
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فالضمري أبًدا، بذلك يسمح لن فضمرينا ال، بالطبع صغرية؟ إصبع حماية ملجرد البرش من
عن نعزف ويجعلنا أمورنا، يف استغراقنا فيكبح ما؛ زاويٍة من نظر وجهة لنا يقدِّم
يسيطر ذاتيٍّا تحكًُّما يعطينا وبذلك شخصية؛ مكاسب تحقيق ملجرد باآلخرين اإلرضار

الدنيئة.16 شهواتنا عىل

األخالقية القواعد (6)

يرى حيث واتباعها، القواعد لصياغة الطبيعية غريزتنا من الدعم العملية هذه تتلقى
يجعلنا الداخيل القاَيض فإن سيئ، نحو عىل يترصفون األشخاص نرى عندما أننا سميث
نصبح جيًدا، ًفا ترصُّ اآلخرون يترصف وعندما نفسه، النحو عىل نترصف أالَّ عىل عازمني
األفعال، من يُحَىص ال عدٍد حول األحكام هذه ملثل لنا توصُّ وخالل محاكاتهم. عىل عازمني
نفكر أن علينا الواجب من يَُعْد لم أنه يعني وهذا تدريجيٍّا.17 السلوك قواعد بصياغة نقوم
السلوك قواعد إن ترشدنا. أخالقية معايري نملك أصبحنا إذ البداية؛ من جديد موقف كل يف
والنزاهة العدل ملبادئ مخلصني إبقائنا يف يساعد بالواجب» «شعوًرا لدينا تولِّد هذه

وقتها. يف به نشعر عما الطرف بغض والكياسة،
الحال بنا ينتهي الضمري اتباع خالل فمن االجتماعي؛ النظام يفيد اإلخالص وهذا
بما — البرش قوانني تهدف وربما البرشية.18 سعادة تعزيز إىل — قصد ودون حتًما —
منسجمة أبًدا تكون أن يمكن ال لكنها ذاتها، النتائج تحقيق إىل — وعقاب ثواب من فيها

الطبيعة. وضعتها التي األخالق وقواعد كالضمري الة فعَّ أو رسيعة أو
أن فكما واملكان؛ الزمان باختالف تختلف األخالقية القواعد بأن سميث ويعرتف
تمتلك فإنها تألفه، ما إىل استناًدا الجمال، عن مختلفة أفكاًرا تمتلك املختلفة الثقافات
مختلفة تقاليد هناك املثال، سبيل فعىل السلوك».19 «جمال حول مختلفة أفكاًرا أيًضا
لكن الكياسة، أو الضيافة لكرم متفاوتة ومعايري الجنيس، للسلوك متباينة وأعراف للزواج،
حتًما. هامشيٌة اختالفاٌت العادات أو املتَّبَعة األساليب بني االختالفات هذه أن يؤكد سميث
االستمرار من يتمكَّن لن املجتمع فإن للطبيعة، األساسية املبادئ احرتام يستمر لم وإذا

البقاء. يف
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الثروة تجاه مواقف (7)

تهدف ال والتي نصدرها، التي األخالقية أحكامنا عىل التأثري يمكنه آخر عامل هناك
املوضوع هذا حول لة املفصَّ سميث تأمالت أن بد وال الثروة. وهو الخري، إىل جميعها
يف لسميث صورة ماركس) كارل آلراء (اتباًعا رسموا الذين البسطاء النقاد صدمت قد

املادي. االكتساب بطل بأنه مخيلتهم
تفاهات؛ إال هي ما باملال رشاؤها يمكن التي املادية الراحة وسائل أن سميث ويؤكد
والرياح، املطر من الوقاية حيث من الخشن املعطف عن يختلف ال امللمس الناعم فاملعطف
األكل، عىل اآلخرين قدرة يتجاوز مقداًرا الطعام من يتناول أن الغني بمقدور وليس
فالثروة العظيم. قرصه يف امللك نوم من أهنأ بنوم املتواضع كوخه يف العامل ينعم وربما

املوت. أو الحزن أو بالخوف الشعور من إنقاذنا عن تعجز
واملشاهري األغنياء وأن السعادة، رشاء يمكنه املال بأن االعتقاد من يمنعنا ال ذلك لكن
عن ناتجٍة السعيد لحظِّهم بسعادٍة نشعر إننا الواقع، ويف سعداء. يكونوا أن بد ال
أحدهم وقوع أن كما وشئونهم. بحياتهم االهتمام علينا ويستحوذ شعوَرهم، مشاركتهم
ثروته من الغني يجنيها التي األساسية املنفعة فإن ولهذا سائغ؛ أمر هو الضوء دائرة يف
اهتمام من تولِّده فيما وإنما الراحة، وسائل كماليات من رشاءه تستطيع فيما تتمثل ال

لهم. املجامل الناس
أو الثروة امتالك إىل تستند الناس مصلحة ألن الخيالء؛ قبيل من ليس هذا لكن
ال الذين األشخاص وحتى يمتلكونها. َمن فضائل إىل تستند مما أكثر املكانة احتالل
األثرياء، وحماقة» «رذائل عن الطرف غض إىل يميلون ذلك جرَّاء يشء عىل يحصلون
املكانة أو الثروة أصحاب يتوصل لذلك، ونتيجة يستحقون؛ ما يتجاوز بقدٍر ومجاملتهم
يف منه أيٍّا يستحقون ال كانوا وإن حتى الزائف، املديح كل بجدارة يستحقون أنهم إىل

الحقيقة.

الذاتي التحسني (8)

ما الناس يرى فعندما بالتأكيد؛20 أخرى منافع يجلب الثروة إىل السعي فإن ذلك، ومع
الحياة هذه عىل يحسدونهم فإنهم وثرية، ومفروشات كبرية منازل من األغنياء به يتمتع
عىل سيحكمون أنهم يف تكمن املفارقة أن سميث ويرى وسهلة. مريحة يفرتضونها التي
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وبهذه نفسها. النتيجة إىل الوصول سبيل يف املجهد والعمل التعب من بحياة أنفسهم
إجهاد إىل تقودنا — األوهام من كانت وإن — للثروة املفرتضة املباهج فإن الطريقة،
الفكرية حياتنا يف كربى تحسينات إىل يؤدي وهذا املادي، العالم يف هائل نحٍو عىل أنفسنا

أيًضا: والفنية

عىل وحافظت اإلنسانية املجهودات رشارة أشعلت التي هي الخدعة هذه إن
استصالح عىل البرش حثِّ إىل البداية يف أدَّت التي وهي املتواصل، نشاطها
الديمقراطية، والدول والجمهوريات املدن وتأسيس املنازل، وبناء األرض،
وتزخرفها، اإلنسان حياة تعظِّم التي والفنون العلوم كافة وتحسني واخرتاع
غابات من الطبيعة يف ما فحوَّلت بالكامل، األرضية الكرة وجه ت غريَّ التي وهي
لم الذي األجرد القاحل واملحيط الناظرين، تَُرسُّ خصبة سهول إىل متوحشة
العظيم التواصل طريق بت وشعَّ الحياة، موارد من جديد مورد إىل أحٌد يَُخْضه

املختلفة.21 األرض أمم إىل ليصل

ينتقون فاألغنياء الفقراء؛ استهالك عن يزيد يكاد ال األغنياء استهالك فإن ذلك، ومع
َمن لكلِّ الوظائف يوفرون وعندما نقاءً، أو استساغًة األكثر أو قيمة األعىل األشياء فقط
إىل لتصل اكتسبوها التي الثروة تنترش الكماليات، له يصنعون أو خدمتهم عىل يقومون
الحياة رضوريات توزِّع خفية يٌد «تقودهم األغنياء إن الحقيقة، ويف املجتمع. أرجاء كافة
فيما متساوية حصص إىل مت ُقسِّ األرض أن لو ليحدث كان كما تقريبًا، نفسه النحو عىل

سكانها».22 بني

الفضيلة عن (9)

بتحديد األخالقية» املشاعر «نظرية كتابه سميث ينهي األخالق، وطبيعة أصول تحديد بعد
«االهتمام صفات يجسد الشخص هذا أن يرى فهو بحق؛ الفاضل الشخص طبيعة
صفة هي األهمية، غاية يف رابعة صفة أيًضا وهناك الخري»، و«عمل و«العدل» بالنفس»

دائًما. الخري تجاه تدفع ال أنها يرى لكنه النفس»، «ضبط
ولهذا تجاوزاته، يلطِّف فهو بنفسه، الفرد عناية إىل بالنفس» «االهتمام يهدف
من يكن لم إْن االحرتام، عىل يبعث أمر أيًضا وهو للمجتمع، األهمية من قدٍر عىل يَُعدُّ
باآلخرين، نُلحقه الذي األذى نطاق تقييد إىل «العدل» يهدف بينما املحبَّبة.23 األمور
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الحياة جودة ن يحسِّ فإنه الخري»، «عمل أما االجتماعية. الحياة الستمرار رضوري وهو
فرد كل مطالبة يمكن ال أنه غري اآلخرين، سعادة تعزيز عىل حثِّنا خالل من االجتماعية
(فالخوف مشاعرنا، حدة ف يخفِّ النفس» و«ضبط دائًما. بالتقدير يحظى كان وإن به،
عندما لكن باألمان، شعورنا مع ًدا مجدَّ لجامه ينفلت قد الغضب لكن الغضب، يكبح قد
طريق عن وذلك — وجدانيٍّا اآلخرين مشاركة أجل من الغضب حدة تخفيف نستطيع

بالفعل.)24 الشعور هذا يقل — النفس ضبط
يمكننا فقط ذلك وبعد بعائلتنا، ثم بأنفسنا، البالغ االهتمام إىل طبيعيٍّا نميل إننا
أكثر ببالدنا االهتمام إىل نميل كما عنا،25 ابتعاًدا األكثر واألشخاص باألصدقاء االهتمام
حدوًدا، يعرفان ال الخري وحب الِرب أن يرى سميث لكن األخرى.26 بالبالد اهتمامنا من
يكون أن بحق الفاضل الشخص عىل يجب بمفرده، فرد أي من أهم ككلٍّ البرشية أن فبما

بأكمله».27 للكون األكرب املصلحة أجل «من شخصية بتضحيات للقيام ا مستعدٍّ

الفاضل املجتمع دستور (10)

بضبط إعجابنا لنبدي وإننا بالنفس، التضحية عىل الواقع، يف األفراد، تحث الطبيعة إن
خدمة سبيل يف بأنفسهم وا يضحُّ أن يمكن الناس لكن بذلك. القيام لهم يتيح الذي النفس
بطل به يتمتع الذي النفس ضبط يتحول أن يمكن وهكذا صالحة. وأخرى طالحة قضايا

املتعصبني. أحد لدى قوية وهمة حديدي عزم إىل مغوار،
احرتام عىل ينطوي الوطن فحب الوطن؛28 كحب ليس البرشي الجنس حب إن
املواطنني من أقراننا يتمتع أن يف رغبٍة إىل إضافًة التنظيمية، وبنيتها البالد دستور وتوقري
أوقات يف ببعضهما يصطدمان قد لكنهما العادة، يف يتالقيان الهدفان وهذان بالسعادة.

السيايس. التأزُّم
إصالحية خطط اقرتاح إىل الظروف هذه يف يَلَجئون قد السياسيني أن سميث يرى
املؤسسات هذه حققته عما النظر بغض — القائمة املؤسسات إسقاط تقتيض شاملة

البرشية: الطبيعة مع يتعارض «عقالنيٍّا» بديًال ويطرحون — منافع من القديمة

ما وكثريًا وُخيَالئه، بغروره شديدة دراية عىل يكون ما غالبًا … النظام رجل إن
أبسط يرفض تجعله درجة إىل املثالية الحكومية لخطته املزعومة بالروعة يُتيَّم
مختِلف تنظيم عىل قادًرا نفسه يتخيل أنه ويبدو … منها جزء أي عن انحراف
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غري الشطرنج، قطَع اليُد بها تحرِّك التي نفسها بالسهولة الكبري املجتمع أفراد
قطعة كل تمتلك البرشي، للمجتمع الكبرية الشطرنج رقعة يف أنه يدرك ال أنه

عليها.29 فرضه ع املرشِّ يختار عما تماًما ويختلف يخصها للحركة ً مبدأ

وذلك بكفاءة، يعمل متناغم مجتمع لخلق ثقة أكثر دليًال يمثالن والطبيعة الحرية إن
والخيالية. الحماسية الرؤى ألصحاب املتعجرف املنطق مع باملقارنة

هوامش
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الخامس الفصل

األخرى حمارضاتسميثوكتاباته

تماًما طبيعي طلب (وهو وفاته عند املنشورة غري أبحاثه معظم تُحَرق بأن أوىصسميث
وليس التامة، أعمالهم أساس عىل تقييمهم يتم أن يرغبون كانوا الكتَّاب ألن عرصه؛ يف
عن تخرج التي كتاباته من القليل إال يصلنا لم ولذلك األولية)؛ مالحظاتهم أساس عىل
لنا يبنيِّ القليل هذا لكن األخالقية»، املشاعر و«نظرية األمم» «ثروة يف سطَّره ما نطاق
صامويل لقاموس نقد ذلك: ومن واهتماماته. سميث تعلُّم لدائرة الهائل االتساع مدى
رسم من والفنون اللغات، وأصل أوروبا، يف الفكرية االتجاهات حول ومقاالت جونسون،
ودراسات اإليطايل، والشعر اإلنجليزي الشعر حول ومالحظات ورقص، وموسيقى ودراما
عن صفحة سبعني من وأطروحة القديمة، العصور يف والفلسفة الفيزياء تاريخ حول

الفلك». علم «تاريخ
ألقاها التي املحارضات عىل طلبته كتبها ملحوظات أيًضا لدينا أن الحظ حسن ومن
وعىل القانون»، فقه يف و«محارضات اإلبداعي» واألدب البالغة يف «محارضات عنوان تحت
تطوره حول ثمينة رًؤى لنا تقدِّم فإنها سميث، بقلم تكن لم املالحظات هذه أن من الرغم
األمم» «ثروة كتابه يف الظهور تعاود الفقرات من الكثري أن كما جالسكو. يف الفكري

أيًضا.

الشامل الجامع املوضوع (1)

والكتابات املحارضات هذه يف سميث يغطيها التي للموضوعات الكبري التنوع من الرغم عىل
يف عامًلا ليس أنه وهو اتبعها، التي املقاربة يف مهم أمر عن تكشف جميًعا فإنها املتعددة،
لديه إذ اجتماعيٍّا؛ نَْفٍس عالَم يَُعدُّ ما َقْدر اللغة، قواعد أو التاريخ أو األخالق أو االقتصاد
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يشكِّل وكيف البرش، من غريه ومع العالم مع البرشي الذهن يتعامل كيف معرفة يف رغبة
قدر الواقع بدراسة كثريًا يتعلق ال العلم أن سميث ويرى العالقات. هذه من عظيمة أموًرا
واألخالق اللغة وأن يخدمها، بما وتنظيمه للواقع البرشية األذهان تحليل بكيفية يتعلق ما
القانون وأن األذهان، التقاء من ما حدٍّ إىل تنبثق نافعة اجتماعية ِبنًى جميعها واالقتصاد

السلمي. للتعايش البرش حماية بكيفية يتعلقان والعدل
فقد «تطورية»؛ اليوم بلغة عليه نطلق أن يمكننا ما سميث قدَّمها التي الرشوح تَُعدُّ
األكرب االجتماعية املؤسسات هذه لجعل ما بطريقة تتضافر طبيعية ميوًال الطبيعة منحتنا
جانبنا من نبذلها التي محاوالتنا تؤدي كيف نفهم ال وربما العام. الصالح أجل من تعمل
خاصة ونافعة عامة منظومة إنتاج إىل اآلخرين مع االنسجام أو التواصل أو للمساومة
وإذا بذلك، تَُقْم لم إذا الواقع، ويف فعًال. بذلك تقوم لكنها العدل، أو اللغة أو باالقتصاد
هو إليه التوصل سميث يحاول فما بقاؤه. يستمر لن املجتمع فإن ام، هدَّ أثر ذات كانت

الكلية. باملنظومة الفردية األفعال هذه ارتباط كيفية

العلوم فلسفة حول سميث آراء (2)

قصة رسد مجرد من أسمى هدف له الفلك» علم «تاريخ أن نجد سلف، ما إىل بالنظر
وتُوجه تقود التي «املبادئ لألطروحة الكامل العنوان يوحي كما النجوم، يف التحديق
تتناول الواقع، ففي الفلك». علم تاريخ خالل من وتوضيحها الفلسفية، التساؤالت
عما بالتساؤل تبدأ إذ للعالم؛ وفهمنا وتصنيفنا تحليلنا وكيفية البرشي العقل األطروحة
محل وإحاللها واختبارها النظريات طرح كيفية تُبنيِّ ثم العلمي، التنظري إىل يقودنا
باالستعانة «الجيدة»، النظرية منه تتكون فيما البحث إىل تميض ثم السابقة، النظريات
بها سميث نظر إذ مذهٍل؛ نحٍو عىل معارصة فهي وبذلك كمثال؛ نيوتن إسحاق بأعمال
يتعلق فيما وإنما «الواقع»، ب يتعلق فيما ليس العالم، لتشكيل محاولة باعتباره العلم إىل

وتفسرياته. اإلنسان نفس بعلم

املجهول من املعاناة (1-2)

أمر حدث إذا أما تفكري، دون البديهيات من املألوفة األمور نعترب أننا إىل سميث يشري
عاملنا مع تالؤمها كيفية من «عجبًا» نمتلئ وحينها «املفاجأة»،1 بمنزلة يكون فإنه جديد
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لكن االرتياح، عدم عىل يبعث عاملنا مع يتالءم ال أمًرا هناك بأن الشعور إن املألوف.2
يف الجديدة الظاهرة وضع يف تساعدنا والتصنيف التجريد عىل والقدرة والخيال املنطق

سياقها.
املغناطيس، نحو تنجذب الحديد من قطعة نرى عندما نتفاجأ أننا املثال، سبيل فعىل
رشح يف يساعدنا مما املغناطيس؛ حول تدور ما قوًة هناك أن إىل نتنبَّه يجعلنا الخيال لكن
النظريات طرح كيفية لنا يُبنيِّ أن يريد سميث لكن بسيطة، نظرية هذه الحركة. هذه

وتحسينها. واختبارها

والتفنيد التخمني (2-2)

الفلكيني منظور فمن توضيحي؛3 كمثال الفلك علم بتاريخ ذلك توضيح يف سميث يستعني
والقمر الشمس حركة هي والتوضيح الرشح تستدعي التي «املفاجأة» كانت القدماء،
تلتصق قبة، هيئة عىل سقف عن عبارة السماء أن املقرتَحة األفكار من وكان والنجوم،
لم — الحظ لسوء — ذلك لكن الغرب، إىل الرشق من يوميٍّا وتتحرك األجسام هذه بها
ًما، تقدُّ أكثر نظرية بطرح البعض غامر لذلك للكواكب؛ املنتظمة غري الحركة هذا يرشح
إىل الرشق من بانتظام إحداها تدور سماوية، كرات عدة الحقيقة يف هناك أن إىل فذهبوا
الحركة هذه أن غري انتظاًما، أقلَّ نحٍو عىل تتحرك الكواكب) تحمل (التي وغريها الغرب،
الكرات من املزيد وجود افرتاَض األمر استلزم ولهذا تفسريًا، تتطلب كانت املنتظمة غري
وجود بتخيُّل األمر لينتهي مختلفة، باتجاهات األخرى داخل إحداها تدور التي السماوية
أصبحت املنظومة «هذه أن يف تتمثل ذلك يف الوحيدة املشكلة وكانت سماوية. كرة ٧٢
إلضفاء األصل يف املنظومة هذه عت اخُرتِ التي املظاهر شأن شأنها دة، ومعقَّ متشابكة اآلن

عليها».4 واالنسجام االطراد
وجاء الكواكب، لحركات أبسط تفسريات عن يبحثون الحًقا الفلكيون أخذ
مما السماوية؛ الكرات مركز يف األرض، وليس الشمس، تجعل بمنظومة كوبرنيكوس
أصبحت نفسها األرض ألن وذلك سهولة؛ أكثر للكواكب املنتظمة غري الحركة تفسري جعل
أن بفكرة ُصِدموا الناس من الكثري أن من الرغم وعىل التفسري. هذا بحسب متحركة
األقل عىل وذلك نافًعا، التفسري هذا الفلكيون فيها وجد فقد الكون، مركز ليست األرض

عيوب. من بها عما كشفت أدق مشاهدات ظهرت حتى
عىل يقترص ال وعام، بسيط برشح اإلتيان عىل قادًرا بدوره فكان نيوتن، إسحاق أما
به شوهدت الذي النحو عىل الكواكب حركة أسباب أيًضا يرشح وإنما فحسب، الكيفية
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املسارات ترشح بسيطة فيزيائية قواعد بضعة نيوتن فقدَّم الجاذبية. تأثري يف تمثل فيما
عليه تنطِو لم ما وهو كاملذنبات، أخرى ظواهر رشح إىل إضافًة للكواكب، اإلهليلجية
املشاَهدة. الحقائق مع ومتالئمة ومحَكمة بسيطة نظريته فبدت الكوبرنيكية؛ املنظومة

البرشي والفهم العلم (3-2)

تعتمد بأساليب الكون لرشح عملية باعتباره العلمي املنهج إىل ينظر سميث كان إذْن،
فعًال. فهمها يمكننا بسيطة مبادئ إىل الكونية التعقيدات وتحويل البرشي، الذهن عىل
جرى ع املتوقَّ املستوى دون ُوِجدت وعندما لالختبار، وخضعت للكون نماذج فُطِرحت
الفوضوية غاية يف أصبحت عندما جودة، أكثر أخرى رشوح لصالح عنها َ تُُخيلِّ ثم تعديلها،

شك. بال للعلم معارصة نظرة وهذه املشاهدات. مع والتعارض
املشاهدات عليها تنطوي التي الفوىض ل تحوِّ التي النظريات يف جماًال نرى إننا
بني نحن — يخصنا عقيل تنظيم هو العلم ألن وذلك العامة»؛ املبادئ «بعض إىل املختلفة
املنظومات «كافة ب عنها يُعربَّ التي العلمية، النماذج كافة أن سميث يراه ومما البرش.

الخيال».5 ابتكار من إال «ليست الفلسفية»،

التواصل نفس علم (3)

يبحثه الذي املوضوع صميم أن نجد أيًضا، اإلبداعي» واألدب البالغة يف «محارضات يف
اجتماعية مؤسسة تطوير يف البحث إىل منه وينطلق البرشي، النفس علم هو سميث
جمهور لديك كان إذا بأنه سميث يويص املثال، سبيل فعىل التواصل. أي أساسية،
بعد ترشحها ثم كاملة، رسالتك عليهم تلقي أن عليك فيجب املستمعني، من متعاطف
مرة الخالفية باستنتاجاتك تهاجمه فال عدوانيٍّا، جمهورك كان إذا أما فشيئًا، شيئًا ذلك

مراحل. عىل إليها تقودهم أن عليك يجب وإنما واحدة،
ويف — الطلبة دوَّنها ملحوظات شكل عىل إال توجد ال التي — املحارضات هذه ويف
عرب اللغة فهم إىل سميث يسعى للغات»، األوَّيل التشكُّل حول «اعتبارات املعنونة مقالته
يتسم ذلك، توثق مكتوبة سجالت أي هناك ليست أنه وبما ظهورها. كيفية يف البحث
من القليل عىل أمثلته تقترص إذ حتًما؛ حْديس بأنه سميث قدَّمه الذي التاريخي الوصف
أن يعتقد إذ التطوري؛ األسلوب يعتمد رشحه لكن والحديثة، القديمة األوروبية اللغات

التطور. هذا أدوات من وأنها البرشي، املجتمع تطور مع تنمو اللغة
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البرشية والطبيعة التواصل (1-3)

طبيعتنا. حول شيئًا تخربنا أنها سميث يشدد البرشي، العقل منتجات من اللغة ألن
«تاريخ مناقشة أثناء الحظناها والتي التصنيف، عىل قدراتنا املثال سبيل عىل ولنأخذ
أسماء إعطاء عىل أقدمت قد تكون ربما األوىل الشعوب أن سميث فيقرتح الفلك»، علم
قدرة أن الحظ حسن من لكن بعيد، حدٍّ إىل مزعًجا كان ذلك أن بد وال يشء، لكل مختلفة
لدى مشرتكة خصائص نالحظ أن فنستطيع العون؛ يد قدَّمْت التجريد عىل البرشي العقل
األشياء هذه من بأكملها أصناف عىل للداللة مشرتكة كلمة نستخدم وأن املختلفة، األشياء
«الشجرة (بقولنا كاأللوان الخصائص تحديد أيًضا يمكننا كما مثًال)، «األشجار» (كلمة
التي التقنيات، فهذه الكهف»).6 أعىل تقع التي «الشجرة (مثل العالقات أو الخرضاء»)،

اليومية. للحياة فهمنا مجال يف أهمية أقل ليست العلمي، للمنهج رضورية تَُعدُّ
بدءًا كتاباته، جميع يف جليٍّا يَظهر التحليلية التقنيات تطبيق عىل سميث تصميم إن
األمم»، «ثروة كتاب ففي اإلبداعي»؛ واألدب البالغة يف «محارضات وحتى األمم» «ثروة من
وتفكيكها املنافع، وتبادل اإلنتاج إىل تدعو التي البرشية الدوافع بتحديد البحث يتعلق
بنيتها ويحلل للتواصل، النفسية األغوار سميث يسرب األطروحة يف بينما مكوناتها، إىل

ونمطها.

التواصل علم (2-3)

النمط أن يؤكد فهو سميث، انتباه من كبري قدر عىل التعبري نمط يستحوذ الواقع، يف
الكاتب، أو املتكلم شعور ينقل أن يجب وأنه والدقة،7 واملالءمة باإليجاز يتصف الجيد
وأن الفهم،8 عىل تساعد القصرية الجمل أن ويرى ورصيًحا، وواضًحا دقيًقا يكون وأن
كتاب يف أساسية الفكرة (وهذه املتلقي لدى والقبول التعاطف تستثري أن يجب اللغة

األخالقية»). املشاعر «نظرية
تتطلب املختلفة الحجج أن عىل يشدِّد سميث فإن نفسية، مسألة التواصل وألن
الذي «الرسدي» الخطاب من بدءًا التقنيات، هذه من عدًدا ويستعرض مختلفة، تقنيات
والنتيجة، السبب رشح إىل تحتاج التي «التعليمية» الحجج إىل موضوعيٍّا، عرًضا يتطلب
أثناء ويورد العواطف. تخاطب أن يجب التي «الخطابية» العروض من مختلفة أنواع إىل

الكالسيكيني. واملؤرخني بالكتَّاب استثنائية معرفة عن تكشف أمثلة ذلك
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بطبيعتهم البرش إن إذ البداية؛ يف فهمهم يف يكمن الناس مع التواصل يف املفتاح إن
أوىل من بدءًا اللغة، تطور أتاحت التي الوجدانية، املشاركة من النوع هذا يجيدون
منفعة وذات دة معقَّ اجتماعية مؤسسة إىل ووصوًال بدائيًة، وأكثرها التواصل محاوالت

كبرية.

العامة والسياسة الحكومة حول سميث آراء (4)
مالحظات.9 من سميث طلبة سطَّره ما خالل من إال القانون» فقه يف «محارضات تصلنا لم
أو والحكومة»،10 للقانون العامة املبادئ «نظرية القانون بفقه يقصد سميث أن فيها وورد
املحارضات أن نؤكد أخرى ومرًة املدنية».11 الحكومات بها ه تُوجَّ أن ينبغي التي «القواعد
الكيفية أثر القتفاء محاولة أو االجتماعي، النفس علم عىل تدريب بمنزلة تَُعدَّ أن يمكن

الحكومية. واملؤسسات القانون هياكل بناء إىل اإلنساني التفاعل فيها أدى التي
نطاًقا غطَّى لكنه «العدل»، عنوان تحت املحارضات هذه يف االفتتاحي القسم جاء
املحيل، والقانون والدساتري، وتطورها، الحكومة طبيعة ومنها: املوضوعات، من عريًضا
يتمركز آخر رئييس قسم تاله ثم الجنائي؛ والعدل واملحاكم، امللكية، وحقوق والعبودية،
والتجارة، واملال، األسعار، حول سميث آراء من الكثري عىل ويحتوي «السياسة»، حول
الزمان. من َعقد بعد األمم» «ثروة كتابه سيحتويها كان التي اآلراء وهي العمل، وتقسيم

والقانون والحكومة العدل (1-4)

الصيد فرتة انتهاء فمنذ تطورية؛ نظرة سميث يعتنق أخرى تارًة املوضوع هذا يف
التجارة، وعرص الزراعي االستقرار إىل ووصوًال املرتحلني، البدو الرعاة عرص وبدء والجمع
اإلجراءات هذه لدعم والقضائية الحكومية املنظومات من مختلفة أنواع إىل الحاجة برزت
تصوغ اإلنتاجية العالقات أن عىل ماركس كارل وافق الزمان، من قرن (بعد االقتصادية.

االجتماعية.)12 العالقات
الدفاع سبيل يف أُنِشئت قد الحكومة فإن األمم»، «ثروة يف بالتفصيل سميث أورد وكما
الواضحة املنفعة أن وأضاف والزراعة. الرعي عرص يف مهمة أصبحت التي امللكيات عن
ما هو السوق اقتصاد لكن السلطة، احرتام إىل الطبيعي البرشي امليل عززها اإلجراء لهذا
الزعيم يد قبضة يف تقع بأجمعها السلطة كانت ذلك، فقبل الديمقراطية؛ ظهور إىل أدَّى
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عدد إىل أكثر انتباًها يولوا أن املنتجني عىل ب توجَّ فقد املنافع، تبادل اقتصاد يف أما املحيل،
بذور ُغِرست وهكذا، زبائنهم؛ رشيحة يشكلون الذين العاديني األشخاص من يُحَىص ال

النيابية. الحكومة

والتبادل العمل (2-4)

تراود كانت األمم» «ثروة كتاب أفكار أن املحارضات هذه يف األخرى األجزاء بعض ترينا
العمل تقسيم «إن يقول: حيث عرش؛ الثامن القرن ستينيات منتصف يف حتى سميث
إنتاج ومثال الدبابيس،13 مصنع مثال أيًضا فيها يرد كما البالد.» ثراء يزيد الذي هو
املجتمع، عموم يف التوظيف وينرش األفراد، آالف تعاون يتضمن الذي الصوف معطف
ترشح ال فإنك الجزار، من لحم قطعة أو الخمر صانع من رشابًا تطلب «عندما فيها: وجاء
سمح إن [عليه] ستعود التي املصلحة قدر ترشح وإنما األشياء، لهذه حاجتك مقدار له
لم (ربما لذاته.»14 حبه وإنما إنسانيته، تخاطب ال إنك معني. سعر مقابل بامتالكها لك

األصلية.) كلماته سميث به صاغ الذي األسلوب وروعة جمال نقل الطالب يستطع
وأنه واملال، الثروة بني تساوي التي املرَكنتيلية النظرة يهاجم سميث نجد وبامِلثْل،
واالستهتار التبذير حياة أن سميث ويرى الثروة. عىل للحفاظ الواردات من الحد ينبغي
حتى واالزدهار، املخَرجات عىل اإلتيان إىل يؤدي مما املال؛ رأس يبدد املرسف الغني تجعل
واحًدا. أمًرا ليسا واملال الثروة أن الواضح فمن التداول، دورة يف أمواله كل دخلت وإن

فإنها األمم»، «ثروة لكتاب تمهيد بمنزلة كانت املحارضات هذه أن إىل وإضافًة
عىل سميث فيؤكد األخالقية». املشاعر «نظرية كتاب يف الواردة االقتصادية األفكار طوَّرت
هو «اإلنسان وأن رغباتنا، هي وإنما احتياجاتنا، ليست املادي لتقدُّمنا املوجهة القوة أن
يحب ما يطابق يشء إنتاج عنده يمكن ال الذي الحد إىل رفاهيته تصل الذي الوحيد الكائن
الغذاء عىل حصولنا بمجرد تدريجيٍّا تتوقف ال االقتصادي التقدُّم عجلة وأن ويشتهي»،15
هذا أن كما أبًدا، يتوقف ال املعييش املستوى تحسني إىل سعينا ألن املأوى؛ أو الكساء أو

والفنون. والعلوم الصناعة يف تقدُّم من ذلك عن ينشأ ما يصيب أن يمكن ال التوقف

القديرة غري الحكومة (3-4)

إىل الطريق تمثل التي العوامل هي املال رأس وتراكم املنفعة وتبادل اإلنتاج كان إذا
معظم يف يَنتج ذلك أن سميث يرى الطريق؟ هذا يف السري يعرقل الذي فما املادي، التقدم
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الناس كان وإذا الوقت، إىل يحتاج املال رأس تراكم إن القديرة. غري الحكومة عن األحوال
حرية لهم تتيح أن يمكنها وال الرسقة، من حمايتهم تستطيع ال الحكومة أن يعتقدون

واالدخار. الجهد لبذل الدوافع من الكثري لديهم يكون فلن التجارة،
عىل هجومه وكان اإلطالق، عىل القانون» فقه يف «محارضات نرش سميث ينتِو لم
كانت كليهما يف لكنه األمم»، «ثروة يف ورد مما تحفًظا أقل وتدخلها الحكومة كفاءة عدم
والقانون األرايض، وامتالك التعاقد، قانون عيوب فيها بما املشرتكة، األهداف من الكثري له
واالحتكارات، الحكومية، واإلعانات إخوته، دون فقط األكرب االبن بموجبه يُورَّث الذي القديم
األخرى والضوابط واالستعباد، الطويلة، التدريب وُمَدد للمنتجني، املمنوحة واالمتيازات

ِمَهنهم. تغيري من الناس تمنع التي
سميث أن املحارضات من ويبدو أيًضا، العقبات من تَُعدُّ املرِهقة الرضائب أن كما
رضائب األرايضعىل رضائب ًال مفضِّ الرضائب، نظام كفاءة يف بالتفكري بالفعل بدأ قد كان
التخطيط يف شديدة مركزية هناك أن سميث يعتقد كما الجباية. يف أسهل ألنها السلع؛
وحرية األسواق إىل يحتاجون فالناس النفوذ؛ ذوي األرايض ك وُمالَّ الحكومات جانب من

أعىل. من ههم يوجِّ َمن إىل ال التجارة،
ينخرطون فالناس العام، املعييش املستوى تدنِّي إىل حتًما تؤدي التدخالت هذه مثل
الثروة مصدر هو وهذا منها، سينتفع بأنه يعتقد الطرفني كال ألن متعمدة تبادالت يف
يعود ذلك أن شك فال بعضهما، مع شخصان يتاجر «عندما أنه سميث ويالحظ البرشية.
بني يجري ملا تماًما مطابق «والحال فيقول: للمرَكنتيليني خطابه ويوجه عليهما»، بالنفع

األرض».16 أمم من أمتني أي

والتقدم الحرية (4-4)

يقول: حيث سبق؛ عما قوًة رشحها التي السياسية خطواته تقل وال

ميناءً تصبح أن بالتأكيد عليها يجب بريطانيا أن السابقة االعتبارات من يتضح
التجارة طريق يف نوع أيِّ من عقبات أيُّ هناك تكون أالَّ ينبغي وأنه حرٍّا،
أخرى، جهات من الحكومة نفقات دفع املمكن من كان إذا وأنه الخارجية،
التجارة بُحرية يُسَمح وأن والرضائب، الجمركية الرسوم كافة إلغاء من بد فال

السلع.17 جميع ويف األمم كافة مع املنافع وتبادل
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كافة، السلع يف تُتاح أن يجب املنافع» تبادل «حرية أن سميث يرى نفسه، وباملنطق
أيًضا. األمم كل بني» «فيما

حال، أي وعىل حتمي. أمر التقدم أن يفرتضون سميث أيام يف املفكرين بعض كان
إذ الحد؛ لهذا متفائًال يكن لم سميث لكن شك، بال يتقدَّم الحقبة تلك يف العالم كان
سيفقدون الناس فإن وإال والعدل، والحرية األمن وإىل القواعد، من إطار إىل التقدم يحتاج
العوامل، هذه كل عىل الحفاظ يف دوًرا للحكومة أن يف شك وال واالجتهاد. للجد الحافز
تزويد عدم تضمن وأن الثروة، خلق عملية مسار عن ذاته الوقت يف تبتعد أن عليها لكن
إن الصحيح. املسار عن إبعادها من تمكِّنهم التي بالقوة الشخصية املصالح أصحاب
تشكِّل النحو، هذا عىل تتحرر إن ما أحوالهم، تحسني يف الناس لدى الطبيعية الرغبة

تقدم. إلحراز األقوى الدافع

الخالصة (5)

عمق من بها ملا املعارص القارئ أمام يًا تحدِّ تمثل ربما شهرة األقل سميث كتابات إن
التاريخية الكونية النماذج عن — وبعمق دراية عن — سميث تحدَّث إحداها ففي ثقايف؛
كيفية ليبنيِّ الكالسيكيني العلماء من لفيف كتبها مراجع من أخرى يف واقتبس املختلفة،
القريبة الدول من عدد يف القانونية املؤسسات بني قارن ثالثة ويف للغة، استخدامهم

والبعيدة.
األكاديمية الفروع من عدد يف سميث تفوُّق بإبراز تكتفي ال الكتابات هذه إن
يؤمن ال فهو البرشية؛ للطبيعة كدارس وبوضوح أيًضا نفسه سميث تربز وإنما فحسب،
جميًعا أنها بل «تُمنَح»، التي األشياء من العلم حتى أو اللغة أو الحكومات أو القوانني بأن
نشكِّلها لم دة معقَّ منظومات تمثل فإنها ذلك، ومع البرشي، العقل إبداع من الحقيقة يف
تتضافر التي الكيفية من سيُذَهل الخفية اليد يتأمل الذي فالعالم قصد. عن بالرضورة
النور. إىل بكفاءة تعمل التي االجتماعية املؤسسات تلك إلخراج بدقة الفردية أفعالنا بها

هوامش
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(2) Ibid., section II.
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(6) Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, Lecture 3, v.19–v.24, pp.

10-11, and Considerations Concerning the First Formation of Languages,
12, p. 209.

(7) Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, Lecture 5, v.53, p. 23.
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(9) The Glasgow Edition contains two versions, one a report of the
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(10) Lectures on Jurisprudence, Report dated 1766, p. 398.
(11) Ibid., Report of 1762–3, Lecture of 24 December 1762.
(12) Karl Marx, The Poverty of Philosophy, ch. 2, Second Observation.
(13) Lectures on Jurisprudence, Report of 1762–3, Lecture of 29 March

1763, pp. 341–2.
(14) Ibid., Report of 1762–3, Lecture of 29 March 1763, p. 348.
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(16) Ibid., Report dated 1766, p. 511. He makes the same point at Re-
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اخلفية اليد حول استطراد

من يفهمون الناس ومعظم الخفية»، «اليد حول ابتدعها التي بالفكرة سميث يُشتَهر
اجتماعية منفعًة ما بطريقة تُنِتج الخاصة املصلحة من الناشئة أفعالنا أن املصطلح هذا
سوق منظومة خلق إىل نتكبدها التي الشاقة املساومة تؤدي املثال، سبيل فعىل شاملة.

عالية. بكفاءة املوارد ص تخصِّ
«تاريخ كتابه يف املشرتي» لكوكب الخفية «اليد حول ورد عما وبعيًدا الحقيقة، ويف
أن دون كافة، كتاباته يف اثنتني مرتني إال العبارة هذه سميث يستخدم لم الفلك»، علم

عام. بوجه املفرتض املعنى يقصد

للفقري العمل يتيح الغني (1)

بني تساوي اإللهية» «العناية يد أن سميث يقرتح األخالقية»، املشاعر «نظرية كتابه يف
الوحيد واالستخدام الفقري، يأكله مما أكثر يأكل أن للغني يمكن ال إذ االقتصادية؛ املكافآت
يُزوِّدونه الذين اآلخرين مع تبادله يف يتمثل أرضه من الغني ينتجه الذي الطعام ملعظم
فقط، نفسه يف الغني يفكر عندما إذْن، والجواهر. والحيل الرفاهية وسائل من يطلبه بما

الناس: آلالف الوظائف توفري إىل يؤدي فهذا

ال فهو له، إرضاءً وأكثره فيه ما أثمن إال أمامه ُمكدَّس هو مما الغني يختار ال
وجشع، أنانية من طبعه يف مما الرغم وعىل قليًال. إال الفقري من أكثر يستهلك
عمل من يقصدها التي الوحيدة غايته وأن يريحه، ما تحقيق يف سعيه وانحصار
يتقاسم فإنه تنقطع، ال التي التافهة رغباته إشباع هي لديه تعمل التي اآلالف
الغني هذا أمثال إن يبدعها. التي التحسينات عنه تتمخض ما كلَّ الفقري مع
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لرضوريات تقريبًا نفسه التوزيع لتحقيق خفية يد إلرشادات وفًقا يتحركون
فيما متساوية حصٍص إىل مة مقسَّ األرض كانت لو ليتحقق كان والذي الحياة،
أو ذلك لفعل نية دون املجتمع مصلحة يعززون فإنهم وبهذا سكانها، كل بني

البرش.1 بني لتكاثر الالزمة الوسائل ويوفرون يعززونها، بأنهم دراية

األجنبية والصناعة املحلية الصناعة (2)

التي الرسمية االحتكارات عن الحديث عند األمم» «ثروة يف الخفية لليد الوحيد الذكر ورد
يدفع ذلك أن سميث فيالحظ الخارجية، التجارة حساب عىل املحلية الصناعات تعزِّز
فيقول: القصيد بيت إىل ينتقل ثم املحلية، للصناعات أكرب مال رأس تخصيص إىل الناس

للصناعة دعًما ماله رأس لتوظيف يمكنه ما بأقىص … فرد كل سعي ِخَضم يف
أن بد ال أعىل، قيمة ذات إنتاجية نحو الصناعة هذه لتوجيه ثَمَّ ومن املحلية،
ال الواقع، ويف ممكنة. قيمة بأعىل للمجتمع السنوي العائد لجعل فرد كل يكدح
َقْدر يعلم وال العامة، املصلحة يعزز أن هذا سعيه يف عموًما الفرد هذا يبتغي
فإنه األجنبية، عىل املحلية الصناعة دعم ل يفضِّ فحينما التعزيز؛ هذا يف إسهامه
هذا عىل الصناعة هذه ه يوجِّ وعندما نفسه، حماية إال ذلك وراء من يبتغي ال
يف وهو الشخيص. ربحه إال يبتغي ال فإنه أعىل، قيمة ذات إنتاجية تجاه النحو
لم غايٍة لتعزيز خفية يد بفعل يتحرك الحاالت، من العديد يف كما هذا، سعيه

مبتغاه.2 من جزءًا تكن

سميث آدم عند الفعيل الخفية» «اليد مفهوم بأن للناقد يوحيان املقطعني هذين إن
للمصلحة السعيدة النهاية أن يذكر فاألول عنه؛ املتَخذة الشائعة الفكرة عن كثريًا يبتعد
نقاش يف جانبية كمالحظة عنها يتحدث والثاني اإللهية»، «العناية إىل تُعزى الشخصية

التصدير. بتجارة يتعلق

البرشي للفعل املقصودة غري العواقب (3)

الشائع، الفهم بحسب الخفية، اليد فمفهوم يشء؛ كل تبرص ال الناقد عني إن الحقيقة، يف
اإلشارتان هاتان توجد لم وإن حتى ذلك مالحظة املمكن ومن سميث، أعمال كافة ينترشيف
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سميث لفكرة ا جدٍّ مالئًما اختصاًرا يَُعدُّ — الخفية اليد — املصطلح فهذا ذكرهما. السالف
القواعد بعض اتباع مع وأنه مقصودة، غري عواقب ذات البرش أفعال أن فيها يرى التي
تؤدَي أن يمكن الشخصية مصالحهم خدمة يف األفراد أفعال فإن العدل، كمبادئ الرئيسية

بكفاءة. ويعمل نافع شامل اجتماعي نظام خلق إىل قصد دون
فإنني سميث)،3 أورده الذي باملثال هنا (وأستعني الصوف من معطًفا أشرتي عندما
لصاحب املعييش باملستوى اهتمام أي أحمل أكاد وال الشخصية، ملنفعتي ذلك أفعل
ويهيئه الصوف يجز وَمن والراعي، بالحائك االهتمام عن ناهيك منه، اشرتيته الذي املتجر
وأولئك وغريهم، ويحمله الصوف مع للتعامل الالزمة األدوات ويصنع ويغزله، ويصبغه
املعطف صناعة يف يسهم لم منهم أيٍّا أن كما األرجح، عىل منهم بأيٍّ ألتِق لم الذين هم

عائالتهم. إلطعام املال بكسب األرجح عىل منشغلة أذهانهم كانت حيث إلرضائي؛
صغريًا جزءًا ألن شك؛ أدنى دون املنفعة لهم ق يحقِّ للمعطف رشائي فإن ذلك، ومع
كلُّ يبذله الذي املجهود فإن كذلك، تلقائية. بصورة منهم واحد كل إىل يذهب دفعته مما

بنفيس. صنعته لو مما وأرخص أفضل كساءً يمنحني املعطف صناعة يف منهم فرد
عىل مختلفة دول يف األشخاص آالف عمل تنسيق من التمكُّن اإلعجاز من يبدو ربما
املصلحة من إال توجيه أي ودون مرشدة، سلطة إىل حاجة أي دون التلقائي النحو هذا
يرى حيث تامة؛ ببساطة ذلك يرشح سميث لكن العمل. هذا يف ينخرط َمن لكلِّ الشخصية
من سينتفع بأنه الطرفني كال يتوقع عندما إال يتم ال طواعيًة يحدث الذي املنفعة تبادل أن
كأن كثريًا، فيه يرغب ال يشء مقابل فيه يرغب يشء عىل سيحصل منهما فكلٌّ الصفقة؛
بعضهم الناس ماليني يتاجر وعندما املال. مقابل يف السلع أو العمل، مقابل املال يكون
املجتمع أرجاء يف ورسيًعا واسًعا انتشاًرا تنترش املنفعة هذه فإن الطريقة، بهذه بعض مع

بأكمله.
سبيل يف ما بيشءٍ للتضحية الناس استعداد مقدار األسعار لنا تُبنيِّ ذلك، غضون ويف
أن ينبغي التي الجهة نحو لنا يشريون بذلك فهم معينة؛ وخدمات سلع مقابل تبادله
— املطاف بنا ينتهي وهكذا املردودات. أعىل َجنِْي أجل من املال ورأس العمل إليها ه يُوجَّ

واحتياجاته. املجتمع رغبات أهم تلبية إىل — باملرة مقصود وغري تلقائيٍّ نحٍو عىل
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البقاء ذاتية منظومة (4)

االجتماعية؛ املنظومة لهذه التطورية بالطبيعة طفيفة معرفة لديه كانت سميث أن يبدو
األخالقية»، املشاعر «نظرية كتابه ويف عملها، أداء يف ناجحة ألنها باقية تظل أنها فريى
رجال يرأسها كان عرصه يف األكاديمية الحياة وألن إلهية. شبه أو إلهية عناية إىل يعزوها
أيامه يف ذلك غري آخر تفسريًا يجد لم ألنه ربما أو آخر، خيار أي له يُتَْح لم ربما الدين،
املنظومة هذه إسناد بني سميث يتذبذب ذلك، ومع كامل. بقرن داروين ظهور سبقت التي
وحصل الدين رجال سلطة من الحًقا تحرَّر عندما لكنه الطبيعة، إىل أو اإللهية الذات إىل
عىل يبدو فيما تنمو أخذت البقاء ذاتية الطبيعية املنظومة فكرة فإن مستقل، راتب عىل

أفكاره.4 يف أقوى نحٍو
حيث الحًقا؛ بنا تعتني سوف الخفية اليد وأن نشاء، ما فعل يمكننا أنه هذا يعني ال
والغرور والحسد الذات حول التمركُّز عىل ُجِبل اإلنسان بأن بالغة دراية عىل سميث إن
تصبح الحد، عن الطبيعية امليول هذه تزيد عندما وأنه والغضب، باالستياء والشعور
إىل تدفعنا الشخصية املصلحة إن معتدلة. تكون عندما حاسمة أهمية ذات لكنها مدمرة،
الغني وحسد مقصود. غري نحٍو عىل لآلخرين املنفعة تحقيق إىل تؤدي بصفقات القيام
والعلم الصناعة يف التقدَم عينِه اآلِن يف تحقق أنها يتصادف عظيمة جهود ببذل املرء يلهم
وبما الخري، عمل إىل يدفعه الغرور فإن له، الناس تقدير يحب املرء وألن الفنون. وحتى

بهم. الرضر إلحاق نتجنب فإننا بالتعاسة، يصيبنا منا وغضبهم اآلخرين استياء أن
الذات، حول تتمركز بأنها األخالقية سميث منظومة تتصف — الغريب ومن — ولهذا
لطموحنا، ثانوي كناتج اآلخرين ننفع فنحن االقتصادية؛ منظومته شأن ذلك يف شأنها
شعور من لنا ازدرائهم عن ينتج ملا تفاديًا لهم الرضر بإلحاق التسبب عن ونمتنع

بالتعاسة.

االجتماعية والنتائج الفردي الفعل (5)

فيجب وتلقائية، بمرونة تعمل أن االجتماعية املنظومة لهذه أردنا إذا سبق، مما الرغم عىل
وقواعد اآلخرين، إيذاء من تمنعنا التي العدل قواعد وهي معينة؛ قواعد نتبع أن علينا
املجال يف والتعاقد امللكية وقواعد املجردة، رغباتنا جماح كبح عىل تحثنا التي األخالق
ومفيد. نافع اجتماعي نظام لخلق مًعا تتضافر هذه الفردي السلوك قواعد إن االقتصادي.
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مرشًدا األحوال جميع يف تمثل الطبيعية غريزتنا لكن ذلك، يحدث كيف نفهم ال ربما
املحدود. وفهمنا منطقنا من به ثقًة أكثر نكون أن يمكننا

األنظمة فكرة — نوبل جائزة عىل الحائز االقتصادي — هايك إيه إف نسب ومؤخًرا،
وَمن سميث إىل مركزية، قيادة إىل حاجة دون تنشأ أن يمكن التي املتناغمة االجتماعية
أن يمكن كيف معرفة هايك استطاع النفس، وعلم للتطور الحديث فهمه ومع سبقوه.5
بمرونة يعمل نظاًما — قصد أو وعي دون — تخلق وأن االجتماعية، الجماعات تزدهر
نحن باللغة، يتعلق فيما املثال، سبيل عىل الفردي.6 للسلوك نظامية قواعد اتباع بمجرد
وهي نحوية؛ قواعد عدة اتباع بمجرد هائلة فاعلية ذات تواُصل منظومة قصٍد دون نخلق
يقرتب سميث أن شك وال نرشحها، أن علينا الصعب من لكن تلقائيٍّا، نتبعها التي القواعد

اللغة.7 حول مالحظاته يف الفكرة هذه من
مع بعضنا العيش كيفية تعلُّمنا يف يكمن النافع االجتماعي النظام هذا أساس إن
تتضارب ما كثريًا الرغبات هذه لكن به، الخاصة رغباته تلبية يف يرغب فجميعنا بعض؛
عنف إىل تؤدي وال اآلخرون يتحملها التي األفعال نتعلم فبالتدريج اآلخرين، رغبات مع
العدل قواعد صياغة عىل نعمل بيننا، فيما الطبيعية الوجدانية وباملشاركة ولذلك، مدمر؛
باآلخرين.8 اإلرضار دون الخاصة مصالحنا تحقيق نحو السعي خاللها من يمكننا التي
والتفاعالت االقتصادي الصعيد عىل — بعض مع بعضنا نتعاون كيف أيًضا نتعلم كما
ذلك يكن لم وإن حتى باملنفعة، جميًعا علينا تعود بأساليب — باملثل األخرى االجتماعية

اإلطالق. عىل جانبنا من مقصوًدا

هوامش

(1) The Theory of Moral Sentiments, part IV, ch. I, pp. 184–5, para. 10.
(2) The Wealth of Nations, Book IV, ch. II, p. 456, para. 9.
(3) Ibid., Book I, ch. I, p. 22, para. 11.
(4) I am grateful to Professor Gavin Kennedy for this observation.
(5) See F. A. Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economics, Simon

& Schuster, New York, 1967, ch. 6, ‘The results of human action but not of
human design’, pp. 96–105. For a readable overview, see E. Butler, Hayek:
His Contribution to the Political and Economic Thought of Our Time, Temple
Smith, London, 1983, ch. 1, ‘Understanding how society works’.
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(6) Hayek, Studies in Philosophy, ch. 4, ‘Notes on the evolution of rules
of conduct’, pp. 66–81.

(7) See Lectures on Rhetoric and Belles Lettres.
(8) The Theory of Moral Sentiments, part II, section II, ch. III.
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سميثالشهرية آدم أقوال من

التايل: املرجع انظر سميث، آدم أقوال من أشمل مختارة مجموعة عىل لالطالع
J. Haggarty, The Wisdom of Adam Smith, Liberty Fund, Indianapolis, IN,

.1976

… العمل تقسيم عن (1)

كنتيجة — االختصاصات مختِلف يف اإلنتاجية للعمليات الهائلة الزيادة إن
شامٍل ثراءٍ إىل الرشيد الحكم مجتمع يف تؤدي التي هي — العمل لتقسيم

الناس. من الدنيا الرشائح إىل يتغلغل

األول، املجلد األمم»، «ثروة
١٠ فقرة ،٢٢ صفحة األول، الفصل

املقارنة ومنفعته … (2)

املداخن ذات االستنبات وجدران واملستنبتات الزجاجية الصوبات استخدام إن
أن يمكن كما العنب، من ا جدٍّ جيدة نوعية تزرع أن السكتلندا يتيح الحرارية
ضعف ثالثني قرابة — األقل عىل — تبلغ بتكلفة الجودة عايل خمر منه يُصنَّع
املعقول من سيكون فهل أجنبية؛ دولة يف مصنَّع باملثل جيد خمر أي تكلفة



سميث آدم

خمر صناعة تشجيع ملجرد األجنبية الخمور كافة استرياد يمنع قانونًا نسنَّ أن
اسكتلندا؟ يف والُربغندية الكالريت

الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
١٥ فقرة ،٤٥٨ صفحة الثاني، الفصل

أن يحاول أالَّ حصيف أرسة ربِّ أي لها وفًقا يعمل التي األساسية املبادئ من
يَُعدُّ وما … رشائه تكلفة عن صناعته تكلفة تزيد يشء أي منزله يف يصنع
أحمق سلوًكا يكون أن النادر من بمفردها، عائلة كل جانب من حصيًفا سلوًكا

عظيمة. مملكة أي جانب من

الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
١١-١٢ فقرة ،٤٥٦-٤٥٧ صفحة الثاني، الفصل

التنافس… عن (3)

أثبت إن العمل، أقسام من قسم أي أو التجارة فروع من فرع أي إنَّ عموًما،
عىل دوًما وسيزيد وشمولية تحرًرا أكثر سيصبح التنافس فإن للناس، منفعته

النحو. هذا
الثاني، املجلد األمم»، «ثروة
١٠٦ فقرة ،٣٢٩ صفحة الثاني، الفصل

مصالحه املنِتج يخدم أالَّ ويجب بأكمله، لإلنتاج الوحيدة الغاية هو االستهالك
املستهلك. مصلحة لتعزيز الرضوري بالقدر إال

الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
٤٩ فقرة ،٦٦٠ صفحة الثامن، الفصل
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التجارة وتشويه … (4)

ذلك كان وإن حتى مًعا، يلتقون ما نادًرا واحدة مهنة يف يعملون الذين إن
أو الناس، عىل التآمر إىل تنتهي املناسبات هذه يف حواراتهم لكن واللهو، للمتعة
دون الحيلولة عن عاجًزا القانون دام ما لكن … األسعار لزيادة التخطيط إىل
يف يشء بأي يقوم أالَّ أيًضا عليه يجب أحيانًا، نفسها املهنة يف العاملني ع تجمُّ

واجبة. جعلها عن ناهيك االجتماعات، هذه انعقاد تسهيل سبيل
الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
ج٢٧ فقرة ،١٤٥ صفحة الثامن، الفصل

معينة بلدة يف الواحدة املهن أصحاب عىل يفرض تنظيمي، إجراء أي إن
هذه انعقاد تسهيل إىل يؤدي عام، سجل يف وعناوينهم أسماءهم يدوِّنوا أن

… االجتماعات
الرضائب يفرضوا أن الواحدة املهن ألصحاب يتيح الذي التنظيمي واإلجراء
يجعل … وأيتامهم وأراملهم ومرضاهم فقرائهم إعانة أجل من أنفسهم عىل

رضورية. االجتماعات هذه
وإنما فحسب، رضورية االجتماعات هذه يجعل ال نقابي اتحاد أي إن
ظل يف أما بها. وإلزامهم الجميع عىل األغلبية أفعال فرض إىل أيًضا يؤدي
التي باإلجماع املوافقة عرب إال ال فعَّ اتحاد أي تأسيس يمكن فال الحرة، التجارة
التي املدة من أطوَل ملدٍة االتحاد يدوم أن يمكن وال بمفرده، تاجر كل يبديها
أن يمكنها النقابي االتحاد يف واألغلبية رأيه. عىل بمفرده تاجر كل فيها يظل
نحٍو عىل التنافس من للحد مالئمة عقوبات عىل مشتمل داخيل قانون أي تسنَّ

كان. أيٍّا طوعي اتحاد أي مع باملقارنة ودواًما، فاعليًة أكثَر

الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
ج٢٩-٣٠ فقرة ،١٤٥ صفحة الثامن، الفصل
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يف املتعاملني مصلحة يف دائًما يصبُّ املنافسة وتقليص السوق رقعة زيادة إن
إىل تستند للتجارة جديدة تنظيمية إجراءات أو قوانني أي واقرتاح … السوق
بعد إال أبًدا تُطبَّق وأال شديد، بحذر دائًما إليها يُنَظر أن يجب املنظومة هذه
انتباه أدق توليتها عىل ذلك يف االقتصار دون وبحذر، مطوًَّال فيها النظر تدقيق
من مجموعة من يأتي االقرتاح هذا إن حيث أيًضا؛ شديد س بتوجُّ وإنما فحسب،
لديهم والذين الناس، مصالح مع البتة مصالحهم تتطابق ال الذين األشخاص
الكثري هناك فإن ولذلك اضطهادهم؛ يف حتى بل الناس خداع يف مصلحة عموًما

واضطهدوهم. الناس خدعوا بأنهم تشهد التي الحاالت من

األول، املجلد األمم»، «ثروة
١٠ فقرة ،٢٦٧ صفحة عرش، الحادي الفصل

… الحكومة عن (5)

يعتنون بأنهم يتظاهروا أن والوزراء امللوك لدى … والجراءة الوقاحة قمة من إن
استثناء، ودون أنفسهم، فهم … لنفقاتهم العنان يطلقون وال الشعب باقتصاد
أيًضا وربما إنفاقهم، حجم يراقبوا أن لهم فاألَوىل املجتمع؛ يف املرسفني أكرب
فإن الدولة، تدمري إىل إرسافهم يؤدِّ لم وإذا األمر. هذا عىل الشعب يستأمنون

النتيجة. هذه إىل أبًدا يؤدَي لن رعاياهم إرساف

الثاني، املجلد األمم»، «ثروة
٣٦ فقرة ،٣٤٦ صفحة الثالث، الفصل

رءوس استثمار أسلوب إىل األفراد توجيه يحاول أن يجب الذي الدولة رجل إن
وإنما فحسب، تماًما رضوري غري بأمر االهتمام عناء نفسه يكلف لن أموالهم،
أو هيئة أو شخص أي إىل إسنادها السهل من ليس مسئوليًة أيًضا سيتوىل
تقع عندما منها أخطر هناك يكون أن يمكن ال سلطة وهي كان، أيٍّا مجلس
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قادر بأنه االعتقاد إىل لدفعه يكفي ما والوقاحة الحماقة من يمتلك رجل يد يف
ممارستها. عىل

الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
١٠ فقرة ،٤٥٦ صفحة الثاني، الفصل

والرضائب… … (6)

كفنِّ الحكومات سائر من أرسَع نحٍو عىل الحكومة تتعلمه فنٍّ من هناك ليس
الشعب. أموال حافظات من األموال سحب

الثاني، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
و٢، ١ املقاالت ملحق الثاني، الجزء
١٢ فقرة ،٨٦١ صفحة

قدر يتناسب بما الحكومة دعم يف يسهموا أن عليهم يجب دولة أي رعايا إن
منهم. كلٍّ قدرات مع اإلمكان

الثاني، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
٣ فقرة ،٨٢٥ صفحة ،(٥-٢) الثاني، الجزء

اعتباطية؛ وليست محدَّدة، تكون أن يجب بدفعها فرد كلُّ يُلَزم التي الرضيبة إن
— أيًضا وللجميع الرضائب لدافع — والرصيح الواضح من يكون أن ويجب

واملقداُر. التسديد، وطريقُة الرضيبة، تسديِد موعُد
الثاني، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
٤ فقرة ،٨٢٥ صفحة الثاني، الجزء
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الرضائب دافع يجدها طريقة وبأكثر املوعد، يف تُجبَى أن يجب رضيبة كل
له. مالئمة

الثاني، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
٥ فقرة ،٨٢٦ صفحة الثاني، الجزء

قدر بأقل إليهم ردها وعدم الناس من رضيبة كل الستقطاع يُخطَّط أن يجب
للدولة. العامة الخزانة حالة يف تحدثه ا عمَّ الطرف بغض املال، من ممكن

الثاني، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
٦ فقرة ،٨٢٦ صفحة الثاني، الجزء

وليس معنًى، من الكلمة تحمله ما بكل عاملي مواطن هو املخزون صاحب إن
الذي بلده ترك إىل يميل وقد تلك، أو الدولة بهذه بالرضورة يربطه ما هناك
مرِهقة، رضيبة من دفعه عليه يجب ما لتقدير مزعج استجواب إىل فيه يتعرض
بثروته التمتع أو أعماله، يف االستمرار له يتيح آخر بلٍد إىل مخزونه ينقل وقد

يشاء. كيفما أكثر
الثاني، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
ه٨ فقرة ،٨٤٨-٨٤٩ صفحة الثاني، املقال

واإلعانات … (7)

، بالطِّنِّ الوزن حسب الرنكة أسماك مصائد عليها تحصل التي املكافآت تُمنَح
ومن الصيد. يف ونجاحها اجتهادها مع ال السفينة، حمولة مع متناسبة وتكون
واحد هدف أجل من الصيد سفن ز تُجهَّ أن السائد من أصبح قد أنه املؤسف

السمك. صيد وليس املكافآت، صيد هو
الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
٣٢ فقرة ،٥٢٠ صفحة الخامس، الفصل
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االسترياد ضوابط عن (8)

محيطه يف املجتهدين األعمال ألصحاب أفضل زبونًا األرجح عىل يَُعدُّ الغني وألن
تهدف عندما أيًضا. الغنية األمة عىل يرسي األمر هذا فإن الفقراء، مع باملقارنة
التجاري التبادل جعل إىل تميل فإنها جرياننا، كافة إفقار إىل التجارة] [قيود

وتافًها. بل األهمية، عديم معنا

الثالث، الفصل الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
ج١١ فقرة ،٤٩٥ صفحة الثاني، الجزء

املفروضة التعريفات [أي االنتقامية اإلجراءات هذه مثل كانت إذا ما تقييم إن
هذا مثل األرجح عىل تُنِتج قد عالية] تعريفات تفرض التي األخرى الدول عىل
مشاوراته عىل الحكم يتعني الذي ع، املرشِّ اختصاص يف يدخل ال ربما التأثري،
وماكر عنيف شخص بمهارات تتعلق اإلطالق، عىل تتغري ال عامة ملبادئ وفًقا
التي املجالس تتوجه والذي سيايس، أو دولة رجل الناس يدعوه ومخادع،

األمور. تشهدها التي اللحظية للتقلبات وفًقا يقودها

األول، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
ه٧ فقرة ،٧٦٠ صفحة الثاني، املقال الثالث، الجزء

… الحوافز عن (9)

املكافأة تكون عندما إنجازها من أفضل نحٍو عىل أبًدا تُنَجز ال العامة الخدمات
يف املبذول واالجتهاد الجد مقدار مع متناسبة أيًضا وتكون ألدائها، نتيجًة

أدائها.
األول، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
ب٢٠ فقرة ،٧١٩ صفحة الثاني، الجزء
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الضارة والحوافز … (10)

ممكن قدر أكرب له ق يحقِّ الذي النمط وفق يعيش أن شخص كل مصلحة من
عمًال يؤدِّ لم أم أدَّى سواءٌ بالضبط، نفسه هو ليبقى أجره كان وإذا الراحة؛ من
بغري يؤديه … أو تماًما، عمله يهمل أن … مصلحته من أن املؤكد فمن ا، كادٍّ

مباالة. وبال إتقان
األول، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
ه٧ فقرة ،٧٦٠ صفحة الثاني، املقال الثالث، الجزء

… العدل عن (11)

… البرشي للمجتمع الهائل العظيم النسيج أن شك فال [العدل]، زال إذا
واحدة. لحظة يف ذرات إىل سيتفتت

الثاني، الجزء األخالقية»، املشاعر «نظرية
٤ فقرة ،٨٦ صفحة الثالث، الفصل الثاني، القسم

الرببرية، درجات أدنى من انطالًقا الثراء درجات أعىل إىل الدولة وصول أردنا إذا
السهلة والرضائب السالم ر توفَّ إذا وذلك املتطلبات، من الكثري إىل نحتاج فال
الطبيعي املسار بها فيتكفل األخرى العوامل أما العدل. تطبيق من مقبول وَقْدر

لألمور.
دوجولد من: مقتبسة ،١٧٥٥ عام ألقاها محارضة
وكتاباته»، سميث آدم لحياة «رسٌد ستيوارت،
٢٥ الرابع، القسم القانون، يف دكتوراه رسالة
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اآلخرين من الوجدانية واملشاركة … (12)

تجعله طبيعته يف املبادئ بعض هناك أن شك فال باإلنسان، األنانية بلغت مهما
ما هناك يكون أن دون له، رضورية سعادتهم وتجعل اآلخرين، بثراء يهتم

مشاهدتها. متعة سوى منها يستمده
األول، الجزء األخالقية»، املشاعر «نظرية
١ فقرة ،٩ صفحة األول، الفصل األول، القسم

للتحسني… الدافع عن (13)

القوة، غاية يف يكون … أحواله لتحسني فرد كل يبذله الذي الطبيعي الجهد إن
فقط يتمكن ال — اإلطالق عىل خارجية مساعدة ودون — بمفرده إنه حتى
مئات عىل التغلب أيًضا يستطيع وإنما واالزدهار، الثروة إىل املجتمع دفع من
عمليات من الكثري تعرقل البرشية القوانني جهل جعلها التي الَكأْداء العقبات

املجتمع.

الخامس، الفصل الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
الذرة، تجارة حول استطراد
ب٤٣ فقرة ،٥٤٠ صفحة

… الخفية واليد … (14)

من طبعه يف مما الرغم وعىل قليًال، إال الفقري من أكثر يستهلك ال [الغني]
التي التحسينات عنه تتمخض ما كل الفقري مع يتقاسم فإنه … وجشع أنانية
التوزيع لتحقيق خفية يد إلرشادات وفًقا يتحركون الغني هذا أمثال إن يبدعها.
إىل مة مقسَّ األرض كانت لو ليتحقق كان الذي الحياة، لرضوريات تقريبًا نفسه
املجتمع مصلحة يعززون فإنهم وبهذا سكانها، كل بني فيما متساوية حصص
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لتكاثر الالزمة الوسائل رون ويوفِّ يعززونها، بأنهم دراية أو ذلك لفعل نية دون
البرش. بني

الرابع، الجزء األخالقية»، املشاعر «نظرية
١٠ فقرة ،١٨٤-١٨٥ صفحة األول، الفصل

هذا يف إسهامه َقْدر يعلم وال العامة، املصلحة يعزز أن يبتغي ال … فرد كل
هذه يوجه وعندما نفسه، حماية إال ذلك وراء من يبتغي ال فإنه … التعزيز
ربحه إال يبتغي ال فإنه أعىل، قيمة ذات إنتاجية تجاه النحو هذا عىل الصناعة
يد بفعل يتحرك — الحاالت من العديد يف كما — هذا سعيه يف وهو الشخيص.

مبتغاه. من جزءًا تكن لم غاية لتعزيز خفية

الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
٩ فقرة ،٤٥٦ صفحة الثاني، الفصل

عىل طعامنا لنا يوفر أن الخباز أو الخمر صانع أو الجزار من نتوقع ال إننا
بمصلحته املتعلقة اعتباراته أساس عىل وإنما الخري، عمل يف رغبته أساس
منهم كلٍّ حب مع وإنما إنسانيتهم، مع نتعامل ال فإننا وبذلك الشخصية؛
التي املنافع عن وإنما الرضورية، احتياجاتنا عن أبًدا معهم نتحدث وال لذاته،

عليهم. تعود

األول، املجلد األمم»، «ثروة
١٢ فقرة ،٢٦-٢٧ صفحة الثاني، الفصل

والتخطيط … (15)

ما وكثريًا وُخيَالئه، بغروره شديدة دراية عىل يكون ما غالبًا … النظام رجل إن
أبسط يرفض تجعله درجة إىل املثالية الحكومية لخطته املزعومة بالروعة يُتيَّم
مختِلف تنظيم عىل قادًرا نفسه يتخيل أنه ويبدو … منها جزء أي عن انحراف
غري الشطرنج، قطَع اليُد بها تحرِّك التي نفسها بالسهولة الكبري املجتمع أفراد
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قطعة كل تمتلك البرشي، للمجتمع الكبرية الشطرنج رقعة يف أنه يدرك ال أنه
عليها. فرضه ع املرشِّ يختار عما تماًما ويختلف يخصها للحركة ً مبدأ

السادس، الجزء األخالقية»، املشاعر «نظرية
الثاني، الفصل الثاني، القسم
١٧ فقرة ،٢٣٣-٢٣٤ صفحة

الجامعات عن (16)

املدة هذه خالل تخلَّوا قد العموميني األساتذة معظم أوكسفورد، جامعة يف
بالتعليم. التظاهر عن حتى الطويلة

األول، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
٨ فقرة ،٧٦١ صفحة الثاني، املقال الثالث، الجزء

لراحة أنسب بعبارة أو ملصلحة، عامة بصورة ُمخطَّطة الجامعية الحياة
الطلبة. ملنفعة وليس األساتذة،

األول، الفصل الخامس، املجلد األمم»، «ثروة
١٥ فقرة ،٧٦٤ صفحة الثاني، املقال الثالث، الجزء

… الثروة توزيع عن (17)

أن يمكن ال املجتمع أفراد من األكرب القطاع ظروف تحسني إىل يؤدي ما إن
وسعيًدا، مزدهًرا يكون أن يمكن مجتمع من هناك وليس للجميع. عقبة يمثل

والبؤس. الفقر طائلة تحت أبنائه معظم يرزح بينما

األول، املجلد األمم»، «ثروة
٣٦ فقرة ،٩٦ صفحة الثامن، الفصل
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املال.» ندرة شكوى من انتشاًرا أكثر شكوى توجد «ال
الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
١٦ فقرة ،٤٣٧ صفحة األول، الفصل

الحرية وفوائد … (18)

تبني الطبيعية للحرية والبسيطة الواضحة املنظومة التجارة] معوقات [دون
تحقيق إىل السعي يف الكاملة الحرية فرد لكل ترتك … وبهذا بنفسها؛ نفسها
أن يمكن ال مسئولية من تماًما ُمعًفى الحاكم إن … الخاصة بطريقته مصلحته
املجهودات عىل اإلرشاف مسئولية وهي برشية؛ معرفة أو حكمة أي [بها] تَِفَي
توظيف قنوات نحو املجهودات هذه وتوجيه كأفراد، الشعب يبذلها التي الهائلة

املجتمع. صالح يف مالئم نحٍو بأقىص تصبُّ

الرابع، املجلد األمم»، «ثروة
٥١ فقرة ،٦٨٧ صفحة التاسع، الفصل
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سميث1 كريج

وتكريًما اسكتلندا. األم بلده يف وخصوًصا الناس، معظم عند شهرية شخصية سميث آدم
مرسٌح باسمه ي وُسمِّ النقدية، األوراق عىل صورته وُطِبعت إدنربة، يف له تمثال ُشيِّد له
يحمل مبنًى يف يقع الذي مكتبي يف السطور هذه أكتب أنني كما به، نًا تيمُّ جامعية وكليٌة
دون به ويُحتَفى معروًفا سميث يكون أن املحزن من لكن جالسكو. جامعة يف اسمه
الذين املفكرين أهم من كان فقد وآرائه؛ بفكره الناس من كاٍف عدد واحتفاء معرفة
يساعد أن أرجوه ومما بأكملها. أوروبا يف َفْلنقل أو بريطانيا، يف بل اسكتلندا، أنجبتهم
الناس. بني املنترش الجهل هذا تصحيح طريق يف التقدم من يشء إحراز يف الكتاب هذا

كان الثانوية، املرحلة يف مستنري اقتصاد أستاذ من مرة ألول سميث عرفت لقد
نُنا يلقِّ التي الدروس عىل الحياة من يشء إلضفاء األمم» «ثروة كتاب من بأمثلة يستعني
الدبابيس، صانعي بأمثلة فكرية بهجة تمنحنا أربعاء كل يف الرابعة الحصة فكانت إياها،
محظوًظا كنت وقد والخبازين. الخمر، وصانعي والجزارين، الصوفية، العمال ومعاطف
كنُت وكم العظيم، الرجل لهذا العملية الحياة عىل باالطالع املبكرة الخربة هذه اكتسابي يف

الجامعية. دراستي من كجزء االسكتلندي التنوير عن دروًسا يَّ لتلقِّ حظٍّا أكثر
تجربة هي سميث فكر عىل فيها اطلعُت التي املبكرة التجربة أن له يُؤَسف ومما
أعمال قرءوا ن ممَّ العاديني والناس الطالب من كافيًا عدًدا اليوم نجد فال بحق؛ نادرة
له ويا به، يليق الذي النحو عىل وجامعاتنا مدارسنا مناهج يف يَِرُد ال سميث أن كما سميث،
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الجامعات يف االقتصاد طلبة من الكثري أن التحديد وجه عىل املؤسف من بل عار! من
الكثري تتطرق وال الختصاصهم، املؤسس األب إىل سطحية مقدمة عىل إال يطَِّلعون ال
يف موَجٍز نحٍو عىل إال عموًما) الدبابيس صناعة (ومثال سميث إىل االقتصاد مناهج من
عيَّنها، التي نفسها املبادئ ملناقشة االنتقال قبل العمل، تقسيم عن التمهيدية املحارضات

جافة. مجردة بلغة لكن
بالسهولة الحديث القارئ إىل وتصل واضحة سميث لغة ألن له؛ يُرثَى الواقع هذا إن
ثريٍّا هيكًال سميث كتابات وتمثل عاًما. وخمسني مائتني قبل بها تُقَرأ كانت التي نفسها
محاولًة د تجسِّ إذ وبصريتنا؛ أذهاننا وتنري تلهمنا أن يمكن التي املالحظات من ًدا ومعقَّ
يحمل االجتماعي العلم وهذا لها. وفًقا دة املعقَّ املجتمعات تعمل التي الحقيقية اآللية لفهم
بينهم، فيما املتبادل واالعتماد األفراد بتفاعل الخاص العصيب بالواقع الوعي جوهره يف

اليوم. عالم يف نعيشه الذي الفعيل الواقع يجسدان األمران وهذان
التي القوى جوهَر واملحلية الدولية للتجارة سميث دراسة تخرتق العوملة، عالم ففي
تشخيصه أن إال مختلف، عرص يف يكتب سميث كان ولربما منا. فرد كل حياة تشكِّل
عىل اليوم بعالم صلٍة ذو االعتباطي السيايس التدخل يف العام وتشككه املرَكنتيلية ألخطاء

املزعومة. التجارة لنتائج املعارضني يد عىل التجارة تُشيطن حيث ، خاصٍّ نحٍو
الذي سميث لكن املفكرين، وسط يف والخصوم املناوئني من كبري عدد لسميث كان
قرأ َمن كلُّ عليه تعرَّف الذي نفسه سميث هو ليس األنانية راعَي باعتباره هؤالء رفضه
نوقش عميًقا إنسانيٍّا إنجاًزا يَُعدُّ األخالقية» املشاعر «نظرية فكتابه بالفعل؛ أعماله وفهم
صلب يف الصحيح نصابها يف الوجدانية املشاركة وضع الذي األخالقي النفس علم فيه
الحياة يف البرش تجارب ورشح دراسة يف الِكرب يف حياته وأمىضسميث اإلنسانية. التجربة
وإنما الكاملة، الفضيلة عن الواقع أرض عىل املنال صعبة بأفكار مولًعا يكن ولم اليومية،
اتخاذ وكيفية االجتماعي للتفاعل الطبيعيني الناس ممارسة كيفية تحليل يف وقته استغرق

بالفعل. األخالقية القرارات
دراسة بني — السطحيني النقاد بعض يدَِّعي كما — تناقض هناك ليس أنه كما
فكالهما األخالقية»؛ املشاعر «نظرية يف التعاطف تحليل وبني األمم» «ثروة يف التجارة
تأثريات دراسة يف ذاتها النظرية الدقة سميث ووظَّف اإلنسانية، التجربة أوجه من وجهان

االجتماعية. الحياة عىل منهما كلٍّ
لدى االجتماعية للحياة التجريبي الواقع فهم يف الرغبة عىل يقوم سميث عمل إنَّ
م مدعَّ تحليل عىل السيايس التدخل يف اإلفراط ضد حججه تعتمد املثال، سبيل فعىل البرش.
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أمثلته أن عن البعض يغفل كثرية أحوال يف أنه كما التجاري. التبادل واقع حول بالحقائق
الذين — الثراء شديدي عىل تركز ال األفراد بني للتبادل اإلنتاجية املنافع عن رضبها التي
املنفعة ق تحقِّ التجارة أن يعتقد فكان الفقر؛ مدقعي عىل وإنما — عامًة يزدريهم كان

املجتمع. رشائح أدنى يف يندرجون الذين أولئك وخصوًصا للجميع،
الرضورية األساسية واملؤسسات للمبادئ واضًحا تحليًال سميث عمل لنا يقدِّم وبذلك،
التي والواضحة» «البسيطة املنظومة إطار هما والعدل القانون فسيادة ؛ حرٍّ مجتمع لدعم
تطور يؤدي بينما بأكملها، البرشية منها تنتفع التي الطبيعية الحرية لها وفًقا تعمل

وتعزيزه. اإلنساني املجتمع حياة دعم إىل املشرتكة األخالقية املمارسات
غري عواقب طريق عن االجتماعي التطور فكرة أعم بشكل أو — الخفية اليد فكرة إن
فإدراك اليوم. عاملنا إىل ووصل سميث لنا خلَّفه الذي األسايس اإلرث تمثِّل — مقصودة
— سميث صديق فريجسون آدم الحظ كما — البرشية اإلنجازات أهم من العديد أن
وهذه جميًعا. لنا جوهري درس هو إنما البرشي، التصميم ال البرشي، للفعل نتائج هي
ينظمون الذين النظام» «رجال يف العميق تشككه إىل سميث قادت التي هي املالحظة

نبيلة. غايات تحقيق سبيل يف البرشية
األيديولوجي تعجُرف فخ يف بسهولة فكره يقع لم إذ واعيًا؛ عمليٍّا رجًال سميث كان
أفكاره كانت حيث راديكاليٍّا؛ مفكًرا يُعتَرب أالَّ يجب سميث أن يعني ال هذا لكن السيايس،
هو به تُوَصف ما أفضل سياسية، نظرة إىل تشري فإنها أيامنا، يف أما عرصه، يف ثورية
يف املستقرة الفرضيات من العديد تتحدى ألنها ثورية تبقى لكنها وليربالية، إنسانية أنها
كتابات قرءوا قد عرصنا يف السياسيني من املزيد كان لو وربما السياسية. الطبقة أوساط
إىل املستندة السديدة النصائح مصافِّ إىل ثوريٍّا منها يبدو ما النتقل وفهموها، سميث

بحق. هي وهكذا الحقائق،
الوسط يف مثمرة بمرحلة تمر سميث آلدم الجادة الدراسة أن يف أحد يشك يكاد ال
أنحاء شتى يف الجامعيون الطلبة أكمل و٢٠٠٤، ٢٠٠٢ عاَمي بني الفرتة ففي األكاديمي؛
من مؤلَّف دويل مجتمع إىل هؤالء لينضم عنه، دكتوراه رسالة عرشة أربع من أكثر العالم
«دراسة نرش أن كما األكاديمية. التخصصات امتداد عىل سميث آدم بدراسة املختصني
أخرى شهادة يُعتَرب الدولية» سميث آدم «مؤسسة جانب من سنويٍّا سميث» آدم عن نقدية

سميث. بأعمال الشديد األكاديمي االهتمام عىل
الباحثني من مبرش مجتمع أيًضا هناك سميث، آدم بدراسة املختصني إىل وإضافًة
نطاقها اتساع عىل ليعملوا مالحظاته ألهمتْهم من أمام فسيح مجال وهناك ألهمهم، الذين
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مذهٍل» نحٍو عىل «املعارصة سميث بنظرية االهتمام حاليٍّا يتزايد كما الخاصة. أعمالهم يف
يف البحث عىل ابتكره الذي االجتماعي األخالق نفس علم يشجع كما بالعلوم، الخاصة
فال الجمال، وعلم اللغة حول نظرياته أما التطوري. النفس علم هو جديد فرعي تخصص
للباحثني. خصوبة أكثر أرضية تقدِّم أنها من الرغم عىل والدراسة، البحث إىل تفتقر تزال
واسع فكريٍّا تراثًا لنا ترك سميث فإن الكتاب، هذا يف باقتدار باتلر دكتور أشار وكما
سميث أفكار عليه تنطوي ما وباستكشاف مكتمل، غري تراثًا أيًضا لنا ترك لكنه النطاق،
الحياة. مدى يظل أن يمكن ومثري ثري بحثي مرشوع لدينا يتوافر ضمنية، معاٍن من

تشكيل يف شخصيٍّا أسهم وقد الكتابات، من ا جدٍّ ثريٍّا تراثًا سميث آدم لنا ترك لقد
ولذا العالم؛ لفهم الفكرية األدوات لنا قدَّم رمز أنه كما حاليٍّا، فيه نعيش الذي العالم
إن — شأنه من أمر وهذا أوضح. فهًما تُفَهم وأن أوسع، نطاق عىل كتاباته تُقَرأ أن يجب
ساعدت كما تماًما عاملنا، تنوير يف ألفكاره امللهمة القوة مساعدة إىل يؤدي أن — حدث

فيه. عاش الذي العرص تنوير يف الكاشفة أفكاره
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