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  :تم�يد

�فح�� ��س�ًيا. �الع�د �حديث �أ�اديميا �تخصصا ��ناك���عت����قتصاد �يكن �لم �العشر�ن، �القرن أوائل

�الشمالية،� �وأمر��ا �أورو�ا ��� �القائمة �ا��امعات ��� �املتخصص�ن) �(�ساتذة �الكرا��� �من �قليل �عدد سوى

ومعظم�ا�����ليات�القانون�أو�الفلسفة.�و���الف��ة�املضطر�ة�ب�ن�ا��ر��ن�العامليت�ن،�عندما�احتدم��نكماش�

يم����العديد�من�البلدان،�ازداد���تمام�العام�باالقتصاد��ش�ل�كب��.�لكن�والت��م�املفرط�والكساد�العظ

�ما� �منذ �الثانية، �العاملية �ا��رب �إال��عد �يأت �لم �واسع �نطاق �ع�� �ومدروًسا �بارًزا �تخصًصا �باعتباره اخ��اقھ

  يقرب�من�سبع�ن�عاًما.

بكث��.�يمكن�العثور�ع���الكتابات�املبكرة��بتقاليد�أطول �التفك����قتصاديمن�ناحية�أخرى،�يتمتع�

حول��سواق�واملال�والقضايا��قتصادية��خرى����مختلف�الكتب،�مثل�كتب�الفلسفة�اليونانية�القديمة�

و���مناطق�العصور�الوسطى.�رافق�صعود�الدول�الوطنية����القرن�ن�السادس�عشر�إ���الثامن�عشر�ان�شار�

سات�الصناعية،�وال���ال�يزال��عض�ا�ي��دد����املناقشات�ا��ديثة�حول�العوملة.�اس��اتيجيات�التجارة�والسيا

� �ب�ن �القرن �أسس��1870و��1770ان �من �العديد �وضع �تم �حيث �للتفك����قتصادي، �و�العصر�الكالسي�ي

�التاسع�ع ����أواخر�القرن �تم�تطو�ر�ا �ا��ديدة�ال�� �ال�تزال�النظرة�الكالسيكية �ا��ديث. شر�علم��قتصاد

  ��يمن�ع���البحث�والتدر�س��قتصادي�ن�ا��الي�ن.

�املجالت� �ع�� �سر�عة �نظرة �و�إلقاء �يتغ��. �للتفك����قتصادي �العام �النمط �بدأ �ا��رب ��عد لكن

���� �الصارم �بالتفك���الرس�� �ا��اضر�بقوة �الوقت �يتم����� ��قتصاد �علم �فإن �الرائدة، �املدرسية والكتب

يد�الك���لتفاعل�السوق�وتأث��ات�تداب���السياسة�من�حيث��قتصاد�القيا����أو�النماذج�الر�اضية،�و�التحد

��جتماعية،� �العلوم �كف��ياء �اعتبار�تخصص�م �إ�� ��قتصادي�ن �من �العديد �يميل �التجارب. �أو�ح�� املحا�اة

امة.�عند�و�سعون�جا�دين�الشتقاق�تفس��ات�للظوا�ر�ال���يمكن�مالحظ��ا�من�مجموعة�دنيا�من�املبادئ�الع

�"�ندسة� �أنھ �ع�� �عمل�م �وصف ��� �أيًضا �يرغبون �فإ��م �لنماذج�م، �كنتائج �محددة �سياسات تصميم

  اجتماعية".

� �نحو�التقدم، �واملوجھ �الصارم �النظام ��ذا �مثل ��� �التفك���فيما �تار�خ �استخدام �يكون �أن يمكن

إن�الداللة�الوا��ة�ع����الية؟أل�س��ل�ما��و�جدير�باملعرفة�مجسد����حالة��ذا�العلم�ا����قتصادي؟

أن�التار�خ�ال�يزال�م�ًما�لالقتصادي�ن�املعاصر�ن��و��ستخدام�املتكرر�الذي�يقومون�بھ�ملثل��ذه�العالمات،�

ع���س�يل�املثال،�الكالسيكية�ا��ديثة،�أو�الكي��ية�ا��ديدة،�أو�الشومبي��ية�ا��ديثة،�لتمي���عناصر�التقاليد�

�أل  �نظًرا �نظر�ا��م. ��ف�ار�و�ساليب��� �من �مجموعات ��ش���إ�� �مختصرة ��عب��ات �عن �عبارة �ال�سميات ن
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��عض� �ع�� �ا��صول ��� ��ساعد �فإ��ا �واملتكررة، �العميقة �ا��الفية �املسائل �من �ت�ون �ما �غالًبا �وال�� املم��ة،

��ش �ال�سميات، �استخدام �دون �الغالب ��� �السابقة. �الفكر�ة �واملدارس �املفكر�ن ���ؤالء ���السياسيون�املعرفة

�مرة�أخرى،�تقييم�نقاط� �صواب�أو�خطأ. �القدماء،�سواء�أ�انوا�ع�� �إ���أف�ار��قتصادي�ن العصر�ون�أيًضا

  القوة�والضعف����تلك��ف�ار�يمكن�أن��ساعد����وضع�ا����سياق�ا.

ة�بالتا���يمكن�استخدام�تار�خ�التفك����قتصادي�كخر�طة�أو�منظر�طبي���توجد�فيھ�مدارس�فكر�

�وا��ة� �يوفر�رؤ�ة �مما �بارز، �م�ان ��� �حالًيا �املسيطرة �املدارس �أحدث �تقع �قد �مختلفة، �أماكن ��� مختلفة

ألجزاء�كب��ة�من��رض�من�مستوى�عاٍل.�ولكن�من�أجل�ا��صول�ع���رؤ�ة��املة،�قد�يتع�ن�ع���املرء�ت�بع�

ة�ع��ا.�عالوة�ع���ذلك،�قد��ساعد�طرق�العودة�إ���املدارس�الفكر�ة�القديمة�ال����عطي�وج�ات�نظر�مختلف

تار�خ�الفكر��قتصادي����إيجاد�مف��ق�طرق��ان�من�املمكن�(وال�يزال�من�املمكن)�اتباعھ.�و�التا���قد�يوفر�

  �عض�التوجيھ،�ل�س�فقط�حول��ف�ار�البديلة�للما���،�ولكن�أيًضا�للتوج�ات�الواعدة�للبحث����املستقبل.

�ش �ع�� �املطبوعة ��ذه �تقديم ����تم �مش��ك �جذع �الثانية �السنة �لطلبة �الدروس �من �مجموعة �ل

�والبحث� �العا�� �التعليم �وزارة �قبل �املسطر�من �ال��نامج �وفق �و�� �الفارطة، �السنوات ��� ��قتصادية العلوم

�اعتبار�ا� �يمكن �بل �املادة، �ملحتوى �تماما �أو�الشاملة �ا��صر�ة �العلمية �املادة �ال��ش�ل �ف�� �وعليھ � العل��،

  لباحث�����ذا�الفرع�من�العلوم،�وكم��ص�وج���لتطورات�الفكر��قتصادي�ع���العصور.كدليل�ل

�من��انتظمت �انتقاؤ�ا �تم �ال�� ��ف�ار��قتصادية �من �انطالقا �عشر�فصال، �أحد ��� �املطبوعة �ذه

�ا �بداية ��� �البدائية �ا��ياة �مع �توافقت �ال�� �باألف�ار��قتصادية �مرورا �القديمة، �ا��ضارات �و���تار�خ لتأر�خ

العصور�الوسطى،�ثم�بداية�تبلور��ف�ار��قتصادية��ش�ل�أك���وضوحا�وتخصصا�بداية�عصر�التجار��ن�(أو�

بداية��ش�ل�الدول�القومية����أور�ا)،�ثم�عصر�الطبيعي�ن�(الذين�يمكن��شارة�إ���أ��م�أول�من�وضع�اسس�

الكالسيك�بقيادة�آدم�سميث،�وصوال�إ���مختلف�علم��قتصاد�السيا���)،�والذي�ي�سب����واقع��مر�إ���

�مواضيع� �مختلف ��� �دراس��ا �تتم �وال�� ��خ��ة، �القرون �مفكرو �إل��ا �توصل �ال�� ��قتصادية النظر�ات

  وتخصصات�العلوم��قتصادية.

  الفكر��قتصاديمف�وم� -1

مف�وم�الفكر��قتصادي�البد�من�التطرق�إ���كيفية��شوء�الفكر��قتصادي.�و�مكن�القول��من�أجل�تحديد

�نا�بأن�املش�لة��و���ال���واج�ت���سان�منذ�ظ�ور�ع���سطح��رض����م�مة��بقاء�ع���الذات،�وذلك�

سان����صراع�مستمر�مع�املختلفة،�ومن��نا�فقد�دخل����من�خالل�العمل�ع���توف����شباع�الالزم���اجاتھ
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� �من �والتخلص �عل��ا �للتغلب �إلشباع�الب�ئة �الطبيعية �املوارد �استغالل �ع�� �العمل ��ع�� �ذلك �وإن سيطر��ا،

�فإن �ا��ال �و�طبيعة �بوسائل��ا��اجات. �تتمثل �و�ذه �معينة �وطرق �وسائل �اتباع �يتطلب �ا��اجات اشباع

  ���سان�حقيقت�ن:).�ومنذ�ذلك�ا���ن�ادرك���Production Factors(�نتاج

  �و��:�أن�حاجاتھ�متعددة�ومتجددة�وغ���محدودة.

  الثانية:����أن�املوارد��قتصادية�محدودة��س�يا�باملقارنة�مع�ا��اجات.

)،��Economic Problemات�ن�ا��قيقت�ن�تظ�ر�إ���الوجود�ما��عرف�باملش�لة��قتصادية�(ومن�ر�ط�

� �تواجھ �ال�� ��زلية �املش�لة �غ���و�� �وا��اجات �املحدودة �املوارد �ب�ن �املوائمة �بكيفية �واملتعلقة ��سان

املحدودة،�وكذلك�التباين�����راء�والسياسات�ال���تت�نا�ا�املجتمعات�املختلفة����اختيار��سلوب�املناسب�

�واملبادالت �والنقود �فاإلنتاج �حاجا��ا. �أولو�ات �وترت�ب ��قتصادية �املشكالت �و ���ل ��ل�ا�الداخلية ا��ارجية

وموارد�محدودة.�وكذلك�أن�توز�ع�الناتج��متعددةت��تب�ع���وجود�حاجات�ا�سانية��أل��اظوا�ر�اقتصادية،�

القومي�فيما�ب�ن�الذين�اس�موا����انتاجھ�(الطبيعة،�والعمل،�ورأس�املال،�والتنظيم)��و�أيضا�من�الظوا�ر�

  �ة��ل�م��ا�ودوره����بناء�املجتمع�ونموه�السر�ع.�قتصادية�ال���تختلف��ف�ار��قتصادية�حول�أ�مي

وقد�حاول���سان�دائما�ومنذ�القدم�أن�يف�م�القوى�ال���تحكم��ذه�الظوا�ر��قتصادية�والعوامل�

�والظوا�ر��قتصادية� �القوى �يصيغ�العالقة�ب�ن ��عض�ال���ء،�أن ال���تؤثر�ف��ا،�كما�حاول،��عد�أن�تقدم

  ن�ن�علمية�عامة.ش�ل�قوا�ال���تخضع�ل�ا���

وتجدر��شارة�إ���أنھ�من�الطبي���أن�ينعكس�تزايد�ا��اجات�وتنوع�ا�ع���تطور�وسائل��نتاج�وال���

�واجتماعية.� �واقتصادية �سياسية �معينة �ترت�بات ��ذه �وتتطلب �آخر. �عصر�إ�� �من �وتتطور �ت��ايد �أن يتع�ن

ل�افة�العصور�و��ميع�املجتمعات،�بل�إن�وعليھ�فل�س��ناك�نظام�من�وضع���سان�يمكن�أن�ي�ون�صا��ا�

  الفكر��قتصادي�يتطور�و�تغ���مع�تطور�ا��ياة�ال�شر�ة.�النظم��قتصادية�وكذلك

واملقصود�بالفكر��قتصادي��و�الفكر���سا�ي����مجال�ا��ياة��قتصادية،�و�و�الفكر�الذي�يتو���القوان�ن�

النظر�ات�و�ك�شف�القوان�ن��قتصادية�ال���تفسر�وتحكم��ذه�ال���تحكم�الظوا�ر��قتصادية�و�ست�بط�

�املقصود� �فإن ��نا �ومن ��قتصادية. �املشكالت �وحل �تطبيق�ا �أجل �من �السياسات �يضع �وكذلك الظوا�ر،

  �قتصادية.�ا��ياة�ب�الفكر���سا�ي����مجال�قتصادي��و�دراسة�التطور�الذي�يصبتطور�الفكر��
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  عناصر�الفكر��قتصادي -2

  و�غطي�دراسة�الفكر��قتصادي�ثالث�جوانب�أساسية�و��:

 Economic Doctrineاملذ�ب��قتصادي�  - أ

��قتصادية� �ا��ياة �توجيھ �إ�� ���دف �ال�� �ا��كمية �التقديرات �مجموعة ��قتصادي �باملذ�ب يقصد

�أو��خالقية.� �أو�فلسفية �دي�ية �اعتبارات �إ�� ��س�ند �معنية �ترجيحات �بحسب �أو�املرضية �املرغو�ة الوج�ة

ما�ي�ب��،�فاملذ�ب�إذا�ال��وتتج����ذه�ال��جيحات����بيان�ما�يجوز�وما�ال�يجوز�أو�ما��و�حالل�وما��و�حرام،

�(تاجر� �مسرحية �من �يت�� �كما �الر�ا �من �موقف(شكسب��) �ذلك �ال�� �بتوج��ھ، ���تم �إنما يفسر�السلوك

�الناس�من��ذه�املمارسة�بت�شيع�سلوك�املراب�ن.�وقد�جاء�النص�القرآ�ي�بتحر�م� البندقية)�ال���يحاول�ف��ا

� �الناس:( �أذ�ان ��� �صورتھ ��شع �أن ��عد يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه    الذينالر�ا

�(البقرة،الشيطان من المس ذلك بأنهم قـالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم الربا..... (275�.(

�إ��� �وضمائر�م �الناس �أنظار �وتلفت �التوز�ع �سوء �من ����ر �شو) �(برنارد �أعمال �جاءت �املع�� و�نفس

ظيفة�املذ�ب�توج��ية�من�خالل�منظومة�القيم�والتقديرات�ال���يحتكم�إل��ا�الناس،�و�و�آثاره...و�كذا�إذا�فو 

  .��Normativeتم�بماذا�ي�ب���أن�ي�ون�عليھ�ا��ال؟�ولذلك�يوصف�باملعيار�ة�

 Economic Analysisالتحليل��قتصادي�  - ب

�والظوا�ر��قت �للسلوك �التفس��ية �املحاوالت �ب�ل ��قتصادي �التحليل �إ���و�تمثل �ف�و��س�� صادية،

الكشف�عن��سباب�ال���تمكن�وراء�الظوا�ر�والسوك�و�س���إ���رصد�العالقات�ب�ن�املتغ��ات��قتصادية،�

  وال�س�ب�إذا��و�جو�ر�التحليل��قتصادي.

وقد�مكنت�امللكة�التفس��ية�للنظر�ة��قتصادية�من�الت�بؤ�ملستقبل�العالقات�ب�ن�املتغ��ات����ضوء�

����عميمات�مشروطة�تصف��تجا�ات�العامة�القوان�ن��قتصادية��طراد�القوان�ن��قتصادية.اف��اض�ا

�والقوان�ن�م��ا�ما��و�ذو�طبيعة�سلوكية�مثل�قانون�الطلب�وم��ا�ما��و�ذو�طبيعة� للسلوك�أو�لردود�الفعل.

نون�ال�سب�املتغ��ة،�لك��ا�ساي�ولوجية�مثل�قانون�تناقص�املنفعة�ا��دية�وم��ا�ما��و�ذو�طبيعة�فنية�مثل�قا

��نا� �ومن �بصدده �أو�حكما �تقديرا �وال��عطي �بھ �ال�تلزم �لك��ا �ي�ون؟ �أن �أو��غلب ��و��ائن �ما إجماال�تصف

  .Positiveتوصف�النظر�ة��قتصادية�باملوضوعية�
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�لمفالعإن�اك�شاف�القوان�ن����أي�حقل�من�حقول�املعرفة��و�الذي�ينقل�تلك�املعرفة�إ���طور�العلمية،�

�الت�بؤ� �من �تمكن �ال�� �املطردة �القوان�ن ��ذه �و�غياب �مطردة، �قوان�ن �تضبط�ا �وم�سقة �محققة �و�معرفة

  املشروط�بمستقبل�الظوا�ر�تفقد�بخالف�الفكر��قتصادي�الذي�الزم�الوجود���سا�ي�ع����رض.

 Economic Policy السياسة��قتصادية�  - ت

اءات�والوسائل�ال����عتمد�ا�السلطة��قتصادية�لتحقيق�تتمثل�السياسة��قتصادية�بمجموعة��جر 

��داف�املرغو�ة،�مثال�ذلك���وء�الدولة�إ���حماية�السوق�املحلية�عن�طر�ق�فرض�ضرائب�جمركية�ع���

  الواردات�ل���يع�املنتجات�الوطنية،�ومثل�فرض�سقوف�سعر�ة�للسلع��ساسية�لدعم�املس��لك�ن,

�ال�يتعارض��وال  �ح�� �رص�ن �نظري �أساس �إ�� �تركن �أن �النجاح، �ل�ا �أر�د �إذا ��قتصادية، �للسياسة بد

�أو� �امليول �عن �املع��ة ��قتصادية �القوان�ن �من ��لزام �سلطة �ل�ا �ج�ات �الصادر�من ��قتصادي ال�شر�ع

�تمثل �املع�� �و��ذا �الظوا�ر��قتصادية. �تجاه �ا��ما���ي �للسلوك �العامة ��قتصادية���تجا�ات السياسة

�من� �بجملة ��قتصادية �ما��ستع�ن�السياسة �من�السلطة����ا��ياة��قتصادية،�وغالبا تدخال�واعيا�و�دفا

�بالسياسة� �السياسة ��ذه ��س�� �وعندئذ �مثال) �النقد �وعرض �سعر�الفائدة �النقدية( ��دوات �مثل �دوات

�الض �مثل �مالية( �أدوات �السلطة ��ستخدم �وعندما �السياسة�النقدية، ��ذه �و�س�� �العام) �و�نفاق رائب

بالسياسة�املالية�و�ناك�السياسة�السعر�ة�ال���تتخذ��سعار�وسيلة�لتدخل�ا,�وقد�نم���أيضا�ب�ن�السياسات�

  �قتصادية�بحسب�القطاعات�فنتحدث�عن�سياسة�زراعية�أو�سياسة�القوة�العاملة�و�كذا.

 



 

 

 

   

 

����الفكر��قتصادي

 ا��ضارات�القديمة�
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  الفكر��قتصادي����ا��ضارات�القديمة

ا��ضارة�بوجھ�عام�النمو�والتقدم،�فإذا�تحدثنا�عن�ا��ضارات�ع���العصور�الزمنية�املختلفة���ع��

فإن�ا��ضارة����تلك�ا��الة�يمكن�أن��ع���عن�النمو�والتقدم�املتم������عصر�زم���مع�ن�و���بقعة�جغرافية�

  معينة�أو����مجتمع�مع�ن.

�ا �إ�� �مع�ن �عصر�ت�سب ��� �ا��ضارة �ما �عادة �فإن �ثم �مم���ومن �نمو�وتقدم �ظ�ر�فيھ �الذي ملجتمع

�ا��ضارة� �ذلك �ع�� �ومثال �الزمن. �من �ا��قبة �نفس ��� �آخر�متواجد �مجتمع �أي ��� �منھ �أع�� و�مستوى

��مثلة� �من �وكذلك �ونمو�ا، �عصر�ظ�ور�ا ��� ���سا�ي �التقدم �بلغھ �ما �أ��� �مثلت �ال�� �القديمة الفرعونية

� �نجد ��خرى �املم��ة �القديمة �ا��ضارات �الب��نطية�ع�� �وا��ضارة � �البابلية �وا��ضارة �الفي�يقية ا��ضارة

�الرومانية� �وا��ضارة ��شور�ة �وا��ضارة �القديمة �الص�نية �وا��ضارة �الفرس �وحضارة �ال�ند وحضارة

وا��ضارة�اليونانية.�و�الرجوع�إ���كتب�ودراسات�تطور�الفكر��قتصادي�من�الناحية�التار�خية،�فإننا�نالحظ�

و�ي�الغر�ي�الوا���تجاه�الفكر�الذي�نبع�من�املناطق��ورو�ية�القديمة�وا��ديثة�فقط،�فال�ن�اد�التح����ور 

القديم�إال�وت�سبھ�إ���الفكر�الروما�ي���قتصادي�ع���ع���أي�من�الدراسات�املعنية�ال���تتحدث�عن�الفكر�

�- صادية�ذات�قيمة�ال�تقل�عنوالفكر�اليونا�ي�متجا�لة�بذلك�حضارات�أخرى�انطوت�بالفعل�ع���أف�ار�اقت

�املدرست�ن� ��ات�ن ��� �أف�ار�اقتصادية �من �ورد �ما �والتطبيقية، �العلمية �وقيم��ا �أ�مي��ا ��� �تفوق �قد �إ��ا بل

��قتصاد� �أن �إ�� �أو�أورو�ي �غ���غر�ي �فكر�اقتصادي �ل�ل �التجا�ل ��ذا ��� �الس�ب �يرجع �وقد التقليديت�ن.

  ع��ف�بھ�وصاحب��شأة.ع���يد�مدارس�أورو�ية�كعلم�م---الوض���

�زمام�السلطة�والنفوذ����العصور�ا��ديثة�فباتت�تتحكم�����ل� ا��ضارة��ورو�ية�ال���انتقل�إل��ا

د�ا�ما�تملكھ�من�اتجا�ات�ومعان�و���نفس�الوقت�ساع���ء�ح���الفكر�ذاتھ�وتوج�ھ�وتصبغھ�بما�تر�د�من�

العصور�ا��ديثة�ع����شو�ھ��ل�ما��و�غ���نفوذ�استعماري�واقتصادي�وسيا����ع���معظم�دول�العالم����

متضمنا��-غر�ي�أو�أورو�ي،�وع���طمس��ل�ما�فيھ�داللة�ع���التقدم����أية�منطقة�أخرى�و���أي�زمان�آخر

�غ����ورو�ية �املناطق ��� �القديم �والسيا��� ��قتصادي �الفكري �إللغاء��- التقدم �مغرضة �محاولة ��� وذلك

ا�ل�س�بأورو�ي�غر�ي�وذلك�بضمان�التبعية�الشاملة��واملطلقة�لعمالق�زائف�ال�و�ة�الفكر�ة�وا��ضار�ة�ل�ل�م

  يتمثل����السيد��بيض��ورو�ي.

�مصيدة� ��� �الوقوع �عن �وترفعا �الشر��، �فكرنا �لصا�� �للتح���العل�� �مثيلة �بوتقة ��� �للوقوع وتجنبا

��قتصادي�ن �املفكر�ن �من �العظ�� �الغالبية �اجتذبت �ال�� �العلمية �املف�التبعية ��و�تاملعاصر�ن �ما �ب�ل ون�ن

��ف�ار  ��عض �باستعراض �الفصل ��ذا ��� �نقوم �فسوف �ا���غر�ي، �ظل ��� �ظ�رت �ال�� ارات�ض�قتصادية
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�اليونانية،� �وا��ضارة �القديمة، �الفرعونية �ا��ضارة �و�� �مم��ة �حضارات �ثالثة �بال��ك���ع�� �وذلك القديمة

�الفك �كنھ ��ستعرض �أن �وقبل �الرومانية، �املذ�ورة�وا��ضارة �الثالث �ا��ضارات � �ظل ��� �العام ر��قتصادي

�أن� �يمكن �ال�� �املم��ة �القديمة �ا��ضارات ��عض �عن �موجزة �صورة ��عرض �نبدأ �أن ��فضل �من �ي�ون فقد

�إ��� ��عينھ �فكري �التجاه �تح��ا �و�قل �وجدية ��ك���عمقا �الدراسات �من �املز�د �إجراء �ع�� �الباحث�ن �ستحث

�ار��قتصادية�ال���يمكن�أن�ت�ون�قد�ظ�رت����أحضان�تلك�ا��ضارات�قد�ي�ون�قد�اشتقاق�املز�د�من��ف

  تم�إغفال�ا�س�وا�أو�عمدا.

 �عض�ا��ضارات�القديمة�صورة�عامة -1

�� ��عت���بداية �الوقت���التار�خ �ذلك �قبل �ما �فإن �ثم �ومن �السالم �عليھ �املسيح �فيھ �ولد �الذي الوقت

�عليھ�السالم�فسوف�نأخذ� �نؤمن�باملسيح �وألننا �"التار�خ"�أو�"�عد�امليالد". �س���قبل�التار�خ�أو��عده��س��

كحد��-عليھ�السالم�–بذلك�التص�يف�مع�دعواتنا�للدراسات��خرى�إ���تحقق�من���ة�بتار�خ�ميالد�املسيح�

�ل�م� �وأن�ياء �رسل �وجود �مع �الوقت �لذلك �سابقة ��شر�ة �حياة �وجود �من �الرغم �ع�� �"التار�خ" �لبداية فاصل

�باملع��� �جميعا �املشار�عل��م �ابرا�يم �مثل �املختلفة �السماو�ة ��ديان �جميع �لدى �و�املقدسة �ال�امة م�ان��م

�وسف...وقبل�م�التار�خ�جميع�م�آدم�إليھ�أفضل�الصالة�وأز�ى�السالم،�واسماعيل�ومن�العصور�املم��ة�قبل�و 

�تم���- آنفا �العصر�ا���ري�القديم�(حيث��- بدوره�-�و�العصر�ا��ري�الذي بتواجده�ع���مراحل�مختلفة���

�ان���سان��ع�ش�منفردا�أو����جماعات�محدودة�العدد�ولم�يكن����ذلك�الوقت�مجتمعا�أو�منطقة�يقيم�

متفرقة�و�ع�ش�ع���صيد�ا��يوانات�والتقاط�الثمار�واملزروعات�ال��ية).�ف��ا���سان�بل��ان�يقيم����مناطق�

ثم�العصر�ا���ري�املتوسط�(تطور��شاط���سان�إ���صناعة�أس��ة���ر�ة�حيث�بدائية�لصيد�ا��يوان�

�العصر�ا���ري� �ذلك �وت�� �صور�ا). �أ�سط ��� �الزراعة �اح��اف �مع �الر��، �ممارسة �وكذلك �ال���والبحر، من

يث�بدأ���سان�����ستقرار����قرى�صغ��ة�قليلة�من�الس�ان�ومن�يجتمع�ف��ا�ثم�بدأ���سان����ا��ديث(�ح

�املاعز�والبقر� �مثل �ا��يوانات ��عض �است�ناس �جانب �إ�� �وذلك �ما، �نوعا �أك���تقدما ��ش�ل �الزراعة اح��اف

لنحا����(ولقد�استمرت�و�غنام،�كما�ظ�رت��عض�الصناعات�الفخار�ة�ال�سيطة�وت���ذلك�العصر�ا���ري�ا

من�أواخر��لف�السادسة�قبل�امليالد�ح����لف�ا��امسة�قبل�امليالد،�ولقد�تم��ت�تلك�الف��ة�بتقدم�وا���

���ا��ياة�الدي�ية�و�جتماعية�حيث�أصبح���سان�أك���استقرارا����م�ان�إقامتھ�و����شاطھ�الذي�يمارسھ�

�فإن �وا��فر�ة �التار�خية ��بحاث �دلت �الفخار�ة��وكما ��وا�ي �صناعة ��� �مم��ا �تقدما �ش�دت �الف��ة تلك

  املصقولة�و���استخدام�ا���ارة����تبليط�الشوارع�وإقامة�املبا�ي�واملعابد.

  ق.م)�1595-1894الفكر��قتصادي�الباب��(��-�لعراقاحضارات� -2
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�قبل��من �الرا�عة �أواخر��لف ��� �ظ�رت �ال�� �تلك �امليالد �قبل ��عيدة �أزمنة ��� �ظ�رت �ال�� ا��ضارات

امليالد�ح����لف�الثالثة�قبل�امليالد...�وتتم���تلك�ا��ضارة�بالتطور����البناء�والنحت�والكتابة�والعمارة..�ومما�

���خالل�تلك�الف��ة�املبكرة�من�الزمان��تجدر��شارة�إليھ�ونحن�بصدد�التحدث�عن�الفكر��قتصادي،�أنھ

�عن� �إحصائيات �تتضمن �اقتصادية �وثائق �حول �تدور ��انت �مكتو�ة �وجدت �ال�� �املوضوعات �أ�م �أن ث�ت

املعابد�وممتل�ا��ا�من�حقول�وماشية�ودخول�تلك�املعابد�من�املحاصيل�واللبان�واملاشية�وغ���ا��من�البنود�

�املخصص �أيضا �تتضمن ��انت �كما �العالقات��خرى، �ا�ساع �قوة �ث�ت �ولقد �حدة. �ع�� �فرد �ل�ل �اليومية ات

ا��ارجية�أل�ل�العراق�حيث�وجدت��ذه�ا��ضارة�مع�العديد�من�البلدان��خرى�من�مناطق�الشرق��د�ى�

  القديم�مثل�مصر�والسند�وا��ز�رة�العر�ية.

عرفھ�عن�ا��ياة�الفكر�ة�ان�بھ�مؤرخو�ا��ضارات�القديمة�إ���مفارقة�ملفتة�للنظر،�إذ�لوحظ�أن�ما��

بأسباب��ة،�ور�ما�أمكن��عليل��ذه�الظا�رةل��ضارات�الشرقية�إجماال�ال�ي�ناسب�مع���امة�إنجازا��ا�املادي

  متعددة�م��ا:

�إن�  - أ �امليالد. �قبل �الثالثة ��لف �بدايات �ح�� �يمتد �والذي �ع��ا �يفصلنا �الذي �ال��يق �الزم�� البعد

فية��قد�أعيا��ثار��ن�يوغل�ك�ا��ضارات��املسمار�ة�وال��فات�الفكر�ة�لتلانقراض�اللغات�ال���كت�ت���ا�املخل

 ���حل�رموز�ا�وأقام�حاجزا�يحول�دون�التعرف�إ���نتاجا��ا�الفكر�ة.

�إذ  - ب �ا��رب. �ألعمال�الري�وأعمال ��جباري �ا��ضارات��انت�حضارات�فاعلة��التجنيد لوحظ�أن�تلك

�مما�أ�ى�ع���فوائض�الوقت�الذي��ان�يمكن�أن�يكرس� ونابضة�بالفعالية�املدنية�والعسكر�ة�بنفس�الوقت

 لألعمال�الفكر�ة�كما��و�ا��ال�عند�أمم�م��فة��اليونان�كما�سنالحظ�الحقا.

�ع�  - ت �تؤتمن �لم �القديمة �الغرب �حضارات �أن �ذلك �إ�� �أضفنا �كما�فإذا �الشرقية، �ا��ضارات �تركة �

�ذخائر� �الغرب �فيھ �استعاد �الذي �الوقت �ففي �والرومان، �اليونان �ب�تاجات ��سالمية �العر�ية �ا��ضارة فعلت

إرثھ�الفكري�من�ا��ضارة��سالمية�ب�ل�أمانة�لم�يحفظ�لنا�الغر�يون�ش�ئا�من�م��اث�ا��ضارات�الشرقية�

�بابل) �تار�خ �أن( ��علم �أن �و�كفي �سوى��القديمة �منھ �يصلنا �لم �اجراء �ثالثة ��� �(برعشو) �ال�ا�ن �كتبھ الذي

��ائف�معدودة����ح�ن�اس��د��ورو�يون��امل�ترا��م�الفكري�من�مكتبات��ندلس�وصقلية�و�سكندر�ة�

 و�غداد�املأمون.

  نمط��نتاج��سيوي  -2-1

���شط �حكمت �ال�� �البي�ية �ا��صائص �من �مجموعة ��� �الشرقية �ا��ضارات ��قتصادية��ش��ك ة

�ف��ا�عرف�بنمط��نتاج��سيوي،�إذ�يالحظ�أن�طبيعة� القاعدية،�وجعلت�للمؤسسة�السياسية�دورا�مم��ا

املناخ�ا��اف�جعل�الزراعة،�و���ال�شاط��سا����املعيل�للس�ان،��عتمد�ع���منظومات�الري�وتقنياتھ�من�
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م�ان�إنجاز�ا�وال�إدار��ا�إال�من�قبل�الدولة�و�ذا�أ��ار�وسدود�وجداول�وخزانات.�إن��ذه�التقنيات�لم�يكن�باإل 

ما�جعل�الفعالية��ساسية��عتمد�اعتمادا�جذر�ا�ع���الشروط�ال���تؤم��ا�الدولة�للزراعة.�وإ����ذه�ا��قيقة�

  اشار�(حمورا�ي�وسنحار�ب)����ا��طب�ال���دشنوا���ا�مشار�ع�م��روائية.

ومن��نا�برزت�أيضا�م��رات�مركز�ة�الدولة،�فاملص��ة��ومن��نا�برزت�الوظيفة��قتصادية�للدولة،

�تقت���� �كما �و�تكميالتھ �واستحضاراتھ �الري �وألعمال �الفيضانات �ملواج�ة �السلم ��� �ا���ود ��عبئة تقت���

  �عبئة�ا���ود����ا��رب���ماية�أمن�الدولة�تجاه��خطار�ا��ارجية.

�ال  ��و�الزراعة ��سا��� ��قتصادي �ال�شاط �بأن �القول �ش�دت��إن �فقد �أخرى �أ�شطة �وجود ينفي

�املعد�ي� �النقد �عرف �فقد �النقود �وتطور �ازد�ار�التجارة �ش�دت �كما �ا��رف �وتطور ��شوء املراكز�ا��ضر�ة

�استكملت� �و�كذا �التقليدية، �بوظائف�ا �املصرفية �املؤسسة �(بابل) �عرفت �كما �واملس�و�ات، �السبائك �ش�لھ

���حضارات�الشرق�القديم�جملة�عرفت�امللكية�العامة�ممثلة�حركت�التمدن�وتقسيم�العمل��امل�أدوار�ا،�و

�ا��اصة� �امللكية �ع�� �ز�ادة ��ذا �أو�املعبد، �الدي�ية �املؤسسة �أمالك �وكذلك �أو�الفرعون، ��م��اطور بأمالك

�أما�ال��كيب��جتما���فقد�ت�ون��ش�ل�أسا����من�طبق����حرار�الذين�يمل�ون�و�ديرون�ال�شاط� لألحرار.

�و����قتصاد �املدن ��� �(الورش) �ا��رفية �البيوت ��� ��قتصادي �ال�شاط ��� ��شارك �ال�� �العبيد �وطبقة ي

  املزارع�ال���ي��ض���ا�العبيد�بال�شاط�الزرا���سيما�مزارع�املعبد��ذا�ز�ادة�ع���رق�ا��دمة�امل��لية.

  ال��اث�الفكري  -2-2

�ا �(اورنمو) �قانون �مثل �القوان�ن ��عض �القديمة �الشرق �حضارات �(أور�عرفت �ساللة �إ�� ��عود لذي

الثالثة)�وقانون(�لبت�عشتار)،�الذي�ي�ت���إ���ساللة�(ا�سن)�إال�أن�أبرز��ذه�القوان�ن�وأوسع�ا��و�شر�عة�

)�مادة�تطرقت�إ���250(حمورا�ي)�عظيم�ملوك��م��اطور�ة�البابلية�القديمة.�الذي�ضمت�مسأل��ا�الش���ة�(

�و  ��ل�� �ا��ق �مبدأ �حول �دستور�ة �لالل��امات�جوانب �دقيق ��عر�ف �ف��ا �ورد �وكذلك �السلطة تفو�ض

�باألسعار�و�  �ولوائح �والر�ن �البيع �لعقود �ضبط �لوائح�يوا��قوق �ضمت �كما �أسعار�الفائدة. �ف��ا �بما جارات

با��رائم��قتصادية�والعقو�ات�املناسبة.�وانصرفت����جانب�م��ا�إ���تنظيم�رق�الدين�(وتوقيتھ)�كما�أكدت�

�امل �عدم �من�مبدأ �للضعفاء �ت�تصف �وا��ة �أح�ام �وف��ا �ا��اصة. �ا��قوق �استخدام ��� �أو�التعسف ضارة

  �قو�اء�وتمنع�تجاوزات�املراب�ن�وتؤكد�وجوب�الرفق�بالرقيق.

�واملراسالت� �املحاس�ية �و�املس�ندات �والعقودية �القضائية �واللوائح �والنحاسية �ا���ر�ة �النقوش إن

�وا��سابات �وتقار�ر�النجوم �ما��امللكية �لكن �أثب�ت�املسوحات��ثر�ة �كما �م�اتب�مصنفة �قد�ضم��ا الفلكية
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وصلنا�م��ا�ال�يكفي�لت�و�ن�صورة��املة�عن�ا��ياة�الفكر�ة����تلك�ا��ضارات�ت�ناسب�مع�منجزا��ا�املادية�

  البادية�رغم�توا���الزمن.�

  ا��ضارات�الشرقية�مج�ولة�امل�ان�تحديدا -3

� �أن �يمكن �القديمة �ا��ضارات �ال���ومن �القوم �يد �ع�� �قامت �ال�� �الفي�يقية �ا��ضارة نذكر�أيضا

�موط��م��ص��� �الدراسات�التار�خية����تحديد �و�م�الفي�يقيون،�والذين�اختلفت حملت�ا��ضارة�اسمو�م

فم��م�من�ذكر�أن�موط��م��ص����و�دولة�البحر�ن�وم��م�من�قرر�أ��م�من�الشام..�أو�من�ا���شة..�و�كذا�

�حال �أية �ع����وع�� �العر�قة �حضارا��م �ان�شرت �حيث �املتوسط �البحر��بيض �ساحل �ع�� �استقروا فقد

�الباقية� �آثار�ا �زالت�ل�ا �بتأس�س�مدنا�عر�قة�ما �وقاموا �قبل�امليالد املنطقة�املذ�ورة����غضون�اللف��ول

متفرقة،�إ���جانب��ح����ن�مثل�مدينة�"قرطاج"�بالقرب�من�تو�س�ا��الية�ومدنا�أخرى����(لي�يا)�و���مناطق

  تأس�س�العديد�من�املستعمرات�(�ورسي�ا)�و(�صقلية�ومالطة)�و���(مرسيليا)�وغ���ا.

�الرجاء �طر�ق �اك�شفوا �الفي�يقي�ن �أن �التار�خية �فاس�و��وتذكر�الدراسات �يك�شفھ �أن �قبل � الصا��

بنحو�ألفي�عام.�كما�اش��روا�بصناعة�ال��ونز�والعاج�والعظم�والزجاج�و��قمشة،�و�رعوا����صناعة��اما�غد

السفن�وأبدعوا����فن�املالحة�ف�ان�ل�م�باعا�طو�ال����ال�شاط�البحري�والتجاري�و���الكشوفات�ا��غرافية�

  ذات���مية�الك��ى�والش�رة�التار�خية�العر�قة.

�� �خاصة �ش�رة �ل�م �صياغة�و�انت ��� �واستخدام�ا �البحر�ة �القواقع �من �حمراء �مادة �استخراج �

����ة،�ح���أصبح�ذلك�اللون��حمر�لون�الطبقة��رستقراطية�املم���واملفضل��كما�ا��م�أبدعوا����صناعة�

���� �املستعمرات �إ�شاء ��� �الفي�يقيون �توسع �ولقد �الفاخرة. �طعام �وأدوات �الز�نة �وأدوات �املوسيقية �الت

�امليالد� �قبل �العاشر�والثامن �القرن�ن �ب�ن �املتوسط �البحر��بيض �حوض ��� �و�خاصة �ومغار��ا ��رض مشارق

�البحر�املتوسط،�و�ذلك�قد�ت�ون�قد�سبقت�بر�طانيا� �بأ��ا�سيدة�التجارة��� �اش��رت�وق��ا ح���أن�في�يقيا

  لقب.ال���امتلكت�أك���و�أش�ر�أسطول�تجاري�فيما��عد����ا��صول�ع���ذات�ال

مما�يقال�أن�التجار�الفي�يقيون��م�الذين�علموا��مم�القديمة�مثل��م��اطور�ة�اليونانية�ا��روف�

ال��ائية�املصر�ة�يمكن�أن��ش���إ����رتباط�ال�ام�ب�ن�التجارة�ك�شاط�و��ن�الثقافة�كفائدة�يمكن�اك�سا��ا�

الذين�أدخلوا�ال��دي�من�مصر�و�ان�ال��دي��باالحت�اك�عن�طر�ق�ممارسة�ال�شاط�التجاري.�كما�يقال�أ��م��م

  عبارة�عن�نبات��ستخدم����الكتابة�عليھ�و������يل�ا��روف�ال��ائية�وال��الت�ا��سابية�املختلفة.

���� �يتمثل ��ان �الفي�يقية �واملدن �للمستعمرات �الرئ���� �ال�شاط �أن �التار�خية �الكتابات �من و�ت��

�ال �طبقة �و�انت �املال��، �وال�شاط �ا��كم�التجارة �فنون �ع�� �واملدر�ة �ا��اكمة �الطبقة ��� تجار��ثر�اء
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والسياسة�ا��ارجية�والسياسة�املالية،�أما�أ��اب�امل�ن�والصناعات�ف�انوا�يمثلون�الطبقة�املتوسطة�التالية�

لف�للطبقة�العالية�من�التجار،�وتأ�ي��عد�ذلك�الطبقة�الثالثة�والدنيا����ظل�الدولة�الفي�يقية�وال����انت�تتأ

  من�ا��دم�والعبيد.

و�ان�الفي�يقيون��عملون�ع����عظيم�ثروا��م�من�املعادن�النف�سة�خاصة�من�الذ�ب�والفضة�مثل�م�

  ���ذلك�مثل�التجار�ون�الذين�ظ�روا����عصور�الحقة��عد�امليالد�كما�س�ت���فيما��عد.

اره�تواجد����عصور�ومن��ستعراض�املوجز�السابق�يمكن�أن�يت���لنا�أن��قتصاد�ب�شاطھ�و�أف�

أخرى�غ���العصور�الرومانية�واليونانية�ال���ركزت�عل��ا�أضواء�الكتابات�التار�خية����الفكر��قتصادي.�وع���

أية�حال�فإننا�سنقوم����الفصل�التا���بمحاولة�الستعراض�أ�م�ما�وجد�من�مضام�ن�اقتصادية����حضارة�

�وذلك �القديمة �الفرعونية �ا��ضارة ��� ��امة �اليونانية��أخرى �العصور ��� �الفكر��قتصادي �نقدم �أن قبل

  والرومانية�اللتان�ركز�عل��ما�الفكر��قتصادي�املعاصر.

  ا��ضارة�الفرعونية�القديمة -4

ترجع�تلك�ا��ضارة�إ���أك���من�ثالث�آالف�عام�قبل�امليالد�حيث��ان�"فرعون"�يمثل�امللك�الذي�يحكم�

ملختلفة����يد�شاملة�السلطات�الدي�ية�والسلطات�الدنيو�ة.�و�مع���البالد�والذي��ان�يجمع��ل�السلطات�ا

��ل� �يحكم �فرعون �و�ان �أم��، �م��ا ��ل �يكم �منفصلة �إقطاعيات �إ�� �مصر�مقسمة ��انت �فقد أك���تفصيال،

�ع��� �لھ �ال�حدود �وماديا �روحيا �نفوذا �أكسبھ �مما �ذاتھ ��لھ �أو�أنھ �لآللھ �ابنا ��عت���وق��ا �و�ان �قطاعيات

.�و�ان�النظام�السائد����البالد��و�تدخل�الدولة�ال�امل����شؤون��فراد�و���أ�شط��م�املختلفة.�ومن�شعبھ

  أ�م��سس�و�ف�ار��قتصادية�ال���صاحبت�ا��ضارة�الفرعونية�يمكن�أن��عرض���ي:

�حت�ار�املطلق�ل��اكم:�فقد��ان�فرعون�مصر��و�املالك�الوحيد�لألرا����الزراعية�وملا�ت�تجھ��مبدأ -1

من�حص��ا��ساسية�من�املحصول.�وكذلك�فقد��ان�فرعون�يحتكر��ل�املحاجر�ومناجم�الذ�ب�والنحاس����

 ال��راء�الشرقية�و���س�ناء،�وكذا�شق�ال��ع�واملصارف�وتنظيم�الري�وحصص�املاء.

�القر�ة�الت -2 �أسواق ��� �مثال �أسبوع ��ل �دوري ��ش�ل �وتمارس �النطاق �محددة ��انت �الداخلية: جارة

�املصنوعات� �و�عض �ا��ية �وا��يوانات �الغذائية �للمنتجات ��فراد �ي�ن �التبادل �يتم �حيث �املدينة وأسواق

الفيضان،�و�انت�ا��فيفة.�إال�أن�ما�يمكن�أن�يم���تلك��سواق�اعتماد�رواج�ا�أو�كساد�ا�ع���مستوى�مياه�

 تتم�عادة��ش�ل�بدا�ي�و���صورة�مقايضة.

�مصر�ا��ر�ية� -3 �قوة �ع�� �أو�ضعفھ �قوتھ ��� ��عتمد �ا��ارجية �التجارة ��شاط ��ان �ا��ارجية: التجارة

 والسياسية،�كما��انت�تضعف�وتنكمش�مع�ضعف�السلطة�ا��اكمة�أو�ا��يار�ا.
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ات�ال�س�ية�من�فضة�و�خور�وز�ت�وأخشاب�و�وجھ�عام�فقد�تنوعت�التجارة�ا��ارجية�ما�ب�ن�الكمالي

�بصفة� �الدين �ورجال �الغنية �الطبقات �يلزم �مما �ذلك �وغ���ا �وروائح �وعاج �والسفن �والقصور �املعابد لبناء

�املنتجات� �و�عض �واملاشية �و�سماك �وا��يول �و�وا�ي �املوسيقية ��الت �مصر��ستورد ��انت �كما أساسية.

� �املجاورة �والبالد �سور�ا �من �وامل�سوجات��خرى �مصر�بتصدير�ا���� �اش��رت �ب�نما �ا��صوص �وجھ ع��

�الوقت�أسطوال�تجار�ا�كب��ا�يضم� �ذلك �و�وا�ي�والتماثيل�و�ش���كتب�إ���أن�مصر��انت�تمتلك��� الكتانية

  ع����قل�أر�ع�ن�سفينة.

�ف -4 �لصا�� �حصيل��ا �تج�� �أن �ملصر�ع�� �التا�عة ��قاليم �ع�� �الضرائب �فرضت �الضرائب: رعون�نظم

�امللكية"� �ا��زانة �ألرا��� �املراقب�ن �رئ�س "� �عليھ �أطلق �موظف ��عي�ن �تم ��ول �أمنمحات �ع�د �و�� ا��اكم،

وذلك���دف�تحقيق�املعرفة�التامة�بالوضع��قتصادي�للبالد�وعدم�السماح�بما�يطلق�عليھ�باللغة�ا��ديثة�

�ال �املجال ��� �س�ت �ال�� �الفرعونية �القوان�ن �ومن �الضر��� �قد�ال��ر�ب "� �محب �"حور ��شر�ع �أن �نجد ضر���

 تضمن���ي:

�إ���  - أ �النفي �فضال�عن ��نف، �بجدع ��عاقب �للدولة �الضرائب �تحمل �ال�� �للسفن �يتعرض �من ��ل أن

 أماكن�أخرى�خارج�البالد�و�التحديد�إ���"شارو"�ناحية�القنطرة�شرق.

�عل  - ب �ع���سفينة�لتور�د�الضرائب �ا��صول �مواطنا�ال��ستطيع �يجد �موظف ��ل يھ�أن��عمل�ع���إن

 إيجاد�سفينة�لھ.

 إن��ل�من��سرق�سفنا�تحمل�ضرائبا�ل��ر�م�أو�للمعابد�يجدع�أنفھ�و�نفى�إ���"شارو".  - ت

�ما�  - ث �إذا �الضرائب �بمف���� �العقاب �وإنزال �العام �الدخل �ضر�بة �تحصيل ��� ��ب��از�والرشوة معاقبة

 اتفقوا�مع�محص���الضرائب��غية�الكسب�والتالعب.

��ن ��انت �وقد �كثل��ذا، �املصر�ة �للسيادة �ا��اضعة �املناطق �ع�� �تفرض �ال�� �الضرائب �من �أنواع اك

  .ةالضرائب�املحصلة�من��را����النو�ية،�ومن�أنواع�الضرائب�املجبا

الضرائب�ع����را����الزراعية�والضرائب�ع���الدخول،�و�ان��ناك�فردا�يقوم�بدور�املحاسب�باللغة�

أعمال�وما��سلم�من�البضا�ع�وأثما��ا�وم�اس��ا�أو�خسار��ا،�كما�يح���الدارجة،�حيث��ان����ل�ما�يتم�من�

املوا����الذا�بة�إ���املذابح�و���ت�ال�للبيع،�و�كتب�العقود�والوصايا،�و�قدر�ما�يجب�ع���السيد�أن�يؤديھ�من�

  ضر�بة�الدخل،�كما��انت�تفرض�ضرائب�جمركية���ماية�التجارة�املحلية.

�عا �تج�� �الضرائب ��انت �بحصيلة�ولقد ��غص �امللك �خزائن ��انت �فقد �ثم �ومن �عي�ية �صورة ��� دة

�ومن� ��ن. ��و�معتاد �كما �النقود �من �ول�س �ا��وان�ت �و�ضا�ع �ا��قول �ومنتجات �السلع �آالف �من ضرائب
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�أن� �للفرد �يمكن �فرعون �يمتلك�ا �ال�� ��رض �من �فدان ��ل �أن �ضرائب �من �يحصل �ما �قيمة �ع�� �مثلة

  يؤدي�ع��ا�ضر�بة�عي�ية�ت��اوح�ماب�ن�عشر�املحصول�وخمسھ.��ستأجر�ا�لزراع��ا�ع���أن

 النقود،�مرت�النقود����العصر�الفرعو�ي�بمراحل�مختلفة�يمكن�إيجاز�ا������ي: -5

�ومنح��أوال: �والشراء �البيع ��� �املستخدم �البديل ��� �السلع ��انت �بل �نقودا، ��ناك �تكن ��مر�لم �بداية ��

  ����ذه�الدخول�مثال����صورة�خ���أو�خم��ة�أو�حبوب.املوظف�ن�لدخول�م�ف�انوا�يحصلون�ع

�� �أساس�ا�ثانيا: �ع�� �أو�تقيم �توزن ��شياء �قيمة �أصبحت �وان�شار�استخدام�ا �النف�سة �املعادن �ظ�ور �عد

  بوز��ا.�-بدور�ا�-خاصة�ع���أساس�سبائك�الذ�ب�ال���تقدر�قيم��ا

ھ�التحديد����ع�د�يوسف�عليھ�السالم�بدليل�وقد�حدث�ذلك�ع���وج–النقود����ش�ل�درا�م�مس�وكة�ثالثا:�

شروه�بثمن�بخص�درا�ما�معدودة�و�انوا�ف��ا�من�الزا�دين�وقال�الذي�اش��اه�من�مصر�المرأتھ�قولھ��عا��:�(

  ).12ومن�اية��2)�(يوسف:أكرمي�مثواه�ع����أن�ينفعنا�أو�نتخذه�ولدا

و���تلك��يت�ن�الكر�مت�ن�ترى��عض�التفاس���أن�الذي�دفع�تلك�الدرا�م�املس�وكة��م�السيارة�تفس���

(مثلما�ذكر����القرآن�العظيم�البن�كث���و���تفس���ا��الل�ن)،�ب�نما�ذكرت�تفاس���أخرى�أن�الذي�دفع�تلك�

القرآن).�غ���أننا�نميل�إ���التفس���الدرا�م��و�عز�ز�مصر�(مثلما�ذكر��ستاذ�سيد�قطب����تفس��ه����ظالل�

�يوسف�بثمن� �)�عود�ع���من�اش��وا �الذي�اش��اه... الثا�ي�ع���أساس�أن�واو�العطف����قولھ��عا��:(�وقال

�يمكن�أن��ستدل� ��نا ��ية�السابقة�(وشروه�بثمن�بخس�درا�م�معدودة...)�ومن بخس�الذين�أش���إل��م���

�املتطور  �الش�ل ��انت �الدرا�م �أن �يوسف��ع�� �وجود �أيام �الفراعنة �ع�د ��� ��ستخدم ��ان �الذي �النقود من

  عليھ�السالم�(���ع�د��سر).

�التحو�الت� -6 �الكث���من �و�ان �مرتفعة �دجة �إ�� �وارتقى ��شأ �مصر�الفراعنة ��� ��ئتمان :� ��ئتمان نظام

زادت�أ�مية�املعامالت�والص�وك�املكتو�ة�تحل�محل�املقايضة�أو�الدفع�الفوري����الكث���من�املعامالت�ولقد�

�ئتمانية����ذلك�الوقت�ح���أنھ��ان��ناك�كتبة�يقومون�خصيصا�بم�مة�كتابة�الص�وك��ئتمانية�املتعلقة�

 باملتعامل�ن.

�الع�د� -7 �مصر��� ��� �السائدة ��قتصادية ���شطة �ب�ن �رئ�سيا �م�انا �تحتل �الزراعة ��انت الزراعة:

ن�ج�دا�أقل����الوراعة�لوجود�النيل�الذي�يوفر�عل��م�مؤونة�تحطيم�الفرعو�ي�غ���أن�املزارع�ن��انوا�يبذلو 

أخاديد��رض�باملحار�ث�أو�عزق�ا�أو�القيام�بأعمال�أخرى�يضطر�املزارعون�����را����البعيدة�عن�النيل�إ���

�إنتاج� �من �كب��ا �جزءا �يقدم �أن �عليھ �كرقيق ��رض ��� ��عمل ��ان �املزارع �أن �يالحظ �غ���أن ���ا. �إ���القيام ا
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صاحب��رض�من�الطبقة�ا��اكمة�أو�من�ا���ش�أو�من�رجال�الدين،�إى�جانب�دفع�ضرائب�عي�ية��انت�

 تتفاوت�من�عصر�إ���آخر.

وإ���جانب�فالحة��رض��ان�املزارعون�القدماء����مصر�يقومون�بأ�شطة�أخرى�مثل�تر�ية�ا��يوانات�و�ش�يد�

  ��رامات�و�ب�ية�والقصور.

الصناعة�املصر�ة�القديمة�����عض�املجاالت�تقدما��ائال�يفوق�����عض��حيان��الصناعة،�تقدمت -8

�ف��ا� �تفوقت �ال�� �الصناعات �أ�م �ومن �أيضا. �العال�� �املستوى �ع�� �بل �مصر�وحد�ا ��� �ل�س �ا��ا�� مستواه

�من� �نماذج �ع�� �ع���املنقبون �ولقد �التعدين. �وصناعة �امل�سوجان �وصناعة �التحنيط �صناعة �آنذاك مص

 وجات�كتانية�يقدر�عمر�ا�بأر�عة�آالف�عاما.م�س

�ما� -9 ��ل �وعن �بل �الرومان �و�� �اليونان ��� �عرف �ما ��ل �عن �املصر��ن �عند �ير�� �ال�ندسة �فن ��ان كما

�واملعمار�ة� �ال�ندسية ��نجازات �ع�� ��مثلة �ومن �املعاصر. �ال�ند��� �الفن ��� �العصري �مظا�ر�الر�� ش�دتھ

رة�العصر�ا��ديث��ن�مضا�ا��ا،�وكذلك�من��عمال�العظيمة�وق��ا�ما�العمالقة���رامات�ال������ز�عباق

�ماء� �ف��ا �ليجمع �مور��س �بح��ة �حول �ميال �وعشرون �سبعة �طولھ �سورا �شيد �حيث �بھ""سنوسر�ت" قام

�من�اصالح� �الفيوم�بحيث�تمكن��عملھ��ذا �صا��ة��25000منخفض �من�قبل�منافع�فأصبحت ��انت فدانا

 لك�البح��ة�خزانا�واسعا�ملاء�الري.�للزراعة�كما�أنھ�جعل�من�ت

�الصناع� ��ؤالء �معظم ��ان �ولقد �خاصة، �طبقة �يؤلفون ��انوا �صناعة ��ل ��� �العامل�ن �أن �و�الحظ �ذا

  �حرار�وقلة�م��م��انوا�من�العبيد.

�و�اختالف� -10 �ل�ا �املستخدمة �الطبقة �باختالف ��نتقال �وسائل �اختلفت �واملواصالت، �النقل وسائل

�وجھ�عام��ان�يدر�استخدام��الت����أغراض�النقل�و�دال�من��ذا��ان��ستعان�باملج�ود�ال���ء�املنقول،�و 

العض���لتوفره�بك��ة�ولرخص�ثمنھ�أيضا.�فع���س�يل�املثال��انت�ا���ارة�ال��مة�تنقل�بجر�ا�ع���عروق�

�ا� �استخدم �ثم �البضا�ع �ينقلون �ا��مالون �و�ان �العبيد. ��م �يجر�ا �من �و�ان �بال��م �ا��شب �م���من

�للنقل� ��وسائل ��ستخدم �سفنا ��ناك �و�انت (� �مصر�ا��ديثة ��� ��ن �يحدث �مثلما )� �نقل�ما ��� وا��يول

 واملواصالت�البحر�ة.�

أما�عن��نتقال�ال��ي�فالفق���ي�نقلون�س��ا�ع����قدام�أو�ع���ا��م���ب�نما��غنياء�يركبون�ال�وادج�

  عر�ات�يقع�ثقل�ا��لھ�أمام�محور�ال��ل.ال���يحمل�ا�العبيد�ثم�تطور��مر�إ���ر�وب�

� ��تصال �وسائل �إال�أن �منتظما �بر�دا �مصر�الفرعونية ��� ��ذا- و�ان ��انت��-مع �فقد �مس��ة �تكن لم

الذي�–الطرق�قليلة�وغ���مم�دة�فيما�عدا�الطر�ق�ا���ري�املمتد�من���ر�الفرات�مارا��غزة.�و�ان�التواء�النيل�
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قتئذ�يضاعف��عد�املسافة�ب�ن�املدن�املختلفة�و�التا���يز�د�من�صعو�ة�و �–�ان�يمثل�أ�م�وسائل��تصال�

  عملية��تصال�فيما�بي��ا.

�ا��طة� -11 �من�أبرز��مثلة�وأش�ر�ا�ع����طالق�ع���معا��ة�املشكالت�و�زمات�الصعبة التخطيط:

صري�لف��ة�طو�لة�املحكمة�ال���عرض�ا�يوسف�عليھ�السالم���ل�مش�لة�ا��دب�ال����انت�تنذر��قتصاد�امل

�أ��ا� �(يوسف ��عا��: �قال �حيث �يوسف �سورة �من �الكر�مة ��يات ��� �ورد �كما �وذلك �سنوات �سبع �إ�� ستمتد

الصديق�أفتنا����سبع�بقرات�سمان�يأ�ل�ن�سبع���اف�وسبع�س�بالت�خضر�وأخرى�يا�سات�لع���أرجع�إ���

ه����س�بلھ�إال�قليال�مما�تأ�لون،�ثم�الناس�لعل�م��علمون،�قال�تزرعون�سبع�سن�ن�دأبا�فما�حصدتم�فذرو 

��غاث� �عام �ذلك ��عد �يأ�ي �ثم �تحصنون، �إال�قليال�مما �ل�ن �قدم��م �ما �يأ�لن �شداد �سبع �ذلك ��عد �من يأ�ي

 ).93-64الناس�وفيھ��عصرون.�(يوسف:�

فتلك�ا��طة�النا��ة�قدم�ا�يوسف�عليھ�السالم�للتغلب�ع���جدب�ونقص�����رض�حيث��ان�موجز�

� �ا��طة �منھ�تلك �بقدر�ا��اجة �و�س��الك �اقتطف) �إذا �ال�يفسد �(ح�� �س�بلھ ��� �وادخاره �ا��صاد �و�ترك

�السنابل� �الثمر�ع�� �املدخر�من �من �فيحسب �والقحط �ا��دب �سن�ن ��� �أما �ا��صو�ة، �وقت ��� �وذلك فقط

  قليال�قليال�وفقا�ل��اجة�ح���يكفي�ذلك�املدخر�من�الثمر����ف��ات�القحط.

رة��نا�إ���تلك�ا��طة�املحكمة����نوع�من�الو����ل���ليوسف�عليھ�السالم�ومنية�غ���أنھ�تجدر��شا

أن�يرا�ا�وق��ا�فرعون�مصر�أو�ملك�ا�ح���تكتمل��-��كمة�ال��علم�ا�إال��و–ع���رؤ�ة�أراد�هللا�العليم�ا��كيم�

ھ�من�ذبك�ا��انب�القصة�املعنية�ع���نحو�الذي�أو��ھ�القرآن�الكر�م.�و�ناء�عليھ،�فإن�ما�نود�أن�نو��

من�قصة�يوسف�عليھ�السالم��و�أنھ��ان��ناك�نوع�من�التخطيط�املطبق��ش�ل�عل���دقيق�ومت�امل�وح���

إن�اعت���ذلك�وحيا�إل�يا�فما�من�شك�أن��ل�ما�يفعلھ���سان�وما�يتعلمھ�إنما��و�بالفعل�وحيا�من�هللا�أو�

ديث�وصا�عھ�فيجب�أن�نتذكر�أن�هللا�سبحانھ�و�عا����علم�منھ�وإذا�اد���داع�أن���سان��و�واضع�العلم�ا��

  �و�صا�ع��ذا���سان�ووا�بھ�تلك�املقدرة�ع���التعلم.

�اقتصادية�ال�تخفي����العصور�الفرعونية�القديمة،�وأن�مصر���� ��ناك�أ�عادا �تقدم�أن �مما ونخلص

مثل�ا����ذلك�مثل��ف�ار��-ع�ود�ا�التار�خية�القديمة�قد�انطوت�ع���الكث���من��ف�ار��قتصادية�غ���أ��ا

لم�تكن�مقصودة�أن�ت�ون�–بل�وح���وقت�قر�ب�كما�س��ى�فيما��عد��–�قتصادية����العصور�القديمة�

أف�ار�اقتصادية�أو�أ�شطة�"اقتصادية"��ش�ل�ي�ون�مدرسة�فكر�ة�اقتصادية�مستقلة،�ومع��ذا�فإنھ�يالحظ�

أن��ناك�العديد�من�الفكر��قتصادي����تلك�العصور�الفرعونية�القديمة�ما�يمكن��ستفادة�منھ����العصر�

الناحية�التطبيقية�أيضا�مثلما�نجد����القوان�ن�املتعلقة��ا��ديث�فقط����مجال�العلم���ادي���فقط�بل�من
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بالضرائب�ال���أو��نا�ا����جزء�سابق�من�الفصل�ا��ا��.�ولعل�املز�د�من�ال��اجم�ألوراق�ال��دي�ومز�د�من�

�إ��� �تضيف �ال�� ��ف�ار�وا��قائق �من �باملز�د �لنا �تأ�ي ��ثار�القديمة �من �وغ���ا �لآلثار�الفرعونية التنقيب

 قتصاد�ا��ديث�علما�و�شاطا�وفكرا�وسلو�ا�العديد�والعديد.�

 



 

 

 

   

 

الفكر��قتصادي����

املجتمعات�الغر�ية�القديمة�

  والعصر�الوسيط����أور�ا
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I. الفكر��قتصادي�عند��غر�ق  

�املبكر��جاء �امل���� �يظ�ر�التطور �حيث ��ف�ار، �تطور ��� �متأخرا �البحتة ��قتصادية �باألمور ��تمام

�القرن� ���اية ��� �التوز�ع �وأس�م �والطلب، �العرض �قانون �العمل، �املال، �رأس �السعر، �القيمة، �مثل ملفا�يم

 السا�ع�عشر�و�داية�القرن�الثامن�عشر.

�
ً
�طو�ال �وقًتا ��قتصاد �استغرق �جميع�ملاذا �ع�� �أل�س �والتعلم؟ �للبحث �رس�� �كمن�� �يتطور ح��

�يمكن� �املش�ود، �تطور�م �ضوء ��� �ثمار�إنتاج�ا؟ ��س��لك �ثم ��نتاج �غلة �وتوزع �وت�بادل �ت�تج �أن املجتمعات

للمرء�أن�يتوقع��ش�ل�معقول�أن�يفكر�اليونانيون�����عض��ذه�العالقات��ساسية.�و�املثل،�فإن�حقيقة�أن�

ثل��ذا�الدور�ال�ام����ا��ياة�اليونانية��ان�يجب�أن�تقدم��عض�التفس���لكيفية�تمك��ا�من�الدولة�لعبت�م

 ا��فاظ�ع���نفس�ا�من�خالل�فرض�الضرائب�وإدارة�إيرادا��ا.

�مع� �املش�لة، �الفائدة. �وأخذ �و�ر�اح ��رض �ملكية �مثل �اقتصادية �قضايا ��� �نظر��غر�ق لإلنصاف،

�ي �لم ����اص ��ؤالء �فإن �س�يل�ذلك، �ع�� ��سرعة. �تجا�ل�م �وتم �شاملة �بطر�قة �البحث �من �حق�م أخذوا

املثال،�رفض�أرسطو�فعلًيا�فكرة��ر�اح،�ب��ة�أن�املال�ع���عكس��نتاج�قاحل�وأن�املال�ال�يولد�املال،��ان�

�غ ��ان �الر�ح �أجل �من �املال �مقابل �السلع �تبادل �ولكن �طبيعًيا، �أمًرا �الضرورة ��س�ب �بأخرى �سلعة ���تبادل

طبي��،�كما�رفض�قبض�الفائدة�ع���أساس��خالق.�املش�لة����موقف�أرسطو�بطبيعة�ا��ال��و�أنھ��ان�

�مفيدة� �امل�اسب �ت�ون �قد �أو�املس�ثمر�حيث �املقاول �منظور �من �ول�س �بحت �مس��لك �من ��موال ينظر�إ��

  نصاف.للطرف�ن؛�حيث�يولد�املال�املال،�و�مكن�ت��ير�دفع�الفائدة�للمقرض�من�حيث�� 

ولكن��ل��ان��ناك����ء�وجب�ع���اليوناني�ن�أن�يقولوه��شأن�عنصر�العمل؟����الواقع�لم�يتطلب�

 ت�و�ن��قتصاد�اليونا�ي�القديم�دراسة�مكثفة�للعمل.�و�ال�سبة�لألجور�كما��عت���ا�اليوم��انت�غ���موجودة.

القة�السيد�وا��ادم.����الواقع��ان�خالل��ذه��وقات�املبكرة،��انت�العالقة�ب�ن�املالك�والعامل����ع

�قتصاد��عتمد�ع���عمل�العبيد،�حيث�يمثل�العبد�ش�ًئا�ول�س���ًصا،�ولم�يكن�بوسعھ�أن�يطالب�قانونيا�

�نفس� �تقديم �و�مكن �العمل، �بتطو�ر�نظر�ة �اليونانيون �يقوم �أن �لتوقع �س�ب �ال�يوجد �و�التا�� �يكسبھ؛ بما

يون�نظر�ة�الر�ع،�حيث�لم�تكن��رض�مملوكة�ألفراد�بل��انت�مملوكة�ا���ة�لتوضيح�ملاذا�لم�يطور�اليونان

�القضايا� �من �وغ���ا �القضايا ���ذه ���تمام ��فتقار�إ�� ��ذا �ولف�م �ألف�ار�أفالطون، �وفًقا �مش��ك، �ش�ل

 �قتصادية�يجب�علينا�فحص�التفك���اليونا�ي�املبكر����املواضيع��جتماعية.

���أنھ�تا�ع�للدولة�ال���يمكن�من�خالل�ا�تطو�ر�طبيعتھ.����املقابل��ان�ال�بد�تصور�اليونانيون�الفرد�ع

�ولكن�فقط�كمالك� �ولم�ُينظر�إ���املواطن�ع���أنھ�منتج، �ج�وده�لصيانة�وخدمة�الدولة، من�تكر�س�جميع
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�من �بل �ت�يح�ا، �ال�� �املتعة �أجل �أو�من �مص����ا �أجل �من �ال��وة �تقدير��ذه �يتم �لم �املادية، أجل��لل��وة

��داف��خالقية�السامية�واملصا���العامة�العليا�ال���يمكن�أن�توجھ�إل��ا،�لذا�فإن�الدولة�تمتلك�وتمارس�

�العمل� �جعل �أجل �من ��قتصادية، �ذلك ��� �بما ��جتماعية، �ا��ياة �مجاالت �من �مجال ��ل �ع�� السلطة

  الفردي�م���ًما�مع�خ���ا��ميع.

 Xenophonز�نوفون� -1

قبل�امليالد)،�و�و�تلميذ��354-426ظ�ور�مصط���"�قتصاد"،�إ���ز�نوفون�(حوا����عود�الفضل����

�متنوع� �عمل �ضمن �عقار�زرا�� �الستغالل �ز�نوفون �تقاعد �سبارتا �خدمة ��� �كجندي �خدم �أن ��عد سقراط،

�إدارة� �معا�دات �و�موجب �والدخل. ��قتصاد �ذلك ��� �بما �تجار�ھ، �من �كتب �أر�عة �استخالص �يتم للغاية،

�دارة)،�وتم��nomosامل��ل)�و(��oikosل�ات��ذه،�فإن�مصط���"�قتصاد"،�و�و�مصط���مشتق�من�(�املمت

م�تما�فقط�بإدارة�املناطق�الر�فية،�و�كتفي��Xenophonاخ��الھ����قواعد��دارة�املحلية�ا��يدة،�وقد��ان�

  بدقة�بإبراز�أ�مية�الزراعة����إنتاج�ال��وة.

�أفال  �مثالية �من �النقيض �وع�� �ز�نوفون �نظام �فإن ����Xenophonطون، �تحديده �تم �الذي ،

"� �العبودية�Oeconomicusأو�ونومي�وس �بمؤسسة �أيًضا �ف�و��ع��ف �ذلك �ومع �ما، �حد �إ��
ً

�أك���اعتد� ،"

و�و����بتوظيف�العبيد�من�قبل�الدولة�للعمل����املناجم��وسيلة�لز�ادة�إيرادا��ا،�باإلضافة�إ���ذلك�يو����

  يد�باستمرار�من�خالل�عمليات�شراء�جديدة�من�م�اسب�مؤسسات�الدولة.بز�ادة�عدد�العب

  Platoأفالطون� -2

قبل�امليالد)�أك����348- �428عت���أف�ار�أفالطون��قتصادية�(أرسطوقل�س،�املعروف�باسم�أفالطون�

 فلسفية�من�حيث�النطاق.

�مثالية� �مدينة �ي�ون �أن �يمكن �ما �ترت�ب �حول �ا��م�ور�ة، ��� ��و�ا��ال �كما ��ساؤل، �مسألة إ��ا

�"جماعية"� �سيطرة �ذلك �يتطلب ��قتصادية، �باملسائل �يتعلق �وفيما �أفالطون، �ذ�ن ��� �ومتناغمة) (منظمة

�أ�� �ع�� �رؤ���ا �أرادوا �البعض �أن �درجة �إ�� ��قتصادية، �والعالقات �املمارسات �ع�� �من�صارمة �لش�ل �نداء ا

مواطنا،�حيث�ال�يتم�إلغاء�الفئات��جتماعية،��5040أش�ال�"الشيوعية".�ينطبق��ذا�النظام�ع���مجتمع�من�

ولكن�ع���أساس��ختيار�ول�س�ع���امل��اث.�يجب�أن�ي�ون�تقسيم�العمل�ب�ن��ذه�الفئات�صارما�للغاية:����

الذين�يحكمون�املدينة�(ال���يجب�أن�ت�ون�مو�ب��ا����اما��ع���توفر�"طبق��"�الذ�ب�والفضة�ع���التوا���

� �ا��كمة) ��� �����واملحار�ون الرئ�سية �الرئ�سية �مو�ب��م �ت�ون �أن �يجب �(الذين �ع��ا �يدافعون الذين

ال��اعة).�و���مقابل��ذه�املسؤوليات�البارزة،�يجب�إخضاع��وصياء�واملحار��ن�لنظام�صارم�للغاية؛�نظرا�
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�الفئت�ن ��ات�ن �ل��طر�يتم��ألن ��خالقية �صفا��ما �ال�تتعرض �وح�� ��خالق، �حماية �ضمان �عن مسؤولتان

اس�بعاد�ما�من�أي��شاط�اقتصادي.�����ذا�النظام�يتم�إلغاء��سرة�واملمتل�ات�ا��اصة،�ومصادر�العواطف�

�ض �عل��م �و�جب �ال�رمي �ال�سلسل �من �السف�� �ا��زء ��� ��م �والتجار�الذين �ا��رفي�ن �أولئك �فقط مان��م

�املحتملة� �املدن �حول �قوان�ن ��� �ي�ساءل �وعندما �ا��اصة، �بامللكية �بالتمتع �يحتفظون �للمدينة، �املادي �داء

�أال� �يجب ��زد�ار�وال��وة �أن ��ناك �أفالطون �يؤكد ��ع��، �املثل ��ذا �من ��ق��اب �ع�� �قادرة �ت�ون �قد ال��

�ي �املدن �ل�ذه �الوحيدة �امل�ام �وأن �ذا��ا �حد ��� �غاية �ع���ي�ونا ��جتما��، �و����ام �العدالة �ت�ون �أن جب

 أساس�اح��ام�الفضائل��خالقية��ساسية�(ا��كمة،�ال��اعة،�العدالة،��عتدال).

  و�مكن�ت��يص��ف�ار��قتصادية�ألفالطون�فيما�ي��:

� �العملبال�سبة �امللتقسيم �داخل ��جتما�� �للتنظيم �جدا �ضروري �العمل �تقسيم �أن �أفالطون �ف��ى دينة�:

�وم�اراتھ� �يتالءم �الذي �وال�شاط �بالعمل �م��م ��ل �بت�ليف �وذلك ��فراد، �كفاءة �لز�ادة �كأساس �وذلك املث��،

  وقدراتھ�الطبيعية.

�صور�ة،�النقود �قيمة �ل�ا �النقود �من �نوع �اق��ح �فقد �ثم �ومن �التبادل، �ل�س�يل �وسيلة �ا��ا �أفالطون �يرى :

�الن �ت�ون �ح�� �وذلك �والفضة)، �الذ�ب �من �يتم�(ول�س �ال �وح�� �الذاتية، �قيم��ا �عن �تماما �مستقلة قود

  استخدام�ا�لالستفادة�من�قيم��ا�الذاتية�(مثل�الذ�ب)،�انما��وسيلة�للتبادل�فقط.

  Aristotleأرسطو� -3

)� �أرسطو �اعتبار �أنھ��322-384تم �ع�� �الوسطى �العصور ��� �أفالطون، �تلميذ �و�و �امليالد)، قبل

�من� �نوع�ن �يم���أرسطو�ب�ن �و�خالق. �السياسة ��� �رئ���� ��ش�ل ��قتصادية �القضايا ��عا�� "فيلسوف"،

�وال���تتعلق�"بالسلع��ساسية�ل��ياة"�و�"ال��وة�الزائفة" ال���تتعلق�بالسلع�غ����ال��وة،�"ال��وة�ا��قيقية":

الضرور�ة.�إن�فن��قتصاد�الذي�ير�طھ�مثل�ز�نوفون�مع�إدارة��سرة،�يرتبط�بال�سبة�للسيد�مع�قدرتھ�ع���

اك�ساب�واستخدام�ال��وة�"ا��قيقية"،�والغرض�من�الوجود�ل�س��ثراء�بل�"حياة�سعيدة".�و�نضم�أرسطو�

�ال �و�و��عارض �لل��اء، �إدانتھ ��� �أفالطون �ال��وة�إ�� �اك�ساب �أي �ال��وة)، �اك�ساب �(فن �غ���الطبي�� تبادل

الالزمة�ل��ياة،�إ���تبادل�طبي��،�أي�اك�ساب�سلعة،�ل�س�للوظيفة�ال���تؤد��ا�ولكن�لالستحواذ�نفسھ.�تجد�

�ذه��دانة�صدى�ل�ا����تحليل�للعملة.�حيث��عت���أرسطو��و�أول�من�حدد�الوظائف�النقدية�الثالث:�معيار�

�"وسيلة"�للقيمة ����ء ��ل ��و�قبل �نظره �وج�ة �من �املال ��دخار). �(أداة �للقيمة �ومخزن �للتبادل، �ووسيلة ،

للتبادل،�بما�أن��ذه����طبيعتھ،�فإن�جعل�املال���اية�ال�شاط��قتصادي،�وثروة����حد�ذاتھ،��ع���جعلھ�

�دو  �فمن �و�التا�� �الطبي��. �النظام �مع �يتعارض �و�التا�� �غ���طبي��، �دورا �املال�يلعب �يصبح �أن ��نحراف ا��
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�تلبية� �عن �ينحرف �أن �بمجرد �بالفشل �عليھ �مح�وم ��قتصادي �ال�شاط �فإن �ومنھ �التجارة"، �و��اية "مبدأ

احتياجات��سرة��ش�ل�عادل؛��ثراء�(النقدي)�محظور�وممارسة�الر�ا�(غالًبا�ما�يتم�ا��لط�بي��ا�و��ن�قبض�

��ر�ح�من�املال�نفسھ،�و�مرة�أخرى��و�جعل�املال�غاية�ول�س�وسيلة�الفائدة)�تدان�أيًضا:�ج���الفائدة��و�ج�

  للمعامالت،����ح�ن�أنھ�لم�يؤسس�ل�ذا�الغرض�من��ستخدام.

�للدولة،� �للفرد �املفرطة �والتبعية �واملبادرة، �ال��صية �ا��ر�ة �لقمع �معارضتھ �من �الرغم أرسطو�ع��

�و�نقسام�الطبي���الذي�يتم�يق��ح�نظر�ة�العبودية،�و�س�ند�نظر�تھ�ع���عاملية�العال قة�ب�ن��مر�والطاعة

من�خاللھ�تمي���ا��كم�عن�العرق�ا��اضع،�و�عت���العبد�أنھ�ل�س�لديھ�إرادة�مستقلة�ولكن�"أداة�متحركة"����

��ذه� �ا��قيقي. �رفا�ھ ��د�ى �ال��ص �سيجد �السيطرة، ��ذه �ملثل �خضوعھ ��� �أرسطو�أنھ �و�رى �سيده، يد

ة�قيمنا�ا��ديثة�ل�ست���صية�ألي�من��ؤالء�الفالسفة،�ف�م�يقدمون�عرضا�نظر�ا��راء�ال���صدمت��شد

��قائق�ا��ياة�اليونانية.�واس�ندت�تلك�ا��ياة�ع���مجموعة�من�املواطن�ن�التا�ع�ن�ل���ام�واملسؤول�ن�عن�

  الدفاع�وإدارة�الدولة.�

  و�مكن�ت��يص�أ�م��ف�ار��قتصادية�ألرسطو�فيما�ي��:

  : �ما ا��دمة او للسلعة بال�سبة القيمة من نوع�ن �ناك ان ارسطو يرى  : ���القيمة�نظر�تھ�-3-1

� القتنائھ ن�يجة الفرد ��ا �شعر ال�� املنفعة او ��مية مقدار و��  :�ستعمالية القيمة   فقد سلعة�معينة،

 بان يرى  من �ناك مرتفعا،�ب�نما ثمنا ف��ا يدفع الن استعداد ع�� في�ون  كث��ا تنفعھ ما سلعة بان �شعر�الفرد

 . �ول  الذي�دفعھ الثمن نفس لدفع مستعدا ي�ون  ال وعندئذ كث��ا تفيده ال السلعة �ذه

 السوق  �� سلع عليھ�من نحصل ما �خرى،�أي السلع مع معينة �سلعة يبادل ما مقدار و��  :التبادلية القيمة

 . السلع تلك من �غ���ا السلعة �ذه ملبادلة ن�يجة

�القيمة اغلب �شغل النھ �قتصادية ارسطو انجازات ا�م من �عد للقيمة التقسيم �ذا  الوقت �� نظر�ات

 نظر�ة ا��اب طور�ا فالقيمة��ستعمالية اقتصادية نظر�ات اصبحا ح�� املف�ومان �ذان طور  وقد ا��اضر،

  . التبادلية القيمة ا��دية،�وكذلك املنفعة

 واحد با�ع و�و�انفراد اليوم، ح�� بھ نأخذ زلنا ما الذي التعر�ف �حت�ار ارسطو عرف :�حت�ار مف�وم�-3-2

 ذلك وراء من يحقق وكيف الذي�يراه الثمن فرض املحتكر �ستطيع كيف بدقة والحظ السوق، �� سلعة ب�يع

  . للمش��ين البا�ع ع���استغالل يقوم ألنھ عادل غ�� �حت�ار أن وقرر  طائلة ار�احا

 : م��ا وظائف عدة للنقود ان ارسطو وادرك ووظائف�ا:� النقود �شأة �� نظر�تھ�-3-3
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 املقايضة ظ�رت�عملية (املقايضة عملية بصعو�ة الناس احساس ان ارسطو و�عتقد �للتبادل: وسيلة 

 لت�ون  معينة سلعة استخدام )،�دفع�م�ا�� السوق -� املفتوح �نتاج ا�� املغلق �نتاج من املجتمع انتقل عندما

 املبادلة عمليات من عملية �ل �� توزن النقود،�و�انت �شأة عن �ع�� وال�� املعادن للمبادلة،�فاختاروا وسيطا

 �� الوزن عملية تكرار من س�ل الذي وز��ا،��مر ملعرفة عل��ا طباعة�عالمة ا�� ��تداء تم ان ا�� وز��ا لتحديد

 . للمبادلة �وسيط النقود وظيفة و�كذا��شأت عملية، �ل

 اي املختلفة قيم�السلع لقياس كأداة باعتبار�ا للنقود اخرى  وظيفة ارسطو وادرك :�القيمة لقياس أداة 

 . النقد وحدات من عددا �ساوي  السلعة ان

� ��فظ أداة   �نحتفظ النقود �ون  من الثالثة الوظيفة �ذه وتأ�ي :للقيمة) (مخزن  القيمة  ف��ا كأداة

 املعامالت �� تقبل انما ان�النقود �� ارسطو و�عتقد املستقبل، �� السلع لشراء اي�)لالدخار�وسيلة�( بمدخراتنا

 نقبل�ا بأننا يرى  الذي افالطون  من العكس فضة،��ع�� او ذ�ب م��ا تصنع ال�� للمادة ت�ون  ال�� القيمة �س�ب

 . عل��ا اتفق قد املجتمع الن

 طبي�� �استعمال للمبادلة وسيط مجرد عنده فالنقود �عنف، الفائدة ارسطو :��اجمالفائدة �� نظر�تھ�-3-4

طبيع��ا،� عن بالنقود خرج قد ي�ون  فانھ بفائدة اقراض�ا مقابل ثروة ع�� ل��صول  �ستخدم ولكن�عندما ل�ا،

  ع��ا. الفائدة لدفع م��ر ت�تج�وال وال عقيمة فالنقود

�امللكية�-3-5 �ولكن �خاصة �امللكية �ت�ون �أرسطو�بأن �نادى �امللكية�: �استخدام �بوجوب �أي �عام، ���ا �نتفاع

  ا��اصة�لالنتفاع�العام.

 املالية�العامة����الفكر��قتصادي�اليونا�ي -4

�الفالسفة� �فشل �"ملاذا �ي�ساءل: �أن �للمرء �يمكن �اليونانية، �ا��ياة ��� �الدولة �أ�مية �إ�� بالنظر

ا��واب��و�أنھ�لم�تكن��ناك�حاجة�إ���معا��ة�اليونانيون����تقديم�أي�مسا�مة����دراسة�املالية�العامة؟�

�لم�تكن�معروفة�ملديري�الدولة� �الواسعة�مثل�املوجودة�اليوم، �ألن�مصادر��يرادات �ا���ومة، �ملالية شاملة

�ا���ومية�املك�سبة�من�خالل�فرض�ضرائب�الدخل�واملشار�ع�التجار�ة؛�الرسوم� اليونانية�املبكرة.��يرادات

��دار�ة�والتقييما
ً
ت�ا��اصة،�كما��و�ا��ال�مع�معظم�ا���ومات�اليوم،�لم�تكن�معروفة�لليوناني�ن،�و�دال

من�ذلك،�عملت�خزانة�الدولة�اليونانية�املبكرة�بموارد�محدودة��س�ًيا.��ش�ل�عام،��ان��ناك�ثالثة�أو�أر�عة�

�ا ��را��� �من ��يجارات ��را���؛ �ع�� �الضرائب �ا���ومية: �لإليرادات �دفع�مصادر�منتظمة �للدولة؛ ململوكة

  الغرامات�واملبالغ�الصغ��ة�ال���أتت�من�مختلف�الرسوم�والضرائب�غ���املباشرة.
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�ما؛�ومع�ذلك��ح���ظ�ور�بر��ل�س �محدودة�نوًعا ��يرادات ���القرن�ا��امس�قبل�امليالد،��انت��ذه

خالل�ف��ة�حكمھ�زادت�إيرادات�خزانة�الدولة��ش�ل�كب����س�ب�ز�ادة�مستوى�ال�شاط��قتصادي،�أين��ان�

�العب �ع�� �والرسوم �وال��اخيص �السوق ��� �الضرائب �شملت �وال�� �الضرائب، �لفرض
ً
�مواتيا يد�نمو�التجارة

�ت��م� �ال�� �املحاكم �رسوم ��� �الز�ادة ��� �تمثل �مصدر�آخر�للدخل �ال��رة، �ز�ادة �عن �نتجت �وال�� و�جانب

�من� �بموا�ب ��ثي�ية �ل��ز�نة ��ضا�� �الدخل ��ذا �استكمال �تم �املحاكم، �إ�� �املو�لة �الواجبات �ز�ادة �س�ب

�ذلك ��� �بما �ا��ديدة، �املجاالت �من �أخرى �كب��ة �ومبالغ �الفضة، �أي��مناجم �غياب ��� �تراقيا، ��� املناجم

  معلومات�عن�قيمة��ذه�املوا�ب�فمن�املستحيل�بالطبع�جعل�أي�تقدير�أل�مي��ا�ملوارد�ا��زانة.

�ش�ل�عام،�تم�استخدام�إيرادات�الدولة�لتحمل�النفقات��دار�ة�ال����انت�متواضعة��س�ًيا،�تضمن�

�جوا �الذئاب، �لقتل �م�افآت �العامة، ��شغال �صيانة �مدفوعات�ذلك �لل��زة، �منح �و�طباء، ئز�للشعراء

للمواطن�ن�مقابل�ا��دمة�كمس�شار�ن،��شغيل�املحاكم�وقبل��ل����ء�عروض�وت��يات�إ����ل�ة�الوطنية�

  والبا��يلنية.

من�امل�م�مالحظة�أن�الشؤون�املالية�للدولة��انت��عمل�إ���حد�كب���من�أجل�الضرور�ات�فقط،�ولم�

�ا�� �وقت �ح�� ��ناك �ا��الية،�يكن ��يرادات �من �احتياطي �أي �تركيم ��� �أث�نا �تفك���من �أي �الفارسية روب

  و�مجرد��ع��اف���ذه�ا��اجة،�أصبحت��موال�املخصصة���ز�نة�ا��رب�أ�م�صندوق.

مما�سبق�يمكننا�أن�نرى��س�ولة�أنھ�باست�ناء�التحض���ل��رب،��انت��ناك��ع�دات�قليلة��س�ًيا�من�

ية�مقارنة�بالعمليات�و��شطة�الالحقة�ل���ومات،�ال�يمكن�قياس�أ�مية�التمو�ل�العام�قبل�الدولة�اليونان

���ا��ياة�اليونانية�إال�من�خالل�عدد�وكثافة���شطة�ال���تقوم���ا�ا���ومة،�و�است�ناء�الدفاع�فقط��انت�

يوناني�ن�ألن���تموا��ذه�الواجبات�قليلة�وذات�عواقب�طفيفة،�لذلك�لم�يكن��ناك�حاجة�كب��ة�للفالسفة�ال

�القضايا� �من �وغ���ا �الفوائد �ودفع �و�ر�اح �العمل �قضايا �أو �ا���ومي، �التمو�ل �بمشا�ل �كب�� �ش�ل

  �قتصادية،��س�ب�تركيبة�املجتمع�اليونا�ي

II. الفكر��قتصادي�عند�الرومان  

�املوا�ب�تلك�استخدام����فشلوا�فقد�للرومان،�واملنف���والواق���العم���الطا�ع�من�الرغم�ع��

�و�ش�ل��قتصادية،�القضايا����جدي�نظري �تحقيق�ع����دلة�من�القليل��ناكو �قتصادي،��الفكر�لتطو�ر

�و�مكن�اليوناني�ن،�املفكر�ن�من��خرى �و�جتماعية��قتصادية�املسائل�حول �أف�ار�م�استعارة�تم�عام

�القانون)�كتابات����ا��ال��و�كما��ذه��قتصادي�الفكر�آثار�ع���العثور  �(فق�اء �والفالسفة�الفق�اء

  .الزراعية�املواضيع�حول �الكتابات�أو�واملخطوطات�القديمة،
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�واش��ر�شك،�بال�إنتاجية�و�ك���أصالة��ك���الرومان�املفكر�ن�ع���العثور �يمكن�الفق�اء ب�ن�من

 �ل�س�ولذلك�ومحام�ن�فق�اء�ب�و��م�الرومان
ً
�الفكر�تطو�ر����أ�مية��ك���املسا�مة�تأ�ي�أن�غر�با

�أي�عن�ضمنا�أو�صراحة��ع��وا�لم�الكتاب��ؤالء�أن�مف�وما�ي�ون �أن�يجب�املصدر.��ذا�من��قتصادي

�اعتبارات�أي�بكث���تفوق �لكتابا��م�والسياسية��خالقية�ا��وانب�فإن��مر�واقع����اقتصادي،�نظام

  بحتة.�اقتصادية

�ل�ا��ان�الطبي���للقانون �دراس��م�ألن��قتصادي،�الفكر�تار�خ����خاصة�م�انة�القانونيون �يحتل

�أن�است�تجوا�مسبق،�لس�ب�واست�تاًجا��عد�ا،�وما�الوسطى�العصور �����قتصادي�التفك���ع����ائل�تأث��

����منظم�ن�الناس�يصبح�أن�قبل�ح���الطبيعة����موجودة��انت�للرجال�الطبيعية�وا��قوق �الطبي���القانون 

�الشعوب�جميع�ع���و�نطبق�البدائية��وقات�من�أصلھ�الطبي���القانون ��ستمد�املطاف���اية�و���املجتمع،

�الرومان�الفق�اء�وضعھ�الذي�التمي������الطبي���للقانون �املف�وم��ذا�أصل��ان.�الظروف�عن�النظر��غض

�املواطن�ن�ع���ينطبق�وطنًيا�قانوًنا�املد�ي�القانون �أو�املد�ي�قانو��م��ان.�وقانون�الشعوب�املد�ي�القانون �ب�ن

�الرومان �لألجانب�باسم�املعروفة�القوان�ن�من�مجموعة�تطو�ر�تم�أخرى،�ناحية�من. �الشعوب �خارج�قانون

 �أوسع��خ���القانون ��ذا��ان.�ا���سية�عن�النظر��غض�الرومانية،�الدولة
ً
 �وأقل�نطاقا

ً
��عراف�من�إرشادا

�للقانون �اليونا�ي�واملف�وم�الشعوب�قانون �ب�ن�ا��مع�تم�عندما�وتحديدا�عقالنية،�وأك���التعسفية�املحلية

  .الطبي���القانون �ت�و�ن�تم�الطبي��،

�العالقات�لتنظيم�الرومان�الفق�اء�طور�ا�ال���املذا�ب��انت�إن��ك���ا�تمام�با��انب��قتصادي

�فقد �أك���يبدو�حد�إ���التعاقد�حر�ة�وكفلوا�تقر�با،�حدود�بال�ا��اصة�امللكية�حقوق �أيدوا��قتصادية،

��سرة�أو�العش��ة�عن�الفق�اء�وابتعد�الطبي��،�القانون �حافز�تحت�ا��ديثة�الرأسمالية�لظروف�مالءمة

�حقوق �من�مجتمع�أي�محل�بوضوح�املحددة�الفردية�ا��قوق �حلت�قوة�القانون �و�موجب�اجتماعية.��وحدة

�يتم�أمرا��ان�السعر�أن��و�الروما�ي�القانون ����بھ�املع��ف�إن�املبدأ.�سابق�وقت����سار�ة��انت�ال���امللكية

�ع���السعر�ع����تفاق����ا��ر�ة�مطلق�املتعاقدين�للطرف�ن�وتركت�مجا�ي،�عقد�بموجب�بال�امل�تحديده

�بالسلعة�مرتبطة�عيوب�أية�عن�بالكشف�ملزما��ان�البا�ع�أن��و�الوحيد�والشرط�ا��اصة،�مسؤولي��م

�للبيع�املعروضة �التفوق �يحاولون �والبا�ع�ن�املش��ين�أن�إ���)Julius Paulus Prudentissimus(�بولس�أشار.

�و�بحث�معينة،�لسلعة�ا��قيقية�القيمة�من�أقل�سعر�إ���املش��ي ��س���باستمرار،�أين�البعض��عض�م�ع��

  .نفس�ا�للسلعة�ا��و�ر�ة�القيمة�من�أع���سعر�عن�البا�ع
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�البند�يردد �الذي�الثا�ي�القرن ����القانون �رجال�أحد�و�و�)،Pomponius(�بومبونيوس�مقولة��ذا

�قال �البعض��عض�ا�تجاوز �بمحاولة�املتعاقدة�لألطراف�طبي����ش�ل��سمح�والبيع،�الشراء���: �سبق�مما.

  :الدولة�إ���مارشال�ألفر�د�نقل�تم�ملاذا�نف�م�أن�يمكننا

�للتفك�� �ي�ون �أن �التأث���ولو��ش�ل�الروما�ي�يمكن �نظامنا�مباشر�غ���الكث���من ��قتصادي�ع��

�ناك��ثانية�ناحية�ومن�ا��اصة،�شؤونھ�إدارة����للفرد�املقيدة�غ���القوة�من�الكث����ناك�ناحية�فمن�ا��ا��،

  ا��قوق.�غطاء�تحت�ارتكبت�أخطاء�ل�ست��ينة

�فإن�الك����،�القانون �مصادر�وأحد�الوسطى�العصور �فيلسوف�أرسطو�يصبح�فب�نما�و�كذا،

�مسا�مة����و�ذه�الرأسمالية،�ومؤسسات�القانونية�للمذا�ب�م�م�أساس�بمثابة��و�الروما�ي�القانون 

  �قتصادية.�املذا�ب�تطو�ر����الرومان�الفق�اء

�من �العديد �،�ك���بلي���،أور�ليوس�ماركوس�،س�ن�ا�،ش�شرون�بي��م�ومن�الفالسفة،�انتقد

ال��ف�وان�شار�الرذيلة��الرجال��ؤالء�و��ب����عصر�م،�ال�سا�ل�وروح��خالق،�وتردي�الصناعة،�انحطاط

�الوعظ�املادية�لل��وات�التعطش�وانتقدوا�وق��م،��� �وقلة �الوراء�و�النظر. �أشادوا�قليال،�إ�� �باقتصاد�فقد

�العودة"�حركة�إ���ودعوا�ال�سيطة�حلموا�با��ياة�فالسف��ا،���ا�حلم�ال���ا��ياة�����ذه��سيط،�و�انت�زرا��

  ."الطبيعة�إ��

�الشر�فة�الصناعة�أن�إ���الفالسفة��ؤالء�خلص�ملاذا�نف�م�أن�الس�ل�من�املوقف،��ذا�ضوء���

�الزراعة��انت�الوحيدة �حركة�إ���العودة��ذه�عن�الرئ�سي�ن�املدافع�ن�أحد��ان�الذي�ش�شرون�اد��.

وأن�.�للرجال�ا��سنة�النوايا�مع�واملرابون،����أعمال��تتعارض�الضر�بة��عض��عمال�مثل�جمع�أن�الطبيعة،

�يحققون �الذين�مثل�ول�سوا�مبتذلون ��م�م�ارا��م�مقابل�ول�س�عمل�م�مقابل�أجورا�يتقاضون �الذين�أولئك

�عظيمة�خدمة�تقدم�وال���عظيمة،�ورعاية�م�ارة�تتطلب�ال���امل�ن�أن�و�د��.�والبيع�الشراء�طر�ق�عن�أر�احا

�ولطيفة�للمجتمع �مح��مة �م�ن ��� �من�أع���بتقدير�يحظى����ء�ال�املسا��،�جميع�ب�ن�من�ذلك،�ومع.

  .متعة�وأك���إنتاجية،�أك����خرى ��عمال��ذه�من����ء�ال.�الزراعة

�يخضع�أن�الرجل�ع���يجب�الكتاب،��ؤالء�ع���التأث����ذا�مثل�مارست�ال���الرواقية،�ملبادئ�وفًقا

�لھ�املمكن�من�سي�ون �الطبي���للقانون ��متثال�خالل�من�وفقط�الرا��ة،�الطبيعة�قوان�ن���ميع�نفسھ

�وإ���للف��يوقراطي�ن�املتأخر�الفكر�����س�ولة��قتصاد�ع���الفلسفة��ذه�تأث���رؤ�ة�و�مكن.�السعادة�تحقيق

  .سميث�آدم����ما�حد
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��اتو�الزراعة�عن�الكتاب�أو�)،���de rerusticaاملخطوطات�القديمة�(�الرئ�سية�الكتابات�ب�ن�من��ان

�والز�ت�الن�يذ�إنتاج�مع�والتعامل�ا��يوانات،�تر�ية����الفنية�با��وانب�الرجال��ؤالء�ا�تم�،وكولوميال�وفارو 

�للعمل�الفائقة�القيمة�برؤ���ما�أن�وكولوميال�فارو �وتم���و�غنام،�املاشية�ور���املختلفة،�املحاصيل�وزراعة

  .للعبيد�ا��ر

�الرومان،�الزراعية�املش�لة�خلفية�دراسة�عند �صارما�شعبا��صل�����انوا�الرومان�أن�نجد�عند

�وقد�حققوا�معظم�ثروا��م�ورغد�ع�ش�م�من�خالل�ثروات�الدول��خرى�عن�طر�ق�الغزو،.�متعطشا�ل��روب

�العبيد�من�وأك���أك���عدد�توظيف�استلزم�املع�شة�من�نوع�و�و �تدم����ناك��ان�الوقت،�نفس�و��.

�املستقل�الدخل�لطبقة�مصاحب �كتل�ع���ا��فاظ�تم�ح�ن����إقطاعيات،�ش�ل�����رض�زراعة�تمت.

�إ���لألرا����الكب��ة�ا��يازات��ذه�أدت�الواقع���.�الدولة�نفقة�ع���فقراء�ولكن��حرار�املواطن�ن�من�م��ايدة

��ذه�كّتاب�وجھ�ملاذا�إذن���ب�فال.�الناس�ب�ن�وفقر�خط���و��ط�ال��بة،�وتد�ور �املزرعة،�غلة����انخفاض

  املاضية.�لأليام�ال�سيطة�الر�فية�ا��ياة�إ���الشوق �عيون �الف��ة

�حثوا�الذين�الفر�سي�ن�الف��وقراطي�ن�موقف�مع�مقارنتھ�يمكن�الكتاب��ؤالء�موقف�أن�الوا���من

�أن�لال�تمام�املث���ومن�وق��م،�����جتما���والتد�ور �املادية�الشرور�من�بدال�للزراعة�ا��ما����الس���ع��

�من�الرجال���ب�����س�ب�الذي�ا��الت�ن��لتا����املتد�ور ��قتصاد�أي�ا��الت�ن،��ات�ن�ب�ن�تواز�ا�نالحظ

  ."طبيعية"�وأك���أ�سط�حياة�أجل

III. ف�ار��قتصادية����العصور�الوسطى�  

� �سقوط �من �تقر�ًبا �امتدت �ال�� �الوسطى، �العصور �ف��ة �القرن��عت�� ��� �الرومانية �م��اطور�ة

م)،�إ���القرن�ا��امس�عشر�(�عت���سقوط�القسطنطي�ية�ع���يد��476ا��امس،�ع���يد�القبائل�ا��رمانية�(

  محمد�الفاتح�أبرز�مؤشر�ع���ان��اء��ذه�ا��قبة).

  النظام��قطا�� -1

تداء�من�سقوط�روما�ساد�النظام��قطا���ع���امتداد�النصف��ول�من�ف��ة�العصور�الوسطى،�اب

أين�استطاع�قسطنط�ن�احتالل�ايطاليا�بفرق�ش�ل�ا�من�ا��رماني�ن،�إ���غاية�ا��روب�الصلي�ية،�حيث�راح�

�أداء� ��� �بالنبالء ��ستعينون �راحوا �بدور�م �و�ؤالء ��قطاعيات، �بإدارة �جنده �قادة �إ�� ��ع�د �م��اطور

�التحل �بدأ �وش�ئا�فش�ئا ل��سري����جسم��م��اطور�ة�واصبحت�املقاطعة�وحدة�ال��اما��م�تجاه��م��اطور.

سياسية�اقتصادية�مستكفية،�قوام�حيا��ا��نتاج�الزرا���داخل�الضيعة�أو�املقاطعة،�فضاق�نطاق�التبادل�
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��قنان� �و��ن ��رض �مال�ي �النبالء �ب�ن �العالقة ��انت �إذ �جدا، �محدودا �النقود �دور ��ان �كب���لذا �حد إ��

  قة�تبعية.العامل�ن�ف��ا�عال

�خضع� �وقد �للسوق �موج�ا �يكن �ولم �النبالء، �طلبات �تلبية �يقتصر�ع�� ��ان �فقد �ا��ر�� ��نتاج أما

�القديمة� �الصناعات ��عض �فازد�رت �الصلي�ية، �ا��روب �قيام �ح�� �كذلك �ا��ال �وظل �الطوائف، لنظام

�ورو�يون�يقلدون��كصناعة�السالح�و�عض�الصناعات�الوافدة�كصناعة�ا��زف�و����ة�و�صباغ،�إذ�راح

  الشرقي�ن����أنماط�حيا��م.

لقد��ان�النظام��قطا���من�وج�ة�نظر�املقاطعات�نظاما�عامليا�تتمثل�رموزه����الكن�سة�ال�اثوليكية�

رمز�السلطة�الدي�ية�و���مركز��م��اطور�رمز�السلطة�الدنيو�ة.�اما�ال��كيب��جتما���ملجتمع��قطاع�فيت�ون�

ل�ي��رض�ومن��قنان�العامل�ن�ف��ا�ومن�رجال�الدين�الذين��انوا�يمثلون�السلطة�الروحية����من�النبالء�ما

�للفكر���� �واملحتكر�الوحيد �لألرض �اك���مالك �الكن�سة �ت���ع ��قطا�� �ال�رم �قمة �وع�� ��قطاعيات، نوا��

  املجتمع��قطا��.

ال�فيھ�للكسب�وال�ل��سارة،�وال�الستعمال�اعيا�راكدا�ال�مجلنظام��قطا���بان��ان�نظاما�زر تم���ا

النقود�ع���نطاق�واسع؛�و�انت��ل�اقطاعية�وحدة�اقتصادية�مستقلة�ومنفصلة،�و�ان�اقتصاد��ل�اقطاعية�

اقتصادا�مغلقا�ال�مبادالت�ب�نھ�و��ن��قطاعيات��خرى؛�كما��انت�الزراعة����ال�شاط�امل��ن�ع����قتصاد�

�بال �واملم���لھ؛ �ق�����قطا�� �لكن �الرومان، �ع�د ��� �راقية �يدو�ة �صناعة ��ناك ��انت �فقد �للصناعة �سبة

�محددين،� �لعمالء �موج�ا ��نتاج ��ان �اين ��قطاع، �ع�د ��� �جديد �من ��عثت �إال�ا��ا �ا��رما�ي، �الغزو عل��ا

  متفق�مع�م�مسبقا�قبل�تص�يع�املنتج.

  املدرسيون  -2

��قتصا �حلت �الوسطى �العصور �من �الثا�ي �النصف �املحلية�خالل ��قتصادات �محل �الوطنية دات

املستقلة؛�و�نتقال�من�الزراعة�كقاعدة�وحيدة�إ���التجارة�واملصنوعات؛�وتم�التخ���عن�العبودية�تدر�جًيا�

لصا���القنانة�والعمل�ا��ر.�و���مجال�الفكر��ان��نتقال�من�املادية�الوث�ية�إ���املثالية�املعدلة�للمسيحية،�

الذي�اس�ند�إ���العبودية�وعدم�املساواة�الطبيعية�ب�ن�الرجال،�إ���نظام��عزز�ُمثل�ا��ر�ة��و�غ���نظام�الفكر 

  و�خوة.

��قتصادية،� �املشا�ل �من �العديد �ظ�رت �الفكر، �مجال �و�� �املؤسسات ��� �التغي��ات �ل�ذه ن�يجة

�ال �وع�� �العصر، ��ذا �كتاب �ا�تمام �وجذبت ��خالق، �بمسألة �وثيًقا ا
ً
�ارتباط �ا�تمام�م�املرتبطة �من رغم

�كو����باملوضوعات��قتصادية،�إال�أ��م�لم�ي�تجوا�أي�أف�ار�أو�كتابات�اقتصادية�رسمية،�و�ان�رجال�مثل�
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Aquinas�)1225-1274�،( بور�دون�Buridan�)1300-1358�،(وماغنوس�Magnus�)1183-1280�،(و�يال�Biel�

�املسائل�1400-1495( ��و �باالقتصاد �الكنا�س �ال�تمام �الدافع �يكن �ولم �والال�وتي�ن، �الك�سي�ن، �من (

��انت� ��خالقية. �املسائل �ع�� �القضايا ��ذه �تمارسھ �التأث���الذي ��س�ب �ولكن �النحو، ��ذا �ع�� �قتصادية

سطى��س�ب�تداعيا��ا��خالقية،�املشا�ل��قتصادية�الرئ�سية�ال���شدد�عل��ا��ؤالء�الكتاب����العصور�الو 

  ���القيمة�والسعر،�واملال�والر�ا.

ُينظر�إ���الفكر�املدر����أحياًنا�ع���أنھ�دمج�لثالثة�تقاليد�فكر�ة�مختلفة،��ول��و�فلسفة�أرسطو،�

�القرن�ن ��� �املدرسة �فكر��ذه �ذروة ��انت �الروما�ي. ��و�القانون �والثالث �الكن�سة، �وآباء � �و�خر��و��نجيل

��و�����و�رائد�ا،�و�عت���صعود�و�بوط�مدرسة�ساالمان�ا����القرن��سالثالث�عشر�والرا�ع�عشر،�و�ان�توما

�النحو�أدلوا�بأف�ار� السادس�عشر���اية�عصر�املدرسي�ن،�وقد��ان�املدرسيون�ال�وتي�ن�وفالسفة،�وع����ذا

  فائدة�والقانون�الطبي��.حول�املسائل��قتصادية،�وأعر�وا�عن�آراء��شأن�السعر�العادل�وال

  الثمن�العادل�-2-1

�انت�الز�ادة����التجارة�خالل�القرن�ا��ادي�عشر�مسؤولة�إ���حد�كب���عن�إثارة�مسألة�قيمة�التبادل�

"� �السؤال: �التبادلية �القيمة �مش�لة �وتطرح �التحديد، �وجھ �سلعة�ع�� �ع�� �فرضھ �يجب ��و�السعر�الذي ما

  "�ع���جميع�السلع�املعروضة�للبيع.سعر�عادل"�"�و�ان�ا��واب�أنھ�يجب�فرضمعينة؟

لف�م�مع����ذا�"الثمن�العادل"،�من�الضروري�أن�ي�ون�لدينا�أوال�مف�وم�للقيمة�ع���النحو�املحدد�

�لقيمة� �مف�وم�م �ع�� �العادل" �"الثمن �مبدأ �اس�ند �الواقع ��� �الوسطى. �العصور ��� �املدارس �طالب �قبل من

ماشيا�مع�وج�ة�نظر�أرسطو،�بأنھ�يجب�تبادل�السلع�ال���تحتوي�ع���ت�ماغنوس�أل��توسالتبادل،�وجادل�

��و����قد�ال��م�بنفس�الفكرة��سنفس�القدر�من�العمالة�والنفقات��ش�ل�مثا��،�كما�يبدو�أن�القد�س�توما

�الوسطى،� �العصور �اقتصاد ��� �كب��ة �بدرجة �موجودة �تكن �لم �املنافسة �ألن �ونظًرا ��نتاج، �لت�لفة الغامضة

ن�مالحظة�ملاذا�تب����ؤالء�الكتاب�نظر�ات�قيمة�التبادل�ع���أساس�ت�لفة��نتاج،�والظا�ر�أن��عتماد�يمك

�يتعلق� �فيما �الكتاب. �ل�ؤالء �غ���طبي�� �أمرا ��ان �للقيمة �مناسب �لتوف���قياس �بحر�ة �املحددة ��سواق ع��

��� �املال �رأس �وألن �الرئ���� ��و�امل�ون �اعت���العمل ��نتاج، �تم��بت�لفة ،
ً

�ض�يال ��ان �الوسطى �القرون إنتاج

�العصور� ��� �الكن�سة �رجال �وذكر�بإيجاز�أن �إلنتاج�ا. �املطلو�ة �العمالة �كمية �خالل �من �السلعة �قيمة قياس

الوسطى��عتقدون�أن��ل�سلعة�ل�ا�قيمة�مطلقة�حقيقية،�وس�تم�تحديد�ا�ع���أساس�تقدير�ت�لفة��نتاج،�

  سأل:�"ما�����ذه�الت�لفة�ال���عادة�ما��غطي�العمالة؟وال����غطي�عادة�العمل.�ولكن�قد��
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�توما �القد�س �يقول �السؤال، ��ذا �ع�� �املنتج��سردا �عليھ �يحصل �أن �يجب �الذي �الثمن �أن ��و���

مقابل�بضاعتھ��و�السعر�الذي�سيعوضھ�إ���حد�ما�عن�عملھ،�ل�س�ما�سيمكنھ�من�تحقيق�م�اسب،�ولكن�

كر�مة�وفقا�ملعاي���الراحة�ال���سيع��ف���ا�الرأي�العام�ع���أ��ا�مناسبة�ما�س�سمح�لھ�وألسرتھ�بالع�ش�حياة�

لصفھ.�تضمن��ذا�املعيار�فكرة�"ا��الة"�والقواعد�الثابتة�فيما�يتعلق�بمستوى�ا��ياة�ل�ل�حالة،�ح���يمكن�

  تحديد�السعر�العر���أو�التقليدي.

  القيمة�-2-2

� �يكن �لم �العادل"، �"الثمن �حدد�ا �ال�� �القيمة �و�انت�إن �سعر�السوق، �بواسطة �بالضرورة �ع���ع��ا

مستقلة�عن�تقدير�املش��ي�أو�البا�ع،�ولم��ع��ف�الك�سيون�أبدا�بأن�السعر�يمكن�تحديده�باإلرادة�التعسفية�

للمش��ي�أو�البا�ع،�بل�جادلوا����أنھ�����ل�حالة�من�حاالت�السوق��ان��ناك�سعر�عادل�يجب�ع���التجار�

�س �يؤكد �عليھ. �وقت�التعرف �أي �و�� �منتج �ل�ل �يوجد �معينة �أو�منطقة �بلد �أي ��� �أنھ ���و��� �توماس انت

مع�ن،�سعر�واحد�عادل،�و�جب�أال�تختلف��سعار�مع��غ���العرض���ي،�أو�ل��وة�فردية،�أو�م�ارة����ف�م�

ر�العادل�السوق،�و�خلص�إ���أن��ناك�واجب�أخال���ع���املش��ي�والبا�ع����محاولة�الوصول�إ����ذا�السع

  قدر��م�ان.

�ع��� �التغ��، �والسعر��� �القيمة �مفا�يم �بدأت �املالية، �واملعامالت ��قتصاد �وتطور �املدن �توسع مع

الرغم�من�أن��ذه�املفا�يم�سيطرت�ع���الف��ة�بأكمل�ا�وما��عد�ا.�وقد�أعطى���و�����عض���تمام�العابر�

�ب�نما�ذ�ب�بور�د أ�عد�من���و��������ذا��تجاه�بالقول�أن��Buridanان�للمنفعة�ومقدار�املعروض�للبيع.

�السلعة� �قيمة ��انت ��لما �أك��، �ا��اجة ��انت �ف�لما �الرغبات، �إشباع ��� �عليھ �العثور �يمكن �القيمة مقياس

،�و�و�واحد�من��باء�امل�م�ن����الكن�سة،�ناضل�من�أجل�Bielأع��،�و�التا���ارتفع�سعر�ا.����ح�ن�أن�بيال�

الالزمة����قيمة�السلع�املتبادلة،�بناء�ع���فائد��ا�الحتياجات���سان،�وتم�تب����ذه�املسا�مات����املساواة�

القيمة�والسعر�الحقا.�تم�حل�املش�لة�من�قبل�كتاب�العصور�الوسطى�بجعل�القيمة�كياًنا�مطلًقا��عتمد�ع���

�مع �التعامل �خالل �ومن �العمل، �كب���ت�لفة �حد �إ�� ��انت �وال�� �كتاب��الت�لفة، ��ان �والسعر، �القيمة مش�لة

  العصور�الوسطى�يأملون����تحقيق�العدالة����املعامالت�ب�ن��فراد.

 والر�ا�املال�-2-3

القضية��قتصادية�ال�امة�الثانية�ال���نظر�ف��ا�كتاب�العصور�الوسطى��انت�مسألة�املال�والر�ا،�تم�

استخدام�مصط���الر�ا�لتغطية�ما��عت��ه�فائدة،�و�مع���أوسع�ما�يتضمن�أي�سعر�يز�د�عن�الثمن�العادل.�

�(أي �الر�ا �ممارسة �الدين �حظر�رجال �الوسطى، �العصور �من �املبكرة �املراحل �القروض)،���� �ع�� �الفوائد دفع
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وخالل�ا��زء��ك���من�ف��ة�القرون�الوسطى،�لم�يكن�رأس�املال��نتا���يطبق�ع���نطاق�واسع،�و�التا���لم�

يكن��ناك�س�ب�إلدانة�ممارسة�الر�ا�بال�امل،�ومن�ثم�لم�يمتد�حظر�الر�ا�ل�شمل�العلماني�ن�إ���غاية���اية�

 القرن�الثا�ي�عشر.

�جراء��و��عتقاد�بأن�ا��صول�ع���فائدة�لقرض�من�املال�يمكن�مقارنتھ�أو�كفرض��ان�م��ر��ذا�

ألك���من�السعر�العادل،�عند�إقراض�املال����ذلك�الوقت،��ان�ذلك�عادة�ألغراض��س��الك،�ول�ذا�الس�ب�

��ا�ضد�الر�ا�إ���تم�النظر�إ���الفائدة�ع���أ��ا�استغالل�للضعفاء�و�قل�حظا.�وقد�اس�ندت�الكن�سة����عقيد

حد�كب���ع���الكتاب�املقدس،�كما�اس�ندت�����الكن�سة�ضد�الر�ا�إ���أرسطو�بقدر�ما�اس�ندت�إ���الكتاب�

�الذي� �أرسطو �ع�� �رئ���� ��ش�ل ���و��� �توما �القد�س �اعتمد �و�التأكيد �ذلك، �أك���من �ور�ما املقدس،

� �الواقع ��� ��ان �املال �أن �حقيقة �إ�� �الر�ا �ضد ���تھ �أو�املشروع،�اس�ندت �الطبي�� �التبادل �ل�س�يل وسيلة

 و�عت���أن�ا��فاف�من�ا��صائص��ساسية�للمال،�لذلك��ان�الر�ا�الذي�جعل�املال�يؤ�ي�ثماره�غ���طبي��.

 الطبي��القانون��-2-4

القانون�الطبي����و�مف�وم�م�م����التفك���املدر�����ش�ل�عام،�يمكن��عر�ف�القانون�الطبي���ع���

� �نظام ��يئة�أنھ �أي �النظر�عن ��غض ���سان �وطبيعة ��شياء �ترت�ب ��� �املوجودة ��خالقية �املبادئ من

� �بال�سبة ��عرفھ��كو����سلتوما�شر�عية، �الذي ��بدي �هللا �قانون �من �ا��زء ��و�ذلك �الطبي�� �القانون ،

اليونانية�القديمة،�ال�شر�عن�طر�ق�سلطات�العقل.��انت�فكرة�القانون�الطبي���موجودة�بالفعل����الفلسفة�

��ل��� �التصميم �ب�ن �فاصلة �خطوط �رسم �محاول�ن �التفصيل، �من �بمز�د �مع�ا ��عاملوا �املدرسي�ن ولكن

��وغو�غروتيوسوالتقاليد�ال�شر�ة،�وأثروا�بدور�م�ع���الفالسفة��جتماعي�ن����القرن�السا�ع�عشر،�مثل�

)،�الذين�اعت��وا�1694–1632(�يندورفمو�ل�فون�بوفاوص)�1679–1588(�وتوماس��و�ز)�،�1645–1583(

املجتمع�قائما�بموجب�إرادة�الفرد،�وناقشوا�العالقة�ب�ن�ا��قوق�املدنية�وال�سيما�امللكية�ا��اصة،�وسلطة�

��قتصادي�ن� �من �وغ��ه �سميث �آدم �اعتمده �الطبي�� �للقانون ��جتماعية �الفلسفة �من �جزء الدولة.

  ���من�املنطق��قتصادي�اليوم�أيضا.الكالسيكي�ن،�يمكن�إدراكھ�كخلفية�للكث

 �خالق�أك���من�التحليل -3

من�خالل��شارة�إ���أ��ا����الغالب��املدرسي�نقد�ن��ص�الفكر��قتصادي�من��غر�ق�القدماء�إ���

معيار�ة،�حول��خالق�والعدالة�بدال�من�أسباب�وآثار�الظوا�ر��قتصادية�املعنية،�وارتبط�النقاش�بالتجارة�

أو�غ���ا�من�أش�ال�التبادل،����محاولة���عل�امللكية�ا��اصة�وتراكم��موال�تتما����مع�املعاي���املجتمعية�

القديمة�والعصور�الوسطى.��ان��نتاج�ذو�أ�مية�ثانو�ة،�ولكن�كما�أسلفنا����معا��ة��والدي�ية����العصور 
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�إ�مال�ا� �يتم �أف�ار�لم ��� �ووظائفھ، �النقود �وأف�ار�ارسطو�عن �العمل، �تقسيم �عن �وز�نوفون أف�ار�أفالطون

  تماًما.

 



 

 

 

�   
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املسلم�ن����العصور�

 الوسطى
 



 الفصل�الثالث الفكر��قتصادي�عند�املسلم�ن����العصور�الوسطى

 

 

35 

  الفكر��قتصادي��سالمي

ع����–الفكر��سالمي��تركز�ا�تمام�املس�شرق�ن�و�املؤرخ�ن�الغر�ي�ن�الذين�قاموا�بدراسات�حول�تار�خ

مجاالت�الطبيعة�والكيمياء�و�الفلك�و�الر�اضيات�و�ا��غرافية�وغ���ا�من�مجاالت�غ����جتماعية.�وع���الرغم�

إ���الفكر�الغر�ي�(�مثلما�حدث��–�ش�ل�مباشر�وغ���مباشر��–من�انتقال�جانب�من�الفكر��سالمي���جتما���

�� �أن �إال �خلدون)، �ابن �لعمال �العلوم�بال�سبة �مجاالت ��� �الفكر��سالمي �تجا�ل �ع�� �دأب �الغر�ي تجاه

  �جتماعية�و��سانية�ومن�بي��ا�الفكر��قتصادي�بالعقيدة��سالمية�ال���ال�يؤمن���ا��ؤالء�الغر�يون.

��سالمي �مؤرخو�التار�خ �فإن �أخرى، �ناحية ��-ومن �م��م �املسلم�ن �تذكر��–ح�� �عناية �أية �يوج�وا لم

للنوا����قتصادية����الف��ة�منذ�ظ�ور�الدعوة��سالمية�ح�����اية�العصور�الوسطى،�ومازالت�املعلومات�

ومات�املتوافرة�عن�اقتصاديات�عن�اقتصاديات�الدول��سالمية����تلك�العصور�محدودة�تماما�مقارنة�باملعل

أرو�ا����نفس�الف��ة.�ومثلما��ان�ا��ال�بال�سبة�للفكر��قتصادي����أرو�ا����العصور�الوسطى�الذي��ان�يأ�ي�

مم��جا�بالدين�املسي���ولم�يكن�فكرا�اقتصاديا�قائما�بذاتھ،�فإن�الفكر��قتصادي��سالمي����تلك�العصور�

�مم��  �أيضا �يرد ��ان �و�انت�(الوسطى) �والتار�خ، �والفلسفة ��الفقھ ��خرى �و�الدراسات �الدي�ية �باالعتبارات جا

�رئ�س�ت�ن �رك��ت�ن �ترتكز�ع�� �آنذاك �تتعلق��-�ف�ار��قتصادية �والثانية �الظوا�ر�النقدية ��� �تتمثل أول�ما

  بظا�رة�القيمة�

  تصادي��سالمي����العصور�الوسطىمعالم�التار�خ��ق -1

�أن�ن �الفكر��قتصادي��سالمي�وكيف�تبلور��عد�ذلك�إ���ما�أصبح�ح���ي�س���لنا تصور�كيف��شأ

�ف��ا� �ظ�ر��سالم �ال�� �العر�ية �املنطقة ���ا �تم��ت �ال�� �الرئ�سية �املعالم �أ�م ��ستعرض �أن �نود ��ن، عليھ

  وان�ثق�م��ا�لين�شر�إ���املناطق��خرى����أنحاء�عديدة�من�العالم.

  ياة��قتصادية����املدينةالف��ة��و��:�تنظيم�ا�� -1-1

�إ��� �بتغ���اسم�ا �ي��ب �إ�� �مكة �من �أ��ابھ � �مع ���رتھ ��عد �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �هللا �رسول قام

��وس� �قبائل �(ب�ن �الداخلية �الصراعات �ع�� �التغلب �محاوالت �بدأت �ف��ا �حياتھ �وخالل �املنورة" "املدينة

العرب�وأدت�إ���احت�ار�ال��ود�ملجاالت�التجارة�والصناعة�وا��زرج)�ال���أفسدت�ا��ياة��قتصادية�لس�ا��ا�

ف��ا،�وأصبحت�املدينة����التحول�التدر����إ���ما�يمكن�أن�نطلق�عليھ�"املدينة�املث��"�حيث�أصبح�(�البناء�

�أ�م� �ومن �املدينة. ��� ��قتصادي �البناء �لتنظيم �ا��ديد ��و��ساس ��سالمية) �العقيدة �ع�� �القائم �خال��

الم�التنظيم��سالمي�للبناء��قتصادي�ول��ياة��قتصادية����املدينة�الذي�تم�تطبيقھ����ع�د�رسول�هللا�مع

 ص���هللا�عليھ�وسلم�يمكن�أن�نوجز�ما�ي��:
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  :�التوز�ع�العادل�للدخل�وال��وةأوال

املدينة�الذين��وذلك�أساسا�ب�ن�امل�اجر�ن�(أ�ل�مكة�الذين�انتقلوا�للمع�شة����املدينة�و�نصار�(�أ�ل

عن��عض�أمالك�م�بصفة�مؤقتة�أو�دائمة�إلخوا��م��-طواعية�- دخلوا�����سالم).�وذلك�حيث�تنازل��نصار

امل�اجر�ن�ح���أن��نصار�عرضو�مقاسمة�النخيل(�الذي��ان�يمثل�الش�ل�الرئ�����لل��وة�العقار�ة�لد��م)�مع�

إلعادة��ختيار�ة�لتوز�ع�الثورة�والدخل�ب�ن�الفئت�ن�امل�اجر�ن�ل�ذا��ان��ناك�وسائل�أخرى�قد�استخدمت�ل

  املسلمت�ن�وال���تمثلت�أ�م�ا������ي:

�سقيا"�أراض��م�والقيام�عل��ا�وذلك���� - �،�و�ع���أن�يقوم��نصار�بتوظيف�امل�اجر�ن����" "املساقاة"

 مقابل�إشراك�م����التمر�(الناتج)

م.�وقد��انت�الز�اة����أول��سالم����مكة�مطلقة�(بدون�"الز�اة":�و���ركن�من��ر�ان�ا��مسة�لإلسال  -

 تحديد�مقدار�ا�أو��سب��ا)�ولكن�تم�تحديد�ا�وفقا�لنظام�مع�ن����السنة�الثانية�ال��ر�ة.

الصدقات��ختيار�ة�والقرض�ا��سن،�ولقد��انت�الصدقات�ش�ئا�معروفا����املجتمعات�القديمة�إال� -

�املستح ��و�الوسيلة �ا��سن �القرض �القرض�أن �و�عرفھ �وحده، ��سالمي �النظام �تخص �ال�� دثة

ا��سن�ع���أنھ�تنازل�اختياري�عن�مال�خاص�ووضعھ�تحت�تصرف�و����مر�ألغراض�النفع�العام�

�الذي� �ذا �{من ��عا��: �قولھ �من �مشتق �التعر�ف �وذلك ��خرة. �حياة ��� ��عا�� �هللا �مرضاة �ابتغاء وذلك

 ).11أجر�كر�م}�(ا��ديد�يقرض�هللا�قرضا�حسنا�فيضاعفھ�لھ�ولھ�

  نتا��،�ومن�أ�م�أسس��ذا�التنظيمثانيا:�التنظيم�وتنمية�ال�شاط�� 

ا��ث�ع���العمل،�والعمل�يقصد�بھ����تلك�ا��الة�العمل�التعبدي�والعمل�من�أجل�الكسب:�{�وقل� -

 ).50اعملوا�فس��ى�هللا�عملكم�ورسولھ�واملؤمنون}�(�التو�ة:�من�أية�

�وا - �ا��الل �من�آيية�تحرى�الكسب �البقرة: )� �وحرم�الر�ا} �{وأحل��هللا�البيع لن���عن�الكسب�ا��رام:

572( 

�قتل� - �من )� �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �الن�� �قال �فقد �عل��ا، �ل��فاظ �املالك �ودعوة �ا��اصة إقرار�امللكية

دون�مالھ�ف�و�ش�يد،�ومن�قتل�دون�دينھ�ف�و�ش�يد،�ومن�قتل�دون�أ�لھ�ف�و�ش�يد)�"مسند�أحمد�

 و��يح�ابن�حبان).�بن�حنبل

�تنظم� - �أن �الدولة �وع�� �الناس �لعموم �تتاح �أن �يجب �عامة �منافع �ف�ناك �العامة: �إطار�امللكية تجديد

انتفاع�العامة���ا�ولقد�حددت�ثالثة�موارد�يجب�أن�تتاح�لعمومي�الناس�وأن��عت���ذات�ملكية�عامة�
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�الشر�ف� �ا��ديث �يقول �ذلك �و�� �(الكأل) ��عينھ �فرد �ال�يمتلك�ا �ال�� �املشاع �والنار�و�رض �املاء و��

 {الناس�شر�اء����ثالث�املاء�والنار�والكأل}.�حيث�الكأل����أرض�الر���ال���يأ�ل�م��ا�ا��يوانات.

  تجارة�ع���أساس�ا��ر�ة�واملنافسةثالثا:�تنظيم�السوق�وال

�ص� �الرسول ���رة �التجارة�قبل �ع�� �و�تعنتون �احت�ار�التجارة �يحاولون �ال��ود ��ان �وسلم �عليھ �هللا �

العرب����ظل�الصراعات�املستمرة�ب�ن��وس�وا��زرج،�لذا�فقد�شاد�الرسول�عليھ�الصالة�والسالم�املسلم�ن�

�أ �أر�عة �ع�� �ا��ر�وتقم �التنافس �بالسوق �ت�سم ��انت �ال�� �السوق �تلك �ل�م �إسالمية �سوق �اتخاذ سس�ع��

  رئ�سية���:

 حر�ة�الدخول�(وا��روج�من�السوق�دون�قيد�أو�شرك�ما���أو�غ���ما��. -

 عدم�الغش�أو�الغ�ن�(الظلم)�"�من�غشنا�فل�س�منا". -

�واملحتكر�ملعون"� - �مرزوق �"ا��الب �وغ��ه) �مسلم �(رواه �ف�و�خاطئ" �احتكر�طعاما �"ما ��حت�ار، عدم

 (رواه�ابن�ماجھ�وا��اكم).

���شاط�السوق�للتأكد�من�ال��امات�التجار�بالشر�عة��سالمية،�ومن��نا�وظيفة�الرقابة�املستمرة�ع� -

 ا��سبة�ال���عرفت�ف��ا��عد�عصور�ا��لفاء�الراشدين.

  را�عا:�السلوك��س��ال�ي

�وترك� �لل��رة �كن�يجة �ل�س �والتقشف �بالز�د �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �الرسول ���ابة �عرف فقد

�وإنما �مكة ��� �ل��وا��م �كنمط��امل�اجر�ن ��س��ال�ي �الكفاف �مستوى �ع�� �يحافظون �ال��ابة ��ؤالء ظل

���� �لإلسالم �العصر��ول ��� ��ع�شون ��انوا �والذين �الدنيا �ا��ياة ��� �الزا�دين �املسلم�ن �ب�ن �شا�ع اس��ال�ي

  املدينة�املنورة�مما�جعل�أنماط��س��الك�الشا�عة����ذلك�العصر�تتم���بوجھ�عام�بالتقشف�و�الكفاف.

  الف��ة�الثانية:��عد�وفاة�الرسول�ص���هللا�عليھ�وسلم -1-2

�ت��� �(الذي �ع�د ��� �الدولة �قامت �وقد �ا��طاب ��و�عمر�بن ��سالمية �للدولة �ا��قيقي �املؤسس �ان

ع�د�رسول�هللا�ص���هللا�عليھ�وسلم)�ع���أساس�طبقت�ن�رئ�س�ت�ن،�طبقة�عسكر�ة�عر�ية،�وطبقة�ي�ت���إل��ا�

�وغ���املسلم� �املدنية�غ���العرب �ا��ياة �عن �معزول�ن �شبھ �معسكرا��م ��� �عاشوا �الذين �العرب �و�ان ن،

�عتمدون����حيا��م�املع�شية�ع���الضرائب�ال���يدفع�ا�رعايا�الدولة��سالمية�بحيث�يحصل��ل�عر�ي�ع���

نائم�عطائھ�من�ب�ت�املال.�وإ���جانب�تلك�الضرائب��ان��ناك�مصدرا�إضافيا�لدخل�العرب�(ا��نود)�و���الغ

 من�ا��روب.
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�تناولت� �ال�� �القليلة �الدراسات �إال�أن �الوسطى، �العصور ��� �أرو�ا ��� �الزراعة �تقدم �من �الرغم وع��

طرق�الزراعة�و�دوات�والوسائل�ال���استخدمت�ف��ا����املنطقة�العر�ية��ش���إ���أن�العرب�لم�يحسنوا�طرق�

تلك�املنطقة�مختلفة�بال�سبة�ل��ال����أرو�ا����تلك��العمل�الزرا���و�انت��دوات�املستخدمة����الزراعة���

العصور.�و���خالل�الفتح�العر�ي�ح���منتصف�القرن�التاسع�ازداد�العبء�الضر����ع���الفالح�ن�ح���أ��م�

�انوا�يجدون�صعو�ة�كب��ة����سداد�ال��اما��م�الضر��ية�بالرغم�من�ارتفاع�أسعار�املنتجات�الزراعية�آنذاك،�

�بنظا �أو�وشب��ا �ل���ام �مل�ا �الزراعية ��را��� ��انت �فقد �أرو�ا، ��� ��قطا�� �النظام ��� �الزراعية �امللكية م

�العقاري�� �(�ل��ام �نظام �ع�� �يقوم �العر�ية �املنطقة ��� �الزراعية ��رض �استغالل �نظام ��ان �وقد الدولة،

� �وا��نود �ا��اشية ��انت �النظام �ذلك �الضرائب–و�مقت��� �بجمع �يل��مون �ما �الفالح�ن��غالبا_ �ع�� املقررة

أي�أنھ�لم�يقم�ع���الرق��-الذين�يزرعون��رض�(ع���أساس�اتباع�نظام�ملكية��نتفاع�ول�س�ملكية�الرقبة

والعبودية�للمزارع�ن�كما��ان�الوضع����أرو�ا����ذللك�الوقت�وإنما��ان�املزارعون�يمتل�ون��را����الزراعية�

أن�يمح��ؤالء�ا��اشية�وا��نود�حق�حصة�مقررة�مقابل�التمتع�بحق�و�زرعو��ا�مقابل�تلك�الضرائب).�وقبل�

�ذا�"�ل��ام"�ولم�يكن��ذا��ل��ام�أبدا����يد�املل��م�ي�ل��ان�من�حق�الوا���اسقاطھ�إذا�ما�تأخر�املل��م����

  الوفاء�بالضرائب�املقررة�واملجباة�من�مزارع�ن.

���ات�مختلفة�مع�بقاء�املضمون��سا����لھ�حولقد�تطور�نظام�"�ل��ام"�بمراحل�مختلفة�و�مسمي

اء"�(الذي��ان�يطبق����أرو�ا�"و�ان�ذلك����ع�د��مو��ن�و�ان��ذا�النظام�قد��تحول�إ���ما��س���بنظام�"��

طبق����الشرق��وسط�ن�يجة�اضطراب��من�وارتفاع��قيمة�ا��راج�املطلو�ة�جبايتھ،�و�قوم��ذا�النظام�ع���

يتخ���املزارع�أو�املالك�عن�أرضھ�إ���آخر�غ���ذو�نفوذ�و�صبح�مستأجرا�ل�ا�مقابل�حمايتھ��فكرة�مؤدا�ا�(أن

  من��دارة�املالية.

وع���أي�حال،�فإنھ�تجدر��شارة�إ���أن�املنطقة�العر�ية�لم�تطبق�ما��س���بنظام��قطاع�الذي�طبق�

مة�إ���عدة�قطاعات�مغلقة�ال�تقوم�بي��ا�مقس�- مثلما_�حدث����أرو�ا–آنذاك����أرو�ا،�بمع���أ��ا�لم�تكن�

�ولذا�يمكن�أن�نقول�أن�نظام�استغالل��رض�الزراعية����البالد�العر�ية�لم�يكن�قائما� عالقات�اقتصادية.

�سبق� �مثلما �ومم���تماما �مختلف �نظام �ع�� �يقوم ��ان �وإنما �وق��ا �أرو�ا ��� �السائد ��قطا�� �النظام ع��

  وأو��نا����جزء�سابق.

  الثالثة:����العصور�الوسطى�الف��ة -1-3

���� �الصنا���ا��ر������املنطقة�العر�ية،�ال�وقد�صاحب�ذلك�ازد�ارا ����ال�شاط �انتعاشا �ان��ناك

�عض�املدن�وانتعاش�ال�شاط�الفكري�ف��ا�و�ان�ملصر�دور�ا�الرئ�����كملتقي�للتجارة�ب�ن�الشرق�والغرب.�و���

قات�تجار�ة�ب�ن��م��اطور�ت�ن�الب��نطية�والفارسية�وكذا�ب�ن�الف��ة�السابقة�للفتح��سالمي��انت��ناك�عال



 الفصل�الثالث الفكر��قتصادي�عند�املسلم�ن����العصور�الوسطى

 

 

39 

�البضا�ع� �وتقتصر�ع�� ��س�يا �محدودة �كنت �إال�أ��ا �ومصر�والعراق �وايران �سور�ا �مثل ��خرى �الدول �عض

الكمالية�أما��عد�الفتح��سالمي�وخاصة����ع�د�العباسي�ن�فقد�توحدت�العديد�من��قطار�ونتج�عن�ذلك�

��� �تمر�وسكر�وقمح�ازدياد �من �و�غذية �امل�سوجات �إ�� �املتبادلة �البضا�ع �وتنوع �بي��ا �والتبادل �التجارة م

 وم�سوجات�حر�ر�ة���وقطنية�وصوفية�وكتان...إ��.

�إلم��اطور�ة� �إ�� �الذ�ب �من �كميات �تدفقت �فقد ��سالمية، ��م��اطور�ة �إ�� �والفضة �الذ�ب تدفق

�� �املجاورة �الذ�ب �مناطق �من �����سالمية �يتمثل ��سالمية �الذ�بية �لل��وات �املصدر�الرئ���� �و�ان �دود�ا

�عل��ا� �قامت �ال�� �العناصر �أ�م �أحد �الذ�ب �مناجم �إنتاج �وأصبح �السودان، �غرب ��� �الذ�ب مناجم

ه)�وكذلك�فقد�فتحت�ا��يوش�معظم�مناطق�مناجم���057م��اطور�ة��سالمية�خاصة����ع�د�العباسي�ن(

�الوسط �آسيا ��� �إ���الفضة �الفضة �تدفق �إ�� �أدى �مما �ال��ر�) �وراء �ما �و�الد �وإيران �أفغا�ستان �(مثل ى

�إصدار�كميات� ��سالمية ��م��اطور�ة �إ�� �والفضة �الذ�ب �من ��ل �تدفق �وصاحب ��سالمية. �م��اطور�ة

سع�امليالدي�كب��ة�من�النقود�الذ�بية�والفضة�وقد�تم���الدينار��سالمي�الذي�أصدرتھ�ا��الفة����القرن�التا

بنوعية�ممتازة�الرتفاع��سبة�الذ�ب�والفضة����ا��ليطة،�و�انت�تلك�النوعية�املمتازة�للدينار��سالمي�ترجع�

ل�س�فقط�إ���توافر�كميات�كب��ة�من�الذ�ب�والفضة�وإنما�أيضا�إ���ارتفاع�امل�ارة�الفنية�للس�اك�ن�املسلم�ن�

إصدار�النقود�الذ�بية�والفضية����الشرق��وسط�ز�ادة�تداول�للعملة،�ومن��ثار��قتصادية�فاإلكثار�من�

�مختلف� �اس��الك �ز�ادة �إ�� �بدوره �أدى �الذي �النقدي)، �التخز�ن �إ�� �ا��دي �امليل �تناقص الدنان���(و�التا��

  البضا�ع�والذي�أدى�بدوره�إ���ارتفاعات�كب��ة�����سعار.

  معالم�الفكر��قتصادي�عند�املسلم�ن -2

  معالم�الفكر��قتصادي��سالمي����العصور�الوسطى�ما�ي��:ومن�أبرز�

 اح��ام�امللكية�الفردية�(ا��اصة) -2-1

�ترتب�عليھ��ع��اف�بالتفاوت� �ووضع�أصول�ا�مما حيث�أخذ�القرآن�الكر�م�بامللكية�الفردية�فأقر�ا

ار�التفاوت،�وكذلك�ب�ن�الناس�وتقسيم�م�إ���طبقات.�ومن�نتائج�ذلك�أيضا��ع��اف�بحق��رث�يخفف�من�آث

فرض�الز�اة.�وا��الصة�أن�امللكية�����سالم�ملكية�فردية�ولكن��ناك�واجبات�ع���املالك،�وتدخل�من�جانب�

  الدولة�لتخفيف�ما�ي��تب�ع���ذلك�من�مساوئ.

 ع���العملا��ث� -2-2

عمل�مجد��سالم�العمل�وحث�عليھ�ولم�يفاضل��سالم�ب�ن�أنواع�العمل.�ول�س��ناك�أي�حرج�من�ال

  ���التجارة.
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 إقرار�الرق�(العبودية) -2-3

�ع���اية� تأثر��سالم�بمقتضيات�النظام�الذي��ان�سائدا�عند��شأتھ،�فأقر�الرق�ولكنھ�لم�يؤسسھ

���� �متبعا ��ان �و�و�ما �ا��روب، ��� ��مم �ال��زام �عملية �يبدو�كن�يجة �ما �ع�� �أسسھ �بل �الناس، �ب�ن تفرقة

سالمي�حسن�معاملة�الرقيق،�وحبب�إ���املالك�العتق�وجعلھ�كفارة�املجتمعات�القديمة.�وقد�أوجب�الدين�� 

  عن�كث���من��ثام،�و�ذلك�اتخذ��سالم�من��ذه�املش�لة�موقفا�توفيقيا.

 تحر�م�الر�ا -2-4

�استغالل� �منع �ذلك ��� �وا��كمة �الر�ا)، �وحرم �البيع �هللا �(وأحل �بفائدة �القرض �والسنة �القرآن حرم

م����أال�توجد����املجتمع��سالمي�طبقة��ع�ش�داخل�رأسمال�ا�دون�أن�تبذل�حاجة�املحتاج�ن،�ورغبة��سال 

  ج�دا�من�العمل.

 محار�ة��حت�ار -2-5

�تبعھ� �وقد �ال�يحتكر�إال�خاطئ �وسلم: �عليھ �هللا �ص�� �الرسول �قال ��حت�ار�حيث �عن ��سالم ن��

  لمس��لك�ن�من�خالل�رفع�السعر.ا���ام�املسلمون����تطبيق�عقو�ات�ع���املحتكر�ن�ملنع�استغالل�املحتكر�ل

  أعالم�الفكر��سالمي����العصور�الوسطى�(الدراسات��قتصادية) -3

ظ�رت�العديد�من�الكتب��قتصادية����العصور��سالمية�القديمة�وذلك�منذ�أن�وضع�القا����أبو�

�ل��لي �وج�ھ �الذي �ا��راج) )� �و�و�كتاب ��قتصادية �الدراسات ��� �كتاب �أول ��نصاري ��ارون�يوسف فة

الرشيد،�والذي�يدور�حول�ال�شاط�الزرا���والضرائب.�ثم�توالت�الكتب�ح���ظ�ر�كتاب�ابن�خلدون(املقدمة)�

���أواخر�القرن�الثامن�ال��ري�أو�بداية�القرن�ا��امس�عشر�ميالدي،�و�و�كتاب�أغ���العالم�باألف�ار�املتقدمة�

ت��قتصادية�ال���ظ�رت����الغرب��عد�ثالث�جدا����عصر�ا�وش�لت�مقدمة�ابن�خلدون�القاعدة�للدراسا

  قرون.

  وفيما�ي���عرض�سر�ع���مس�من�أ�م�الكتب��قتصادية��سالمية�ال���ظ�رت����تلك�الف��ة.

 صاري كتاب�(ا��راج)�أل�ي�يوسف��ن -3-1

ه�وسكن�ببغداد.�وقد�وضع�أبو��113و�أبو�بوسف��عقوب�إبرا�يم��نصاري�املولود����ال�وفة(�العراق)،�عام�

يوسف�أول�مؤلف�اقتصادي�����سالم�بناء�ع���طلب�ا��ليفة�العبا�����ارون�الرشيد.�ةتناول�فيھ��يرادات�

جوانب�عديدة�من�الفكر��قتصادي،�العامة�للدولة��سالمية�و�عض�جوانب�نفق��ا.�كما�برزت����الكتاب�

�السلوك� �وظوابط �العنصر�ال�شري، �وأ�مية �والنفقات، ��يرادات �ز�ادة ��� ��قتصادية �التنمية �دور مثل
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�قتصادي�للدولة،�وقضايا�التجارة�ا��ارجية،�و�غي���قيمة�النقود�واملفاضلة�ب�ن�املص��ة�العامة�واملص��ة�

  ا��اصة.

�تحليال� �وقدم �الضرائب �لدافع �بال�سبة �الدفع �ع�� �القدرة �مذ�ب �كتابھ ��� �يوسف �أقر�أبو وقد

��سعار�أو�التحكم� �لتث�يت �ا��اكم �تدخل �وحضر�أبو�يوسف �مراقب��ا، ��سعار�ومسألة �بخصوص اقتصاديا

بل�العرض��ر�ة�تحديد�السعر،�حيث�أكد�أن�العرض�لوحده�ال�يحدد�السعر ظف��ا.�و�ان�يحاول�الوصول�إ���ن

  والطلب�معا.

 كتاب�(�ك�ساب)�ملحمد�بن�ا��سن�الش�با�ي -3-2

�عن� �أيضا �وت�لم �وا�مية ��و�تفس���الكسب �املذ�ور �الكتاب ��� �الفكر��قتصادي �جوانب �أ�م ومن

ع���املجتمع.��ھ،�وكذلك�النقود�و�حت�ار�ومساوئالتخصص�وتقسيم�العمل�و�س��الك�ومستو�اتھ�املختلفة

  ي�لإلقراض�واملال�العام.النظام��قتصاد

 كتاب�(�إحياء�علوم�الدين)�ملؤلفھ�أبو�حامد�محمد�الغزا�� -3-3

� �عام ��� �(إيران) �طوس ��� �مولود �450الغزا�� �عام �واملتو�� �تحليل�505ه �كتابھ ��� �الغزا�� �تناول �وقد ه

�و�  �والبطالة �والعمالة �وعناصره �وأ�ميتھ ��نتاج �شملت �أخرى �متعددة �ومواضيع ��قتصاد نفاق�فلسفة

�س��ال�ي�و�دخار.�كما�تناول�أيضا�التجارة�و�سواق�و�سعار�ومخاطر��حت�ار.�كما�بحث�الغزا������النقود�

  ووظائف�ا�و���الضرائب�والقروض�العامة�وأثر�ا�ع���الب�ئة��قتصادية.

 كتاب�(�شارة�إ���محاسن�التجارة)�ملؤلفة�جعفر�بن�ع���الدمشقي -3-4

م.��عت����ذا�الكتاب�أول�كتاب�يبحث����مبادئ�وأصول�1175ه�املوافق�570م�صدر��ذا�الكتاب����عا

  �قتصاد�و�دارة�و�و��شمل�موضوع�ن�أساسي�ن��ما:

�العمل�  . أ �وتقسيم ��نتاج ��� �والتخصص �وخصائص�ا ��موال �ع�� �يحوي �والذي ��قتصادي التحليل

ار�(�القيمة�املتوسطة)�و�و�ما��عرف�واملبادلة�وقصور�املقايضة�و�ور�النقود�ونظر�ة�القيمة�و��سع

حاليا��سعر�التوازن����التحليل�ا��ز�ي.�و��ناول�أيضا��غ���أسعار�السلعة�الواحدة�بتغي���أماك��ا،�و�و�

 ما��عت���البذور��و������نظر�ة�التجارة�ا��ارجية.

�في�قضايا  . ب �تناول �الذي �ك�ھالنمو��قتصادي، �الفقر. �والتنف���من �الغ�� ��� �عن�التحب�ب �ت�لم ما

�تقييم� �نظر�ة ��شبھ ��س�ثمار�وال�� �ضوابط ��� �أيضا �و�حث �والتقدم. �النمو �عماد �و�و الفائض

�و� �وتثم��ه �املال �اك�ساب �ب�ن �العضو�ة �العالقة �إ�� �تطرق �وأخ��ا �أو�مردود�ا. �وانتاجي��ا املشروعات

 إنفاقھ.
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 )1406- 1333كتاب�املقدمة�البن�خلدون�( -3-5

ولود����تو�س.�رجل�الدولة�وقا����ومؤرخ�وعالم.�وأش�ر�كتبھ�كتاب�و�و�عبد�الرحمن�بن�خلدون�امل

(الع��)�ومقدمة��ذا�الكتاب����أش�ر�ما�قدم�للعلم.�وقد�حاو�ابن�خلدون�ش�رتھ�الواسعة����الشرق�والغرب�

�السياسية� ��حداث �بھ �تتغ�� �الذي �النمط �الك�شاف �محاولة �أول �وضع �وقد �اجتماع. �وعالم كمؤرخ

�و� �ا��ليفة�و�جتماعية ��� �العمران �طبيعة �وكز�ع�� �وقد �التار�خ. �منطق ��� �كتب �من �أول �و�ان قتصادية،

متطرقا�إ���حياة�البدو�وا��ضر�والكسب�واملعاش�والصنا�ع�والعلوم�ونحو�ا�من�العلل�و�سباب�ال���تؤثر����

سبقھ�منھ�أحد:�فقد�أعت���حياة�املجتمعات.�وقد�اتبع����بثھ�وتحليلھ�دائما�منا��ا�علمية�سليما�ع���نحو�لم��

  باع��اف�ا��ميع،�رائدا�����افة�املجاالت�ال���تطرق�إل��ا.

أما�وضع�ابن�خلدون�كعالم�اقتصاد�فلقد�رأى��عض�امل�تم�ن�من�علماء��قتصاد�العرب�أن�أ�مية�

من�ابن�خلدون��اقتصادي�ال�تقل�عن�أ�ميتھ�كمؤرخ�وعالم�اجتماع.�و�ؤكد�البعض�بأن�ابن�خلدون��ان�أول�

��قتصادية�عن��عتبارات� �من�حاول�فصل�املشكالت �علميا،�و�و�أول ��قتصادية�تحديدا حدد�املشكالت

  الدي�ية�و�خالقية�وأول�من�حاول�كشف�البواعث�والعوامل�ذات�الطا�ع��قتصادي.

�للموضوعات��و�الرجوع �تحليلھ ��� ��تية ��ساليب �ع�� �اعتمد �قد �خلدون �ابن �أن �تب�ن �املقدمة إ��

  �قتصادية:

�والسياسية� .1 ��جتماعية ��حداث �إلبراز�ارتباط �وتمحيص�ا �فحص�ا ��عد �التار�خية �الوقا�ع دراسة

 و�قتصادية����أنماط�محددة,

 �قتصادي.بناء�أثر�الب�ئة��جتماعية����سلوك���سان�و�شاطھ� .2

���سان� .3 �سلوك ��� �وتأث���ا �وثرو��ا ���سانية �املجتمعات ��شاط ��� �ا��غرافية �الب�ئة �أثر بناء

 �قتصادي.

�أساس� .4 �ع�� �وتارة �املشا�دات �أساس �ع�� �تارة �العامة �القواعد ��عض �است�تاج ��� �املنطق استخدام

�القواعد�العامة)�بفروض�أساسية،�و�ذه�ال ��ذه( �و�ان�يدعم قواعد�العامة�تمثل�جو�ر��ست�باط.

 التحليل�النظري.

  عرض�وتقييم�الفكر��قتصادي�البن�خلدون  -4

إن�أ�م�النوا����قتصادية�ال����عا���ا�ابن�خلدون،�وال���تمثل����مجموع�ا�الفكر��قتصادي����

  آخر�مرحلة�من�مراحل��زد�ار�الفكري����العصر��سالمي�الذ����تتمثل�فيما�ي��:
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 ر�ةا��اجات�ال�ش -4-1

يقرر�ابن�خلدون�بأن���سان�يحتاج�إ���أشياء�أساسية�مثل�الغذاء�واملل�س،�وتتفرع�من�ا��اجات�

�ساسية�احتياجات�أخرى��عت���ثانو�ة�ولك��ا�الزمة�إلنتاج�ا��اجات��ساسية.�و�ناك�حاجات�أخرى�ت�شأ�مع�

ابن�خلدون�بأن���م�الس�ان�عامل��ل�ر���وتقدم�يحرزه�املجتمع�و�ذه����حاجات�كمالية�أو�ترف��ية�و�ؤكد�

  م�م����تحديد���م��حتياجات�ال�شر�ة.

 طبيعة�العملية��نتاجية�وتقسيم�العمل -4-2

قد�تأثر�بفكرة�ارسطو�عن�تقسيم�العمل،�لكنھ�يؤكد��نا�ع���املوا�ب�املك�سبة�عن�طر�ق�التعلم����

� �العمل. �لتقسيم �كأساس �الفطر�ة �ال�شر�ة �املوا�ب ��ش���أرسطو�إ�� �آدم�ح�ن �الكب���ب�ن �ال�شابھ و�الحظ

�جراء� �املنتظر�من �الفائض �فكرة �خلدون �ابن �أو�� �فقد �العمل. �تقسيم �مسألة ��� �خلدون �ابن �و��ن سميث

�أن� �السائد ��عتقاد �أن �ب�نما �العمل، �تقسيم �أساس �ع�� ��نتاجية �العملية ��� ��فراد �ب�ن �القائم التعاون

فكرة�آدم�سميث����ارتباط�تقسيم�العمل�ب��م�السوق��شبھ�سميث��و�أول�من�أو����ذه�الفكرة.�كما�أن�

�ال�شاط� �ب��م �العمل �تقسيم �ارتباط ��� �قرون ��عدة �قبلھ �خلدون �ابن �شرح�ا �ال�� �كب���الفكرة �حد إ��

  �قتصادي.

�أ�م� �و�عت���العمل �الطبيعية) �واملوارد �املال �ورأس �العمل �و�� )� �عناصر��نتاج �ب�ن �خلدون و�م���ابن

  اج.عناصر��نت

 ال�شاط��قتصادي�واك�ساب�الدخل -4-3

يقر�ابن�خلدون�بأن�الدخل�ال�يحقق�إال�ن�يجة�للس���والعمل.�و�م���ابن�خلدون�ب�ن�أنواع�ال�شاط�

�قتصادي�املختلفة�و���أمارة�وتجارة�وفالحة�وصناعة،�و�فرق�ب�ن��مارة�و�ا���ال�شاطات��قتصادية.�ففي�

للمعاش�فإن�الفالحة�والصناعة�والتجارة����وجوه�طبيعية�للمعاش.�وأن��ح�ن�أن��مارة�ل�ست�مذ�با�طبيعيا

  الصناعة�ال�تتحقق�إال����مرحلة��ستقرار�وت�و�ن�املدن.

 تحديد��سعار -4-4

أدرك�ابن�خلدون�تأث����ل�من�العرض�والطلب����تحديد��سعار�و���تقلبات�تلك��سعار.�كما�الحظ�

اد�عدد�س�انھ�ك���عمرانھ،�فإن�ألسعار�السلع�ضرور�ة�وخاصة�الغذائية،�ابن�خلدون�بأنھ��لما�ا�سع�البلد�وز 

تنخفض�والعكس�بال�سبة�للسلع�الكمالية،�فإن�أسعار�ا�ترتفع.�فبال�سبة�للسلع�الضرور�ة�فإن�الناس��عمل�

،�ل�ي�توفر�حاجا��ا�م��ا�ف��داد�عرض�ا�وترخص�أسعار�ا،�و�ذا�ما�يث������اب����ابن�خلدون����نظر�البعض

حيث�أن�ذلك��عكس�مضمون�التحليل�ا��ر�ي(الدينامي�ي)����بحثھ�لتغ��ات��سعار.�فقد�ر�ط�ابن�خلدون�
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ب�ن�عملية�النمو�وما��ست�بع�ا�من�ز�ادة����الدخول�وز�ادة����الرفا�ية�من�ج�ة�و��ن�الطلب�ع���ا��اجات�

ملؤثرات�و�ثار����الزمن،�فالتطور����الكمالية�من�ج�ة�أخرى.�فالطر�قة�الديناميكية�تقوم�ع���تحليل�تتا�ع�ا

  �ل�ف��ة�يوجد�العوامل�ال���تحدد�ما�يحدث����الف��ة�الالحقة�بحيث�يرتبط�التحليل�فيما�ب�ن�الف��ات�جميعا.

كما�بحث�ابن�خلدون�أثر�اختالف�ال��وة�فيما�ب�ن�البلدان�املختلفة����طلب��ل�م��ا�ع���أنواع�السلع�

�ذ �وأثر��ل �وعرض�ا، �أسعار�نفس�املختلفة �اختالف �مفسرا �لألسعار، �العام �املستوى �اليوم ��عرف �ما �ع�� لك

  السلع����البلدان�املختلفة.

 املف�وم��قتصادي�للر�ع -4-5

� �بالر�ع( �اليوم ��سم��ا �ما �بظا�رة �تتصل �ال�� �النوا�� ��عض �بتحليل �خلدون �ابن �وأن�Rentقام .(

 Davidي�ون��و�نفس��ساس�الذي�اعتمد�عليھ�(�ساس�الذي�اعتمد�عليھ�ابن�خلدون����تحليلھ�ي�اد�أن�

Recardoالنتائج�� �لنفس �عديدة �بقرون �ر��اردو �قبل �خلدون �ابن �وصل �فقد �التفاض��، �للر�ع �تليلھ ��� (

�املنتجة.� �الزراعية �وأسعار�السلع ��رض ���ودة �تبعا �تختلف �وال�� �الزراعة، �نفقات �ب�ن ��رتباط بخصوص

�ا �الزراعية ��رض �جودة �قلت �والعكس�ف�لما �املنتجة �أسعار�السلع �و�التا�� �وارتفعت �الزراعة �نفقات زدادت

صيح.�كما�ناقش�ابن�خلدون�العالقة�الطردية�ب�ن��سعار�و��ن�الضرائب�والرسوم�ال���تفرض�ا�الدولة.�ول�ذا�

عرف�الر�ح�ت�ون��سعار�����مصار�أع���مما����عليھ����البادية.�كما�ناقش�العالقة�ب�ن��سعار�و�ر�اح،�و 

  بأنھ�الفرق�ب�ن�أثمان�شراء�و�يع�البضا�ع�والسلع،�وكيف�أنھ��لما�انخفض�السعر����السوق�قل�الر�ح.�

 تحليل�تطور�املجتمع�وتقدمھ��قتصادي -4-6

لعل�أ�م�ما�قام�بھ�ابن�خلدون�من�بحث�اقتصادي�أنھ�قدم�ما�يمكن��سميتھ�نموذجا�تحليليا�لتطو�ر�

  بناه�ع���عنصر�ن��ما:�تزايد�الس�ان�ومزايا�تقسيم�العمل.�املجتمع�وتقدمھ��قتصادي�الذي

إن�ك��ة�الس�ان�����ل�مجتمع�تؤدي�إ���تقسيم�العمل�بي��م�وإ���ك��ة�تنوع��عمال.�كما�أن�تقسيم�

العمل��عت���ضرورة�البد�م��ا�ألن�الفرد�غ���قادر�ع���إشباع�حاجاتھ�بنفسھ.�ومن��نا�يتوجب�أن�ي�ون��فراد�

  جميعا.متعاون�ن�

���� ��نتاج �ز�ادة �إ�� �يؤدي �العمل �تقسيم �وأن �العمل، �تقسيم �إ�� �يؤدي �الس�ان �تزايد �فإن و�كذا

املجتمع�وز�ادة�دخول�م�و�دفع�م�ذلك�إ���توجيھ�جزء�من��شاط�م��نتا���ال�نتاج�السلع�الكمالية،�و�زداد�

  طل��م�ع����ذه�السلع.�

شاط��قتصادي)�فإنھ�يورد�نظر�ت�ن:��و������الب�ئة�و���معرض�تحليلھ�ألسباب�نمو�العمران�(أو�ال�

ا��غرافية�والثانية����أن�النمو��قتصادي�ألي�مجتمع�يمر��عدد�من�املراحل�ال���ترتبط�بحياة�الدولة.�و�نا�
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�ستخدم�ابن�خلدون��لمة�العمران�لتدليل�ا�ع���ما�باألرض�من�س�ان�ومبا�ي�وما�ي��تب�ع���ذلك�من��شاط�

  اة.ضروري�ل��ي

فبال�سبة�لتأث���الب�ئة�ا��غرافية�فإنھ�يقول��لما��انت�الب�ئة�ا��غرافية�مالئمة���ياة���سان��لما�

ا�سع�العمران�والعكس���يح.�واملقصود�بالب�ئة�ا��غرافية�املالئمة��نا����ال��ودة�وا��رارة�والرطو�ة�أل��ا�

لر�ع�الشما���املعتدل�من��رض�أك���عمرانا�تتدخل����سلوك���سان�ودرجة��شاطھ.�و�قول�ابن�خلدون�أن�ا

�النظر�ات� �كإحدى �حديثا �طرحت �قد �الفكرة ��ذه �وا��دير�بالذكر��و�أن �(�ستوا�ي). �ا��نو�ي �الر�ع من

املفسرة�للتخلف��قتصادي����موضوع�التنمية��قتصادية.�و�ال�سبة�ملراحل�النمو��قتصادي�فإن�ا�ساع�

رتباطا�مباشرا�ب�شاط�الدولة�واستقرار�ا�ثم�تطور�ا�فاضمحالل�ا�وخرا��ا��عد�العمران�ثم�اضمحاللھ�يرتبط�ا

  ذلك.�و�ضيف�ابن�خلدون�بأن�للدولة�أعمار�طبيعية�كما�لأل��اص.

 �الفكر��قتصادي�عند�املقر�زي  -5

�مصر� ��� �للمؤرخ�ن ��عت���عميدا �والذي �القا�رة ��� �املولود �املقر�زي، �ع�� �بن �أحمد �الدين �و�تقي

لعر�ي�ولھ�مؤلفات�عديدة�����قتصاد.�ورغم�تأثر�املقر�زي�بابن�خلدون�ومن��ھ�العل������تمحيص�والعالم�ا

الظا�رة�واك�شاف�منطق�ا�إال�أنھ�سلك�مسل�ا�آخر����تفس���الظوا�ر.�فإن��ان�تفس���ابن�خلدون�للظوا�ر�

)� �نقدي �أساس �ع�� �تفس���ا �حاول �املقر�زي �فإن �القيمة �نظر�ة �خالل �مسا�مة��).Monetaryمن وتتمثل

املقر�زي�����قتصاد�من�خالل�ا�تمامھ�بتحليل�أسباب�الظا�رة�التار�خية�و�ا�تمامھ�ببعض�املشكالت�مثل�

  النقود�والغالء�وتوز�ع�املك�سب�(الدخل)�ومعامالت��سواق.

إ���و���كتابھ�(اغاثة��مة�بكشف�الغمة)��عمل�ع���تحليل�أسباب�الغالء�الشديد�����سعار�و�رجع�ا�

سوء�السياسة��قتصادية�و���مسؤولية�الزعماء.�و�ؤكد����كتابھ�بأن�الغالء�والرخاء�يتعاقبان�منذ�ا��ليقة،�

�املحاصيل� ���م �من �تز�د �ال�� ��مطار�واملياه �بوفرة �بدوره �يرتبط ��سعار�والذي �برخص �مرتبط �الرخاء وأن

  وتدفع��سعار�إ����نخفاض.

خرى�للغالء��عض�ا�سيا����محض�مثل�تف����الظلم�والقتل�من�قبل�إال�أن�املقر�زي�يذكر�أسباب�أ

ا���ام�وا��وف�وتوقف�ال�شاط��قتصادي،�وم��ا�حدوث��فات�الزراعية�إ���جانب�السياسة�ال���ي�بع�ا�

���� �الدولة �تدخل �أن �ح�ن ��� �الرخاء �إ�� �يؤدي ��سواق ��� �املنافسة �شيوع �أن �املقر�زي �و�ؤكد املحتكرون.

تصادي�قد�يضر�بمصا���الناس،�سيما�إذا�سعت�الدولة�أن��سلك�سلوك�التجار�املحتكر�ن����ال�شاط��ق

��زمات�من� �و�عت���البعض�بأن�أ�م��ف�ار��قتصادية�للمقر�زي����أنھ�حاول�تحليل�أسباب رفع��سعار.

  خالل�فساد�سياسة�ا��كم�وسوء��دارة��قتصادية.



 الفصل�الثالث الفكر��قتصادي�عند�املسلم�ن����العصور�الوسطى

 

 

46 

��ت�لفة��نتاج�و�التا���ارتفاع��سعار�يرجع�إ���ز�ادة�كمية�النقود�وأو���بأن�س�ب��رتفاع�املستمر��

�للنظر�ة� �ف�و��عت���مؤسسا �و��ذا ��قتصادي. �التار�خ ��� �نظر�ة �ألول ��ساس �املقر�زي �وضع �و�نا املتداولة.

ي�ي�حيث�).�لكن�فكر�املقر�زي��ان�أعمق�من�فكر��قتصادي�الكالسIrving Fisherالنقدية�ال���قدم�ا��عده�(

 Neutrality ofنوه�ضمنا�تأث���النقود�ع���جميع�املتغ��ات��قتصادية،�و�ذا�اع��اف��عدم�حيادية�النقود(

Moneyمستوى�� �ع�� �النقود ��غ���كمية �فاعلية �ع�� �يؤكد �أنھ �كما �الكالسيك. ��قتصاديون ���ا �جاء �ال�� ،(

  ال�شاط��قتصادي.

�زي�بأن�يتم�سك�النقود�من�املعادن�النف�سة�ح���يمكن�و��ل�مش�لة�ز�ادة�النقود�فقد�طالب�املقر 

�أ �وضع �قد �املقر�زي �فكر ��ان �و��ذا �كمي��ا. �تحديد �وقانون �الذ�ب �قاعدة �من �ل�ل ر�شام�غساسا

)Gresham’sLawوجود�النقود�الرديئة(�أي�العمالت�� �من�خالل �النقود�ا��يدة(الذ�ب) ).�حيث�فسر�اختفاء

� �و�ؤكد �والنحاسية). �أو�الفضية �ز�اد��ا �ع�� �وعمال�م �ا���ام ���ع �كنقود �املعادن �استخدام �بأن املقر�زي

  �كثار�م��ا��لما�رغبوا����ذلك.

�توز�ع� �يؤثر�ع�� �النقود، �كمية �ز�ادة �عن �والناتج ��سعار، �الكب����� ��رتفاع �بأن �املقر�زي و�و��

  وم��م�من�يخسر.الدخل�ع���فئات�املجتمع�املختلفة�بأش�ال�مختلفة،�فم��م�من��ستفيد�

�وا��دي �التقليدية �النقدية �النظر�ة �وضع ��� �أس�م �قد ��سالمي �الفكر�العر�ي �أن �نجد ثة�و�كذا

 املعاصرة.
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  الفكر��قتصادي�عند�التجار��ن

���ف��ة��شكيل�وصعود�الدول�القومية،�ظ�ر�نوع�جديد�من�التفك������الظوا�ر��قتصادية�إ���جانب�

� �كتابا��م ��� �املؤلفون ��ؤالء �تب�� �حيث ��م��اطور"، �"مس�شاري �مع �والفالسفة �نظر�تفك���الال�وتي�ن وج�ة

القوة��قتصادية�لإلم��اطور�كمكمل�وشرط�أسا����لقوتھ�العسكر�ة.��ش�ل�م��وظ�،�تم�تص�يف�مجموعة�

)،�منذ�أن��عاملوا�مع�القضايا��قتصادية�بصف��م�أعضاء��cameralistsام��الي�ن�(�كـ:من�مفكري��ذه�الف��ة�

  دوًرا�مركزً�ا����التفك����قتصادي.����غرفة�املس�شار�ن�للملك.�و�كذا�تو���مف�وم�ال��وة�الوطنية

�من� �الف��ة. ��ذه ��� �السائدة �النظر��قتصادية �لوج�ات �التفس��ات �من �نوع�ن �التمي���ب�ن يمكننا

ناحية،�تم�ا��ام�مس�شاري��م��اطور�(ع���س�يل�املثال�من�قبل�آدم�سميث)�بالتمسك�بمف�وم�خاطئ�من�

� �ما��س���بـ �نظر"حيث��ساس�لل��وة: �وتحديد�ال��وة��)chrysoedonistic view(�وج�ة ''،�أي�ب�ساطة�ر�ط

�أو�( �املعدني�ن �مصط�� �جاء ��نا �ومن �عام. ��ش�ل �النف�سة �واملعادن �استخدم�Bullionistsبالذ�ب �الذي ،(

�من� �بدًءا �أخرى، �ناحية �من �عشر. �السادس �القرن ��� �إنجل��ا ��الز��� �وجون �غر�شام �توماس �مثل ملؤلف�ن

�سب�إل��م�وج�ة�نظر�أقل��1914ملانية�وشومبي���(�املدرسة�التار�خية
ُ
)،�نرى�إعادة�تقييم�ل�ؤالء�املؤلف�ن،�وت

��عت��� �قد �املعدنية �النقود �مخزون �أن �بحقيقة �النقدية �بالقضايا �ت��ير�ا�شغال�م �املثال �س�يل �ع�� �ساطة،

  اتج�السنوي�لبلد�ما.مؤشرا�لل��وة�الوطنية����ف��ة�لم�تكن�ف��ا�تقر�با�أي�معلومات�إحصائية�عن�الن

الدفاع�عن�حق�الشركة����تصدير�املعادن�الثمينة�إ���الشرق�مقابل�السلع�املحلية�ال���غالًبا�ما�يتم�

)� �مون �توماس �مؤثر�مثل �كمؤلف �أخرى، �أورو�ية �دول �إ�� �تصدير�ا �(Thomas Munإعادة (1571-1641�،� (

للبالد�بز�ادة�ثرو��ا.����الواقع،�من�خالل�التجارة��املدير�العام�لشركة�ال�ند،�أين�أكد�أن�تصدير��موال�سمح

  الدولية�تزداد�السلع�املتاحة�للبلد،�ح���أك���من�التص�يع،�وع���مستوى�أد�ى�تأ�ي�الزراعة.

�تتم��� �وال�� �التجاري، �املذ�ب �إ�� �املعدني�ن �من �لالنتقال �مرجعية �كنقطة �مون �اعتبار�كتابات يمكن

�من�املواز�ن�بنظر�ة�مطورة�بال�امل�للم��ان�ا
ً
لتجاري،�وال���نظرت�إ���م��ان�التجارة�ا��ارجية�للبلد�ك�ل�بدال

�يجب� �ما �حد �إ�� �عامة ��سمية ��و �التجاري �املذ�ب �حدا. �ع�� �أجن�ية �دولة ��ل �مع �املحسو�ة الثنائية

�ف���تضم�املؤلف�ن�الذين��انوا����الغالب�غ���متجا�س�ن�و�شط�ن�ع���مدى�ف��ة�طو�لة� �بحذر: استخدام�ا

�"ثروة� �ملؤلفھ �سميث ��شر�آدم �ح�� �أي �عشر، �الثامن �القرن �عشر�إ�� �السادس �القرن �من �تمتد �الزمن، من

  �مم".�و�ش�ل�عام�سيطرت�املصا���العملية�املباشرة�ع���العمل�النظري.

�ناك�تفس���آخر�م��ر�جزئيا�فقط�من�خالل�كتابات��عض�املؤلف�ن�التجار��ن�يتعلق�بتفس���أصول�

��ا�ر�ح�من�التجارة،�أي�الر�ح�الناتج�عن�البيع�و�التا���الناتج�عن�عملية�التداول.�و�حسب��ذه��ر�اح�ع���أ
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�طروحة�فإن��ر�اح�تأ�ي�من�الشراء��سعر�رخيص�والبيع��سعر�اغ��.�لقد��انت�أطروحة�تتما����مع�مرحلة�

ارة�ا��ارجية.����الواقع،�امل�اسب�الرأسمالية�التجار�ة،�وال����انت�مسؤولة�عن�الدور�املم���امل�سوب�إ���التج

�ي�ت��� �عندما �بحيث ��خر، �خسائر�الطرف �مع �تتوافق �التبادل �عملية �من �الطرف�ن �أحد �عل��ا �حصل ال��

�لذلك�قد�ت�ون� املش��ون�والبا�عون�إ���نفس�البلد،�فإن�م�اسب�البعض��عوض�خسائر��خر�ن�بالضبط.

  فكر����التبادالت�مع�الدول��خرى.التجارة�مصدر�م�اسب�ل��وة�بلد�ما�فقط�عندما�ن

�املؤلفون� �يؤكده �أن �يجب ��ان �ما �و�و �الفائض، �توليد ��� ��نتاج �دور ��طروحة ��ذه تؤكد

الكالسيكيون؛�ومع�ذلك�يمكننا�أن�نك�شف�من�خلف�ا�عالمات�العصر�ا��اسمة:�أ�مية�القوة�العسكر�ة����

�التجار� �للشر�ات ��حت�ار�ة �والطبيعة �وان�شار�املستعمرات، �الدولية، ��قتصادية �إذا�العالقات �الك��ى. ة

أدرجنا�أيًضا����التجارة�ا��ارجية�انتقال�ال��وة�الذي�تم�سنھ�بالقوة،�فإن���مية�ال���اك�س��ا��ذا�القطاع�

�الر�ح� �نظر�ة �تنقلھ �الذي �غ���املت�ا�� �بالتبادل �و�نطباع �وا��ة، �تصبح ��ص��" �"ال��اكم �ماركس �أسماه ملا

  التجاري�يبدو�م��ًرا�تماًما.

  ��نر معالم�الفكر��قتصادي�عند�التجا -1

 ھ�ا��اص�بھياقتصاد�لھ���ص��ل -1-1

�نفسھ�اقتصادًيا���ص��ل�فيھ��ان�عصر�بأنھ�التجاري �املذ�ب�عصر�وصف�تم ��� �ألن�نظًرا.

��دب�حول �التعميم�الصعب�فمن�متنوعة،�نظر�وج�ات�لد��م��1750و��1500عامي�ب�ن�املختلف�ن�الكتاب

�الناتج �من�واحد��اتب�أي�يتمكن�ولم�واحد،�موضوع�ع���ال��ك���إ���يميل��اتب��ل��ان�ذلك،�ع���عالوة.

��ان�ر�ما.��قتصادية�للنظر�ة�الالحق�التطور �ع���للتأث����افية�بدرجة�مؤثر��ش�ل�املسا�مات��ذه�تجميع

�تمت�ذلك�من�بدال�ا��امعة؛����لھ�موطًنا��عد�يجد�لم�فكرً�ا�تخصًصا�باعتباره��قتصاد�علم�أن��س�ب��ذا

  .��م�م�ال���ا��اصة��قتصادية�املشا�ل�عن�كت�بات�كتبوا�الذين��عمال�رجال�قبل�من�كب���حد�إ���دراستھ

 وال��وة�القوة -1-2

�العز�ة�تد�ور �من�الف��ة��ذه���.�العصر�ملشا�ل�فكري �فعل�رد�أنھ�ع���التجاري �املذ�ب�ف�م�يمكن

� �وثروة�قوة�لتعز�ز�السياسات�أفضل�تحديد�التجاري �املذ�ب�حاول �القومية،�الدولة�وصعود(�قطاعيات)

�ا���ام�،)1513(��م���كتاب�ومؤلف�السيا����واملنظر��يطا���الدولة�رجل�مكيافي��،�ن���كما�تماًما.��مة

��عز�ز�شأ��ا�من�ال����قتصادية�بالسياسات�ن�يليون ااملر��ن���م�املالئمة،�السياسية�السياسات��شأن

  .�.النامية��قتصادات�وازد�ار�قوة�وز�ادة
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�ثابتة�للعالم��جمالية�ال��وة�أن�اف��اض�ع���التجاري �املذ�ب�استمر ��ف��اض،�نفس�باستخدام.

.��خر�خسارة�بالضرورة��و�أحد�م�مكسب�فإن��فراد،�ب�ن�التجارة�تحدث�عندما�أنھ�املدرسيون �است�تج

�والقوة�ال��وة����ز�ادة�أي�أن�واست�تجوا��مم،�ب�ن�التجارة�ع���املنطق��ذا�التجاري �املذ�ب�طبق

�الدولية�التجارة�ع���التجاري �املذ�ب�شدد�و�كذا،.��خرى �الدول �حساب�ع���حدثت�واحدة�ألمة��قتصادية

  .الدول �ب�ن�التجاري �التوازن �ع���ركزوا�ا��صوص�وجھ�وع����مة،�وقوة�ثروة�لز�ادة��وسيلة

�كما��س��الك،�ول�س�-��نتاج��و�املار�ان�يلي�ن،�ملعظم�وفًقا��قتصادي،�ال�شاط�من�ال�دف��ان

�حيث�من��مة�ثروة��عر�ف�يتم�لم�التجاري،�املذ�ب�إ���بال�سبة.�الحًقا�الكالسي�ي��قتصاد�سيحققھ��ان

�الفردية�ال��وة�مجموع �وز�ادة�الوقت،�نفس�����نتاج����يع�خالل�من��مة�ثروة�ز�ادة�إ���ودعوا.

�املح����س��الك�وخفض�الصادرات، �الكث��ين�فقر�ع���ترتكز��مة�ثروة��انت�و�كذا. �أن�من�الرغم�ع��.

ا�وضعوا�التجاري �املذ�ب
ً
��عت����ان�ما�بلد�داخل�السلع�من�الوف����مداد�أن�إال��نتاج،�ع���كب��ة�ضغوط

�فيھ�مرغوب�غ�� �بز�ادة�املنخفض�املح����س��الك�مع�جنب�إ���جنًبا�لإلنتاج�املرتفعة�املستو�ات�س�سمح.

��قتصاد�منح�أجل�من��جور �خفض�إ���التجاري �املذ�ب�دعا.�وقو��ا�البالد�ثروة�من�س��يد�مما�الصادرات،

�الدولية�التجارة����تنافسية�مزايا�املح�� �الكفاف�مستوى �عن�تز�د�ال����جور �أن��عتقدون ��انوا�أيًضا،.

 :العمالة�ج�د�انخفاض�إ���ستؤدي

�الناتج�ينخفض�وسوف�السنة،����أقل�لساعات��عملون �العمال�جعل�إ����جور �ز�ادة�ستؤدي

�القومي �حيث�من�ول�س�القومي�الناتج�حيث�من��قتصادي�ال�شاط��دف�تحديد�يتم�عندما�و�التا��،.

  .�مة�يفيد�للفرد�بال�سبة�الفقر�فإن�القومي،��س��الك

 التجاري امل��ان��توازن  -1-3

�التعر�فات�طر�ق�عن�الواردات�وتث�يط�الصادرات����يع�الدولة�ع���يجب�التجاري،�للفكر�وفًقا

�املحبذ�التجاري �بامل��ان��س���ما�تحقيق�أجل�من�ذلك،�شابھ�وما�والضرائب�و�عانات�وا��صص �يجب.

�رسوم�فرض�يجب.�ا��ارجية�التجارة�وتنظيم�املح����قتصاد����ا���ومي�التدخل�خالل�من��نتاج�تحف��

����الستخدام�ا�الرخيصة�ا��ام�املواد�است��اد����يع�يجب�كما�ا��ارج؛�من�املصنعة�البضا�ع�ع���ا��ماية

  .للتصدير�البضا�ع�تص�يع

�من.�التجاري ��دب����التجاري �امل��ان�عقيدة�وأ�مية�طبيعة�حول ��قتصادي�الفكر�مؤرخو�يختلف

�أو�الدولة�إنتاج�حيث�من�ل�س�أمة�ثروة�حددوا�الذين��وائل،���نالتجار �من�العديد�أن�ذلك،�مع�الوا��
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�إ���سيؤدي�ألنھ�مالئم�تجاري �توازن �عن�دافعوا�الثمينة،�املعادن�من�حيازا��ا�حيث�من�ولكن�للسلع�اس��الك�ا

  .التجاري �امل��ان�ل�سو�ة�املح����قتصاد�إ���الثمينة�املعادن�لتدفق

�من�عدد�جادل�ذلك،�ومع.�دولة��ل�مع�مالئم�تجاري �توازن �تحقيق�يجب�بأنھ��وائل�التجار�ون �جادل

�إنجل��ا�لدى�ي�ون �قد�و�التا��،.�م�ًما��ان�الدول �جميع�مع�فقط�العام�التجاري �امل��ان�بأن�الالحق�ن�الكتاب

�يمكن�رخيصة�خام�مواد�ال�ند�من��ستورد�أن�يمكن�ألنھ�نظًرا�ولكن�ال�ند،�مع�مرغوب�غ���تجاري �م��ان

�يتم�عندما�جيد�إيجا�ي�تجاري �م��ان�ل�ا�ي�ون �قدإال�أنھ��للتصدير،�إنجل��ا����البضا�ع�لتص�يع�استخدام�ا

  �.�عتبار����الدول �جميع�أخذ

�السبائك�أو�الثمينة�املعادن�بتصدير�الصلة�ذات�القضايا�إحدى�تتعلق ��أو���. ��وائلالتجار�ون

����تحسن�إ���يؤدي�قد�السبائك�تصدير�أن�الالحقون �الكتاب�اق��حو .�صارم��ش�ل�السبائك�تصدير�بحظر

�املذ�ب�دعاة�يث��.�التصدير�لسلع�ا��ام�املواد�لشراء�السبائك�استخدام�تم�إذا��جمالية�التجار�ة�املواز�ن

�آراء�فحص�خالل�من�أفضل��ش�ل�مع�ا�التعامل�يمكن�وال���املح��ة،��سئلة��عض�باستمرار�التجاري 

  .املال�حول �التجاري �املذ�ب

 التجاري �واملذ�ب�النقود -1-4

�للنظر�ة�فقط�جزئًيا�وم��ر�قا����النتقاد��مم�ثروة�من�صفحة�مائ���من�يقرب�ما�سميث�آدم�كرس

�داخلًيا�الثمينة�املعادن�بمخزون��مة�ثروة�معادلة�سيما�ال�التجار�ة،�واملمارسات ��وائل�التجار�ون �أ��ب.

�ا��ديد�العالم�من�إسبانيا،�إ���سيما�وال�أورو�ا،�إ���الثمينة�للمعادن�ال�ائل�التدفق�بأ�مية �لم�ذلك،�ومع.

�تم.��قتصاد����املال�لدور �مفيدة�تحليلية�رؤى�تطو�ر�من�وتمكنوا�الرأي��ذا�ع���ون الالحق�التجار�ون �يوافق

.�بودان�جان�الفر�����قبل�من��1569عام�منذ�لألسعار�العام�واملستوى �املال�كمية�ب�ن�العالقة�ع���التعرف

�أ�م�ا�عشر،�السادس�القرن �خالل�الغر�ية�أورو�ا����لألسعار�العام�املستوى �الرتفاع�أسباب�خمسة�قدم

  .ا��ديد�العالم�الك�شاف�ن�يجة��ناك�والفضة�الذ�ب�كمية����الز�ادة

�املواز�ن�لعواقب�الف�م�من�القليل��ناك��ان�امليالدي،�عشر�ا��امس�القرن �أوائل����ذلك،�ومع

�النقدي�املعروض����الز�ادات�لعواقب�تقر�ًبا�ف�م��ناك�يكن�ولم�الدول �ب�ن�التجار�ة �بحلول �ذلك،�ومع.

��انت�الفاصلة،�الف��ة�خالل.�القضايا��ذه�ف�م����كب���تحلي���تقدم�إحراز�تم�عشر،�الثامن�القرن �منتصف

��1660من�الف��ة�خالل�التطور ��ان.�السوق �اقتصاد�لعمل�التحليلية�البص��ة����ما�حد�إ���مطردة�ز�ادة��ناك

  .خاص��ش�ل�باملالحظة�جديًرا��1776إ��
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����ا��قيقية،�العوامل�ول�س�النقدية،�العوامل�بأن�اقتناعھ����التجاري �لألدب�املركز�ة�السمة

�والنمو��قتصادي�لل�شاط�الرئ�سية�املحددات �النقود�من�ال�ا���العرض�أن�التجاري �املذ�ب�أتباع�أكد.

�والدو���املح���الصعيدين�ع���التجارة،�لنمو�خاص��ش�ل�ضروري  .� �كمية����التغي��ات�أن�اعتقدواكما

  �.ا��قيقي��نتاج�مستوى �����غي��ات�تولد�النقود

�مستوى �أن�يؤكد�أن�شأنھ�من�والذي�الكالسي�ي،�و�قتصاد�سميث�آدم�ظ�ور �مع�س�تغ����ذا��ل

�ا��قيقية�العوامل�من�عدد�ع����عتمدان�نموه�ومعدل��قتصادي�ال�شاط �واملوارد�العمالة،�كمية:

�املؤسسية�والب�ية�الرأسمالية،�والسلع�الطبيعية، �كمية�����غي��ات�أي�أن�الكالسيكيون ��قتصاديون �أكد..

  .لألسعار�العام�املستوى �ع���فقط�ولكن�،�النمو�وال��نتاج�مستوى �ع��ال��تؤثرلن��النقود

 التجاري �للمذ�ب�ا��ديث�التحليل -2

�اختالفات�دائًما��ناكف.�لال�تمام�مث��ة�ولك��ا�الصعبة�القضايا�من�عدًدا�السابق�ن�الكتاب�تقييم�يث��

�عندما.�ال��جمة�صعو�ة�إ���الدقيقة�غ���اللغة�تؤدي�قد.�قالوا�بما�حًقا�معينون �كتاب��عنيھ�ما�حول �الرأي���

�مينارد�ناقش �املذ�ب�حول �مالحظات"��عنوان�العامة�نظر�تھ�من�قسم����التجاري �املذ�ب�كي���جون

�التنمية�تحف���خالل�ا�من�يمكن�مقبولة�لسياسة�ثاقبة�نظرة�امتالك�م����الفضل�إل��م�أرجع�،"التجاري 

��قتصادي�ن�للمفكر�ن�التقليدي�وا��ط��خر�ن،�الكالسيكي�ن�و�قتصادي�ن�سميث،�آدم�لكن.��قتصادية

�الرأي�����ختالف��ذا.�التجار�ة��دبيات�من�كث������تذكر�فائدة�يجدوا�لم�كي��،�وقت�ح����1776عام�من

�من�وغ��ه�سميث�ألن�نظًرا.�الكي��ي �والفكر�الكالسي�ي�الفكر�جوانب��عض�نقارن �عندما�ذلك،�معو �مف�وم،

�نظر�ا��م�ركزت�فقد��نتاج،�مستوى �تحدد�ال���ا��قيقية�القوى �ع���شددوا�الكالسيكي�ن��قتصادي�ن

�العرض�ع���تقر�ًبا�حصري ��ش�ل �الروابط��عض�وجد�فقد�الطلب،�إجما���دور �ع���أكد�كي���ألن�نظًراو .

�التجاري �املذ�ب�ونظر�ة�نظر�تھ�ب�ن�املش��كة �اعتقاد�م�وأعلن�املستقرة�غ���آرا��م�مع�متعاطًفا��ان�لقد.

�من�مالئم�تجاري �توازن �تحقيق�أن�يرون�التجار��ن�إن�كي��،�قال.��نتاج�س��يد�املال�كمية�ز�ادة�بأن�الرا��

  .والعمالة�الدخل�مستوى �يرفع�و�التا���املح����نفاق�يز�د�أن�شأنھ

�إنجاز�م�تقييم�إ���ا��اجة����يكمن�السابق�ن�الكتاب�مسا�مات�تقييم����آخر�إش�ا���جانب��ناك

�الفكري  �سياق����بصرامة�عليھ�ا��فاظ�ي�ب���أم�حديثة،�معاي���إ����لًيا�ا��كم��ذا��س�ند�أن�ي�ب����ل.

�القطبية،��راء��ذه�ب�ن�موقفا�يتخذون ��ف�ار�مؤر���معظم�أن�من�الرغم�ع���لعصر�م؟�التحلي���ا���از

  .قائما�يزال�ال�السابق�ن�لالقتصادي�ن�ال�س�ية�املزايا�حول �ا��دل�من�كب��ا�قدرا�أن�إال
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�التجاري �املذ�ب�تقييمات��عض�فحصت�لقد.�الذكر��ستحق�التجاري �املذ�ب�تجاه�آخر�موقف��ناك

�التجار��ن ��مأف�ار �ل�سو �دوافع �الر�ع�عن�باحث�ن"�ا��ديث،��قتصاد�علم�بلغة�التجار�ون ��ان. ��انوا".

�ألنفس�م�اقتصادي�امتياز�ع���ل��صول �ا���ومة�الستخدام�الر�ح�بدوافع�مدفوع�ن �تجاًرا�عموًما��انوا.

��ان�مما�أع���أسعار�فرض�من��حت�ار��ن�التجار�تمكن�أن�شأ��ا�من�ال����حت�ارات�ا���ومة�منح�فضلوا

  .�حت�ار�امتيازات�بدون �ممكًنا�ي�ون �أن�يمكن

 رواد�الفكر��قتصادي�التجاري  -3

 ا��ارجية�التجارة�إ���السبائك�من:��Thomas Mun،�1571–1641مون �توماس�-3-1

�نا�ً�ا�تاجًرا�نفسھ��و��ان.�م��سر�والده�و�ان�،�امللكية�العملة�سك�دار�عميد�مون �توماس�جد��ان

��1615عام����الشرقية�ال�ند�لشركة�مديًرا�وأصبح�للغاية �النتقادات�الشرقية�ال�ند�شركة��عرضت�وقد.

��عنوان�كت�ًبا�مون �كتب�،�1621عام���).�التوابل�شراء�أجل�من(�السبائك�تصدير�تضمنت�تجار��ا�ألن�شديدة

�تضر�بأ��ا����ام�من�الشركة�عن�الدفاع�أجل�من�،"الشرقية�ال�ند�جزر �إ���إنجل��ا�من�التجارة،�خطاب"

�البضا�ع�است��اد�أجل�من�السبائك�صدرت�أل��ا�بر�طانيا�بازد�ار �من�املستمدة�الفوائد�الكت�ب����ووصف.

  .التجارة�من�النوع��ذا

�مش�لة�لفحص��ول �جيمس�طل��ا�ال���التجار���نة����م�ًما�عضًوا�أيًضا�مون ��ان�،�1623و��1622عامي���

ثقل�تجارتنا��أو�،بواسطة�التجارة�ا��اجية�إنجل��ا�ك���الرا�ع،�تأليفھ�إن.�بر�طانيا����الصرف�سعر�انخفاض

 England’s Treasure byForraign Trade, or the Ballance of our Forraign Trade(�ك��نا�قاعدة��و�ا��ارجية

is the Rule of our Treasure(،شر�ا�وقد�،"�نجل��ية�التجار�ة�الكالسيكية"�باسم�شومبي���إل��ا�أشار�وال�����

  .�1664عام����وفاتھ��عد�مون �جون �ابنھ

�ا��ديد�العالم"�اك�شاف�أدى �����ورو�ية�الدول ��عض�قبل�من��ناك�مستعمرات�وإ�شاء�ألمر��ا"

�و���و�املكسيك�من�أورو�ا�إ���والفضة�الذ�ب�من�كب���تدفق�إ���عشر�ا��امس�القرن  �التجارة�أصبحت.

�املح����قتصاد����وكذلك�م�ًما،�دوًرا�التجار�وأخذ�أ�مية�أك���فصاعًدا��ن�من�الدولية ز.
ّ

��قتصاد�ترك

�املقايضة،�شبھ�تبادالت�ومع�املجاورة،�املدن����املعارض����املحدودة،�بأسواقھ��قطاعية�الف��ة����الر�في

 �املجال�أف��
ً
�الدولة�مع�ا��ديدة�التجار�ة�رجواز�ةو الب�تحالفت.�أوسع�نطاق�ع���النقود�الستخدام�تدر�جيا

�الدولية�للتجارة�امل��ايدة�لإلم�انيات�أفضل�استغالل�أجل�من ��ذا�توج�عشر،�السا�ع�القرن �بداية���.

�ا��ديث�العالم����الك��ى �ةوالتجار �التجار�ة�الشر�ات�أو���ب�شكيل�التحالف ����الشرقية�ال�ند�شر�ات:

  .وإنجل��ا��ولندا
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�من�ل�ا���اية�ال�قصة�من�جزًءا�م��ايد��ش�ل�التجار�ة�والشر�ات��ستعمار�ة�التجارة�أصبحت

�أورو�ا����القومية�الدول �ب�ن�ا��روب �إسبانيا��زائم��عد�منتصرة،�إم��يالية�كدولة�ال��اية����إنجل��ا�ظ�رت.

�سيطرت.�عشر�الثامن�القرن ����وفر�سا�عشر،�السا�ع�أواخر����و�ولندا�عشر،�السادس�القرن ����وال���غال

�عصر�خالل�السيا����لالقتصاد�املؤسس�ن��باء�عقول �ع���عديدة�سنوات�إ����عود�ال���ا��روب�قصة

  .التنو�ر

�ال�ند�لشركة�مديًرا��ان�الذي�مون �توماس�مثل�أنفس�م،�التجار��م�الف��ة��ذه�مؤلفي�أ�م��ان

�أو�العام،�الرأي�إقناع�إ�����دف�قص��ة�كت�بات�من�تتألف�التجار��ن�أعمال��انت�ما�غالًبا.�ال��يطانية�الشرقية

�نظر�ة�أطروحات�توجد�ال.�التجار�ة�لشر�ا��م�مالءمة��ك���السياسات�لتنفيذ�ا���ومة،�ذلك،�من��فضل

�التجارة�ومعاي���العملية�القواعد�مع�مساحات�توجد��حوال�أحسن�و���عل��ا،�العثور �يمكن�رئ�سية �ل�ذه.

�وابت�ار�لالق��اب�طر�قة�أك����و�التجاري �املذ�ب.�تجار�ة�فكر�ة�مدرسة�عن�التحدث�الصعب�من��سباب

  .الف��ة�تلك�����قتصادية�للمشا�ل�ا��لول 

 �دافًعا�التجاري �املذ�ب�أعطى�ذلك،�ومع
ً
�البحت�و�خال���املعياري �الن���عن��قتصاد�لفصل��ائال

�الوسطى�العصور �لعصور  ��قتصادي�ا��طاب�تدخل�وا��سابات�و�رقام�ا��قائق�بدأت. �املذ�ب�اختفى.

�سميث�كتاب�من�الرا�ع�الكتاب����تلقا�ا�ال���القاسية�املعاملة��عد�رئ�سًيا�فكرً�ا�نظاًما�باعتباره�التجاري 

.��مم�ثروة�أسباب�تحليل:�لالقتصاد��سا����ال�دف�تحديد����الك��ى �م��تھ�لكن�،�1776عام�����مم�ثروة

  .سائدة�تزال�وال�العالم،�من�أجزاء����ا���ن�ذلك�منذ�السياسية�نظر�ا�وج�ات�من�العديد�سادت�وقد

�قرون�ثالثة�من�يقرب�ملا�استمر�التجاري �املذ�ب�أن�مالحظة�يمكن�أخ�ً�ا، ��قتصاد��ش�د�لم.

�القتصادام�لظكن�الطو�لة�الف��ة��ذه�مثل��ن�ح���ا��ديث�الكالسي�ي��قتصاد�وال�الكالسي�ي�السيا���

�السيا��� �والسا�ع�عشر�السادس�القرن�ن�أقل�أو�أك����غطي�ف��ت�ن،�إ���الطو�ل�العمر��ذا�تقسيم�يمكن.

  .التوا���ع���عشر

  )Antonio Serraميالد�الفكر��قتصادي����إيطاليا:�أنطونيو�س��ا�( -3-2

�ا��م�ور�ات� �ودور �فلور�سا، �ملصرف�� �املا�� �وال�شاط �إيطاليا، �لبلدية ��قتصادية �ا��يو�ة ترافقت

���التجارة�الدولية�مع�ازد�ار��عمال�التجار�ة�والكتابات�ال���تطرقت�باملصادفة��-وخاصة�البندقية-البحر�ة�

�ا �املؤلف�ن �من �قليل �عدد ��ناك ��ان �ذلك، �ومع ��قتصادية. �القضايا ��شأت�إ�� ��قتصاد، �بتار�خ مل�تم�ن

� ��� ��قتصادي. �بالتد�ور �تم��ت �مختلفة �ب�ئة �بكث���من �أك���أ�مية ��10مسا�مة �أحد�1613جو�لية �وقع ،

"� �كتابھ. �إ�داء �ع�� ��وز�سا)، �من �أنطونيو�س��ا �(الدكتور �نابو�� ���ن ��� �عن�ال��ناء �موجزة أطروحة
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مع�تطبيق�ع���مملكة�-تك��،�حيث�ال�توجد�مناجم���سباب�ال���يمكن�أن�تجعل�ممالك�الذ�ب�والفضة

 "نابو��

قدم�الكتاب�مشورة��شأن�السياسة��قتصادية�ال�����دف�إ���تحس�ن�ظروف�مملكة�نابو��،�وال���

  ُينظر�إل��ا�ع���أ��ا�متخلفة�كث�ً�ا�عن�أجزاء�أخرى�من�إيطاليا����التنمية.

�ة�إ���ثالثة�أجزاء.��ول�و�و��ك���إثارة�لال�تمام��عد���داء�واملقدمة،�تم�تقسيم��طروحة�القص�

�الفصل� �عنوان �ذ�ب �كما �والفضة''، �بالذ�ب �املمالك ��غ�� �قد �أجل�ا �من �ال�� �"�سباب �ناقش �لنا، بال�سبة

�ول�ومن�حيث�ا��و�ر،�إ���أسباب��زد�ار��قتصادي�لألمم�ع���أوسع�نطاق،�و�املع����صطال���أيضا،�

�مقارن �خالل �وخاصة�من �إيطاليا �من �أخرى �أجزاء ��� �السائدة �بتلك �نابو�� �مملكة ��� �السائدة �الظروف ة

� �قليلة �سنوات �قبل �قدم�ا �ال�� �املق��حات �بدحض �أسا��� ��ش�ل �معنيا ��ان �الثا�ي �ا��زء ماركو�البندقية،

��دف�خفض�سعر�الصرف���ذب��موال�إ���اململكة�من�ا��ارج،����ح�ن�قدم�ا��زء��أنطونيو�دي�سانت�س

الثالث�مناقشة�من��ية�للتداب���السياسية�املختلفة�ال���تم�ت�ن��ا�أو�اق��اح�ا�"من�أجل�توف���الذ�ب�والفضة�

  ���اململكة".

� ��س��اأو�� �ا��اصة"، �"امل��ات �ع�� ��عتمد �ما �لبلد ��زد�ار��قتصادي ��صلية�أن �ا��صائص أي

ا��اصة�ب�ل�بلد،�و�"امل��ات�العامة"،�أو��عبارة�أخرى�ظروف�مواتية�أك���أو�أقل�يمكن�إعادة�إنتاج�ا����أي�

م�ان،�مما�سبق،�خص�س��ا�منح�ال��وة�الطبيعية،�وال�سيما��را����ا��صبة،�واملوقع.�"امل��ات�العامة"�و���

كب���من�التجارة،�وقدرة�من��م����السلطة".��عبارات�أخرى:��نتاج��أر�عة:�"عدد�املصا�ع،�ونوعية�الناس،�قدر 

�الدولية)،� �العابرة �التجارة �(خاصة �التجارة �ومدى �للس�ان، �امل�نية �وامل�ارات ��خالقية �والصفات الصنا��

 والنظام�السيا����املؤس���،�و�ذا��خ����و�أ�م�العناصر��ر�عة.

ـ:�"امل��ات�ا��اصة''،��انت�مملكة�نابو������م��ة�(باست�ناء�املوقع)،�كما�أشار�س��ا�إ���أنھ�فيما�يتعلق�ب

�الذ�ب� �تدفق �يفسر�س�ب �(و�و�ما �البندقية �أفقر�بكث���من �نابو�� ��انت �إذا �البندقية: �مع �باملقارنة ال�سيما

لك،�والفضة�خارج�مملكة�نابو��)،�و�ذا�يمكن�أن��عتمد�فقط�ع���"امل��ات�العامة".�إلظ�ار�كيفية�حدوث�ذ

أعاد�س��ا�بناء�حالة�امل��ان�التجاري�للبلد،�ع���الرغم�من�عدم�معا��ة��ذه�الفكرة��ش�ل�م����.�واعت���أن�

عدم�التوازن����سوق�العمالت�ي�بع�من�م��ان�املدفوعات�السل��،�بما����ذلك�ما��س���بالعناصر�غ���املرئية،�

��ان��ناك�إذن�عالقة�والناجم�بدوره�عن��ي�ل�إنتا���ضعيف�وروح�املبادرة�الض� يلة�لرعايا�مملكة�نابو��.

  حاسمة�ب�ن�ندرة�املال����اململكة�و�ي�ل�ا��نتا���الضعيف.
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���الواقع�من�ا��طأ�أن�ن�سب�إ���س��ا�تحديد�ال��وة�باملال�واملعادن�الثمينة�ع���خطى�املعدني�ن،�

سبة�ملثل��ذا�الوضع�فإن���مية�ومع�ذلك�من�الصعب�أيًضا�اعتبار�س��ا�مؤسس�العلوم��قتصادية،�بال�

عزى�إ���الظوا�ر�ا��قيقية،�وال�سيما��نتاج�الصنا���ل�ست��افية�بالتأكيد،����غياب�عرض�وا���بما�
ُ
ال����

فيھ�الكفاية�ملف�وم�الفائض،�الذي�ش�ل����القرن�ن�التالي�ن�أساسا�لتطو�ر��قتصاد�السيا����الكالسي�ي،�أو�

للقيمة�والتوز�ع.�من�الوا���أيًضا�أن�س��ا�قد�ي�ون�لھ�تأث���ض�يل�إن�وجد�ع���ح���ألد�ى�أثر�ألية�نظر�ة�

�طالق����املراحل��و���من�تطور��قتصاد�السيا���،�نظرا�ل��د��د�ى�من�تداول�عملھ�قبل�إعادة�طبعھ�

كما�يمكن��ش�ل�حد����تقر�با��-.��ان�س��ا�مع�ذلك�مؤلفا�مث��ا�لال�تمام�وضع�إصبعھ����Custodiسلسلة�

�ر�ط��-القول  �الطبي�� �من �أنھ �وجد �والذي �لالقتصاد �وا��قيقية �املالية �ا��وانب �ب�ن �ال��ابط �عالقة ع��

  ا��وانب�السياسية�و�جتماعية�و�قتصادية.

  وأصول��قتصاد�السيا����William Pettyوليام�بي��� -3-3

  ا��ساب�السيا����ومن���علم��قتصاد�- 3-3-1

ُيذكر�و�ليام�بي���عموًما�ع���أنھ�مؤسس�ا��ساب�السيا���،�و�ش�ل�امتداًدا�ملجال�العلوم��جتماعية�

� ���دف ،� �ذلك �مع �الطبيعية. �العلوم �مجال ��� �متجذرة ��انت �ال�� �الطر�قة��Pettyلألف�ار�ا��ديدة �إدخال إ��

  الكمية����تحليل�الظوا�ر��جتماعية�،�للسماح�بمعا��ة�أك���صرامة�ل�ا:

جاء�[ا����]�من�شبھ�ا��ز�رة�العر�ية�من�قبل�مور�س�إ���إسبانيا�ومن��ناك�،�وطبقھ�و�[إليم]��ي�

�تقليص� �طر�ق �عن �السيا��� �ا��ساب �باسم �للسياسة �أي: ،� �البحتة �غ���الر�اضيات �أخرى �أمور �ع�� [إي��]

  ضًيا.الكث���مصط��ات�املسألة�ملصط��ات�العدد�والوزن�والقياس�،�ليتم�التعامل�مع�ا�ر�ا

�الك��� �الن�� �الطبيعية: �العلوم �مجال ��� �الوقت �ذلك ��� �يحدث ��ان �ما ��بت�ار�امل���� ��ذا �عكس

ا��ديد�للف��ياء�الذي�يتحول�من�النظرة�القديمة�للف��ياء�باعتبار�ا�وصًفا�للصفات�ا��سية�لألشياء�املادية�؛�

�امل �ال�دف ��و �الكميات �قياس �يصبح ،� �العل�� �البحث �مجاالت �جميع �املادية��� �النظرة �؛ �للبحث ركزي

)�،�الذي�درس�معھ�1679-1588املي�انيكية�لإل�سان�والعالم�،�مدعومة��ش�ل�خاص�من�قبل�توماس��و�ز�(

��ستفسار� �طر�قة �نظر��و�ز�، �وج�ة �(من �بار�س ��� ��-بي�� �املنطقية) �ا��وسبة ،� �الكميات �عكس��-منطق

  يدية�ال�����يمن�عل��ا�الفكر��رسطي.طبيعة�موضوع�التحقيق)�؛�نقد�جذري�للثقافة�التقل

:��ان�أحد�املؤلف�ن���Hobbesو�ز)�قد�انطلق�قبل��Bacon�)1561 -1626بيكون ����ذا��تجاه��ان�

�للتقاليد� �املنطقية ��ست�تاجية �الطر�قة �معارضة ��� �أ����م. �والذين �بي�� ���م �اس�ش�د �الذين القالئل
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� �التجر��ية �من �عصر�ال��ضة �وتقليد �الطر�قة��رسطية �بي�ون �اق��ح ،� �والكيميائيون) �(الفنيون ا��الصة

  �ستقرائية�،�و���اندماج�التجر��ية�والعقالنية:

�الذين� ،� �العناكب ��ش��ون �فاملفكرون �فقط: �و�ستخدمون �يجمعون �إ��م �النملة. �مثل �التجر�ة رجال

ا�
ً
�لكن�النحلة�تأخذ�مساًرا�متوسط ؛�يجمع�مادتھ�من�أز�ار�يصنعون�أ���ة�العنكبوت�من�ماد��م�ا��اصة.

ا��ديقة�وا��قل�،�لكنھ�يحول�ا�و��ضم�ا�بقوة�خاصة�بھ.�ال�يختلف�عن��ذا��و�العمل�ا��قيقي�للفلسفة.�

�الطبي��� �التار�خ �من �يجمع�ا �ال�� �املادة �يأخذ �وال �العقل، �قوى �ع�� �رئ���� �أو��ش�ل �فقط ��عتمد �ال ألنھ

  كما�يرا�ا؛�بل�يضعھ����الف�م�متغ�ً�ا�وم�ضًما�والتجارب�املي�انيكية�و�ضع�ا����الذاكرة�بأكمل�ا،

�انت��ذه����الطر�قة�ال���اتبع�ا�بي���،�الذي�وصف�الظوا�ر��جتماعية�من�الناحية�الكمية�ولكن�

أيًضا�،�وقبل��ل����ء،�حاول�تقديم�تفس���منطقي�للبيانات�املجمعة،�وغالًبا�ما��عيد�بناء�البيانات�املطلو�ة�

�أسا �ع�� �تحقيق �إلجراء �حسابية �طبيعة �لـ �التفك����ست�تا�� �من �سالسل �باستغالل��-س �سمحت كمية

 املعلومات�النادرة�املتاحة�لعدد�ال�يح����من��غراض�املختلفة.

 عالوة�ع���ذلك،�أكد�بي���ع���قراره�بتأس�س�تحليلھ�ا��اص�ع���بيانات�موضوعية:

 
ً
�بدال ��عد؛ �معتادة �ل�ست �بذلك، �للقيام �اتبع��ا �ال�� �املقارنة��الطر�قة �ال�لمات �استخدام من

والتفضيلية�وا�����الفكر�ة�فقط،�فقد�أخذت�الدورة�التدر��ية�(كنموذج�من�ا��ساب�السيا����الذي�كنت�

�ا����� �الستخدام �؛ �أو�القياس �أو�الوزن �العدد �حيث �من �نف��� �للتعب���عن �طو�لة) �ف��ة �منذ �إليھ أ�دف

�سس�املرئية����الطبيعة�؛�ترك�أولئك�الذين��عتمدون�ع���املنطقية�فقط�،�والنظر�����سباب�فقط�،�مثل�

  عقول�وآراء�وش�وات�وأحاس�س�متغ��ة�لرجال�معين�ن�ملراعاة��خر�ن.

 الدولة�القومية�والنظام��قتصادي�- 3-3-2

�بي��.�ما�مّ���معاملة�بي���ان�املال�والتجارة�الدولية�والنظام�املا���موضوعات�للنقاش�اليومي����زمن�

�الطر�قة� �يكن �لم �أيد�ا، �ال�� �املواقف ��� ��ختالفات �بخالف �وأسالفھ، �معاصر�ھ �عن ����اص ل�ؤالء

(ا��ساب�السيا���)�فحسب،�بل��ان�أيًضا�موضوع�التحليل:�"سياسة�ا��سد''،�أي�الدولة�باملع���املش��ك�

�با�� �معاصروه �وال ��شعر�بي�� �لم �ذلك، �ومع ��قتصادي: �والنظام �السيا��� �التمي���ب�ن�للنظام �إ�� اجة

 ا��انب�ن.

�مع� �للدولة�القومية، �تم�تطو�ر�مف�وم�موحد �القومية. �بميالد�الدولة ترتبط�والدة�الرأسمالية�عموًما

.�وقد�اختص�من�الشبكة�مكيافي��إيالء�ا�تمام�خاص�ملش�لة�التوحيد�السيا����للمدينة�والر�ف،�من�قبل�

ذات�أ�مية�ك��ى،�تلك�املوجودة�ب�ن�مواط���نفس�الدولة،�و��ن��املعقدة�من�ال��ابطات��جتماعية،�باعتبار�ا
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صاحب�السيادة�ورعاياه.�تب���بي���وج�ة�نظر�مماثلة�ملف�ومھ�عن�"السياسة�ا��سدية"�،�حيث�تخضع�شبكة�

وال�بي���العالقات�املتبادلة��مكيافي��عالقات��نتاج�والتبادل�لسلطة�سياسية�محددة��ش�ل�فردي.�لم�يدرك�

دة�ب�ن�املدينة�والر�ف،�أو�ب�ن�الزراعة�والصناعة،�من�وج�ة�نظر��نتاج،��انت�بالضبط�القدرة�ع���املوجو 

�وال��� ��قتصاد، �قطاعات �مختلف �تر�ط �ال�� �لإلنتاج �التكنولوجية �العالقات �واك�شاف �ا��د، ��ذا تجاوز

  الرئ�سية����تطو�ر�العلوم��قتصادية.�Quesnayش�لت�مسا�مة�

� �كتابات �التعدين��بي��و�افي��مكيعكست �أ�شطة �الف��ة. �تلك ��� ��نتاجية �للب�ية �املحدود التطور

والتص�يع�والزراعة�وتر�ية�املاشية�وصيد��سماك�ال���أطلق�ا�بي���ع���ممتل�اتھ��يرلندية،�ع���س�يل�املثال�

�الدفاتر�ب�ن �حفظ ��� �للغاية �تقر��ية �فروق �وجود �مع �كب��، �حد �إ��
ً
�رأسيا �مت�املة �املختلفة���انت املراحل

�السياسية� �املؤسسات ��� �التغي��ات ��انت �ذلك، �إ�� �باإلضافة �املختلفة. �والقطاعات ��نتاجية للعمليات

�لوسائل� �ا��اصة �امللكية �ضمان �أجل �من �املثال �س�يل �ع�� �الرأسمالية، �إ�� ��قطاع �من �لالنتقال ضرور�ة

إ�شاء���ل�لألرا����و�صفة�عامة��Pettyيدت�شركة��نتاج�وإم�انية�بيع�ا�وشرا��ا،�وخاصة��رض.�و�كذا�أ

توحيد�ص�وك�ملكية��رض.�يبدو�أن�الفكرة�ال���ما�زالت�جزئية�عن�النظام��قتصادي�ال���اعتمد�ا�بي���

  �عكس�مرحلة�تار�خية�معينة����مرحلة��نتقال�من��قطاع�إ���الرأسمالية�الصناعية.

�وج�ات �وراء �تكمن �ا��سد" �"سياسة �فكرة �ا��ارجية��إن �والتجارة �املال �حول �املحددة نظر�بي��

والضرائب.�و�جب�أن�نذكر�أن�كتابات�بي���لم�يكن�ل�ا�ش�ل��طروحات�املن��ية�ولك��ا��انت�تدخالت�فور�ة�

���املناقشات�السياسية�السائدة����ذلك�الوقت،�وغالًبا�ما��انت�مذكرات�عمل�موجزة�أو�مذكرات���دف�إ���

�ا �استقالل�إظ�ار��طروحات �إم�انية �و�التا�� �لفر�سا �بال�سبة �إلنجل��ا ��قتصادية �القوة �مثل لسياسية،

 سيا����أك���للملك��نجل��ي.�ومن�ب�ن��ذه��ف�ار�نذكر:

�وراء� �يكمن �الوقت �ذلك ��� �السائدة �وتلك �بي�� �آراء �ب�ن �م�م �فرق ��ناك ��مر�باملال، �يتعلق بقدر�ما

 املال�والدم�بتوازي�آخر�ب�ن�ال�شر�ح�السيا����و��سا�ي:اس�بدالھ�للمقارنة�التقليدية�ب�ن�

املال�ل�س�سوى�د�ون�ل��سد�السيا���،�حيث�يؤدي�الكث���منھ�إ���إعاقة�رشاقة�ا��سم����كث���من�

�حركة� �تلي�ن �ع�� ��عمل �الد�ون �ألن �نظًرا ���يح �و�ذا �مر�ًضا. �يجعلھ �منھ �جدا �القليل �وأن �حيان،

ل�ا��اجة�إ���طاقة،�وتمأل�التجاو�ف�غ���امل�ساو�ة،�وتجمل�ا��سم،�لذلك�فإن�العضالت،�وتتغذى�م��ا����حا

�وجھ� �ع�� �ال�ل، �وتجمل �للقسمة، �قابلي��ا ��س�ب �ا��سابات ��سوي �عمل�ا، �من ��سرع �الدولة ��� �موال

  ا��صوص�بال�سبة�أل��اص�معين�ن�والذين�لد��م�الكث���م��ا.
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� �ل��سملبي��وفقا �والعصائر�الغذائية �"الدم ��ش����، �والتص�يع". �ال��بية �"نتاج �من �تت�ون السيا���"

�من� ��عمل �باعتباره �العمل �تقسيم �ع�� �القائم ��قتصادي �للنظام �الكالسي�ي �املف�وم �اتجاه �إ�� �املقارنة �ذه

خالل�عملية�دائر�ة�لإلنتاج�والتبادل�وإعادة�ت�و�ن�قوائم�ا��رد��ولية�لوسائل��نتاج�والسلع��س��الكية�،�

����وعملي ��ار�� �بھ �قام �الذي �الدم، �دوران �اك�شاف �أن �الصدد ��ذا �نتذكر��� �أن �يجب �ا��ديدة. ��نتاج ة

.��Quesnayكي��(مثل��بي��بداية�القرن�السا�ع�عشر،�قد�أثار�ا�تماًما�حيوً�ا�وأن�
ً
 من��عده)��ان�طب�با

�معا �مع �بي�� �واتفق �ا��ارجية. �بالتجارة �املتعلقة �بتلك �املال �عن �أف�اره �اعتبار�أن�ترتبط �ع�� صر�ھ

�لكنھ� �البالد، �إ�� �النف�سة �املعادن �تدفق �إلحداث ��وسيلة �فيھ �مرغوً�ا �أمًرا �التجاري �امل��ان ��� �فائض وجود

أخضع��ذا�ال�دف�ملستوى�عاٍل�من�العمالة�و�نتاج�الداخلي�ن.�و�عت���الذ�ب�والفضة�واملجو�رات�متفوقة�

 ة�للتبادل�وتخز�ن�القيمة.ع���السلع��خرى��س�ب�متان��ا�ودور�ا��وسيل

�لضمان� ��و�� ��و�ا��طوة �الضر��� �النظام �إصالح �أن �اعت���بي�� �فقد �بالضرائب، �يتعلق �فيما أما

توحيد�الشروط�داخل�الدولة�وتأكيد�القواعد�و�ما�شرطان�أساسيان�لتنمية��قتصاد.���تم�معظم�أطروحة�

للدخل�ا���ومي،�ف�ناك�متا�ة�معقدة�من�اللوائح�الضرائب�واملسا�مات�بالفحص�امل�����لألنواع�املختلفة�

�ب�نما�تصر���� ال���غالًبا�ما�ت�ون�متناقضة�مع�نفس�ا،�و�عت���واحدة�من�"العوائق�الرئ�سية�لعظمة�إنجل��ا''

نفس�الوقت�أن��ذه�العوائق�ل�ست�إال�طارئة�وقابلة�لإلزالة،�أل��ا�مشتقة�من�التقسيم�الطبقي�الناجم�عن�

�املستم �الضر�����ضافات �العبء �فإن �و�كذا ��و��. �تماسكھ �فقد �لذلك، �ن�يجة �الذي ��و�� �النظام �إ�� رة

�ت�لفة� ��انت �ذلك �إ�� �باإلضافة �وغ���متوقعة. �متفاوتة �و�كثافة �تقر�ًبا �حصري ��ش�ل ��رض �مالك يتحملھ

�وجلب �جًدا �عالية �ا��اص، �القطاع �من �وكالء �مع �الباطن �من �عل��ا �التعاقد �تم �ال�� �من�التحصيل، �املز�د ت

 عناصر�الظلم�وعدم�اليق�ن�إ���النظام.

فرض�ع����س��الك،�أل��ا�وحد�ا��ش�ل�ثروات�"فعلية"�معيار�
ُ
اق��ح�بي���فرض�ضرائب�تناس�ية،�ت

التناسب��و�معيار�"عادل"،�مما�ي��ك�توز�ع�الدخل�غ���متأثر�بالضرائب�(و���رأي�بي��،�فإن�الفروق����ال��وة�

�للنمو  �ضرور�ة ��س��الك،��والدخل �أو�ترشيد ��قتصاد �ع�� �الضرائب ����ع �ذلك �جانب �إ�� �قتصادي).

��عت��� ��قتصادية�لألمة،�وال�� �الظروف ��حصاءات�حول �الضر����و�س�يل�جمع ��زدواج إضافة�إ���تجنب

جنب�ضرور�ة�ل���ومة�ا��يدة.�كما�يجب�أن�ت�ون�اللوائح�الضر��ية�مؤكدة�و�سيطة�ووا��ة�(و�ذا�أيًضا�لت

  ا��الفات�و�جراءات�القانونية،�ال����ش�ل��درا�اجتماعًيا)�وحيادية�و�ت�اليف�تحصيل�منخفضة.
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  والسوق السلع��- 3-3-3

�املفا�يم��أشارت �من �مجموعة �صياغة �إ�� ��ول �املقام ��� ��قتصادية �العلوم ��� �بي�� مسا�مة

  �ساسية،�مثل�السلع�والسوق�والسعر؛�و�مكن�توضيح�ا�بحوار�حول�بيع�املاس.

يتألف�ا��وار�من�بطل�ن:�السيد�"أ"�الذي�يمثل�"بي��"�نفسھ،�والسيد�"ب"�و�و�مش��ي�ماسة�عديم�

عل�التبادل�ع���أنھ�حدث�صدفة����لقاء�مباشر�ب�ن�املش��ي�والبا�ع،�ول�س�حلقة�روتي�ية�ا����ة.�يرى��خ���ف

�من� �املدرجة����فئة�واحدة �ألن�السلع�الفردية�املحددة �املش�لة��نا�صعبة ���شبكة�م��ابطة�من�العالقات.

��-السلع�القابلة�لل�سو�ق� عناصر�الكمية�تختلف�عن��عض�ا�البعض��س�ب�سلسلة�من�ال�- املاس����حالتنا

�حالة� ��� �و�التا�� �فردي. �تبادل �عمل �ل�ل �وامل�ان) �(الزمان �املختلفة �الظروف
ً
�جانبا �لو�تركت �ح�� والنوعية،

عدم�وجود�قاعدة�قد�تنص�ع����عر�ف�نقطة�مرجعية�واحدة�لسعر�املاس،��عت���السيد�ب�أن�التبادل�عمل�

التعرض�للغش،����حدث�فر�د����تجر�تھ��محفوف�باملخاطر،�حيث�يبدو�من�املستحيل�ع���املش��ي�تجنب

 من�قبل�التاجر�الذي�لديھ�معرفة�واسعة�بالسوق.

�التمايز���� �وظروف �خصائص �فإن �السوق، �أي �املنتظمة �التبادالت �من �شبكة �وجود �عدم حالة

املذ�ورة�أعاله��عمل�بطر�قة�تجعل��ل�عملية�تبادل�حلقة�فر�دة،�حيث�ي�بع�السعر�أساسا�من�السعر��ك���

تحو�ل�جزء�أو�قدرة�أقل�ع���املساومة�ب�ن�البا�ع�واملش��ي.�ع���العكس�من�ذلك�فإن�وجود�السوق��سمح�ب

كب���من�العناصر�ال���تم����ل�تبادل�فردي�عن�أي�تبادل�فردي�إ���اختالفات�من��ية��افية����السعر��س�يا�

�و�التا����ناك�عالقة�ب�ن�ظ�ور�سوق�منتظم�من�ناحية،�ومن�ناحية� إ���نوع�مثا���من�املاس�يؤخذ�كمرجع.

�و�ستخال  �كسلعة، �السلع �من �معينة �فئة ��عر�ف �إم�انية �ممثل�أخرى �الفعال �التبادل �أعمال ��عدد �من ص

  نظري�للسعر�ل�ا��ل�ا.

� �املاس��Aالسيد �من �مختلفة �أسعار�أنواع �ب�ن �دقيقة �كمية �عالقات �وجود �الواقع ��� �يدرك ا��ب��،

�س�يل�املثال،�"القاعدة�العامة�املتعلقة�بالوزن����أن� �و�كذا�ع�� �الوزن�و��عاد�واللون�والعيوب. يحدد�ا

�سعار�ال���سبة�مضاعفة�عن�الوزن".�تنطبق�قاعدة�مماثلة�ع���البعد،�حيث�يحدد�متوسط�السعر�يرتفع�ب�

�ع��� �الحًقا) �مراعا��ا �يجب �فكرة �(و�� �"السعر�السيا���" �القاعدت�ن ��ات�ن �أساس �ع�� �عل��ا �ا��صول يتم

نھ�ا��يد.�س�تم��عد�النحو�الوارد�����ل�من�الوزن�و��عاد.�سي�ون��ذا��و�ثمن�املاس�ا��ا���من�العيوب�ولو 

ذلك�تطبيق�معامالت�التعديل�لتحديد�سعر�املاس�الذي�يظ�ر�عيوً�ا�أو�تلو�ًنا�أقل�قيمة�،�و�تم�توف���مواز�ن�

��عض� ��� �القواعد �ل�ذه ��ع�� �التطبيق �يؤدي �قد ،� �ا��ال �بطبيعة �السوق. �قبل �من �املعامالت ��ذه ملثل

 الت�تحدد�ا�التجر�ة�وكذلك�الفطرة�السليمة.�حيان�إ���نتائج���يفة�،�وس�تطلب�ت��يح�ا��عدي
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�لعملية�التجر�د�ال���تؤدي�إ���مفا�يم�السوق�والسلع�من�التبادالت��بي��تقدم�كتابات�
ً

بالتا���تمثيال

�يتحدد� ��و�سلعة �املاس ،�
ً
�أوال �ضروري. ،� �ذلك �ومع ،� �مؤ�ل�ن ��قتصاد. ��� �تحدث �ال�� �املتنوعة ا��اصة

�نتاج�؛�لدينا��نا�سوق�منعزل�عن��سواق��خرى�،�ع����قل�فيما�يتعلق��سعر�ا�بالندرة�أك���من�ت�لفة

بالعالقات�املتبادلة�املنتجة.�ثانًيا�،�حدد�بي���فقط�ضمنًيا�النتائج�التحليلية���قيقة�أن�السوق�والسلعة��ما�

��ية�ا��ديثة�تجر�دات:�ل�ست�ذرات�من�الواقع��قتصادي�،��ش�ل�فردي�بوضوح�(كما�تف��ض�النظر�ة�البد

للتوازن��قتصادي�العام)�،�ولك��ا�تتوافق�مع�مستوى�مع�ن�من�التجميع�،�حيث�يتم�تحديد�أ�سب�مستوى�

للتجميع�من�خالل�مدى�العالقات�املتبادلة�ب�ن�مختلف�أعمال�التبادل.�و�التا���،�ع���س�يل�املثال�،�قد��ش���

 إ���التفاح�أو�الفاك�ة�أو�الطعام��ش�ل�عام

دة�وفًقا�ملستوى�التجميع�الذي�ُ�عتقد�أنھ��ك���مالءمة�،�مع�مراعاة�العالقات�ال���تلعب�سلعة�واح

  دوًرا�داخل�مجموعة�املنتج�ن�وداخل�مجموعة�املش��ين.

�فقد�م���بي���ب�ن�السعر�الطبي��،�والسيا���،�وا��ا��،�والسعر�الفع��.� �بال�سبة�ملف�وم�السعر، أما

� �حالة �ع�� �السعر�الطبي�� �يأخذ��عتمد ،� �ذلك �إ�� �باإلضافة �للعمال. �املطلوب �والع�ش �التكنولوجية املعرفة

��عت��� �العمالة�الالزمة: �العمالة�الزائدة�عن �،�مثل�مدخالت ��جتماعية السعر�السيا��������عتبار�الت�اليف

السعر�ا��ا�����ذه�الت�اليف�مضيعة�،�مما�يدل�ع���حقيقة�أن��نتاج�الفع���أقل�من��نتاج�املحتمل.�ُ�عرَّف

بأنھ��عب���عن�السعر�السيا����من�حيث�السلعة�املستخدمة�كمعيار�للقياس�،�بحيث�يت���أيًضا�أنھ�متغ���

� �ا��ارجية �و�سباب �السعر�السيا��� �تحدد �ال�� �ا��و�ر�ة ��سباب �نم���ب�ن �أن �يجب ،� �أخ�ً�ا تلك��-نظري.

  السعر�الفع��.�سباب�املتغ��ة�والطارئة�ال���تتحد�مع��ول�لتحديد�

� لھ�مع���السعر��مثل�،�الذي�يتوافق�مع�أفضل�التقنيات��Pettyو�التا���،�فإن�"السعر�الطبي��"�لـ

املتاحة�والعملية��ك���كفاءة�املمكنة�لـ�"سياسة�ا��سم".�بال�سبة�لالقتصادي�ن�الكالسيكي�ن�الالحق�ن�،�فإن�

سعر�السيا���"�لبي���،�ألنھ��ش���إ���السعر�الذي�ينظم�"السعر�الطبي��"�لھ�مع���مختلف�،�مطابق�ملع���"ال

�النظام.�إن�تمي���بي���ب�ن��ذين� سلوك�السوق�و�عتمد�ع���الظروف�الفعلية�لإلنتاج�السائدة�����قتصاد.

�ع��� �التأكيد
ً
�ضمنا ��ع�� ،� �للرأسمالية �ال�امل �التطور �عن �البعد ��ل ��عيدة �تار�خية �ف��ة ��� ،� املف�وم�ن

  رتفعة�املرتبطة�بمستوى�التنظيم��جتما���املتخلف�آنذاك.الت�اليف�امل

  و�سعارالفائض�والتوز�ع��- 3-3-4

� �مسا�مات �أ�م �أحد �تقليدًيا �الفائض �مف�وم �اتخذ��Pettyعت���تحديد �فائضھ �أن �من �الرغم �ع�� ،

 الش�ل�ا��ز�ي�لإليجار�(والضرائب)،�و�ش�ل�مشتق��يجار�ع���رأس�املال�النقدي�(الفائدة):
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� �يمكنھ �أي �بالذرة، ��رض �من �معيًنا ا
ً
�نطاق �بيديھ �يزرع �أن ��ستطيع

ً
�رجال �أن ��رض،�لنف��ض حرث

�ذه��رض؛�و�ان�لھ�بذرة�تزرع���ا.�أقول،�عندما�أخرج��خدمةبقدر�ما�تتطلبھ��زراع��ا�وتقلي��ا�وسق��ا...ا��.

من�حصاد�محصولھ،�وأيًضا،�ما�أ�لھ��و�نفسھ�وأعطاه�لآلخر�ن�مقابل�املال�س�وغ���ا�من��بذوره�ذا�الرجل�

� �العام؛ �ل�ذا �لألرض �وا��قيقي ��و��يجار�الطبي�� �الذرة �من �تبقى �ما �أن �الطبيعية؛ �أو�متوسطالضرور�ات

� �عديدة �سنوات �أو�باألحرى �سنوات، �تسبع �حيث �ف��ا �يصنع �ال�� �الدورة، �ثور��م،�والكث���املالك�ش�ل ون

 �عطي��يجار�العادي�لألرض����الذرة.

الر�ع،�الذي�يتوافق�مع�الفائض����مثال�بي��،�يتم�التعب���عنھ��نا�من�الناحية�املادية،�كمقدار�مع�ن�

من�الذرة.��ذا�ممكن�ألن�املنتج�متجا�س،�ب�نما�يتم�التعب���عن�جميع�وسائل��نتاج�غ���املتجا�سة�من�حيث�

� �املفردة �السلعة �أيًضا ��عنھ �وُ�ع�َّ �ع�شھ، �وسائل �يتلقى �أنھ �ُيف��ض �الذي �العمل ��شمل �و�ذا الذرة�باملنتجة؛

� �املال�س"). �مقابل ��� �لآلخر�ن �وأعطاه ��و�نفسھ �أ�لھ �ُيف��ض�ألنھ��سعار،�مش�لة�ع����لتفاف�يتم("ما

.�يمكن�أيًضا�التعب���عن�.معطاة�اعتبار�ا�يمكن��نتاج�ووسائل�املنتجة�السلع�ب�ن�التبادل��سب�أن�ضمنًيا

الفائض�من�حيث�عدد����اص�الذين�يمكن�أن�تحتفظ���م�مجموعة�من�العمال�الذين�ي�تجون�ما�يكفي�

�كطر�قة� �الكمالية، �وا��دمات �السلع �إنتاج �مثل �تظ�ر�البطالة، �و�كذا �ولآلخر�ن. �ألنفس�م �الكفاف من

 لتوظيف�الفائض.

�املنتج �العمال �عدد �ع�� �الفائض ���م �آدم��عتمد �بھ �سيأ�ي �كما �عامل، �ل�ل ��نتاجية �ومستوى �ن

سميث��عد�قرن�من�الزمان.�وقد�أصر�بي���ع���املق��حات�ال�����دف�إ���توف���فرص�العمل�ألك���عدد�ممكن�

�من�ب�ن�العناصر�ال���تحدد��نتاجية� من�العمال�املنتج�ن،�عن�طر�ق�ا��د�من�البطالة�والعمل�غ���املنتج.

بي���إ���العناصر�ال���يمكن��سمي��ا�طبيعية،�مثل�س�ولة�الوصول�إ���البحر،�وتوافر�املوا�ئ�ل�ل�عامل،�أشار�

�أك���بكث���للعوامل� �أ�مية �إعطاء �تم �ذلك، �ومع �لألرض. ��صلية �أو�ا��صو�ة �لالتصال �الطبيعية والطرق

�شابھ)،�و�س�ثمارا �وما �والري �مثل�تحس�ن��را����(الصرف �الب�ية�التحتية�التكنولوجية�والتنظيمية، ت���

����ء� ��ل �وقبل �لإلنتاج �ا��ديدة ��دوات ��� �املتجسد �التق�� �والتقدم �للمالحة)، �الصا��ة �والقنوات (الطرق

  التطورات����تقسيم�العمل.

�التفس����ول،� �العناصر�املختلفة. �من �عدد �ف��ا �لدينا �وال�� ��سعار�ال�س�ية، �نظر�ة �إ�� ��ن نصل

� ��عزو �ماركس، �قدمھ �الذي �لالقتصاد��Pettyإ�� ��ف��اضية �الفرعية �النظم �بي�� �يرا�� �للقيمة. �العمل نظر�ة

�تحدد� �واحدة؛ �سلعة �من �فائض ��ناك �و��ون �الضرور�ة ��نتاج �وسائل �جميع �إنتاج �خالل�ا �من �يتم ال��

�ذه�ال�سبة�ب�ن�كميات�العمالة�املستخدمة����نظام�ن�فرعي�ن�ل�ما�فائض�سلعت�ن�مختلفت�ن�السعر�ال�س���ل

 السلع.
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 :يقول�بي���،ثم�لدينا�نظر�ة�للقيمة�ع���أساس�العمل�و�رض

تقييم��ل��شياء�بواسطة�عامل�ن�طبيعي�ن،�و�ما��رض�والعمل؛�فيجب�أن�نقول�أن�السفينة�أو�الثوب��يجب

�ساوي�مثل��ذا�القياس�من��رض،�بمثل��ذا�القياس��خر�من�العمل؛�ألن�السفن�واملال�س��انت�من�مخلوقات��رض�

 �.وعمل���سان�عل��ا

لتوضيح�نظر�تھ����القيمة:�"العمل��و��، ���Pettyستخدم�ا�ال�ي�ب���تفس����ذا�املقطع�(والصيغة�ال�

�ب�واملبدأ�ال�شط�لل��وة�،�ألن��رض�����م")�ع���أ��ا�بيان�أو���عن�نظر�ة�القيمة�املطلقة.�ف�ذه�شعارات�

ستخدم�ع���نطاق�واسع�لإلشارة�إ����دوار�املتنوعة�للعمل�و�رض�����نتاج�(يلعب��ول�دوًر 
ُ
ا�تقليدية،��

،�و�خ���يلعب�دوًرا�سلبًيا)؛�ومن�الس�ل�أن�نرى�كيف�يمكن�ملثل��ذه�الفكرة�أن�توفر��ساس�لنظر�ة�
ً

فاعال

��و� �إذن �فالثمن �ت��ية. �أنھ �ع�� �العمل �وتصور ،� �الطبي��" �"القانون �مذ�ب �ترتكز�ع�� �ال�� �العمل قيمة

�ت� �أل��ا �التحديد �وجھ �ع�� �الت��ية، ��ذه �ملثل �"العادلة" �ومع�امل�افأة �تحمل�ا. �تم �ال�� �الت��ية �مع ناسب

ذلك،�فإن�مثل��ذا�التفس���"للقانون�الطبي��"�سي�ون�خاطًئا،�ألن�بي���اعت���العمل�مجرد�ت�لفة�إنتاج�أخرى�

�ع��� �عالوة ��سعار. �ملش�لة �معا��تھ ��� �أو�الظلم �للعدالة �محتمل �تأث���أخال�� �أي �وتجا�ل �باملع�شة تقاس

يجب�وضع��رض�والعمل�ع���قدم�املساواة�و�مكن�التعب���عن�أحد�ما�من�حيث��ذلك،�من�وج�ة�نظر�بي���،

����الواقع،��ان�"�عتبار��ك���أ�مية�����قتصاديات�السياسية"�تحديًدا��و�"كيفية�تحقيق�الت�افؤ� �خر.

�عند�امل �بمفرده". �م��ما �للتعب���عن�قيمة�أي����ء�بأٍيّ قارنة�ب�ن�نظام�ن�واملعادلة�ب�ن��رض�والعمل،�وذلك

فرعي�ن�ي�تجان�كميات�مختلفة�من�الطعام�ع���نفس�الكمية�من��رض،�ولكن����حالة�واحدة�باستخدام�

���� �الفرق�ب�ن�املنتج�ن�يتوافق�مع�أجر�العمل�موظف �����خرى��وسيلة�لإلنتاج: العمالة�وعدم�استخدام�ا

  ا��الة��و��.

�حيث� �لإلنتاج. �املادية �الت�اليف �أساس �ع�� �بي�� �وضع�ا ��سعار�ال�� �تفس���لنظر�ة ��ستطيع أخ�ً�ا،

�باملقارنة،� أصر�بي���مراًرا�وتكراًرا�ع����ذه�الفكرة،�وقدم�قوائم�بالسلع�املطلو�ة�لبعض�العمليات��نتاجية.

�بمثاب �و�رض، �العمالة �أو�ع�� �وحد�ا، �العمالة �ت�اليف ��و�ذي�يبدو�تخفيض �ما ،� �حال �أي �ع�� �ت�سيط. ة

�ش�ل�م�����من�خالل�خفض��سعار�إ���صعو�ة��نتاج:��Pettyصلة��نا��و�الن���املوضو���الذي�ي�بعھ�

و�و�ن���كما�س��ى،��ان�يجب�أن�ي�بعھ��قتصاديون�الكالسيكيون�الالحقون،�مع�قدر�أك���من���ساق�و�

  الصرامة�التحليلية.

�بي�� �مسا�مة �تذ�ب �غ����لم �السلع �جمع �يمكن �ال �للمش�لة: ��سيطة �صياغة �مجرد �من �أ�عد إ��

�حيث� �من �أي �متجا�سة، �وحدات ��� �مسبًقا �التعب���ع��ا �يتم �لم �ما ��نتاج �ت�اليف �لتعو�ض �مًعا املتجا�سة

�سعر�ا� �حسب ��نتاج �عملية ��� �مطلو�ة �سلعة ��ل �كمية �بضرب �عل��ا �ا��صول �تم �ال�� �القيمة كميات
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�و�التا ��نتاج�ال�س��، �أسعار�وسائل �تكن �لم �ما �سعر�املنتج �تحديد �ال�يمكن �دائر�ة: �مش�لة �نواجھ �فإننا ��

�تفسر��ذه� �قد ��ول. �املنتج ��شمل �قد �وال�� ��نتاج، �وسائل �طر�ق �عن �أيًضا �إنتاج�ا �يتم �ولكن معروفة،

ة�وحد�ا،�أي�العمالة�أو�الصعو�ة�محاوالت�تقليص�امل�ونات�غ���املتجا�سة�لت�لفة��نتاج�إ���العوامل��ولي

العمالة�و�رض؛�لكن��ذه�املحاوالت�تفشل�أيًضا����حل�املش�لة.�و�بدو�أن�عدم�اكتمال�املخطط�املفا�ي���

�من� �املز�د �منع ��� �حاسًما ��ان ��ر�اح، �معدل �مثل �رئ���� �مف�وم �وجود �عدم �وال�سيما �بي��، �وضعھ الذي

�نظا �بناء �خالل �من �للمش�لة، ���يح �نحو�حل �املتبادلة�التقدم ��عتبار�العالقات ��� �يأخذ �الذي �تحلي�� م

املنتجة�ب�ن�مختلف�قطاعات��قتصاد.�لكن�الطر�ق�الذي�يؤدي�إ���مثل��ذا�النظام�طو�ل�جًدا�كما�سيجري�

 تقديمھ����الفصول�التالية.



 

 

 

   

 

 

����الفكر��قتصادي�

 عند�الطبيعي�ن
 



 الفصل�ا��امس الفكر��قتصادي�����عند�الطبيعي�ن

 

 

66 

  السيا����إ���ا��داول��قتصادية�من�ا��سد -1

�عديدة،� �اتجا�ات ��� �سار�التفك����قتصادي �سميث، �وآدم �بي�� �و�ليام �كتابات �ب�ن �املمتد �القرن ��

املجتمع�و��سان،�و�ان�نفس�و�انت��ف�ار�املتعلقة�بالظوا�ر��قتصادية�جزًءا�من���ع�اسات�العامة�ع���

�واسًعا�من�القضايا.
ً

  املؤلف�ن�ع���مدار�الوقت��شملون�مجاال

�عن�امل���ا��غرا���
ً
ا����علم�ال�شر�ح،�ومسؤوال

ً
ا�لألرض�إل �ان�بي���مخ��ًعا�وطب�ًبا�وأستاذ

ً
يرلندا�ومال�

�والد �واملؤسسية ��قتصادية �القضايا �حول �أف�اره �ش�لت �عقاراتھ، �إدارة ��� �����عمل �لھ �بال�سبة يموغرافية

نفس�الوقت�سعًيا�مدنًيا�وفكرً�ا�ووسيلة�ملمارسة�النفوذ�السيا����وأداة�للدفاع�عن�مصا��ھ�ا��اصة،��عامل�

مع�القضايا��قتصادية�البحتة����متا�عة�استفساراتھ�الفلسفية،�كما�فعل�ديفيد��John Lockeجون�لوك�

� ���David Humeيوم �كتب �كما �قليلة. �سنوات �����عد �النقدية �القضايا �عن ��خرى، �القضايا �ب�ن �من لوك

تم��عي�ن�نيوتن��1699)؛�ففي�عام�1727- 1642سياق�نقاش�شارك�فيھ�أيًضا�الف��يا�ي�الش����إ��اق�نيوتن�(

� �ماندفيل �دي �برنارد ��ان �النقود. �لدار�سك �ور��شارد��Bernard de Mandevilleمديًرا ا،
ً
�وفيلسوف طب�ًبا

،�و�و�طب�ب����بالط�François Quesnayمصرفًيا�دولًيا.�شارك�فرا�سوا�ك�سناي���Richard Cantillonان�يلون�

�التحس�ن� ��� �أف�اره ��س�م �أن �أمل �ع�� �الوقت �ذلك ��� �الفكري �النقاش ��� �عشر، �ا��امس �لو�س امللك

�عمليا �أن �أال�ن���� �يجب �لكن �سياق�ا، �عن �البحتة ��قتصادية �املسا�مات ��عزل �نقوم �نحن ت��جتما��.

  العزل�من��ذا�النوع��انت�سُتعت����عسفية�من�قبل�رجال�ذلك�الوقت.

.�بالف��يوقراطي�ن�ُعرفوا�الذين�الفر�سي�ن�الكتاب�من�بمجموعة�فر�سا����سفره�أثناء�سميث�آدم�تأثر

  .املنظمة�غ����سواق�عمل�بتحليل�وقاموا��قتصاد�قطاعات�ب�ن�ال��ابط�أدر�وا�لقد

�جديدة�حركة�أن�إال�عشر،�الثامن�القرن ����فر�سا����وا�ً�ا��ان�التجاري �املذ�ب�أن�من�الرغم�ع��

����م�مة�تحليلية�رؤى�قدمت�وأل��ا.��1750عام�حوا����ناك�بدأت�الف��يوقراطية��س���العمر�قص��ة�ولك��ا

�بتجميع��قتصادية��ف�ار�علماء�يقوم�ما�غالًبا.�كب�ً�ا�الالحق��قتصادي�الفكر�ع���تأث���ا��ان��قتصاد،

 �فكر�ة،�مدرسة�����عسفي��ش�ل�املتباينة��ف�ار�ذوي ����اص
ً
�ذلك،�ومع.�واحد��شابھ�أساس�ع���عادة

�ثالثة��ناك.�الرئ�سية�النقاط�جميع�حول �م��وظ��ش�ل�م�سقة�آراء�عن��ع���الطبيعية�املدرسة�كتابات�فإن

  .لذلك�أسباب

  .فر�سا����حصرً�ا�الف��يوقراطية�تطورت)�1(
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�قيل.�(�1780إ����1750حوا���من��س�ًيا،�قص��ة�زمنية�ف��ة�خالل�الف��يوقراطي�ن�أف�ار�تقديم�تم)�2(

�عدد�سوى ���ا��سمع�لم��1780عام�و�عد�،�1750عام�قبل�الف��يوقراطية�باألف�ار�علم�ع���أحد�يكن�لم�إنھ

  .�قتصادي�ن�من�قليل

�أف�اره�قبول �تم�والذي�،)1774-1694(�نايكي�فرا�سوا�بھ،�مع��ف�فكري �قائد�للف��يوقراطية��ان)�3(

�الف��يوقراطي�ن�زمالئھ�قبل�من�شك�أد�ى�دون �تقر�ًبا ��خر�ن�إلقناع�أسا�����ش�ل�كتابا��م�تصميم�تم.

  .�Quesnayاقتصاديات�بجدارة

 الطبي���القانون �-1-1

�صياغة�أجل�من��قتصادية�نظر�ا��م�الالحق�ن،��نجل�����نالتجار �مثل�الف��يوقراطيون،�طور 

�تتطلب��قتصادية�للسياسة�ال��يحة�الصياغة�أن�املجموعت�ن��لتا��عتقد.���يحة�اقتصادية�سياسات

ا��قتصادية�النظر�ة��انت�لذلك.�لالقتصاد���يًحا�ف�ًما
ً
�فكرة�تتعلق.��قتصادية�للسياسة�أساسًيا�شرط

�تحكم�الطبيعية�القوان�ن�أن�أكدوا�لقد.�السياسة�صياغة����الطبي���القانون �بدور �الفر�دة�الف��يوقراطي�ن

�اك�شاف�ا�لل�شر�يمكن���سان،�إرادة�عن�مستقلة��انت�القوان�ن��ذه�أن�من�الرغم�ع���وأنھ��قتصاد�عمل

�الطبيعية�لعلومل�اقوان�ن�ت�ون �أن�يمكن�كما�-�بموضوعية �تطو�ر����كب����ش�ل�الفكرة��ذه�سا�مت.

  .�جتماعية�والعلوم��قتصاد

 �قتصاد�ترابط�-1-2

�حدد�فقد�والتفاصيل،�املنطقي���ساق����ناقصة��انت�الف��يوقراطية�النظر�ة�أن�من�الرغم�ع��

�للدراسة�الرئ�سية��قتصادية�املتغ��ات�عزل �خالل�من�نظر�ة�نماذج�بناء�ضرورة�بالفعل�الف��يوقراطيون 

�ع����قتصاد�قطاعات�مختلف�ب�ن�ال��ابط�حول �م�مة�رؤى�إ���توصلوا�العملية،��ذه�باستخدام.�والتحليل

  .وا��ز�ي�الك����قتصاد�تحليل�من��ل�مستو�ات

�ال�لية��قتصادية�التنمية�عملية��و�للف��يوقراطي�ن�الرئ�����الشاغل��ان �فر�سا�أن�أدر�وا�لقد.

�ا��ديدة�الزراعية�التقنيات�تطبيق����إنجل��ا�عن�متخلفة��انت �تقدم�فر�سا�شمال�مناطق��عض��انت.

�غ����ش�ل�تتطور �البالد��انت�و�كذا�القديمة؛�طرق�ا�ع���تحافظ��انت�فر�سا�معظم�لكن�متقدمة،�تقنيات

�طبيعة�اك�شاف�والفر�سي�ن،��نجل�����نالتجار �مثل�الف��يوقراطيون،�أراد�املش�لة،��ذه�مع�للتعامل.�م�ساو

�التجاري �املذ�ب��ان.�وجھ�أفضل�ع����قتصادي�النمو��عز�ز�شأ��ا�من�ال���والسياسات��مم�ثروة�وأسباب

 �أك���الفر����
ً
�و�انت�ال��يطا�ي،�نظ��ه�من�و�جن���املح����قتصادي�لل�شاط�تنظيمھ����شموال

�ا��قيقية�القوى �ع���بل�املال�ع���الف��يوقراطيون �يركز�لم.�التنظيم��ذا�ع���فكري �فعل�رد�الف��يوقراطية
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�عملية�خالل�من��شأت�ال��وة�بأن�القائلة�التجار�ة�الفكرة�ع���فعل�كرد.��قتصادية�التنمية�إ���تؤدي�ال��

  .الطبيعة�أو�الزراعة،�����ان�ال��وة�أصل�أن�إ���وخلصوا�املادية�القيمة�خلق�درسوا�التبادل،

�ال���ا��قيقية�الت�اليف�لدفع�مطلوب��و�مما�أك���السلع�من�املز�د�إنتاج�تم�عصر�م،�اقتصاد���

�إ���و��مھ�الفائض��ذا�أصل�عن�بح��م�قاد�م.�فائض�إ�شاء�تم�لذلك،.�السلع�تلك�إلنتاج�املجتمع�يتحمل�ا

 �الزرا����نتاج�عملية�تقدم.�الصا���املنتج�فكرة
ً
��نتاج�عوامل�ثمن�دفع��عد.�املنتج�صا���ع���جيًدا�مثاال

�فائًضا�السنوي �ا��صاد�يوفر�-�شابھ�وما�و�الت�والعمل�البذور �-�املختلفة ��ذا�أن�الف��يوقراطيون �اعت��.

�الطبيعة�إنتاجية�عن�ناتج �ت�اليف�لدفع�السلع�من�يكفي�ما�فقط�ي�تج�أن�يمكن�رأ��م،�حسب�العملو .

��رض�باست�ناء��خرى،��نتاج�عوامل�ع���ينطبق�ال���ء�ونفس�العمالة، ��رض�من��نتاج�خلق�لذلك،.

�الزراعية�غ����قتصادية�و��شطة�التص�يع�اعُت��.�الصا���املنتج�الف��يوقراطيون �عليھ�أطلق�الذي�الفائض

�عقيمة"��خرى  �ع���القادر��و�فقط�الزرا����نتاج�بأن��عتقاد�يبدو�قد.�صاٍف �منتج�أي�ت�تج�لم�أل��ا"

�خالل�من�تفس��ه�يمكن�ولكن�اليوم،�غر�ًبا�الناتج�ل�ذا��جتماعية�الت�اليف�من�أك���املجتمع�إ���إنتاج�إعادة

 �املادية��نتاجية�ع���ركزوا�الف��يوقراطي�ن�أن�حقيقة
ً
�القيمة�إنتاجية�من�بدال �الصناعة�ألن�نظًراو �أيًضا.

�تكن�لم�الصناعة�إنتاجية�فإن�عشر،�الثامن�القرن �منتصف����فر�سا�����عد�تتطور �لم�النطاق�واسعة

�يبدو�ال�املوظف�ن�من�قليل�عدد�فيھ��عمل�الذي�الصغ���العمل�صاحب.�الف��يوقراطي�ن�اقتصاد����وا��ة

�موظفيھ�مستوى �عن�كب����ش�ل�مختلًفا�مع�شتھ�مستوى �يكن�ولم�فائض،�أي�يحقق�أنھ �أن�إثبات��عد.

�الصا���الناتج�مقياس��و��رض�ر�ع�أن�إ���الف��يوقراطيون �خلص��رض،�����ان�الصا���املنتج�أصل

  .للمجتمع

 ناي�والف��يوقراطفرا�سوا�كي -2

�(أو� �الف��يوقراطيون �مضغوطة��les économistesان �مجموعة �أنفس�م) �ع�� �يطلقون ��انوا �كما ،

)� �ك�سناي �فرا�سوا �حول �مجتمع�ن �الفر�سي�ن ��قتصادي�ن �من �للغاية �و�و�طب�ب�1774-1694ومقاتلة ،(

� �بومبادور �دي ��قتصادي��Pompadour�deملدام �ا��دول �كتاب �مؤلف �عشر، �ا��امس �لو�س �بالط ��

économique�Tableau�)1758-59نفس�ا�� �ج�زت �ال�� �للفكر��قتصادي ��و�� �املدرسة ��م �والف��يوقراط .(

��يمن��م� �ش�دت �ال�� �الزمنية �الف��ة ��انت �للسياسة. �محددة �نقاط �عن �الدفاع �أجل �من �ال��فية بأج�ز��ا

��ش�ل�م��وظ،�وذلك��-أك���بقليل�ر�ع�قرن�أو��-قص��ة�
ً
لكن�تأث���م�ع���تطور��قتصاد�السيا�����ان�قو�ا

 بفضل�امل�انة�املركز�ة�ال���احتل��ا�بار�س����ا��ياة�الثقافية����ذلك�الوقت.
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ا�تم�الف��يوقراطيون�كث��ا�بتطو�ر�الزراعة،�ال���اعت��و�ا�القطاع�الوحيد�القادر�ع���إنتاج�فائض.�

لك،�ونظًرا�ألن�املصط���الذي�تم��عي�نھ�ل�م��ن�مع�العروض�(و�لمة�الف��يوقراط�مشتقة�من�عالوة�ع���ذ

=�'للسيطرة')،�فقد��شار�وا�مع�التيار�الدي�ار�ي�للتنو�ر�الفر������cratéin=�'الطبيعة'،�و��fùsisال�لمة�اليونانية�

�يتغ��ان�بمرور�الوقت،�نظًرا�ألنھ�جزء�ال�اللذان�ال �- فكرة�"النظام�الطبي��''،�يجب�أن�ي�ون�املنطق�و�مثلية�

� ��شياء �طبيعة ��م����–يتجزأ �ع�� �يجب �والذي �العقل، �بنور �يتمتع ���ص �ألي �وا���ن �ي�ونا �أن و�جب

املس�ن���تنفيذه�باعتباره�"نظاًما�إيجابًيا''.�تندرج�امللكية�ا��اصة�أيًضا�ضمن��ذا�النظام�الطبي��،�لذلك�اعُت���

  لكية�إحدى�امل�ام�الرئ�سية�"للنظام��يجا�ي".الدفاع�عن�حقوق�امل

)� �ر��و��� �فيكتور �من ��ل �ومارك���م��ابو�(Victor Riquetiرأى ،(marquis of Mirabeau)� (1715-

�خصو�ة�1789 ��� �أمر�جو�ري ��� �فائض �توليد �ع�� �الزراعة �قدرة �أن ��خر�ن �الف��يوقراطي�ن �ومختلف ،(

حبة�واحدة)�و�التا���ك�دية�من�الطبيعة��م.�يمكن��عد�ذلك�استخدام��ال��بة�(ال���ت�تج�كمية�من�القمح�من

ل�س�فقط�أ��اب��را�����-�ذه�النظر�ة�حول�أصل�الفائض�لت��ير��س�يالء�ع���الفائض�من�قبل�النبالء�

أن�الزراعة�وحد�ا�قادرة�ع����Quesnayالشرعي�ن�ولكن�سادة��قنان�الذين��ع�شون�عل��ا.�كما�اعت���كي���

تحقيق�فائض،�ع���الرغم�من�اختالف�تفس��ه�إ���حد�ما،�مع�مراعاة�الوضع�السائد����فر�سا����ذلك�الوقت.�

بالنظر�إ���أسعار�املنتجات�الزراعية�واملصنوعات�����سواق�العاملية،�مع�ال��وء�إ���أفضل�التقنيات�يمكن�

نتج�تجاوزت�قيمتھ�ت�اليف��نتاج،�ب�نما�استعاد�املصنعون�ت�اليف�م�للمزارع�ن�الفر�سي�ن�ا��صول�ع���م

� �شدد �و�كذا �الصناعية). �املشار�ع �أل��اب �املع�شة �ت�اليف �ذلك ��� �إصالح��Quesnay(بما �إم�انية ع��

،�مقارنة�بالثقافة�الصغ��ة،�فاألو���-ما�أسماه�بالثقافة�الك��ى - النظام�الزرا���من�أجل�التنمية��قتصادية�

�تجره� �الذي �املحراث �(مثل �أع�� �رأسمالية �كثافة �ذات �بتقنيات �أيًضا �أك���ولكن �بمخاوف �فقط تتم���ل�س

 ا��يول�بدال�من�الث��ان).

ع���إم�انات�الثورة�الزراعية�ال����انت�قد�بدأت�بالفعل�ولك��ا��انت��س����Quesnayو�كذا�شدد�

قبل�ذلك�سياسة�جان�بابت�ست��ولب����قتصادية�ببطء�شديد.��ذه��طروحة�ال����عارض�الفكر�التجاري،�و 

)�لدعم�التجارة�والصناعة�من�خالل�تحر�ر�است��اد�املواد�ا��ام�والرسوم�ع���واردات�التص�يع�1619-1683(

�جادل� �كما �ذلك �من �العكس �ع�� �املصنوعات. �ر�ح �من �وزادت �ر�حي��ا �وقلصت �الزراعة �تنمية �أعاقت ال��

Quesnayا� �املنتجات �منح �يجب ��نتاج�، �ت�اليف �لتغطية �فقط �ل�س �سعر��اٍف �أي �مجانية، �جائزة لزراعية

 ولكن�أيًضا�لتفضيل�تمو�ل��س�ثمارات�من�خالل�ضمان�عوائد�مناسبة.

لم�يكن�ال�السعر�ا��يد�وال�السعر��سا����(الذي�يتوافق�مع�مجرد�ت�اليف��نتاج)�أسعارا�تولد�ا�

� �لـكي�� �وفًقا �تلقائيا؛ �أو���Quesnayسواق �إعداد �يتم �و�كذا �والطلب. �العرض �ع�� �أسعار�السوق �عتمد
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�داخل� ��س��الك �وعادات �الزراعية �التصدير�ا��ر�للمنتجات ����ع �سياسة �بواسطة �السعر�ا��يد تحقيق

الدولة�ال������ع�السلع��ساسية�مقارنة�بالسلع�الفاخرة،�أو�اس��الك�املنتجات�الزراعية�ال���تتجاوز�مجرد�

�الكفا �من�مستوى �تحديد�ا �(تم �مطلو�ة �ال�تزال ��انت �لألر�اح �التناف��� �املعدل �فكرة �أن �من �الرغم �ع�� ف.

�تورغو� ��Turgotقبل �سميث �قبل �من �بال�امل �تطو�ر�ا �وتم �سنوات �بضع �كي����Smithعد �أدرك �فقد ،(

Quesnayالعملية��نتاجية�وقبل��ل����ء�الس�� �الدور�ا��اسم�ل��اكم�رأس�املال�بال�سبة�لـ ماح�ب�ب���تماما

� �وم���كي�� �املحسنة. ��Quesnayالتقنيات �الالزمة��avances foncièresب�ن ��ولية ��ساسية (�س�ثمارات

� ،� �إنتاجي��ا) �وز�ادة ��رض �من �قطعة ��avances primitivesلزراعة �واملاشية) ،� ��نتاج  avances(أدوات

annuellesذلك).�و�كذا�ركز�(رأس�املال�املتداول:�البذور�و�جور�وما�شابھ��Quesnayتمام�ع���الزراعة؛����

�تورغو� �الحقا �فيھ �تبعھ �الذي ��تجاه ��� �كب��ة �خطوات �قطع �نفسھ �الوقت �واملدرسة��Turgotو�� وسميث

�عنصر�حاسم� �و�التا�� �املال، �رأس �وتراكم �لإلنتاج �كشرط �املال �رأس �تقدم �للنظر��� �بأكمل�ا، الكالسيكية

  للتنمية��قتصادية.

والف��يوقراطيون�نظر�ة�را�عة����"روح�النظام"�و��ساق.�ع���وجھ�ا��صوص�����Quesnayطور�كي

� �ال����Quesnayكي���ان �املتبادلة ��نتاجية �العالقات �تحلي�� �مخطط ��� �و�مثل �يدرك �خب���اقتصادي أول

جا�س�وسائل�تر�ط�ب�ن�القطاعات�املختلفة�وال���ت�بع����نظام�اقتصادي�قائم�ع���تقسيم�العمل�من�عدم�ت

�ال��ك���ع��� �خالل �ومن ��قتصادي، �ا��دول �خالل �من �املش�لة ��ذه �معا��ة �تمت �قطاع. ��ل ��� �نتاج

  التبادالت�املطلو�ة�لضمان�استمرار�عمل�النظام��قتصادي.

،�فقد�اعت��ت�الزراعة�القطاع��نتا���الوحيد�Quesnayبال�سبة�ل��طوط�العر�ضة�لنموذج�كي���

أن�التكنولوجيا��ك���تقدما،�والثقافة�الك��ى،��Quesnayتوليد�فائض)�����قتصاد؛�اف��ض��(أي�القادر�ع��

تم�ت�ن��ا��ش�ل�عام����الزراعة.�وتم�تجميع���شطة��خرى�تحت�عنوان�"القطاع�العقيم"،�وس���بذلك�ألن�

���ذلك�وسائل�املع�شة���ذه���شطة�تحولت�فقط�إ���منتجات�معا��ة�مجموعة�معينة�من�املواد�ا��ام�(بما

�املستخدمة� �والع�ش ��نتاج �وسائل �لقيمة �مساو�ة �املصنعة �املنتجات �قيمة �أن �ث�ت �كما �القطاع)؛ لعمال

�إ��� ��قتصادي �للنظام �الفر�� �التقسيم �ان �كما �جديدة. �قيمة �خلق ��ناك �ال�ي�ون �بحيث �عل��ا، ل��صول

��:�الطبقة�املنتجة�امل�ونة�من�أولئك�الناشط�ن�قطاعات�تتوافق�مع�تقسيم�املجتمع�إ���طبقات�اجتماعية�و 

���الزراعة�(الفالح�ن�واملزارع�ن)،�والطبقة�العقيمة�امل�ونة�من�ا��رفي�ن�(بما����ذلك�عمال�التص�يع�والتجار)�

والطبقة��رستقراطية�أي�املالك،�الذين�تراكم�عل��م�الفائض�املتحصل�عليھ����القطاع�الزرا��،�بما����ذلك�

  النبالء�ورجال�الدين.�مع�طبقة
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�التبادالت� �من �سلسلة �أوجزت �وال�� �البيانية، �الرسوم �من �سلسلة �من ��قتصادي �ا��دول يت�ون

�أجل� �من �الالزمة �املختلفة ��جتماعية �والطبقات �املختلفة ��نتاجية �القطاعات �ب�ن �املال �مقابل السلعية

احل��نتاج�والتبادل�السماح�لبقاء��قتصاد�وتنميتھ�من�خالل�عملية�دائر�ة�ت�بع�ف��ا،�سنة��عد�أخرى�مر 

��موال� �مستخدم�ن �التداول �عملية �النبالء �يبدأ ��نتاجية، �الدورة ���اية ��� �تلو��خرى. �واحدة و�س��الك

��ستخدم� �التبادالت: �من �سلسلة �ت�بع �ثم �واملصنعة. �الزراعية �املنتجات �ع�� �كإيجار�ل��صول �ل�م املدفوعة

�ل��صول  �تلق��ا �ال�� ��موال �العقيمة ��خ��ة��الطبقة ��ذه �املنتجة؛ �الطبقة �من �ا��ام �واملواد �الغذاء ع��

تك�سب�املنتجات�املصنعة�من�الطبقة�العقيمة.����ال��اية�ت�ون�الطبقة�املنتجة�باعت�فائض�إنتاج�ا،�و�التا���

�بال�سبة� �جديدة. �إنتاج �دورة �تبدأ �أن �يمكن �و�كذا �العقارات. �أل��اب ��يجارات �لدفع �املال �ع�� حصلت

(ما�تبقى�من�املنتج،�بمجرد�إعادة�إنتاج�وسائل��نتاج�واملع�شة�للعامل�ن�����قتصاد)�يتوافق�مع��للفائض

�املنتجات�الزراعية�واملصنعة� �شراء �ع�� اس��الك�النبالء�ورجال�الدين،�الذين�ال�ي�تجون�أي����ء�وقادرون

  عام��عد�عام�فقط�أل��م�يتلقون�إيجارا��م�من�القطاع��نتا��.

��قتصادي�الالحق�ش�لال�يو�� ��ص���ا��دول ��الش�لو . ��عده �جو�ر�يو���ت�سيط��والذي

�الف��يوقراطي�التحليل �املجتمع�من�قطاعات�ثالثة�ُيظ�ر. �وا��دم�وا��رفيون ��را����ومالك�املزارعون : �ال.

�بمنتج�الف��يوقراطي�التحليل�بدأ.�ا��رفي�ن�مستوى �فوق �تص�يع�قطاع�أو�ح�ومي�قطاع�أو�أجن���قطاع�يوجد

�الوحدة����ليفر��انت(��را����مالك�يملكھ�)livres(�ليفر��2000يبلغ��قتصادية�الف��ة�بداية����صا��

�����قتصادي�ال�شاط�من�كإيجار��رض�ملالك�الصا���املنتج��ذا�دفع�تم).�الفرنك�قبل�الفر�سية�النقدية

�السابقة�الف��ة �ت�لفة�من�أك���مخرجات�ت�تج�أن�يمكن�ال������فقط��رض�أن�الف��يوقراطيون �اف��ض.

�باملائة��100تبلغ��نتاجية��ذه�أن�اف��اض�تم�،ا��دول ����إنتاج�ا؛ �س�يل�ع���ا��رفي�ن،�أ�شطة�تؤدي.

�املنتجة�السلع�قيمة��ساوي ��نتاج�لعوامل�املدفوعات�أن�كما�منتجات،�إنتاج�إ���املثال، �لألرض�بال�سبة.

�الزرا����نتاج�����2000�livresاس�ثمار�تم�،ا��دول ����املس��لكة؛�العوامل�من�أك����نتاج�ي�ون �وحد�ا،

  .كإيجار��را����مالك�يتقاضاه�،�2000�livresقدره�صاٍف �ناتج�إ���أدى�مما
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�عن��2000�livresقدره�ناتج�صا���املا����العام��را����مالك�أنفق�ل��دول،�العلوي �املركز�من�بدًءا

�يتم(�املزارع�ن�من�الزراعية�السلع�من��1000�livresو�ا��رفي�ن�من�البضا�ع�من��1000�livresشراء�طر�ق

��املركز�من��Bو��Aالقطر�ة�با��طوط�ذلك�تمثيل ��رض�مالك[ �ال����عمدة�نحو�متجً�ا�ا��دول،�عمود]

�الدخل،�من��2000�livresتولد�املزارع�قطاع����إنفاق�ا�يتم�ال����1000�livresإن).�وا��رفي�ن�املزارع�ن�تمثل

�1000�livres(�نصف�ا ��خر�مش��يا��م�مقابل�كمنتجات��را����مال�ي�إ���يتدفق) )�1000�livres(�ونصف�ا

�املتقطع�با��ط�مو����و�كما(�كإيجارات �ا��رفيون �يتلقاه�الذي�الدخل�من��1000�livresإنفاق�يتم).

��يمن�العمود( �الزراعية�السلع�ع���جزئًيا) ��Cاملائل�ا��ط��ذا�و�مثل: �يولد�الزرا���القطاع����إنفاق�أي.

�مبلغ�ع��ا�ي�تج���سر�العمود����املو��ة��500�livresفإن�لذا��ف��اض؛�خالل�من�م�ساوً�ا،�صافًيا�ناتًجا

�املالك�إ���يتدفق�الذي�املتقطع،�ا��ط��يجار،�من�م�ساوٍ  �منتجات�ع���املزارع�ن�نفقات�تمثيل�يتم.

 .�يمن�العمود�إ�����سر�العمود�من�ألسفل�املنحدرة�باألقطار�ا��رفي�ن

  

 

 

 

 

 

 

 

�ا��دول  ا�جر�ًئا�مف�وًما�يقتصاد��يمثل
ً
��ساطة�مع�الك����قتصاد�قطاعات�ب�ن�لل��ابط�وخالق

  .الالحق�للش�ل�الدائري �التدفق�مخطط�خالل�من�املف�وم��ذا�تفس���املفيد�من.�كب��ة

  

  

  

  

 

 ا��دول��قتصادي�لكيناي
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�للف��يوقراطي�ن�وفًقا(��رض�ألن�الدائري،�التدفق�مركز����املزارع�ن�وضع�يتم �الوحيد�العامل���)

�املنتج�صا���ي�تج�الذي �الك���قطاعات�ب�ن�الدخل�تدفقات�تمثيل�يتم. �اتجاه�����س�م�بواسطة��قتصاد

�الساعة�عقارب �ال���السلع�ع���و�نفقونھ�إيجار�ش�ل����املزارع�ن�من�دخل�ع����را����مالك�يحصل.

�وا��رفيون �املزارعون �ي�تج�ا  �ا��رفيون �يتلقى.
ً

�ال���السلع�ع���و�نفقونھ�واملزارع�ن��را����مالك�من�دخال

.�املنتج�صا���ي�تجون �وحد�م�أل��م�للمزارع�ن�فقط�ضرور�ة�الك���القطاع�داخل�التدفقات.�املزارعون �يوفر�ا

  .السابق�الش�ل����القطاع�داخل�التدفقات��ذه�إ����شارة�يتم�لم

�بذلوا�لقد.�وتوج��ا�مف�وم�ا�����لية�اقتصادية�،�قتصاد�داخل�اتلل��ابط�الف��يوقراطي�ن�رؤ�ة��انت

.�سميث�آدم�فعل�كما�ا��ز�ي،��قتصاد�بمع����قتصاد�ب�ن�ال��ابط�نظر�ة�لتطو�ر�ا���ود�من�القليل

ستخدم
ُ
�التم�يدي��قتصاد�دورات����شا�ع��ش�ل�والشر�ات��سر�ب�ن�للروابط�الدائري �التدفق�مخططات��

  .�املوارد�تخصيص�����سواق�ودور �ال��ائية�والعوامل�السلع�أسواق�ب�ن�للعالقات�ثاقبة�نظرة�إلعطاء

 �أعطت.�النظري �إلنجاز�م�تتو�ج�م��و�لكيناي"��قتصادي�ا��دول "�أن�الف��يوقراطيون �اعت��
ً

�تمثيال

  :لـ�خاًما

  �؛�قتصاد�قطاعات�مختلف�ب�ن�النقدي�الدخل�تدفق)�1(�

�من��ًيا�تقدًما��Quesnayجدول �يمثل.��قتصاد�أنحاء�جميع����سنوً�ا�وتداولھ�الناتج�صا���إ�شاء)�2(

  .التجر�د�طر�ق�عن�ا��ام�الواقع�لتحليل�ك��ى �محاولة�-��قتصاد�تطور ����رئ�سًيا

�حاولوا�بل�فحسب،��قتصاد�قطاعات�مختلف�ب�ن�العالقات�حول �نظر�ات�الف��يوقراطيون �يضع�لم

�جائزة�ع�����ائزل�واملخرجات�املدخالت�جدول �الف��يوقراطية�توقعت�املستوى،��ذا�ع��.���م�ا�تحديد�أيًضا

�من�املتخصصة�املجموعة�وعمل�املا����القرن �ثالثي�يات����)Wassily Leontief(�ليون�يف�اسي��ف�نو�ل

 

 ا��رفيون  املزارعون  مالك��را���

 ترجمة�جدول�كيناي�إ���مخطط�للتدفقات�الدائر�ة
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�ب�ن�بال��ابط�الو����قتصادي�ا��دول �يو��.�القياسي�ن��قتصادي�ن�باسم�املعروف�ن�الكمي�ن��قتصادي�ن

��قتصاد�قطاعات�مختلف �تأث���م�و�ان�ال��ابط،�ل�ذا�مدرك�ن�أيًضا�الالحق�ن�التجار��ن��عض�أصبح.

 �أك���وصف����سميث�آدم�ملحاولة��ساس��و�املش��ك
ً
  .السوق �اقتصاد�عمل�ألساليب�،اكتماال

،�ت��ابط�القطاعات�والطبقات��جتماعية�املختلفة؛����Quesnayالعملية�الدائر�ة�ال���وصف�ا�كي���

و�تم�توز�ع�املنتج�ب�ن�مختلف�الطبقات��جتماعية�بال��امن�مع�عملية�التبادل�ال����سمح�ل�ل�قطاع�بإعادة�

�نظرا�ألن�الفائض��عود�إ���املالك،�فمن�الوا���أن��يجارات� دمج�ال�بات��ولية�لوسائل��نتاج�والع�ش.

أن�تتحمل�العبء�الضر����بال�امل.�لم�تكن�محاوالت�فرض�الضرائب�ع���الطبقات��جتماعية�وحد�ا�يجب�

�ملثبط�ال��اكم� ��قتصادي�ك�ل،�نظًرا �بالفشل�فحسب،�بل��انت�أيضا�م�لفة�للنظام �عل��ا �مح�وما �خرى

�ينظر�إل�� �والذين �املزارع�ن، �ع�� �املفروضة �الضرائب �عليھ �تنطوي �الذي �والتغي���التق�� �كي�� �Quesnayم

  والف��يوقراطي�ن�ع���أ��م�فاعل�ن�من�أجل�التنمية��قتصادية.

 



 

 

 

   

 

���الفكر��قتصادي

 عند�الكالسيك
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  الكالسيك�الفكر��قتصادي�عند

)� �سميث �آدم ��سكتلندي ��قتصاد.�1790-�1723عت���الفيلسوف ��� �الكالسيكية �املدرسة �مؤسس (

شر 
ُ
��� �عام ��� ��مم �ثروة �وأسباب �طبيعة �الش������ �الف��ة�1776تحقيقھ �بداية �العام ��عت����ذا �وقد ،

�John Elliot Cairnesيرلندي�جون�إليوت��ايرنز�� الكالسيكية�ال���استمرت�حوا���مائة�عام.�ُينظر�أحيانا�إ���

ائدة�لالقتصاد�السيا����ال���تم�)�ع���أنھ�آخر��اتب�كالسي�ي�م�م،�حيث�قام�ب�شر�مبادئھ�الر 1823-1875(

� �عام ��� �الحقا �(1874شرح�ا �مالتوس �رو�رت �توماس �وال��يطانيون �ر��اردو�(1766-1834. �وديفيد (1772 -

- 1806)�وابنھ�جون�س�يوارت�ميل�(1836-1773)�وجيمس�ميل�(1864-1790)�وناساو�و�ليام�سي�يور�(1823

،�الناقد�الش����لالقتصاد�السيا����الكالسي�ي،�والذي��)1883- 1818).�نجد�أيضا��ملا�ي��ارل�ماركس�(1873

  استخدم�مع�ذلك��دوات�التحليلية�للمدرسة�الكالسيكية.

�بالنمو� ���تمام ��و �أحد�ما �الكالسيكي�ن. ��قتصادي�ن �معظم �لدى �شا�عة �ا��صائص �عض

�أو�–قتصاد�إنتاج�نفسھ�والتنمية،�والذي�اعتقدوا�عادة�أنھ�س�بلغ�ذروتھ����حالة��ستقرار،�حيث��عيد��

"نمو�صفري"�باملصط��ات�ا��ديثة.�أما�السمة��خرى����ال��ك���ع���ت�لفة��نتاج�كمحدد�رئ�����لألسعار.�

�ش�ل�أجور،�إيجارات�وأر�اح.� �الدخل�ب�ن�العمل�و�رض�ورأس�املال��� ���تمام�بتوز�ع والسمة�الثالثة���

�حاول  �السابقة، �الثالث �ا��صائص �جميع �للعالقات��بدمج �تفس���ثابت �تقديم �الكالسيكيون �قتصاديون

املتغ��ة�ب�ن�توز�ع�الدخل�و�سعار����سياق�التنمية��قتصادية.�لقد�طوروا�مبادئ�التحليل��قتصادي�ال���

�تقر�با� �الرئ�سية �أعمال�م �جميع �وحملت �منطقيا، ��قتصادية �السياسة �وصفات �است�تاج �خالل�ا �من يمكن

قتصاد�السيا����(مالتوس،�ر��اردو،�جون�س�يوارت�ميل)�أو�ع����قل��قتصاد�السيا�����لمات�مبادئ��

���عناو���م�(ساي،�سي�يور،�جيمس�ميل،�ماركس�وآخرون).�وقد�جادل�معظم��قتصادي�ن�الكالسيكي�ن�بأن�

ذه�الفكرة�حاضرة�نظام��سواق��و�آلية�توز�ع�ذاتية��ستقرار��عمل�بكفاءة�دون�تدخل�ح�ومي�كب��.��انت��

�تدخل� �املذ�ب�التجاري��ش�ل�عام�إ�� �فقد�دعا �ومع�ذلك ����الفكر�الف��يوقراطي�وامل���ان�ي���املتأخر. أيضا

  ح�ومي��عيد�املدى،�و�التا���أصبح�ال�دف�الرئ�����للنقد�من�قبل�سميث.

  �Adam Smithآدم�سميث -1

� �و�عت����ذه ��قتصاد، �أب �اسم �أحيانا �سميث �آدم �ع�� ��ذا�ُيطلق ��ان �إذا �ما �حول �خالفية نقطة

مناسبا.�يجادل�النقاد�بأن�أساسيات�فكر�سميث�يمكن�العثور�عل��ا����املؤلف�ن�السابق�ن.�ح���لو��ان��ذا��و�

)����عرضھ�امل�����للعالقات�1776ا��ال،�ال�يمكن�للمرء�أن�ينكر�الدور�الرا�ع�الذي�لعبھ�كتابھ�"ثروة��مم"�(

  داخل��قتصاد.
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���ك���الدي�باسكتلندا،�والتحق�بجامعة�غالس�و����سن�الرا�عة�عشرة.�حيث��1723ث�عام�ولد�سمي

وقع�تحت�تأث���الفيلسوف�فرا�س�س���شسون،�الذي�ألقى�محاضرة�حول�القضايا��قتصادية�والذي�جعل�

 لندي.سميث�ع���اتصال�بالفيلسوف�ديفيد��يوم.�وقد�أصبح�ثالث��م���صيات�بارزة����عصر�التنو�ر��سكت

� �غالس�و��� ��� �للمنطق �أستاذا �سميث ��عي�ن �تم �أكسفورد، ��� �سنوات �ست �أم��� �أن .��1751عد

�شر�أول�عمل�رئ�����لھ،�نظر�ة��1759وسرعان�ما�غ���كر����املنطق�إ���كر����الفلسفة��خالقية.����عام�

� �عام �ا��امعة �سميث �ترك �ثم �كم�1764املشاعر��خالقية. �بو�ليوش �دوق �مرافقة �أجل �جولة�من ��� درس

�الف��يوقراطي�ن،� �اجتماعات ��� �سميث �شارك �فر�سا، ��� �إقامتھ ��خ���من �ا��زء �خالل �فر�سا. �إ�� دراسية

�تطلب� ��مم. �ثروة �كتابھ �كتابة ��� �سميث �بدأ �الوقت ��ذا �وخالل �عام�ن، �ا��ارجية �ا��ولة �استغرقت حيث

.��عد�ذلك��عام�ن�قبل��1776شره����عام��ذا�العمل�الكب���عدة�سنوات�من�الكدح��عد�عودتھ،�قبل�أن�يتم�

سميث�منصب�مفوض�ا��مارك����اسكتلندا،�و���ظيفة��عامل�مع�ا�بحماس�لدرجة�أنھ��عد�سبع�سنوات�

  تمكن�من��بالغ�عن�أن��يرادات��انت�ع����قل�أر�عة�أضعاف�ما��انت�عليھ�عندما�تو���منصبھ.

� ��� ��شر�سميث �عصره، ��� �املتعلم�ن �من �غ��ه �علم�مثل �وتار�خ ��خالقية، �الفلسفة �مجاالت: عدة

��ف�ار�ال��� �ع�� �ونركز��ن �ذلك. �إ�� �وما �والشعر، �والرقص �املوسيقى �ب�ن �والعالقة �اللغة، �وأصل الفلك،

 قدم�ا����كتاب�ثروة��مم.�وجميع��قتباسات�التالية�مأخوذة�من��ذا�الكتاب.

 ا��صائص�ال�شر�ة -1-1

�سبة�لوج�ة�نظر�سميث�حول�كيفية�عمل��قتصاد.�يمكن��عديل��عت���خصائص�ال�شر�أساسية�بال

ال��صية�املوروثة،�وفًقا�لسميث،�إ���حد�ما�عن�طر�ق�التعليم،�ولكن�يجب�قبول�ا��ش�ل�أسا����كما���.�

،�أواليجب�أن�تقوم�مؤسسات�املجتمع�ع����ذا��ف��اض.�ما����ا��صائص�ال���وجد�ا�سميث����ال�شر؟�

�و�ح �أنا�ي �ح�����سان �املجتمع، �تقدم �إ�� �الواقع ��� �ا��صائص ��ذه �تؤدي �أن �يمكن �وضعھ. �تحس�ن اول

  عندما�ال�ت�ون�الظروف�مثالية.�كتب�سميث����نقده�لكيناي:

�باستمرار�لتحس�ن�" ���ص ��ل �يبذلھ �الذي �الطبي�� �ا���د �فإن �السيا���، �ا��سد ��� ��عت���أنھ �لم يبدو�أنھ

�و  �منع �القادر�ع�� �ا��فاظ ��و�مبدأ �ما،�وضعھ �حد �إ�� �النوا��، �كث���من ��� �السيا��� �لالقتصاد ��ثار�الس�ئة ت��يح

�جزئية�وقمعية.�مثل��ذا��قتصاد�السيا���،�ع���الرغم�من�أنھ�ال�شك�أنھ�يؤخر�إ���حد�ما�أو�أقل،�إال�أنھ�ل�س�قادرا

  ."ي��اجع�إ���الوراءدائما�ع���إيقاف�التقدم�الطبي���لألمة�نحو�ال��وة�و�زد�ار،�وال�يزال�أقل�من�جعلھ�

ومع�ذلك��ان�سميث�مدر�ا�أن��ناك�است�ناءات�للقاعدة�القائلة�بأن�الرجل��س���لتحس�ن�وضعھ.�

ناقش�السكر�والشرا�ة،�وأدان�التبذير�ن�يجة�"شغف��ستمتاع�ا��اضر".�كما�اعت���"رجل�املوضة�املتقلب"�
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ن�طبيعة��شياء،�إ���قلة�قليلة�جدا،�بحيث�أمرا�محزنا،�ولكن���سن�ا��ظ،�"يمكن�أن�تمتد��ذه�ا��ماقة�م

  ال�يمكن�أن�ت��ك�انطباعا�معقوال�عن�التوظيف�العام�للناس.

���� �الصلة �ذات �السمة �بالذات؟ �غ�����تمام �أخرى �خصائص �بأي �العادي �سميث �رجل �يتمتع �ل

ل�سميث�"لم�ير�أحد�"ميلھ�إ���الشاحنة�واملقايضة�وتبادل����ء�بآخر".��ذه�ا��اصية�ينفرد���ا���سان.�يقو 

�باإلضافة�إ���ميول���سان،��ناك�حقيقة� قط��لبا�يقوم�ب�بادل�عادل�ومتعمد�لعظم�بآخر�مع��لب�آخر".

�ب�ن� �تباينا، �أك���ال��صيات �ب�ن �"�ختالف �البداية. �من �تماما �م�شا��ون �املختلفون ��فراد �أخرى: أساسية

نھ�ال�ي�شأ�كث��ا�من�الطبيعة،�بل�من�العادة�والعرف�فيلسوف�وحمال�شوارع�عادي�ع���س�يل�املثال،�يبدو�أ

  والتعليم".�ومع�ذلك�فإن�امليل�إ���املساومة�والتبادل�ي�تج�عنھ�تخصص��عزز��ختالفات��صلية�ب�ن�الناس.

 ا�����والشر�-تقسيم�العمل� -1-2

��نتاج� ��� �كب��ة �ز�ادة �إ�� �أدى �مما �العمل، �لتقسيم �ال��ا�ي ��و�الس�ب �والتبادل �املساومة �إ�� امليل

 �س�ب�التخصص.����بداية�ثروة��مم،�تم�وصف�تقسيم�العمل��عبارات�إيجابية�لز�ادة�كب��ة�����نتاجية:

�ال �لتقسيم �ن�يجة �املختلفة �الفنون �جميع �من �الت�اثر�الكب���لإلنتاج ����إنھ �يحدث �ما �و�و عمل،

  املناسبات،����مجتمع�مح�وم�جيدا،��ذا�ال��اء�الشامل�الذي�يمتد�إ���أد�ى�مستو�ات�الشعب.

 �����اية�ثروة��مم،�يتم�تقديم�صورة�أك���كآبة�لتقسيم�العمل.

���تقدم�تقسيم�العمل،�فإن�توظيف�ا��زء��ك���بكث���من�أولئك�الذين��ع�شون�من�خالل�العمل،�

�زء��ك���من�الشعب،�يقتصر�ع���عدد�قليل�من�العمليات�ال�سيطة�للغاية،����كث���من��حيان����أي�ا�

�استخداما��م� �خالل �من �بالضرورة �ت�ش�ل �الرجال ��ك���من �ا��زء �مفا�يم �لكن �أو�اث�ت�ن. �واحدة عملية

  العادية.

� �ال�سيطة �العمليات �من �قليل �عدد �ع�� �يقتصر�عملھ �الذي �الرجل �فإن �وجا�ال�لذلك، �غبيا "يصبح

بقدر�ما�يمكن�أن�يصبح�عليھ��ائن��شري".�لن�يؤدي�تقسيم�العمل�إ���إضعاف�قدرتھ�العقلية�فقط:�بل�إنھ�

يفسد�ح����شاط�جسده،�و�جعلھ�غ���قادر�ع���بذل�قوتھ�بقوة�ومثابرة����أي����ء�آخر.�عمالة�من�تلك�ال���

�ال ���ذه �ا��اصة �م�نتھ ��� �م�ارتھ �يبدو�أن �عل��ا. �الفكر�ة��شأ �فضائلھ �حساب �ع�� �اك�سا��ا �يتم طر�قة،

�أن� �بالضرورة �يجب �ال�� �ا��الة ��� ��ذه �ومتحضر، �متطور �مجتمع ��ل ��� �ولكن �والعسكر�ة. و�جتماعية

  �سقط�ف��ا�الفقراء�العاملون،�أي�ا��سد��عظم�من�الشعب،�ما�لم�تبذل�ا���ومة��عض�ا���د�ملنع�ذلك.



 الفصل�السادس الفكر��قتصادي���عند�الكالسيك

 

 

80 

و���الواقع،��- حد�كب���الظروف�املع�شية�املادية���ميع�الناس�����ح�ن�أن�تقسيم�العمل�يحسن�إ��

� �ا��ارجية �التجارة �طر�ق �عن �الدول �املزدوج��-جميع �فالطا�ع �للعمال. �والبدنية �العقلية �ا��الة �يضعف فإنھ

  لتقسيم�العمل�لھ�عواقب�ع���رؤ�ة�سميث�ل��ر�ة�ودور�الدولة.

 ا��ر�ة�الطبيعية�واليد�ا��فية -1-3

�ع�� �سميث �آدم ���ان �مثل �الطبي��، �القانون �بأف�ار�فالسفة �جيدة  Samuelو�Hugo Grotiusدراية

von Pufendorf�.عد�استخدام�سميث�ملصط���ا��ر�ة�الطبيعية�والتعب��ات�املماثلة�مؤشرا�ع����ذا�التأث����.

بدراسة�السياقات�ال���استخدم�ف��ا�سميث�مف�وم�ا��ر�ة�الطبيعية،�حصلنا�ع���فكرة�عن�الف�م�املعقد�إ���

الع�ش����الرعية�حيث�يختار��حد�ما�الذي��ان�لديھ�ع��ا.�و�كذا�نجد�أ��ا��ع���ا��ر�ة�����غي���امل�نة،�وحر�ة

  املرء�أن�يقيم.�أي��ان��ع���ا��ر�ة�����ل�من�التجارة�املحلية�والدولية.

نواجھ�أمثلة�أخرى�حيث�رأى�سميث�أن�ا��ر�ة�الطبيعية�ال�ي�ب���أن��سود�ع���الرغم�من�أ��ا��انت،�

بقبول�سندات�إذنية�غ���مسددة�بصر�ح�العبارة�"طبيعية".�إن�كبح�جماح�الناس�عن�املخاطرة�املالية�الكب��ة�

من�مصر��،�أو�منع�املصر���من�إصدار�مثل��ذه�السندات��عد�ان��ا�ا�وا��ا�ل��ر�ة�الطبيعية.��مر�نفسھ�

�ا��ر�ة� �"ج�ود �فإن �ذلك، �ومع ��خرى. �السالمة �لوائح �اتباع �أو �ا��ماية �جدران �بناء �واجب �ع�� ينطبق

عرض�أمن�املجتمع�بأسره�ل��طر،�يجب�أن�ت�ون�مقيدة�بقوان�ن�الطبيعية�لعدد�قليل�من��فراد،�وال���قد��

جميع�ا���ومات".�و�كذا�نرى�أن�سميث�لم�يكن�مدافعا�دوغمائيا�عن�ا��ر�ات�غ���املحدودة.��ان��س��شد�

باالعتبارات�ال��اغماتية.�إذا��انت�ا��ر�ة�الطبيعية�يمكن�أن�ت��ق�الضرر�باملجتمع،�فيجب�تقييد�ا.����جميع�

��ا��االت �ال�شر�ة �ا��صائص �ل��ر�ة. ��ساسية �القاعدة �تطبيق �يجب �إ���-�خرى، �وامليل �الذاتية املص��ة

ستعزز��عد�ذلك�املص���املش��ك��فضل،�ع���الرغم�من�أن��فراد�س�تصرفون�بطر�قة�البحث�عن��-التجارة

  الذات.

حيث�مص����م�ا��اصة.��ل�س�من�كرم�ا��زار�أو�صا�ع�ا��عة�أو�ا��باز�أن�نتوقع�عشاءنا،�ولكن�من

� �إل�ساني��م �ل�س �أنفسنا، �مع �نتعامل �ضروراتنا�نحن �عن �أبًدا �مع�م �نتحدث �وال �لذا��م، �ح��م �إ�� ولكن

 ا��اصة�ولكن�عن�مزايا�ا.

����ذا�الصدد�قد�نذكر�اليد�ا��فية.�ال�يوجد�أي�من��عب��ات�سميث�معروف�مثل��ذا،�ع���الرغم��

 ���ثروة��مم�يظ�ر�مرة�واحدة�فقط:من�أنھ�استخدمھ�فقط��ش�ل�عابر.�

�تلك�" �توجيھ �ثم �ومن �املحلية، �الصناعة �دعم ��� �رأسمالھ �لتوظيف �قدر�استطاعتھ ��س�� .� .� �فرد. ��ل مثل

الصناعة�إ���أن�إنتاج�ا�قد�يكون�ذا�قيمة�أك��؛��عمل��ل�فرد�بالضرورة�ع���جعل��يرادات�السنو�ة�للمجتمع�بقدر�ما�
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��و�� �عام، �و�ش�ل �خالل��ستطيع. �من �ل�ا، �يروج �مدى �أي �إ�� �وال��عرف �العامة، �للمص��ة �ال��و�ج �ال�ينوي �الواقع �

تفضيلھ�الدعم�املح���ع���دعم�الصناعة��جن�ية،�ف�و�يقصد�فقط�تأمينھ�ال�����؛�و�توجيھ�تلك�الصناعة�بطر�قة�

و�ا��ال����العديد�من�ا��االت�قد�يكون�إنتاج�ا�ذا�قيمة�كب��ة،�ف�و�يقصد�فقط�م�اسبھ�ا��اصة،�و�و�����ذا،�كما��

  ."�خرى،�يقوده�يد�غ���مرئية�لل��و�ج�ل�دف�لم�يكن�جزء�من�ن�تھ

وفقا�لقاعدة�سميث��ساسية،�سي�ون�تخصيص�املوارد�أك���فاعلية�إذا��ان��ل�رأسما���قادرا�ع���

اس�ثمار�رأس�مالھ�وفقا�لتفضيالتھ�ا��اصة،�و�مكن�ل�ل���ص�اختيار�م�نتھ�ومتا�عة�أعمال�ا�دون�عقبات�

  ذاتية�و�فضل�للمجتمع.قانونية.�اليد�ا��فية����استعارة�للظروف�ال���ت�تج��ذا�التطابق�ب�ن�املص��ة�ال

ومع�ذلك،��انت�القاعدة��ساسية�لسميث�مجرد�مبدأ،�وقد�أث�ت��و�نفسھ�أن�ا��ر�ة�الطبيعية�ال�

�سفر�دائما�عن�أفضل�ن�يجة،�ال�باملع����قتصادي�الضيق�وال�باملع�����سا�ي��وسع.�لقد�رأينا�بالفعل�أنھ،�

ما�ت��ق�الضرر�باملجتمع�ك�ل.�لقد�رأينا�أيضا�أن�تقسيم����رأي�سميث،�يجب�تقييد�ا��ر�ة�الطبيعية�عند

العمل�الذي�يظ�ر�تلقائيا����مجتمع�حر�يميل�إ����ضرار�باللياقة�العقلية�والبدنية�للعمال.�كما�أن�التجارة�

��طل���� �ع���املحيط �التجارة �إ�� �باإلشارة �سميث �كتب �كما ��طراف. ���ميع �دائما �مفيدة �ل�ست ا��رة

و��مر�كت�ن،�فإن�"الظلم�الوح����لألورو�ي�ن�جعل�حدثا��ان�يجب�أن�ي�ون�مفيدا�ل��ميع،�واك�شاف�وغز 

  مدِمرا�للعديد�من�تلك�البلدان�التع�سة".

 ما�يجب�ع���ا��كومة�فعلھ�وما�ال�يجب�أن�تفعلھ -1-4

���رأي�سميث،�يجب�ع���ا���ومة�أن�تتدخل�بدرجة�أقل����ا��ياة��قتصادية�مما��انت�عليھ����

�بر�طا ��ذا. �ضد ���� �ثالث �سميث �لدى ��ان ��و�املسيطر. �التجاري �املذ�ب ��ان �حيث  نيا،
ً
�ي�تقد�أوال ��ان :

املذ�ب�التجاري�كعقيدة�وممارسة�سياسية،�تم�تنفيذ�تنظيم�التجارة�و�نتاج��عد�الضغط�من�قبل�التجار�

�حت�ارات�املرخصة�واملصنع�ن،�وقد�أدى�ذلك�إ���تخصيص�غ���فعال�للموارد.�فضلت�امتيازات�النقابات�و

�"إن�روح��حت�ار����ال���اخ��عت� ��عبارات�مثل: قلة�ع���حساب�غالبية�الناس.�صرح�سميث�مرارا�وتكرارا

�من� �حال �بأي �ي�ونوا �لم �البداية ��� �علمو�ا �الذين �وأولئك �ف��ا؛ �الشك �ال�يمكن �ل�ا �وروجت �العقيدة �ذه

  �حوال�حمقى�مثل�الذين�آمنوا���ا.

� �الناس: �غالبية �ملص��ة ��قتصاد �تنظيم �ع�� �ا���ومة �قدرة ��عدم �تتعلق �الثانية �رجل�"ا���ة إن

الدولة�الذي�يجب�أن�يحاول�توجيھ��فراد�بالطر�قة�ال���يجب�أن�يوظفوا���ا�رؤوس�أموال�م�لن�يكتفوا�با�تمام�غ���

احد،�ولكن�مجلس�أو�مجلس�الشيوخ�ضروري�فحسب،�بل�س�تو���سلطة�يمكن�الوثوق���ا�بأمان،�ل�س�فقط�ل��ص�و 

  ."أيا��ان
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�غ��� �والعمل �املنتج �العمل �ب�ن �تمي��ه ��� �أك���ضمنيا �كب����� �عام �قطاع �ضد �لسميث �الثالثة ا���ة

املنتج.�يتج���العمل�املنتج����سلعة�تبقى�عند�اكتمال�عملية��نتاج،�التص�يع�والعمل�الزرا���أمثلة�جيدة.�

�أنوا �غ���املنتج �العمل �ف��ا��شمل �تم �ال�� �ال��ظة �نفس ��� �العمل ��ذا �مثل ���لك �ا��دمات، �من �مختلفة عا

تأديتھ.��شمل�سميث��نا�امللك،�إ���جانب�جميع�املوظف�ن�املدني�ن�والعسكر��ن�ورجال�الكن�سة�واملحام�ن�

 و�طباء�وامل�رج�ن�واملوسيقي�ن�ومغن����و�را،�إ��.

�(نقارن�من�خالل�إنتاج�العمال�املنتج�ن،�"ما�مدى�ك رامة،�ومدى�فائدة،�أو�مدى�ضرورة"�خدما��م.

�ذا�بالنظرة��ك���تقييدا�للف��يوقراطي�ن�وال���بموج��ا�ت�ون�جميع�القطاعات�عقيمة�باست�ناء�الزراعة.)�إذا�

أصبح�غ���املنتج�أك���من�الالزم،�فإن�صيان��ا�تتطلب�جزءا�كب��ا�جدا�من�املنتج�بحيث�ي�ون�من�الضروري�

� �القطاع��عتماد �أبدا �جادل�سميث�بأن�"الدول�العظيمة�ال�يفقر�ا �سيقل��نتاج�تدر�جيا. ع���رأس�املال،

ا��اص،�ع���الرغم�من�أ��ا�����عض��حيان�ت�ون��س�ب�تبذير�ا��م�ور�وسوء�السلوك.�يتم�توظيف��ل،�أو�

  تجة.إجما����يرادات�العامة�تقر�با،����معظم�البلدان����ا��فاظ�ع���أيادي�غ���من

�واجبات� �ثالث �ل���ومة �أن �يرى �حيث �ا���ومية، ��ل��امات �اس�بعاد ��� �سميث �يرغب �لم �ذلك ومع

��و�حماية�املجتمع�من� ��ول �الواجب �بموافقة�أيضا. ��ل��امات��خرى �عددا�من �وقد�ذكر�سميث رئ�سية،

الثا�ي��و�حماية��ل�فرد����املجتمع�من�الظلم�أو��ضط�اد��الغزو،�أي�ا��فاظ�ع���الدفاع�الوط��.�الواجب

من�قبل��عضاء��خر�ن،�أي�إقامة�العدل.��ذان�واجبا�ا��ماية��ما�ا��د��د�ى�من�ال�شاط�املطلوب�من�

�بال�سبة�للواجب�الثالث�يقول� �ومع�ذلك،�مع�الواجب�الثالث�تجاوز�سميث��ذا�ا��د��د�ى. قبل�أي�دولة.

  سميث:

إقامة�وصيانة�تلك�املؤسسات�العامة�وتلك��عمال�العامة،�وال���ع���الرغم�من�أ��ا�قد�ت�ون����"أن�

أع���درجة�مفيدة�ملجتمع�عظيم،�إال�أ��ا�ذات�طبيعة�بحيث�ال�يمكن�للر�ح�أن��سدد�النفقات�ألي�فرد�أو�عدد�

  �فراد�ب�ش�يده�أو�ا��فاظ�عليھ".صغ���من��فراد،�و�التا���ال�يمكن�توقع�أن�يقوم�أي�فرد�أو�عدد�صغ���من�

�ان�سميث�ع���علم�بما��سميھ�التحليل�ا��ديث�السلع�ا��ماعية�والتأث��ات�ا��ارجية.�حيث�ناقش�

أشياء�مثل�الطرق�وا��سور�والقنوات�واملوا�ئ�وا��دمات�ال��يدية،�وع���وجھ�ا��صوص�مؤسسات�التعليم�

��ثار�الضا �مواج�ة ��� ��ساعد �أن �شأ��ا �من �ع���ال�� �أن �حقيقة ��ع�� �ال �العمال. �ع�� �العمل �لتقسيم رة

�ال��� �الرسوم �ت�ون �قد �لسميث، �وفقا �الضرائب. �من �بال�امل �تمو�ل�ا �يجب �أنھ �قيام�ا �تضمن �أن ا���ومة

  يدفع�ا�املستخدمون�مناسبة�����عض��حيان.



 الفصل�السادس الفكر��قتصادي���عند�الكالسيك

 

 

83 

�ا �من �أخرى �ألش�ال �أمثلة ��ناك �ل���ومة، �الثالثة �الرئ�سية �الواجبات �إ�� �دعم�ا�باإلضافة لتدخل

�و�ش�ل�أسا���� �التدخل. �براغماتيا،�ول�س�دوغمائيا،�عن�سياسة�عدم �أنھ��ان�مدافعا �لقد�أظ�روا سميث.

دعا�سميث�إ���التجارة�ا��رة�ب�ن�الدول،�لكنھ�جادل����ا��االت�ال���ي�ون�ف��ا�من�املناسب�تفضيل�املصا���

��و�� �ا��الة ��خرى. �واللوائح �ا��مارك �بمساعدة �عن��املحلية �للدفاع �الالزمة ���شطة ��� �القبيل ��ذا من

� �إنجل��ا �تجارة ��� ��جن�� �ال��ن �قيد �الذي �املالحة، �قانون �وصف �و�كذا ��قتصادي�ن��-البالد. �قبل من

بأنھ�"ر�ما�ي�ون��ك���حكمة�من�ب�ن��-الالحق�ن�الذين�فسروه�ع���أنھ�أحد�أقوى�أعمال�ا��مائية����التار�خ�

�التج �اللوائح �للدفاع�جميع �و�و�أمر�م�م �واملالح�ن، �ال��يطاني�ن �البحارة �وجود �ضمنت �لقد �إنجل��ا". ��� ار�ة

البحري.�حالة�أخرى�عندما�يتم�فرض�ضر�بة�ع���صناعة�محلية.�عندئذ�ستؤدي�الرسوم�ا��مركية�امل�افئة�

  الضر�بة.إ���ترك�املنافسة�ب�ن�البضا�ع�املحلية�واملستوردة�ع���قدم�املساواة�كما��انت�قبل�فرض�

  التحليل��قتصادي�لسميث -1-5

 القيمة  - أ

���نظر�ة�القيمة،�قدم�سميث�وغ��ه�من��قتصادي�ن�الكالسيكي�ن�تمي��ا��عود�تار�خھ�إ���أرسطو،�

���� �والقيمة ��ستخدام ��� �القيمة �التمي���ب�ن �إنھ �السعر�ا��ديثة، �نظر�ة �بواسطة �عنھ �التخ�� �تم ولكن

 التبادل.�حيث�جادل�سميث�بأنھ:

مالحظة�أن��لمة�القيمة�ل�ا�معنيان�مختلفان،�و����عض��حيان��ع���عن�فائدة����ء�مع�ن،��يجب

�املستخدمة"؛� �"القيمة �ذلك �ع�� �يطلق �أن �يمكن �ال���ء. ��ذا �امتالك �ينقل�ا �أخرى �سلع �شراء �قوة وأحياًنا

ا�قيمة�ض�يلة�أو�معدومة����املع����خر��و،�"القيمة����التبادل".��شياء�ال���ل�ا�أك���قيمة�����ستخدام�ل�

كث���من��حيان؛�وع���العكس�من�ذلك،�فإن�تلك�ال���ل�ا�أك���قيمة����التبادل�كث�ً�ا�ما�ي�ون�ل�ا�قيمة�قليلة�

أو�معدومة�����ستخدام.�ل�س��ناك�ما��و�أك���استخداما�من�املاء،�لكنھ��ش��ي�القليل�من��شياء،�ونادًرا�

ذلك.�ع���العكس�من�ذلك،�فإن�املاس�لھ�قيمة�نادرة�����ستخدام؛�ولكن��ما�يمكن�ا��صول�عليھ�مقابل

  يمكن����كث���من��حيان�ا��صول�ع���كمية�كب��ة�جًدا�من�السلع��خرى�مقابل�جزء��سيط�منھ.

� ��قتباس �املش�لة��خ��ة��� عرف
ُ
� -����� �املاء�رخيصة�جًدا �مثل �ت�ون��شياء�املفيدة �يمكن�أن ملاذا

�عديمة�الفائدة�مثل�املاس�با�ظة�الثمنح�ن�أن� �يكن�سميث�أول��-�شياء �لم عرف�باسم�مفارقة�القيمة.
ُ
�

"فقط�ما��و�نادر��و�قيم"،��-ألفالطون����Euthydemusص�يناقش�ذلك.�حيث�تم�شرحھ��ش�ل��اٍف����

� ��� �أخرى �Pufendorfظ�ر�مرة �للمنفعة �ا��ديد �الكالسي�ي �التحليل �خالل �من �تماما �حلھ �وتم ،���� ا��دية

 سبعي�يات�القرن�التاسع�عشر.
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�نظر�ات� �تمي���ثالث �يمكننا �السعر. �أي �التبادل، ��� �القيمة �لشرح �ا���د �الكث���من �سميث كرس

،��ان�لديھ�نظر�ة�لقيمة�العمل�ا��ام،�حيث�يقول�سميث:
ً
 مختلفة�ع����قل.�أوال

�ضعف�العمل�الذي��إذا��ان�من�ب�ن�فئة�الصيادين�ع���س�يل�املثال،�عادة�ما�ي�لف�قتل القندس

يقوم�بھ�لقتل�غزال،�فيجب�ع���القندس�أن�ي�بادل�أو��ساوي�غزال�ن.�من�الطبي���أن�ي�ون�ما�ي�تج�عادة�

  ملدة�يوم�ن�أو�ساعت�ن�من�العمل،�يجب�أن��ساوي�ضعف�ما��و�عادة�إنتاج�يوم�واحد�أو�ساعة�عمل.

ا��ش�ل�غ���عادي�أو�يتطلب�درجة�غ����عد�ذلك�تم�إدخال��عديل:�إذا��ان�نوع�ما�من�العمل�شديًد 

شا�عة�من�ال��اعة�أو��بداع،�فإن��ذا�سيعطي�قيمة�أع���إلنتاجھ�مما�قد�ي�ون��س�ب�مقدار�وقت�العمل.�

الفكرة�القائلة�بأن��سعار�ال�س�ية�للسلع��عكس��سبة�مدخالت�العمل����إنتاج�ا��- نظر�ة�قيمة�العمل�ا��ام�

�الة�املبكرة�وغ���امل�ذبة�للمجتمع�ال����سبق�تراكم�املخزون�و�س�يالء�ع����رض.�اعُت��ت�سار�ة�لـ�"تلك�ا��-

ستخدم��الت�وأنواع�أخرى�من�رأس�املال�����نتاج�وحيث�ت�ون��رض�-���املجتمعات��ك���تقدًما�
ُ
حيث��

�ا��اص �للقطاع ��-مملوكة �نظر�ة �إ�� �سميث ���أ ��نا ��سعار�أك����عقيًدا. �ت�و�ن �لألسعار�ي�ون أك���عمومية

�س�ند�إ���ت�اليف��نتاج.�لن�يذ�ب��ل�املنتج�إ���العمل؛�جزء�منھ�سيؤول�إ���مالك�رأس�املال�املستخدم����

�جميع� �مثل �املالك �يحب �خاًصا، ا
ً
�مل� �بلد �أي �أرض �تصبح �أن �"بمجرد ا:

ً
�ثالث �جزًءا �املالك �وسيأخذ العملية،

�ي �لم �حيث �من �املحاصيل �ج�� ��خر�ن، ��ان�الرجال �الطبيعية. �ملنتجا��ا �بإيجار�ح�� �و�طالبون �أبًدا، زرعوا

العامل�والرأسما���واملالك�أ��اًصا�مختلف�ن����عالم�سميث.�و�ش�ل��جور�والر�ح�و�يجار�سعر��ل�سلعة:�

ن،�يدخل�الثالثة�جميًعا�إ���حد�ما�كأجزاء�م�ونة����سعر�ا��زء��ك���بكث���من�السلع".   "����ل�مجتمع�محسَّ

��ف��اض� �والطلب. �العرض ��سعار�حسب �تحديد �ف��ا �يتم �ثالثة �تكميلية �نظر�ة �سميث �لدى �ان

�"العادي".� �مستوا�ا ��� �و�ر�اح �و�يجارات ��جور �ت�ون �عندما ��سود �طبيعًيا �سعًرا ��ناك ��و�أن �سا���

العرضية����العرض�تنجذب�أسعار�جميع�السلع�باستمرار�نحو�سعر�ا�الطبي��،�ومع�ذلك�قد�تؤدي�التغ��ات�

والطلب�إ���انحراف�سعر�السوق�مؤقًتا�عن�السعر�الطبي��،���ذه�الطر�قة�يظ�ر�املس��لك�أو�جانب�الطلب�

  أيًضا����نظر�ة�أسعار�سميث.�ومع�ذلك�فإن�جانب��نتاج��و���م.

 توز�ع�الدخل  - ب

ُي�تقد�سميث�أحياًنا�لعدم�تقديم�تفس���وا���لكيفية�تحديد�مستو�ات��جور�و�ر�اح�و�يجارات،�

وكيفية�تقسيم�ن�يجة��نتاج�ب�ن��ذه��جزاء�الثالثة�من�الدخل.��ذا�ال��ع���أن�محاوالت�التفس���غائبة����

�ومقدار�رأس �الزد�ار�املجتمع �أساًسا �ن�يجة ��جور ��عت���مستوى �موافقة��عملھ. �ع�� ��عتمد �أنھ �كما املال.

�امل�نة،� �يمارسون �الذين �أولئك ��� �الناس ���ا �يتمتع �أن �يجب �ال�� �والثقة �لتعلم�ا، �املطلو�ة �وا���ود امل�نة،
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من�مع�توافق�الصناعة�كما�ينخفض�واليق�ن����كسب�الع�ش�من�امل�نة.�يزداد�الر�ح�مع�املخاطرة،�و�نخفض�

أس�املال.��نا�نجد�إشارة�إ���نظر�ة�تناقص�العوائد�وال���ستلعب�دوًرا�م�ًما�الحًقا.�الناحية�ال�س�ية�إذا�نما�ر 

�من� �و�ر�اح ��جور �خصم ��عد �وكمتبقي �املالك �يحدده �احت�ارً�ا �سعًرا �سعر�تأج����رض، �أي �عت����يجار،

  السعر.

 Jean-Baptiste Sayجان�بابت�ست�ساي� -2

��مم �ثروة �سميث �كتاب �ساي �الفر���� �خمسة��قرأ �و�عد �تقر�ًبا، �عمره �من �العشر�ن ��� ��ان عندما

،�و�و�عبارة�عن�أطروحة�عن��قتصاد�السيا����Traité d’économie politique (1803عشر�عاًما��شر�كتابھ�(

صدرت����خمس�طبعات�مختلفة�خالل�حياة�ساي.��ان�ل�ذا�العمل�دور�فعال�����شر�أف�ار�سميث����القارة�

  ال��جمة��نجل��ية،�ح������الواليات�املتحدة��مر�كية.�ورو�ية،�و���

� �ساي �عن ��قل �ع�� �ش�ئ�ن �قول �النظر�ة�Sayيمكن ��� �رائد �أنھ �ع�� �أحياًنا �ُينظر�إليھ ��ان :
ً
�أوال .

�(السعر�يق�س� �ا��دد. �الكالسيكي�ن ��قتصادي�ن �مع �ازد�ار��امل ��� ��عد �فيما �ظ�رت �ال�� �للقيمة الذاتية

��القيمة،�والقيمة .�و�التا��،�فإن�املنفعة����أساس�السعر.����التأكيد�ع���املنفعة�Sayتق�س�املنفعة�وفًقا�لـ

الذاتية�ال���يخت���ا��فراد،�يختلف�ساي�عن�معظم�املؤلف�ن�الكالسيكي�ن��خر�ن�وخاصة�ر��اردو،�الذي�

 أبرز�العمل�املنفق�����نتاج�كعامل�خلق�القيمة.

الذي�ينص�ع���أنھ�بمجرد�إنتاج�سلعة،�فإ��ا�����Sayالغالب��س�ب�قانون��Sayثانًيا:�يتم�تذكر�ساي�

ا�لسلع�أخرى�تتوافق�مع�قيم��ا��جمالية.�ا���ة��ساسية����أن��ل��نتاج�يوفر�الدخل�لعوامل�
ً
تقدم�سوق

"� �أنھ �ع�� �ساي �قانون �صياغة �تتم �ما �غالًبا �كشعار��سيط، ��سواق. ��� �إنفاق�ا �س�تم �ال�� لعرض�ا�نتاج

�التعب���ع���أنھ��ع���أن�عرض�سلعة�معينة�يخلق�طلًبا�م�ساوً�ا�يخلق�طلًبا�خاًصا�بھ ".�ال�يجب�تفس����ذا

ع���نفس�السلعة.�قد�ي�شأ�فائض����املعروض�من��عض�أنواع�السلع،�ولكن�س�تم�موازنتھ�من�خالل�ز�ادة�

�قتصاد�عن�العرض.�إذا��ان��ع���الطلب�ع���السلع��خرى،�بحيث�ال�يمكن�أن�ينقص�إجما���الطلب����

�ا���ة� �يرفض �ساي �قانون �فإن �للسلع، �الدائري �التدفق ��� �والنفقات �الدخل �إجما�� ��و�ة �مجرد أك���من

القائلة�بأن��زمات��قتصادية�يمكن�تفس���ا�ع���أ��ا�ن�يجة�نقص����الطلب�الك���ع���السلع.��ان��ناك�

�تفس��� �حول ���ادي�� �ا��دل ��صدارات�الكث���من ��� �عل��ا �املنصوص �املختلفة، �إصداراتھ ��� �ساي قانون

.��س�ند�أقوى��ع��اضات�ع���قانون�ساي�إ���ا���ة�1806و��1803ا��مس�من�الرسالة�امل�شورة�ب�ن�عامي�

�القائلة�بأن�اكتناز��موال�وتقلص��ئتمان�����وقات�ال���يتحول�ف��ا�املس�ثمرون�ا��قيقيون�واملاليون�إ��

  وضع�ال�شاؤم�يمكن�أن�يؤدي�بالفعل�إ���مواقف�يقل�ف��ا�إجما���الطلب�عن�العرض�الك���للسلع.
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 �Thomas Robert Malthusتوماس�رو�رت�مالتوس -3

� �عام �و�� �والال�وت. �والر�اضيات �الفلسفة �مالتوس ��نجل��ي �للتار�خ��1805درس ا
ً
�أستاذ أصبح

)�بالقرب�من�لندن.�اش��ر�بدراساتھ�الس�انية،�لكنھ�قدم�East Indiaو�قتصاد�السيا��������لية�إ�ست�إنديا�(

�ال��� �للس�ان �امل�شائمة �النظر�ة �دعم �تم �السيا���. ��قتصاد �من �أخرى �مجاالت ��� �م�مة �مسا�مات أيًضا

)� �الس�ان �مبدأ �عن �الكالسيكية �مقالتھ ��� �مالتوس �ر��اردو�وجون�1798قدم�ا �قبل �من �أسا��� ��ش�ل (

 فيما��عد�أساًسا�للمالثوسية�ا��ديدة.�تتج���نقطتھ�الرئ�سية�����قتباس�التا��:س�يوارت�ميل،�وأصبحت�

 أعتقد�أن���قد�أضع�نوع�ن�من��ف��اضات.

 أوال،�أن�الطعام�ضروري�لوجود���سان.

،�أن�الشغف�ب�ن�ا���س�ن�ضروري�وس�بقى�تقر�ًبا����حالتھ�ا��الية.
ً
 ثانيا

 �ة،�ذان�القانونان،�منذ�أن�علمنا�بال�شر 

�أ��ا� �است�تاج ��� �ا��ق �لدينا �فل�س ��غي���ف��ا، �أي ��ن �نر�ح�� �لم �أننا �و�ما �طبيعتنا، �من �ثابتة �قوان�ن ��انت يبدو�أ��ا

 س�توقف�عن�كو��ا�ما����عليھ��ن.�.�.

ودة�����رض�إذا�اف��ضنا�إذن�أن�اف��اضا�ي�قد�تم�ثبو��ا،�فإن���أقول�إن�قوة�الس�ان�أك���إ���ما�ال���اية�من�القوة�املوج

 إلنتاج�الكفاف�للرجال.

يز�د�عدد�الس�ان�عند�عدم�تحديده�بمتتالية��ندسية،�و�ز�د�الكفاف�بمتتالية�حسابية�فقط.�إن�النظرة�ال�سيطة�ع���

ظ�ر���امة�القوة��و���مقارنة�بالثانية.�بموجب�قانون�طبيعتنا�الذي�يجعل�الطعام�ضرورً�ا���ياة���سان،�
ُ
�رقام�ست

 تظل�تأث��ات��ات�ن�القوت�ن�غ���املت�افئت�ن�م�ساو�ة.�يجب�أن

�مستمرا����صعو�ة�تحقيق�الكفاف�للس�ان.�يجب�أن�تقع��ذه�الصعو�ة����م�ان�ما�
ً
�وعامال

ً
�تأث��ا�قو�ا

ً
و�ذا��ع���ضمنا

  و�جب�بالضرورة�أن��شعر���ا�جزء�كب���من�ا���س�ال�شري��شدة.

م�إنزال�معدل��جور�إ���مستوى�الكفاف،�و���فكرة�تم�ماذا�ست�ون�العاقبة؟�البؤس�والرذيلة.�س�ت

��ناك� �طبعات. �عدة ��� �مقالتھ �مالثوس �راجع �وقد �ر��اردو. �ديفيد �صديقھ �عمل ��� �أيًضا �الحًقا �عل��ا العثور

)،�حيث�أدخل�ع���س�يل�املثال،�الز�جات�املؤجلة�من�ب�ن�تلك�1803فرق�جو�ري�ب�ن�الطبعة��و���والثانية�(

�مع�نمو�الكفاف.�العوامل�ال��
ً
 يمكن�أن�تجعل�نمو�الس�ان�متماشيا

).�ي�ت����1820عد�أك���من�عشر�ن�عاًما�من�املقالة�الس�انية،��شر�مالثوس�كتابھ�مبادئ��قتصاد�السيا����(

�غ���تقليدي.����نظر�ة�السعر�طور�مالثوس�مفا�يم�العرض�
ً
الكتاب�إ���التقليد�الكالسي�ي،�لكنھ��عت���عمال

�قدم�عناصر�من�والطلب��ش� ل�أك��،�رافًضا�قانون�ساي�وفكرة�أن��قتصاد�يمنح�العمالة�ال�املة�تلقائًيا.
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�خالل� �من �تحديد�ا �يتم ��قتصادية �التنمية �أن �اعت���ساي �ح�ن ��� ��سراف. �ونظر�ات ��س��الك نقص

�رابط ��ناك �الطلب. �نقص ��س�ب �تقييد�ا �يمكن �أنھ �إ�� �أشار�مالثوس �كما �فقط، �الك�� ��ذه��العرض ب�ن

  الفكرة�وتلك�ال���طرح�ا�كي����عده�بحوا���مائة�عام.

 �David Ricardoدافيد�ر��اردو -4

��ان�والديھ�م�اجر�ن�من�أمس��دام.��ان�والده�1772ولد�دافيد�ر��اردو����عائلة�ثر�ة����لندن�عام� .

سمساًرا�للبورصة،�و���سن�الرا�عة�عشرة�بدأ�دافيد�العمل�معھ.��عد�سبع�سنوات�انفصل�عن�والديھ�عندما�

�أصد �من �ومساعدتھ �ا��اصة �طاقتھ �ساعدتھ �مسيحية. �مرأة �من �وتزوج �ال��ودية �ع���ترك �البورصة ��� قائھ

ا�مؤثًرا������1810ستمرار����العمل��وسيط�نا���لألوراق�املالية،�وسرعان�ما�أصبح�ثرً�ا.����عام�
ً
�ان�مشار�

املناقشات�حول�السياسة�النقدية،�حيث�شرح�الت��م��نجل��ي�بإصدار�مفرط�من��وراق�النقدية.�كما�

اش��ى�مقعًدا��1819القيود�املفروضة�ع���است��اد�الذرة.����عام�اتخذ�موقًفا�مؤ�ًدا�للتجارة�ا��رة،�وانتقد�

  لدائرة�انتخابية�إيرلندية�وأصبح�عضًوا����ال��ملان.

�ومع�ذلك� �ب���ع���أف�اره�نظر�تھ�إ���حد�كب��. �ر��اردو�أقل�ر�ادة�من�سميث،�الذي ��ان�دافيد ر�ما

� �الفطنة ��س�ب �سميث، �مثل ��قل �ع�� �جيدة ��اقتصادي �سمعتھ �عمل�فإن �أ�م �تحليلھ. ���ا �ي�سم ال��

)� �والضرائب" �السيا��� ��قتصاد �الكتاب�1817لر��اردو��و�"مبادئ �من ��ساسية ��جزاء �تخصيص �تم .(

��اًما� �عنصًرا �القيمة ��عت���نظر�ة �واملالك. �والرأسمالي�ن �العمال �ب�ن �التوز�ع �أي �للدخل، �الوظيفي للتوز�ع

ا.�تحتوي�نظر�ة�ر��اردو�عن�ر�ع�� 
ً
رض،�ع���عناصر��امشية�تنذر�بالفكر�الكالسي�ي�ا��ديد.�الفصل�مرتبط

)��و�تحليل�مبكر�لتأث��ات�التوظيف�للتقدم�التق��،�حيث�1821ا��اص�باآلالت����الطبعة�الثالثة�من�مبادئھ�(

.�رأى�ر��اردو�أن��س�ثمار�����الت�ا��ديدة�قد�يؤدي،����ظل�ظروف�معينة�إ���ز�ادة�البطالة�طو�لة��جل

�ومع� �الدولية. �التجارة ��� �ال�س�ية �املزايا �عن �نظر�تھ ��� �لر��اردو�ش�رة �أك���مسا�مة �ت�ون �أن �املحتمل من

�وطور� �النظر�ة �النماذج �مع �عمل �التفك��. ��� ��و�أسلو�ھ �ا��ديث �لالقتصاد ��عظم �إرثھ ��ان �ر�ما ذلك،

��ف��اضا �من ��عدد �يبدأ �ما �وعادة ��قتصاد، ��� ��ست�تاجية ����الطر�قة �نظر�اتھ �م��ا �است�تج �وال�� ت،

�ُيق �وا��ة. �منطقية ��ك���استقراءً خطوات �باملنطق ��ذا �مالحظات��ارن �من �يبدأ �ما �غالًبا �الذي لسميث،

  العالم�ا��قيقي�من�أجل�مناقشة�املبادئ�واستخالص�است�تاجات�عامة.

ردو�ي��ز�باعتباره�إن�إعادة�الفحص�الدقيق�لرؤى�سميث�من�خالل�طر�قتھ��ست�تاجية�تجعل�ر��ا

��قتصاد� �مبادئ �حول �مالحظاتھ ��عض ���
ً
�قليال �نتوسع �ي��، �وفيما �الكالسيكية. �املدرسة �أك���مؤثر��� ثا�ي

  السيا���.
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 نظر�تھ����القيمة -4-1

� �املبادئ �كتاب �لر��اردو��� ��ول �الفصل �املسألة�بالقيمةيتعلق �ل�ذه ��ساسية ���مية �يو�� �مما ،

م�سميث�ب�ن�القيمة�����ستخدام�والقيمة����التبادل�نقطة�انطالقھ.�مثل�سميث،�بال�سبة�لھ.��ان�تمي���آد

 استخدم�القيمة����الغالب�كمرادف�للقيمة����التبادل�أو�القيمة�القابلة�للتبادل.

�لقد�غّ����ف��اضات��ش�ل�صر�ح�مراًرا�وتكراًرا� صقل�ر��اردو�نظر�ة�القيمة�ا��اصة��عمالة�سميث.

�است�تاج �السلعة�واست�تج �تمتلك �أن �يجب �لالس�بدال، �قابلة �قيمة �ع�� �ل��صول �تلو��خرى. �حالة ��� اتھ

�ندر��ا�ومن�كمية� �من �مصدر�ن��ما: �قابلة�للتبادل�من �فعند�امتالك�املنفعة،��ستمد�السلعة�قيمة منفعة.

لكتب�أو�العمالت�العمالة�املطلو�ة�ل��صول�عل��ا.�بال�سبة�لبعض�السلع،�مثل�التماثيل�النادرة�أو�الصور�أو�ا

املعدنية،�فإن�ندر��ا����املصدر�الوحيد�لقيمة�التبادل.�نظًرا�ألنھ�ال�يمكن�ز�ادة�كمي��ا،�فإن�قيم��ا�مستقلة�

�صغ���من� �جزء �سوى �ال��ش�ل �السلع ��ذه �مثل �فإن �ذلك، �ومع �إنتاج�ا. ��� �املستخدمة �العمالة �كمية عن

مثل��ذه�السلع�فقط�ال���يمكن�ز�اد��ا�من�انًبا�و�ركز�ع���"السلع�املتداولة����السوق.�لذلك�ي��ك�ا�ر��اردو�ج

 ".حيث�الكمية�بمج�ود�الصناعة�ال�شر�ة،�وع���إنتاج�ا��ل�وحدة�ستعمل�املنافسة�بدون�قيود

إن�تصر�ح�آدم�سميث�بأنھ:�إذا��ان�قتل�القندس�ي�لف�ضعف�العمل�الذي�ي�لفھ�قتل�غزال�،�فيجب�

ل�ن،��و�أيًضا�نقطة�انطالق�ر��اردو.�ومثل�سميث،�ف�و�يدرك�أن��ذا�أن�ي�بادل�القندس��ش�ل�طبي����غزا

املبدأ�يحتاج�إ���تأ�يل����حاالت�أقل��ساطة.�قد�ي�ون�العمل�من�صفات�مختلفة،�ولكن�عندما�يأخذ�السوق�

 .�ذا�����عتبار،�تميل�فروق��جور�إ���أن�ت�ون�مستقرة�تماًما�بمرور�الوقت،�وكذلك�القيمة�ال�س�ية�للسلع

�غ��� ��ش�ل �أيًضا �ولكن ��س��الكية �السلع �إنتاج ��� �الفور �ع�� �فقط �ل�س �العمالة �استخدام يمكن

  مباشر،�أي����إنتاج�السلع�الوسيطة.�س�تم�أيًضا�تضم�ن��ذا�العمل�غ���املباشر����قيمة�سلعة��س��الك:

الزوارق�واملعا��ة�الالزمة�إذا�اف��ضنا�أن�م�ن�املجتمع�قد�توسعت،�وأن�البعض�يوفر�يقول�ر��اردو:�"

لصيد��سماك،�والبعض��خر�أالت�البذر�والزرع�ال���استخدمت�ألول�مرة����الفالحة،�فسيظل�نفس�املبدأ�

��يًحا،�و�و�أن�القيمة�القابلة�للتبادل�للسلع�املنتجة�ست�ون�����سبة�العمل�املمنوح�إلنتاج�م؛�ل�س�ع���

دوات�أو��الت�املطلو�ة�لتفعيل�العمل�املع�ن�الذي�تم�تطبيق�م��نتاج�الفوري�فقط،�ولكن�ع���جميع�� 

  فيھ".

املبدأ�القائل�بأن�العالقة�ب�ن�كميات�العمل�الفوري����إنتاج�سلع�مختلفة�تنظم�القيمة�ال�س�ية�للسلع�

"� �فالسلع�الوسيطة�مثل��الت�ل�ايجب��عديلھ،�عندما�تختلف��سب�العمل�غ���املباشر�إ���العمل�الفوري.

متانة�مختلفة�وقد�تتطلب�كميات�مختلفة�من�العمالة�عند�إنتاج�ا.�"ال�سب�أيًضا�يمكن�ف��ا�ا��مع�ب�ن�رأس�
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�واملبا�ي �و�الت ��دوات �املس�ثمر��� �املال �ورأس �العمل �لدعم �املخصص �لعب�املال ��عقيد �ر��اردو�إ�� �ملح ."

�تخ �عندما �القيمة. �نظر�ة �مع �ماركس �صراع ��� �م�ًما �دوًرا �املباشرة�الحًقا �للعمالة �ال�س�ية �املدخالت تلف

والعمالة�غ���املباشرة�(رأس�املال�ا��قيقي)����إنتاج�السلع�املختلفة،�فإن�أسعار�السوق�ال�س�ية�لتلك�السلع�

�ر�ح� �نحو�معدل ��و��تجاه �ذلك ��� �والس�ب �إنتاج�ا. ��� �العمل �مدخالت �إجما�� �ب�ن �العالقة �عن ستختلف

فسة�ب�ن�الرأسمالي�ن.�عندما�ترك�ر��اردو�أ�سط��ف��اضات�امل�سطة،�تراجع�موحد،�تأسس�عن�طر�ق�املنا

�عن�نظر�ة�العمل�للقيمة،�وال���تم�تقليص�ا�إ���مقار�ة�تقر��ية.
ً
 تدر�جيا

رأس�املال�ا��قيقي�الذي�يدعم�العمل،�ع���س�يل�املثال�الطعام�واملال�س،��س���رأس�املال�املتداول.�

الت�واملبا�ي����رأس�مال�ثابت.�أخذ�ر��اردو��ذا�التمي���من�سميث�واستخدم،�مثل�و�دوات�املعمرة�مثل��

سميث�(وكث��ين�آخر�ن)،�و�لمة�رأس�املال�بأك���من�مع��.�ففي��عض��حيان��ش���إ���رأس�املال�ا��قيقي،�

ا��أي�السلع�الرأسمالية�املادية،�مثل�"�الت�ورأس�املال�الثابت�والدائم��خر".�و���حاالت
ً
أخرى،��ع���مبلغ

��جور،� �دفع ��� �رئ���� ��ش�ل �مالھ �رأس ��ستخدم �الذي ��حذية، �"صا�ع �عبارة ��� ��و�ا��ال �كما �املال، من

نفق�ع���املأ�ل�واملل�س".
ُ
  وال���ت

 نظر�تھ����الر�ع -4-2

�ال�ام���� �للمبدأ �مبكر�مفصل �مثال �أل��ا �تار�خًيا �لال�تمام �مث��ة ��رض �ر�ع �ر��اردو�عن �عت���نظر�ة

�اختالف�و  ��ناك �ذلك، �ومع �ا��ديد. �الفكر�الكالسي�ي ��� �مركز�ة ��عد �فيما �أصبحت �وال�� �املتناقصة، الغلة

واحد.�فب�نما�يتعامل�التحليل�الكالسي�ي�ا��ديد��ش�ل�أسا����مع�ن�يجة�التغي���ال�ام����لعامل�إدخال�ذي�

لفة.�وفًقا�لتعر�فھ،�فإن�"الر�ع��و�جودة�ثابتة،�ركز�ر��اردو�ع���املدخالت،�وخاصة��رض،�ذات�ا��ودة�املخت

�للتدم��� �وغ���القابلة ��صلية �القوى �الستخدام �املالك � �إ�� �دفعھ �يتم �والذي ��رض، �غلة �من �ا��زء ذلك

لل��بة".�إذا��انت��ناك�وفرة�من��را����ا��صبة����موقع�ممتاز،�فس�تم�زراعة�جزء�صغ���م��ا�فقط.�و�نا�

دفع�أي�إيجار.�ومع�ذلك،�عندما�ينمو�الس�ان،�يجب�زراعة��رض�ذات��ت�ون��رض�سلعة�مجانية�ولن�يتم

 ا��ودة�املتدنية،�وس�تم�دفع��يجار�مقابل��رض��فضل.

� ��رض: �من �قطع �ثالث ��ناك �أن �لنف��ض �ر��اردو��سا���: �مثال �ع�� �نظرة �1لنلقي �م��ا�3و�2، ��ل ،

م�ساٍو�من�رأس�املال�والعمالة�����ل�قطعة�أرض،�م�ساو�ة����ا���م،�لكن�نوعي��ا�مختلفة.�مع�وجود�قدر�

  ر�عا�من�الذرة�����ل�قطعة�أرض.�انظر�ا��دول:�80و��90و��100يمكن�حصاد�صا���إنتاج�
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  :�مثال�ر��اردو�عن�الر�ع01ا��دول�

  الر�ع  الناتج  جودة��رض

  20  100  1رقم�

  10  90  2رقم�

  0  80  3رقم�

  30  270  املجموع

�الضروري���� �من �ي�ون �وحيث �بالس�ان، �مقارنة �ا��صبة ��را��� �من �وفرة �توجد �حيث �جديد، بلد

� �رقم ��رض �زراعة �يدفعھ.�1فقط �الذي �املخزون �أر�اح �وسي�ون �للمزارع، �بال�امل ��نتاج �صا�� �سي�ون ،

� �رقم ��رض �زراعة �الضروري �من �يصبح �بحيث �معينة �ب�سبة �الس�ان �عدد �يز�د �أن �2و�مجرد �وال�� يمكن�،

؛�ألنھ�يجب�أن�ي�ون��ناك�1ا��صول�م��ا�ع����سع�ن�ر�ًعا�فقط��عد�إعالة�العمال،�س�بدأ��يجار����رقم�

لغرض�آخر.��1معدالن�للر�ح�ع���رأس�املال�الزرا��،�أو�عشرة�أر�اع.�.�.�يجب�����ا�من�محصول��رض�رقم�

،�1،�وز�ادة��يجار�ع���رقم�3ة��رض�رقم�و�ذا�الغرض��و��يجار.�إذا�زاد�عدد�الس�ان،�فس�تم�أيًضا�زراع

 أيًضا،�مما�سي�تج�عنھ�الوضع�التا��.�2وسي�ون��ناك�إيجار�ع���رقم�

�ب�ن� �املنافسة ��� �املتأصل �الر�ح �نحو�معادلة ��تجاه �أخرى، �مرة ��� �الر�ع �تولد �ال�� �الدافعة القوة

�عض��ر�اح�من�أجل�زراع��ا،�فإن�سعر�الرأسمالي�ن.�نظًرا�ألنھ�ح���قطعة��رض�ال�امشية�يجب�أن�تحقق�

السوق�(القيمة����التبادل)�سيصل�إ���مستوى�تحقق�فيھ�قطع��را�����ك���خصو�ة،�حيث�ت�ون�ت�اليف�

�يتم� ��ك���خصو�ة، ��را��� �إيجار�أو�ملكية �ع�� �الرأسماليون �ي�نافس �ب�نما �إضافية. �أر�اًحا �أقل، الوحدة

  وعات��يجار�أل��اب�العقارات.تحو�ل��ر�اح��ضافية�إ���مدف

�املمكن� �من ��ان �إذا �املختلفة". �الصفات �"ذات ��خرى �الطبيعية �املوارد �ع�� �املبدأ �نفس �تطبيق يمكن

تخصيص�ا،�وإذا��ان�الوصول�إ����ل�جودة�محدوًدا،�فإ��م�يتحملون��يجار،�حيث�يتم�استخدام�الصفات�

�الطبيعية،�يمكن ��عيًدا�عن�املوارد توسيع�نظر�ة��يجار�الر��اردي�لشرح،�ع���س�يل�املثال�فروق��املتتالية.

�سعار�ب�ن�أنواع�متطابقة�من�املبا�ي�(املساكن�ا��اصة،�امل�اتب�واملتاجر،�وما�إ���ذلك)����مواقع�مختلفة.����

�من�ذلك،�استخدام�أجزاء
ً
���اية�الفصل،�أو���ر��اردو�كيف�يمكن�ا��صول�ع���ن�يجة�مماثلة�إذا�تم�بدال

  مختلفة�من�رأس�املال�ع���قطعة�معينة�من��رض.
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�الثورة� �بدأت �للتغي��. �غ���قابل �عالم ��� ��ساسية �املبادئ �إرساء ��افًيا �يكن �لم �لر��اردو، بال�سبة

الصناعية�ورأى�التغي��ات�من�حولھ.��انت�مسألة�النمو�م�مة،�وتم�تحليل�آثار�النمو�الس�ا�ي�والتقدم�التق���

اوب�املحاصيل،�وما�إ���ذلك).�لم��س�بعد��ذا��عتقاد�بأن�صا����ثار�امل��تبة�ع���مثل�(تحس�ن��الت�وتن

�ذه�التطورات�وتناقص�العوائد�ع����رض�سيؤدي�ع���املدى�الطو�ل�إ���حالة�ثابتة،�أي�إ���اقتصاد�بدون�

  نمو.

 نظر�تھ����التجارة�ا��ارجية -4-3

للغاية�لبلد�ما.����إحدى�الفقرات�من�كتابھ�املبادئ،�يصف�اعت���ر��اردو�التجارة�الدولية�ا��رة�مفيدة�

  العالقة�ب�ن�الس���لتحقيق�املنفعة�الفردية�وثروة��مة��عبارات�تذكرنا�بيد�سميث�ا��فية:

���ظل�نظام�التجارة�ا��رة�تماًما،�يخصص��ل�بلد�رأس�مالھ�وعمالة��ش�ل�طبي���ملثل��ذه�الوظائف�ال����عود�

�م� ��ل �ع�� �تحف���بالفائدة �خالل �من �لل�ل. �العام �بالصا�� �مث���لإل��اب ��ش�ل �الفردية �امل��ة �وراء �الس�� �يرتبط �ا.

الصناعة،�فيما�يتعلق�بال��اعة،�و�استخدام�القوى�ا��اصة�ال���تمنح�ا�الطبيعة��ش�ل�أك���فاعلية،�فإ��ا�توزع�العمل�

ة�لإلنتاج،�فإ��ا�ت�شر�املنفعة�العامة،�وترتبط�ببعض�ا��ش�ل�أك���فاعلية�واقتصادية:�ب�نما�من�خالل�ز�ادة�الكتلة�العام

البعض�من�خالل�رابطة�مش��كة�واحدة�املص��ة�والعالقات�للمجتمع�العاملي�لألمم����جميع�أنحاء�العالم�املتحضر.��ذا�

�و�و  �أمر��ا ��� �تزرع �أن �يجب �الذرة �وأن �وال���غال، �فر�سا ��� �يصنع �أن �يجب �الن�يذ �أن �يحدد �الذي �وأن��و�املبدأ لندا،

  املعدات�وغ���ا�من�السلع�يجب�أن�يتم�تص�يع�ا����إنجل��ا.

�(أو� �ال�س�ية �للمزايا �تحليلھ ��و �لر��اردو �ا��ارجية �بالتجارة �ا��اص �الفصل ��� ��ك���ش�رة ا��زء

الت�اليف�املقارنة)،�والذي�يو���أنھ�من�املمكن�عملًيا�دائًما�التخصص�والتداول�مع��عضنا�البعض.�ال�يزال�

�بادئ�ذي�بدء،�من�املف��ض�أن�ت�ون��ل�من�ال���غال�مث �ا��ديثة. �الكتب�املدرسية ��� �امللموس�موجوًدا الھ

��ًصا�ملدة�عام��80وإنجل��ا�قادرة�ع���إنتاج�الن�يذ�والقماش.����ال���غال،�قد�يتطلب�إنتاج�الن�يذ�عمالة�من�

ل��ا،�قد�يتطلب�إنتاج�نفس�الكمية���ًصا.����إنج���90ًصا/العام،�و�تطلب�القماش�عمل��80واحد،�أي�

  ��ًصا/العام�ع���التوا��،�مثلما�يو���ا��دول�التا��:�100و��120من�الن�يذ�والقماش�

  :�مثال�ر��اردو�عن�التجارة�الدولية�والتقسيم�الدو���للعمل2ا��دول�

  الن�يذ  القماش  

  120  100  انجل��ا

  80  90  ال���غال
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فإن�املنتج�ن�ال���غالي�ن�أك���كفاءة�من�املنتج�ن��نجل������كال�الفرع�ن.�إذا��ان�العمل�ورأس��و�التا��

�كال� ��� �وللمس��لك�ن �إنجل��ا، �لرأسمال�� �مفيًدا �بال�شك �ذلك �فسي�ون �البلدان، �ب�ن �بحر�ة �سي�نقالن املال

ال���غال،�و�التا���فإن�رأس�املال�البلدين،�أنھ����ظل��ذه�الظروف�يجب�أن�يصنع��ل�من�الن�يذ�والقماش����

�لكن�العمل�ورأس� �الغرض". �القماش،�يجب�نقل�م�إ���ال���غال�ل�ذا �صناعة والعمل��نجل��ي�ن�العامل�ن���

�أما� �بد��ًيا. �أمًرا �يتعلق�بالعمل،�يبدو�أن�ر��اردو�اعت���عدم�حركتھ �فيما املال�ال�ي�نقالن�بحر�ة�ب�ن�البلدان.

�املال �برأس �يتعلق �بال�سبة�فيما �التح���للبلد: �ب��ة �ا��فية، �اليد �ع�� �فقرتھ ��� �سميث �مثل �تذرع �فقد ،

للرأسما���من��س�ل�و�ك���أماًنا�اس�ثمار�أموالھ�����قتصاد�املح��،�ح���لو��ان�يحقق�معدل�ر�ح�أقل�منھ�

  ���ا��ارج.

إ���ال���غال�واست��اد�الن�يذ��نظًرا�ل��ركة�املحدودة�لعوامل��نتاج،�من�املفيد�إلنجل��ا�تصدير�القماش

�ال��� �السلعة �أن �من �الرغم �ع�� �التبادل، �يحدث �"قد �لذلك �أيًضا. �ال���غال �التجارة ��ذه �وستفيد منھ،

�ستورد�ا�ال���غال�يمكن�إنتاج�ا��ناك��عمالة�أقل�من�تلك�املوجودة����إنجل��ا"،�و�املقارنة�مع�ال���غال��عد�

�إنت ��� ��س�ًيا �أك���كفاءة �إنجل��ا �القماش �إلنتاج �ال�س�ية �الت�لفة �أن �حيث �الن�يذ، �من �القماش ،�100/90اج

،�و�عت���ال���غال�أك���كفاءة��س�ًيا����إنتاج�الن�يذ،�حيث�أن�120/80أقل�من�الت�لفة�ال�س�ية�إلنتاج�الن�يذ�

80/120�� �من �بالتخ90/100أقل ��جما�� ��نتاج �ز�ادة �يمكن �أنھ �مفاده �است�تاج �إ�� �يؤدي �و�ذا صص�.

من��نجل���ي�تجون�القماش�فقط،�فإن��120+100بر�غالًيا�ي�تجون�الن�يذ�فقط�و�80+90والتجارة.�إذا��ان�

���ميع� �و�مكن ��نتاج، ��� �ال�س�ية �م��ت��ما �من ��ستفادة �خالل �من �يزداد. �والقماش �الن�يذ �من ��ل إنتاج

  البلدان�تحقيق�م�اسب�من�التجارة�ا��ارجية.

 جون�س�يوارت�ميل -5

� ��ان �ميلمع�جون�س�يوارت�ميل،�وصل��قتصاد�السيا����الكالسي�ي�إ���ذروتھ����التأث���املعاصر.

ا�بارًزا�عن�
ً
�سا�م����املنطق�وأصبح�متحدث �جيمس�ميل. ا��شأ����روح�التفك���العل���ع���يد�والده

ً
فيلسوف

مال�ال�شر�ة�وتحكم�عل��ا�من�النفعية،�و���نظر�ة����الفلسفة��خالقية�وال���بموج��ا�يجب�أن�تحكم��ع

)� ��ان�كتاب�ميل�عن�ا��ر�ة �لوج�ات�1859خالل�املنفعة�العامة�وا��اصة�الناجمة�عن�الفعل. )�م�ًما�جًدا

النظر�اللي��الية�حول�حر�ة�التعب���والعالقة�ب�ن�الفرد�وا���ومة.��ان�موقف�ميل�من�سياسة�عدم�التدخل�

  املشكالت��قتصادية�و�جتماعية.أك���وضوًحا�تجاه�حر�ة�التعب���منھ�تجاه�

تم�اق��اح�ن���ميل�الواسع�من�خالل�عنوان�عملھ��قتصادي�الرئ�����"مبادئ��قتصاد�السيا���"،�

)،�وال���أصبحت�الكتاب�املقدس�لالقتصادي�ن����النصف�1848مع��عض�تطبيقاتھ����الفلسفة��جتماعية�(
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�ر  �بأن �ميل �جادل �عشر. �التاسع �القرن �من ��ساسية�الثا�ي �املشا�ل �جميع �املبدأ، �حيث �من �حل ��اردو�قد

للنظر�ة��قتصادية�وأنھ��و�نفسھ��ان�فقط�يوسع�و�ؤ�ل�العقيدة�الر��اردية.�لكن�النطاق�الواسع�للقضايا�

�جتماعية�ال���تناول�ا�ميل�يذكرنا�أك����سميث،�و�ان�انتقائًيا�ومبتكًرا.�قام�بتضم�ن�عناصر�جديدة����كتابھ�

�متوافقة�"املب �تكن �لم �وال�� �الفائدة، �عن ��متناع �حول �ونظر�تھ �البديلة �الفرصة �ت�اليف �مف�وم �مثل ادئ"،

�مثل�معظم��قتصادي�ن�الكالسيكي�ن��خر�ن،�اس�شرف�ميل�املستقبل� تماًما�مع�ر�ائز�العقيدة�الر��اردية.

� ���ايتھ. �إ�� �وصل �النمو�قد �أن �أي �ثابتة، �حالة �إ�� ��قتصاد �يصل �ل�ست�عندما �ا��الة ��ذه �مليل، وفًقا

�من�فكرة�التقدم�املادي�املستمر،�قد�يجد�راحة�البال� ���سان،�متحرًرا �ذلك�أن �قد��ع�� �س�ئة. بالضرورة

  ألغراض�أس��.
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  الفكر��قتصادي��ش��ا�ي

  معارضة�النظام�الرأسما�� -1

�تأصيال� �وجد �أن �النظام ��ذا �لبث �وما �الصناعية. �الثورة �مع �أقدامھ �وثب�ت �الرأسما�� استقر�النظام

 ور��اردو�ومالتوس��عد�أن�قدم�ل�م�آدم�سميث.�J .B .Sayنظر�ا�مع�أعمال�ساي�

و���خالل�الثالث�ن�عاما��و���من�القرن�التاسع�عشر،�ظ�رت��غ��ات�اقتصادية��امة�أدت�إ���انتصار�

،�كما�1791مبدأ�ا��ر�ة��قتصادية�����ل�م�ان����أورو�ا.�فأل���نظام�الطوائف����فر�سا�اعتبارا�من�سنة�

������فر�سا.�و���انجل��ا�أل���فشلت�محاوالت��عض�الصناعات�للقيام�تحت�حماية����ظل��م��اطور�ة��و 

�سنة� �الطوائف ��ذه�1814آخر�بقايا �وقد�ترتب�ع�� �م�ان. �ا��ر�ة��قتصادية�����ل �وأز�لت�العوائق�أمام .

�وضاع�قيام�ظا�رت�ن�جديدت�ن،��ما�ظ�ور�طبقة�العمال�من�ناحية�و�عدد��زمات��قتصادية�من�ناحية�

�و  �للعمال. �بؤس �من �عل��ا �ترتب �وما �النظام�أخرى، �ونقد �ملعارضة �قوي �تيار�فكري �قام �فقد ��سباب، ل�ذه

  الرأسما��.�واش��ك�جميع�املعارض�ن����رفض�فكرة�����ام�التلقا�ي�ب�ن�املصا���ا��اصة�واملصا���العامة.�

�من� �ي�ون �فقد �املاركسية �مع �جاءت �قد �الرأسما�� �النظام �معارضة �صور �أخطر�وأ�م �ألن ونظرا

����ء�من�التفصيل.�ع���أنھ�سي�ون�من�املفيد�أن�نبدأ�باإلشارة�إ���عدد�من�املفكر�ن��املناسب�أن�ن�ناول�ا

�جو�ر�الفكر� �يمثل �الذي �للفكر�املارك��� �نتعرض �أن �قبل �وذلك �غ���املاركسي�ن، �من �للرأسمالية املعارض�ن

  املنا�ض�للرأسمالية.

  ما�قبل�املاركسية -2

�ن�إ����عض��راء��قتصادية�ال���شككت����الفكر�التقليدي�و���املبادئ�ال���قامت�عل��ا��نتطرق 

الرأسمالية،�سواء�من�حيث�ا��ر�ة��قتصادية�أو�من�حيث�دور�الفرد�و�اعث�الر�ح.�وقد�م�دت��ذه��ف�ار�

قابلة�إ���"�ش��اكية�العلمية"�ل�شأة�الفكر�املارك���.�وقد�أطلق�عل��م�ماركس�اسم��ش��اكي�ن�ا��يالي�ن�بامل

�بفكرة� ��حتفاظ �رأى �قد �املفكر�ن ��ؤالء �من �عددا �أن �نرى �فسوف �ذلك �ومع �تمثل�ا. �املاركسية �أن �رأى ال��

 امللكية�من�إعادة�النظر����أسلوب�التوز�ع.

  �Sismondiس�سموندي�-2-1

بدأ�داعية�متحمسا�ألف�ار�التقليدي�ن����ا��ر�ة��قتصادية،�ولكنھ�ما�لبث�أن�عارض�الكث���من��وقد

��انت� �بقدر�ما �التقليدية �النظر�ة �تضمن��ا �ال�� �املبادئ �رفض �أساس �ع�� �معارضتھ �يب�� �و�و�ال أف�ار�م.

د،�وإعادة�النظر����موضوع�معارضتھ�مب�ية�ع���أساس�ضرورة��غي���املن���الواجب��تباع����دراسة��قتصا

علم��قتصاد،�وأخ��ا�ال�شكيك����النتائج�العلمية�املستخلصة�من�تلك�النظر�ة.�فأسلوب�الدراسة��املجرد�
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�فإن� � �كذلك �التار�خ. �ودراسة �املالحظة �يرتكز�ع�� �أخال�� ��و�علم �الذي ��قتصاد �ال�يالئم �املنطقي واملن��

��وة�وإنما���سان.�ودون�التعرض�ألف�ار�س�سموندي،�فقد��ان�س�سموندي�يرى�أن�موضوع�الدراسة�ل�س�ال

من�أوائل�من�أثاروا�الشك�حول�فكرة�����ام�ب�ن�املصا���ا��اصة�واملصا���العامة.�كما��ان�من�أنصار�

 تدخل�الدولة،�وإن�ظل�معارضا�لكث���من��ف�ار��ش��اكية.

  سان�سيمون�وأتباعھ�-2-2

���الفكر��قتصادي�إ����شاطھ�وأعمال�أتباعھ�أك���مما��س�ند���St.Simonس�ند�أ�مية�سان�سيمون�

�املجتمع� �خائص �بتحديد ��و�ا�تمامھ � �سيمون �سان �أشار�بھ �ما �أ�م �ولعل �ا��اصة. �النظر�ة �أف�اره إ��

الصنا���وما�ارتبط�بھ�من�أ�مية��دارة��قتصادية�باملقارنة�إ����دارة�السياسية.�فأ�م�ما�م���العصر��و�

�أشبھ�� �إدارا��ا �ست�ون �بحيث �وطبيع��ا �الدولة �دور �ع�� �ينعكس �أن �يلبث �لن �والذي �الصنا��، �الطا�ع ذا

�إدارة� ��� ��اما �دورا �للدولة �يرسم �سيمون �سان �فإن ��نا �ومن �الرفا�ية. �ز�ادة �منھ �كب���ال�دف �مصنع بإدارة

�ا �من �فإنھ �ذلك، �ومع ��قتصادية. �أنصار�ا��ر�ة �عنھ �غفل ��قتصادية �سيمون�ا��ياة �اعتبار�سان لصعب

 اش��اكيا،�حيث�لم�يدع�إ���إلغاء�امللكية�ا��اصة�لوسائل��نتاج.

ومع�ذلك،�فإن�أ�م��ف�ار�السان�سيمونية�إنما�ترجع����الواقع�إ���أتباع�سان�سيمون،�وع���وجھ�

���الواقع��وغ���ما�من�السان�سيموني�ن�الذين�يتجاوز�فكر�م��Bazardو�ازار���Envantinا��صوص�إنفنتان

  آراء�سان�سيمون�ال��صية.

�ب�ن� �امللكية �دخل ��� �التمي�� �من �ا��اصة، �امللكية �نقد ��� �سيموني�ن �السان �مذ�ب و�ت��ص

دخل�امللكية�بصفة��ان�سيموني�ن�انتقدو ا.و�رغم�أن�الس��Oisifsوالعاطل�ن�والطفيلي�ن�� Travailleursنل�العام

عامة�ألنھ�ينطوي�ع���ا��صول�ع���دخل�دون�عمل،�فإ��م�يرون�مع�ذلك�أن�دخل�املنظم����املشروعات��و�

دخل�م��ر�ألنھ�مقابل�عمل�منتج�و�و�التنظيم�وتحمل�املخاطر.�كذلك��اجم�السان�سيمونيون�مبدأ��رث�

� ��ناك �ول�س �امليالد، �صدفة �بحسب �ال��وة �نقل �إ�� �يؤدي ����ألنھ �غ��ه �من �أكفأ �الوارث �ي�ون �أن �يضمن ما

�أن� �سيمونيون �السان �اق��ح �فقد ��قتصادية، �الفو��� ��ذه �من �ول��روج �املوروثة. ��موال ��ذه استخدام

تصبح�الدولة�الوارث�الوحيد،�و�و�اتجاه��صاحب�عددا�من��حزاب�السياسية�الفر�سية�(الرادي�الي�ن)�الذين�

  فإ��م�دعو�إ���إلغاء�حق��رث.�مع�اع��اف�م�بامللكية�ا��اصة

  التعاونيون��-2-3

�ا��رة �واملشاركة �التعاون �أن ��عتقدون �الذين �املفكر�ن �ع�� �عادة �التعاوني�ن �اسم  Freeيطلق

Associationيتوافر������ �أن ��شرط ��جتماعية �للمشكالت �السليمة �ا��لول �بإعطاء �كفيالن ��فراد، ب�ن
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�ؤالء�عن�غ���م�من��ش��اكي�ن����أ��م�ال�يرون�ضرورة�التأميم��تنظيم�ا��عض�الشروط�ا��اصة.�و�ختلف

�إعطاء� �قادر�ع�� �الفرد �أن �و�رون �فردية � �نزعة � �من �يبدؤون �فالتعاونيون �الرأسما��. �النظام �مساوئ لعالج

حلول�أفضل�إذا�لم�يضع����خضم�املجموع،�وأن�مجموعات�صغ��ة�من��فراد�تتجمع�ع���أساس�اختياري�

  تحقق��ذا�الغرض�ع���أحسن�ما�ي�ون.حو�يمكن�أن�

ومع�ذلك،�يختلف�التعاونيون�عن�أنصار�ا��ر�ة��قتصادية����أ��م�يرون�ضرورة�خلق�مجتمع�جديد�

�يد��� �والذي �الرأسما��) �النظام )� �القائم �النظام �أن �و�رون �طاقتھ. �وإطالق �ازد�ار�الفرد �تحقيق قادر�ع��

ع�إ���القضاء�ع���الفردية�وطمس�ا�باست�ناء�عدد�من�املحظوظ�ن�ا��ر�ة��قتصادية�والفردية�يؤدي����الواق

من�الرأسمالي�ن.�ولذلك،�فإن�الواجب��ول���و�خلق��ذا�املجتمع�ا��ديد�و��يئة�ا��و�املالئم�الزد�ار���سان�

ونموه.�و�ذا�املجتمع�ا��ديد�ل�س�مجتمعا�مفتعال،�وإنما�ع���العكس��و�مجتمع�طبي���يتفق�مع�الطبيعة�

�إ���ال �يدعون �ف�م �ولذلك �ومفتعل. �غ���طبي�� ��و�مجتمع �إنما �ا��ا�� �املجتمع �أن �يرون �ا��م �بل �شر�ة.

�وجود� ��� ��عتقاد ��� �الطبيعي�ن �مدرسة �بقايا �نلمس �و�نا �خلقھ. �إ�� �ول�س �الطبي�� �املجتمع ��ذا اك�شاف

  النظام�الطبي��.

من�اعتبار�أن�الر�ح�محرك��قتصاد.�و��اجم�التعاونيون�بصفة�خاصة�فكرة�املنافسة�وما�ارتبط���ا�

فقد�الحظوا�أن�الس���وراء�أق�����ر�اح�كث��ا�ما�تؤدي�إ���أشد�املساوئ��جتماعية،�فضال�عن�أن�املنافسة�

  تؤدي�بطبيع��ا�إ����حت�ار،�و�حت�ار�يتعارض�مع�تحقيق�الرفا�ية�لألفراد.

�� ��ف�ار�والذين ���ذه �دعوا �الذين �املفكر�ن �أ�م �أو�ن�ولعل ��ما �التعاونية: � �ل��ركة �آباء عت��ون

���فر�سا،�ومع�ذلك�����1772إنجل��ا�و�الثا�ي��1771وفور�ھ.�وقد��انا�متعارض�ن�تماما،�حيث�ولد��ول�سنة�

���املسؤولة����الواقع�عن�قيام��- فقد�ظل��ل�م��ما�غر�با�عن��خر.�و�رغم�أن��ثن�ن�يمثالن�مدرسة�واحدة

إال�أنھ�يبدو�أن�اختالف�وضع�ما��جتما����و�الس�ب����عدم�معرفة�أحد�ما��–�ا��عد�النظام�التعاو�ي�ف�

باآلخر.�فقد��ان�أو�ن�صناعيا�و�ون�ثروة�كبية�وشغل�م�انة��امة�����وساط�الصناعية��نجل��ية،����ح�ن�

�با��انوت �موظف �مجرد �نفسھ ��س�� ��ان �أو�كما �بالتجارة ��عمل ��سيطا �موظفا ��ان �فور�ھ  Un sergentأن

boutiqueولم�يكن�لھ�نفوذ�واسع،�واقتصر��ذا�النفوذ�ع���حلقة�ضيقة�من��عض�أصدقائھ.�وقد�أصبح��،

  أو�ن�فيما��عد�اش��اكيا�متطرفا،�بل�شيوعيا.����ح�ن�ظل�فور�يھ�ع���مبادئھ�القديمة.

  بالن.وإ���جانب��ذين�املفكر�ن،�نجد�أسماء�أخرى�سا�مت����ت�و�ن�التعاونية�لعل�أ�م�م�لوي�
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  Robert owen (1858-1771)رو�رت�أو�ن�- 2-3-1

�عت���رو�رت�أو�ن�وال�شك���صية�فر�دة،�ف�و�أحد�دعاة��ش��اكية�وأبو�ا��ركة�التعاونية،�فضال�

عن�أ�ع��ان�رجل�أعمال�نا��ا.�وقد�قام�بدعوة���مة�إلصالح�أحوال�العمال.�ولعلھ��ان�أول�من�استخدم�

  شغار�"�ش��اكية"�لدعوتھ.�

ومع�ذلك،�فإنھ�لم�يكن�ثور�ا�يطالب�باستخدام�العنف،�وإنما�ين���بالعمل�ا��ما�����لق�مجتمع�

  جديد.

�بالتجارب� �حافلة ��خرى ��� ��انت �الطو�لة �حياتھ �إن �بل �فقط، �أف�اره ��� �أو�ن �أ�مية �تكمن وال

عاما)�حياة�حافلة�ومث��ة.�بدأ��87وعكست�إ���حد��عيد�خصائص�العصر�الذي�عاش�فيھ�.�فقد�عاش�أو�ن�(

شر��ا�ومديرا�ألحد��العمل����التاسعة�من�عمره�ص�يا،�وتدرج�����عمال�ح���وصل����الثالث�ن،�إ���أن�أصبح

� �نيوالنارك ��� �إسكتلندا ��� �للغزل �الكب��ة �أحوال�New-Lanarkاملصا�ع �تحس�ن ��� �أف�اره �بتطبيق �بدأ �وقد .

العمال����مصنعھ،�فخفض�ساعات�العمل�من�سبعة�عشر�ساعة�إ���عشر�ساعات�فقط,�وامتنع�عن��شغيل�

ناء�العمال�لديھ،�كذلك�أل���نظام�الغرامات��طفال�الذين�يقلون�عن�عشر�سنوات،�وأ�شأ�مدارس�لتعليم�أب

��افة� �اقتطاع ��امال��عد �أجره �ع�� �يحصل �العمال ��ان �قلما �بمقتضاه �والذي �املصا�ع، ��� �سائدا ��ان الذي

الغرامات�املفروضة�عليھ.�وقد�ساعدت��ذه��جراءات�ع���ز�ادة�الكفاءة��نتاجية،�مما�جعل�مصنعھ�كعبة�

  زاره�����ذا�املصنع�ملك�بروسيا�وملك��ولندا.للزوار�من�كبار�ال��صيات،�ف

� � �سنة �أزمة �أو�ن،��1815و�عد �حياة ��� �جديدة �مرحلة �بدأت �اقتصادي، �اختالل �من �عل��ا �ترتب وما

حيث�ذ�ب�إ���أمر��ا�لتجر�ة�جديدة،�و���إقامة�مستعمرات��عاونية�ت�ناول��ل�جوانب�ا��ياة��جتماعية.�

�أنديانا�1825ففي�سنة� �والية ،�وحاول�أن�يطبق�أف�اره����New Harmon �مستعمرة�نيو��ارمو�ي�أسس���

�ذه�املستعمرة�من�حيث�خلق�مجتمع�جديد�وجو�مالئم�لإل�سان.�وقد�عاشت��ذه�املستعمرة�عدة�سنوات�

  نا��ة،�ولك��ا�لم�تلبث�أن�اضمحلت.

ات�للتدخل�وعندما�وجد�أو�ن�أن�دعوتھ�لم�تجد�آذان�صاغية�ب�ن�أر�اب��عمال،�اتجھ�إ���ا���وم

بال�شر�ع���ماية�حقوق�العمال.�وقد�حقق��عض�النجاح�����ذا�امليدان،�حيث�صدرت�عدة��شر�عات�تمنع�

  �شغيل��طفال�تحت�سن�معينة�تحت�تأث���كتاباتھ�و�و�وغ��ه�من�املص���ن.

�عدة� �الشأن ��ذا ��� �وكتب �العالم، �عن �ل�شر�أف�اره �حياتھ �خصص �عمره، �من ��خ��ة �ا��قبة و��

�مؤلفا �أ�م�ا ��The New Worldت �يبد�1845سنة �لم �أنھ �الغر�ب �ومن �النقابية. �ا��ر�ات ��� �شارك �كذلك .
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ا�تماما�زائدا�با��ركة�التعاونية�ال���ت�سب�إليھ�واعت��ت�ف��ا��عد�أساس�مجده،�ومع�ذلك�فقد�أتيح�ألو�ن�

  �ا�وجود�موثر.ال���دعمت�التعاون�كمؤسسات�ل�1844أن�يرى����حياتھ�"جمعية�رواد�رو�شديل"�سنة�

  و�مكن�ت��يص�أ�م�أف�ار�أو�ن����عدة�نقط:

:�وخذه��عن���الفكرة��ساسية�ال���ال�يمل�من�تكرار�ا:�خلق�مجتمع�جديد،�خلق�خلق�مجتمع�جديد  - أ

�ع�� �فكرتھ �وتقوم �جديدة. �لنمو�عالقات �مالئمة �جديدة �ف��ا.��ب�ئة ��ع�ش �ال�� �الب�ئة ��و�نتاج ���سان أن

�الذين� �املفكر�ن �مع �أو�ن �يندرج �و�ذلك �الب�ئة. �بھ �تفعلھ �ما �ولكنھ �بطبعھ، �خ��ا �وال �شر�را �ل�س فاإل�سان

�ال�ماك� �أراده �ما ��جتما��، �والسلوك ��جتماعية �للعلوم �ف�و�بال�سبة ���سان. �ع�� �أثر�الب�ئة ��� �عتقدون

�ل �بال�سبة �بتغي���ودارو�ن �فنبدأ ��غي�����سان، �أردنا �فإذا �ذلك �وع�� �الطبيعية. �ب�ئ��ا ��� �وتطو�ر�ا ل�ائنات

 الب�ئة�املحيطة�بھ.

والب�ئة�عند�أو�ن����الب�ئة��جتماعية�ال���ت�تج�عن�نظم�التعليم�وال�شر�عات�وظروف�العمل.�وقد�

أن�أصبح���سان�غ���مسؤول�عن�أخطائھ،�ترتب�ع����ذه�النظر�ة����العالقة�ا��تمية�ب�ن���سان�والب�ئة،�

اس�بعاد�الدين�كمؤثر�����-عند�أو�ن�- ف�ذه�ترجع�إ���سوء�الب�ئة��جتماعية�ال����ع�ش�ف��ا.�وقد�است�بع�ذلك

  سلوك�الفرد.

�مستعمرات� �من �أ�شأه �ف��ا �ثم �مصنعھ ��� �جديدة �ب�ئة ��ف�ار�بخلق ��ذه �يطبق �أن �أو�ن �حاول وقد

  �عاونية.

�الر�ح:  - ب ��قتصادية؟�إلغاء �الناحية �من �جديدة �ب�ئة �خلق ��ع�� �ماذا �إل�شاء��-ولكن �فعلھ �يجب ماذا

  نظام�اقتصادي�قادر�ع���خلق�ب�ئة�مناسبة�للفرد؟

رأى�أو�ن�أنھ�يجب�إلغاء�الر�ح.�فالر�ح��و�أساس�البالء����ظل�النظام��قتصادي�القائم.�الر�ح��و�

���أساسھ��عب���عن�عدم�العدالة،�إذ�أنھ�بيع�للسلعة�بأك���مما�اضافة�إ���الت�لفة،�و�عبارة�أخرى،�فإن�الر�ح�

ت�لفت.�والر�ح�ل�س�فقط�أمرا�غ���عادل،�ولكنھ�ايضا�مسؤل�عن��زمات��قتصادية�ال���يز�د��ف��ا��نتاج�

ع����س��الك.�فالعمال�يحصلون�دائما�ع���أقل�من�قيمة�السلع�ال���ي�تجو��ا،�فكيف�وا��ال��ذه�يمك��م�

  �ش��وا�جميع�السلع�املعروضة�بدخول�م�املحدودة.�أن

�ألمر�واحد،� �وج�ان �واملنافسة �والر�ح ��نتاج. ��� ��فراط �أزمات �عن ��و�املسؤول �الر�ح �فإن و�كذا،

  فحيث�تصبح�املنافسة����أساس�النظام��قتصادي�فإن�الر�ح�سي�ون�بالضرورة��و�املحرك�لإلنتاج.

أو�ن�أن�املش�لة�تكمن����استخدام�النقود.�وأن�ذلك��و�الذي�ولكن�كيف�يمكن�إلغاء�الر�ح؟�يرى�

جعل�الر�ح�الدافع�وراء��عمال��قتصادية،�ولذلك،�فإذا�أردنا�إلغاء�الر�ح�فإنھ�يجب�أيضا�اس�بعاد�النقود�
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بالنقود،�بحيث�يحصل�ع���عدد�من��Labour notesمن�التعامل.�ولذلك�فكر�أو�ن����اس�بدال�أذونات�العمل�

�و�نا��ذو  ��ذونات. ��ذه �من �العدد �بنفس �السلعة �وتباع �السلعة، �انتاج ��� �عمل �من �بذلھ �ما �بحسب نات

�ستطيع�أن�نلمح�آثار�نظر�ة�العمل����القيمة�ع���فكر�أو�ن،�و���ل�ست�فكرة�جديدة�ولكن�أو�ن�اعت���ا�من�

�محاول �قامت �وقد �و���و. �املكسيك �مناجم �اك�شافات �من �أ�م �وأ��ا ��ك�شافات �الفكرة�أ�م ��ذه �لتجر�ة ة

� �لندن�أطلق�عليھ طبق�فكرة�أذونات�العمل�بدال��National Equitable Labour Exchangeحيث�أقيم�محل

يزد�ع���حظ�املستعمرات�التعاونية�ال���أ�ش�ت�بناء�ع���تأث���أو�ن،��من�النقود.�ولكن�حظ��ذه�التجر�ة�لم

س�بعاد�النقود�مع�التعامل�ل�س�سوى�مظ�ر�ثانوي�ف�انت�حيا��ا�قص��ة�ولم�تلبث�أن�اختفت.�ومع�ذلك�فا

  للفكرة��ساسية،�و���إلغاء�الر�ح.

�قيام� �إال��عد �ال��ا�ي �ش�ل�ا �تأخذ �لم �ولك��ا �الر�ح، �إلغاء �مبدأ �لتطبيق �مؤسسات �عدة ��شأت وقد

�واملس �املنتج �ب�ن �مباشرة �عالقة �بإقامة �الر�ح �إلغاء �ع�� ��عمل �ا��معيات �و�ذه �رو�شديل. �رواد ��لك�جمعية

��ذه� �ولكن �املال. �رأس ��� �املسا�مة �بحسب �ول�س �املش��يات �بحسب �العائد �وتوز�ع �الوسطاء واس�بعاد

ا��معيات�لم�تجد�داعيا�الس�بعاد�النقود�من�التعامل�كما�اق��ح�أو�ن.�و�ذا��و�أساس�حركة�"�ا��معيات�

و�ن�لم�يتحمس�ل�ا����حياتھ،�بل�التعاونية"�ال���أقامت�ش�رة�أو�ن�فيما��عد.�ومع�ذلك�فإنھ�من�الطر�ف�أن�أ

  انتقد�ا�كتطبيق�ألف�اره.

�فلم� �التعاونية����انجل��ا،�و����عت���ثمرة�أف�ار�أو�ن. �ا��معيات����نواة�ا��ركة وقد�أصبحت��ذه

�الـ �رو�شديل �رواد �ب�ن �أن �غر�با �جميع�28يكن �ظ�رت �بي��م �ومن �أو�ن. �أتباع �من ��انوا ��قل �ع�� �نصف�م ،

  ��ا��ركة�التعاونية��نجل��ية����ذلك�الوقت.�سماء�البارزة��

وحقيقة��مر،�فإن�أو�ن،�و�رغم��عدد�ا�تماماتھ،�فإنھ�لم�يخلف�مدرسة�فكر�ة�سوى��ذه�ا��ركة�

  التعاونية�ال���نبذ�ا����حياتھ.�و���وال�شك�كفيلة�باالحتفاظ�باسمھ����قائمة�املش�ور�ن.

  �Charles Faurier)1772-1837(شارول�فور�يھ�- 2-3-2

كما����العادة�دائما�عند�من�يتعرض��–يمثل�شارل�فور�يھ�بال�سبة�للكث��ين�ممن�لم�يقرؤوا�أعمالھ�

�مدي�تھ��-ملشا����الرجال �بھ �وصف �الذي �الغر�ب ��سم �إ�� �يرجع �ذلك �ولعل ��ش��اكية. �أعالم �من علما

�الفال�ست��� وال���يصف�ف��ا�ا��ياة�املش��كة�ألعضاء��ذه�الفال�ست��.�ومع�ذلك�فإن��Phalanstereالفاضلة:

فور�يھ��ان�أقل��ش��اكي�ن،�فضال�عن�أنھ�لم�يدع�لنفسھ��ذه�الصفة.�ففي�النظام�الذي�يق��حھ�نجد�أن�

�با��صول� �كث���الرأسمالي�ن �يحلم ��سبة �و�� �الثلث. �يبلغ �الدخل �من �مرتفعة ��سبة �ع�� �يحصل �املال رأس
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�من�عل�� �نوع ��ش���إ�� �حيث �للتعاون، �بال�سبة �طرافة �يخلو�من �ال �يق��حھ �الذي �النظام �فإن �ذلك، �ومع ا.

 التعاون�����س��الك�واملع�شة�بل�و����نتاج�.�وقد�باشر�فور�يھ�نوعا�من�التأث���ع���التعاوني�ن.

 وعلينا�أن�ن�ناول��ن�أ�م�أف�ار�فور�يھ:

�فندق��و�و��سم��Phalanstereالفال�ست��  - أ �عن �عبارة �و�� �الفاضلة، �ملدي�تھ �فور�يھ �اختاره الذي

�لـ ��ستع �فور�يھ����1500م �و�صف �ا��ياة. �جوانب �مختلف ��� �ومش��كة �متماثلة �حياة ��ع�شون ��ص

 بتفصيل�غر�ب��ذه�ا��وانب�املختلفة�ل��ياة.

غ���م�(�وقد�و�ختلف�الفال�ست���عن�الفندق�العادي����أنھ�ال�يقتصر�فقط�ع����غنياء�بل�ي�سع�ل

�يختلف� �كذلك �مجانية). �إقام��ا �طبقة �وم��ا �لإلقامة، �مختلفة �أثمانا �تدفع �طبقات �خمس �فور�يھ عدد

�ثم� �ومن �املتعاون�ن، �الشر�اء �مجموعة �يضم �وإنما �العابر�ن، �ال��الء �ال�يجمع �أنھ ��� �الفندق الفال�ست���عن

  يضمن�قيام�صلة�وثيقة�بي��م.

نجد��نا�نوعا�من��ش��اك����املع�شة�ا��ماعية،�مما�يضمن�شكال�من�التآلف�مثل�التآلف��ولذلك

الذي�يجمع��فراد�الذين��ع�شون�تحت�سقف�واحد.�و�نا�نجد�نفس�فكرة�الب�ئة�كما�عند�أو�ن.�فا�تمام�

  الفرد.�فور�يھ�البالغ���ذه�املع�شة�املش��كة�إنما�يرجع�إ���تقديره�ما�للب�ئة�من�أثر�ع���سلوك

�و�قوم�ب�يان� ��ذه�املع�شة�املش��كة�ستؤدي�إ���تخفيض�النفقات��ش�ل�وا��. و�ذ�ب�فور�يھ�إ���أن

�أما�من�الناحية��جتماعية،�فإن�املع�شة�املش��كة�ستؤدي�إ���خلق� ذلك�بحسابات�وتفاصيل�كث��ة�ومملة.

  ظل�النظام�الرأسما���الصنا��.�ب�ئة�جديدة�صا��ة�مختلفة�عن�الب�ئة�الفاسدة�ال����ع�ش�ف��ا�الفرد���

ا��قيقة�أن�فال�ست���ل�س�مجرد�فندق�عادي،�بل�إنھ�فندق��عاو�ي،�بمع���أنھ�ال��التعاون�ال�امل:  - ب

��عاونية� �جمعية �عن �ف�و�عبارة �أو�الفال�ست��. �الفندق ��ذا ��� �املش��ك�ن �ا��معية �أعضاء �سوى �ستقبل

ضافة�إ���ذلك.�فالفال�ست���يضمن�أيضا�جمعية�للتعاون�لالس��الك�الشامل�الذي��شمل�الغذاء�والنوم.�باإل 

 �نتا��.

� �الفال�سست����شمل �أن �فور�يھ �يرى ��عضاء��400ولذلك �حاجات �إلشباع �الالزم �باإلنتاج �كتار�للقيام

لالس��الك.�و�ذه��رض،�وإن�لم�تكن�مملوكة�ملكية�فردية،�ف���موزعة�ع���أس�م�بحيث�يحصل��ل�مش��ك�

 �� �من �عدد �القواعد�ع�� ��غض �وضع �قد �فور�يھ �فإن �الناتج، �بتوز�ع �يتعلق �وفيما �بقدر�اش��اكھ. س�م

.�و�ذه�ا��صص����Talantا��سابية�للتوز�ع�ب�ن�حصة�رأي�املال�وحصة�العمل�وحصة�ما�أسماه�باملوا�ب�

اتجھ�إ����.�ومن��نا�نرى�أن�فور�يھ�لم�يحاول�إلغاء�امللكية�ا��اصة،�وإنما3/12،�و�4/12�،5/12ع���التوا��
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إلغاء�العمل��ج���وحده،�وذلك�عم�طر�ق�تحو�ل�العمل��ج���إ���عمل�مش��ك����امللكية،�و�و�يقول�إن��ذه�

  ���الطر�قة�الوحيدة���عل�العمل�مشوقا.

يرى�فور�يھ�متأثرا�ب��عتھ�ا��يالية�أن�أفضل��شياء����العودة�إ����رض.�ولذلك��العودة�إ����رض:  - ت

الس�ان�ع���عدد�كب���من�الفال�س���بحيث�يحتفظ�للمدن�والقرى�بمظ�ر�جميل�والئق�بدال��ف�و�ين���بتوز�ع

 من�التكدس����املدن�الكب��ة.�

�ال��� ��نتقادات �أغلب �أن ��ول �وواقع �الصناعة. �عن �البعد �"فور�ھ" �عند ��ع�� �إنما ��رض �إ�� والعودة

ما�يرتبط���ا،�أك���من�م�اجم��ا�للنظام�الرأسما���وج��ا�فور�يھ�إ���النظام��جتما���انتصب�ع���الصناعة�و 

�وزراعة� �ا��دائق ��� �العمل ��ع�� �بقدر�ما �ا��قل ��� �الزراعية ��عمال ��ع�� �ال ��رض �إ�� �والعودة �ذاتھ. ��

  ���ار�والز�ور.

�املشوق:  - ث �بحكم��العمل �ول�س �مرغبات �من �العمل ��� �يجدونھ �ملا ��فراد، ��عمل �أن �فور�يھ يرى

�و� �بالعمل�الضرورة. �باملقارنة �و�شو�قا �أك���اثارة �أنھ �اعتقد �ألنھ ��رض، ��� �العمل �يفضل �الس�ب و�ل�ذا

��ساعد� �مما �رغبتھ �بحسب ��ل �مجموعات ��� �العمل �إ�� ��ش���فور�يھ �كذلك �املتكررة. �الطبيعة �ذي الصنا��

أ�إ���العمل�إال�لرغبتھ�ع���نمو�ال�وايات�وأخ��ا�فإنھ�برى�أنھ�يجب�توف���ضرورات�ا��ياة�ل�ل�فرد�بحيث�ال�ي��

 ���ذلك.

و�كذا�نجد�أن�فور�يھ�املفكر�ا��يا���قد�انتقد�النظام�القائم�وحاول�اق��اح�نظام�جديد�ل��ياة.�ولكن�نقده�

للنظام�لم�يكن�لعيوب�الرأسمالية����ذا��ا،�كما��و��مر�بال�سبة�ألو�ن�ومن�سبقھ،�وإنما���صائص�املجتمع�

�ا �النظام �فإن �وكذلك �غر�ب�الصنا��. ��عض�ا �شطحات �من �يخل �فلم �للتعاون، �صورة �تضمن �وإن ملق��ح،

  و�عض�ا�طر�ف.

  Louis Blanc )1811- 1883لوي�بالن�(�- 2-3-3

ال�يرجع���تمام�بأف�ار�لون�بالن�إ���ما�ف��ا�من�أصالة�بقدر�ما�يرجع�إ���الظروف��جتماعية�ال���

ال��عدو�أن�ي�ون�كت�با�صغ��ا�يتضمن�كث��ا�من��L’organization de travailصاحبتھ.�فمؤلفھ�"تنظيم�العمل"�

جذب��نظار�إليھ.�ولعل�ذلك���1841ف�ار�ال����انت�سائدة�����ذا�العصر.�ومع�ذبك،�فمجرد�ظ�وره�سنة�

�خطباء� �ف�و�أحد �السيا���، �مؤلفھ ��شاط �بھ ���تمام �ع�� �وساعد �فيھ. �العرض �وس�ولة ��ساطتھ �إ�� يرجع

� �فر�س1848ثورة ��� �لسنة �املؤقتة �ا���ومة �وزراء �أحد �ثم �فقد�1848ا، �و�املثل �الثالثة. �ا��م�ور�ة ��� �ثم ،

ال���أخذت���ا�فر�سا��Ateliers sociauxسا�م����ذيوع��ذه�الش�رة�تطبيق�تجر�ة�جمعيات��نتاج�التعاونية�

 ����ذه�الف��ة.
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ونقطة�البداية�عند�لوي�باالن����م�اجمة�املنافسة�باعتبار�ا�مصدر�البالء����املجتمع�ا��ديث.�وقد�

أورد�بالن�عدة�نماذج�وأمثلة�للمساوئ�والبوس�الناجم�عن�نظام�املنافسة.�ورأى�أن�عالج��ذه�املساوئ��و����

�أو�فور�ي �أو�ن �عند �عنھ �بالن �عند �التعاون �و�ختلف �التعاون. �بنظام �إقامة��خذ �إ�� ���دف �ال �أنھ ��� ھ،

�أساس� �ع�� �إنتاجية �وحدات �إقامة �فقط �يقصد �ولكنھ �ا��ياة. �جوانب �ل�ل �شاملة ��عاونية مستعمرات

التعاون،�و���ال���يطلق�عل��ا�اسم�"الورشة��جتماعية".�وع���ذلك�فالتعاون�عند�بالن�ال��غطي�سوى�انتاج�

ع��ذه�السلعة����السوق.�وال�ينفي�ذلك�أن�ال�دف�ال��ا�ي��و�سلعة�واحدة�����ل�جمعية��عاونية�لإلنتاج.�وتبا

تنظيم�جميع�الوحدات��نتاجية�ع����ذا��ساس�التعاو�ي.�ولكن�البداية��نا�ال��ش��ط��ذا�النظام�الشامل�

  لالقتصاد�القومي.

.��Buchezو�ذه�الفكرة�ل�ست�جديدة،�فقد�سبق�أن�نادى���ا��عض�أتباع�سان�سيمون�مثل�بوشيھ�

لفرق�ب�ن�ا��معية�التعاونية�لإلنتاج�عند�بالن�وتلك�عند�بوشيھ،��و�أن��خ����ان�يرى�تطبيق��ذا�النظام�وا

�املشروعات� �ع�� �التعاو�ي �النظام ��ذا �تطبيق �إم�ان �رأى �فقد �بالن �أما �فقط، �الصغ��ة ��نتاج �وحدات ع��

  الصناعية�الك��ى.�

أن��سود�نظام��جر�امل�ساوي�����ذه�ا��معيات�ودافع�بالن�عن�وحدة��جر،�ورأى�أنھ�من�الضروري�

التعاونية�لإلنتاج.�و�فسر�بالن�اختالف��جور�كن�يجة�لنظم�التعليم�و�ال��بية�الس�ئة�السائدة.�و�مجرد��غي���

�ذه�النظم،�فال�شك����أن��فراد�سيقبلون�املساواة�����جر.�و�نا�نالحظ�فكرة�ثر�الب�ئة،�و���الفكرة�ال���

  ا��ل�من�أو�ن�وفور�يھ�ع���ما�سبق�أن�رأينا.�علق���

وطالب�لوي�بالن�لنجاح�جمعيات��نتاج�التعاونية،�بضرورة�تدخل�الدولة�باملساعدة�بتقديم�رءوس�

�موال�إل�شاء��ذه�ا��معيات،�ذلك�أن��عتماد�ع���مدخرات�العمال�لت�و�ن��ذه�ا��معيات�سي�ون�بمثابة�

عيات.�و����ذا�يختلف�بالن�عن�أو�ن�وفور�يھ�اللذين�يؤكدان�أن�التعاون�ا��كم�مقدما��عدم�قيام��ذه�ا��م

يجب�أن�يقوم�ع����رادات�الفردية�وحد�ا�دون�تدخل�من�الدولة.�و����ذا�الصدد�نجد�أن�لوي�بالن��عت���

  من�أوائل��ش��اكي�ن�الذين�طالبوا�بضرورة�تدخل�الدولة�وقيام�ا�بالوظائف��قتصادية.

 �ارل�ماركس -3

�للفكر���� �ومحددة �را��ة �طر�قة ��ش���إ�� �أ��ا �ع�� �الكالسيكية �ال�لمة �ف�م �يمكن �أو�فن، �علم أي

"أفضل�ممارسة"�للما����وضعت�معاي���ل��اضر.�من�املؤكد�أن��قتصاد�السيا����الكالسي�ي�قد��- والتعب��

� �آخر�أصبح �بمع�� �أيًضا �كالسي�ي �لكنھ �ا��ا��، �التفك����قتصادي ��� �الدور ��ذا ��قتصاد�لعب ���
ً
م�مال

ا��ديث:�فقد�حدد�العوامل�الرئ�سية�����قتصاد�من�حيث�الطبقات.��عديل�املف�وم�الطبقي�للف��يوقراطية�
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(كما�رأينا�سابقا)،�يم����قتصاد�السيا����الكالسي�ي�ب�ن�الرأسمالي�ن�والعمال�وأ��اب�العقارات،�بناًء�ع���

�ال �املال، �(رأس �لإلنتاج ��ساسية ��جور�العوامل �(�ر�اح، �الصلة �ذات �الدخل �ومصادر �و�رض) عمل

و�يجارات).����تقليد�سميث�ور��اردو،�اعت���معظم�الكتاب�الكالسيكي�ن�أن�الرأسمالي�ن��م�القوة�الدافعة.�

من�خالل�اس�ثمارا��م�وتراكم�رأس�املال،�سيقومون�بتوسيع��نتاج�ونظام�السوق�ح���يتم�اس�نفاد�جميع�

يق�أر�اح�إضافية.�و�كذا��انت�ال��اية�السعيدة�(إ���حد�ما)�للقصة����حالة�ثابتة��ستمر�ف��ا�الفرص�لتحق

�قتصاد����إعادة�إنتاج�نفسھ�دون�نمو،�و�توز�ع�ثابت�للدخل�ب�ن�الطبقات.�لقد�طعن��ارل�ماركس�وأتباعھ�

نمط��نتاج�الرأسما��"�يقوم�����ذه�الرؤ�ة�امل���مة�إ���حد�ما،�حيث�استخدموا�نظر�ة�ر��اردو�للقول�بأن�"

�إ��� �النظام �تحول �ثورة �إ��
ً
�آجال �أم

ً
�عاجال �الطبقي �الصراع �سيؤدي �للعمال. �غ���مستدام �استغالل ع��

  اش��اكية.

)����Rhineland)،�ال����انت�آنذاك�جزًءا�من�مقاطعة�راينالند�(���Trierتر�ر�(�1818ولد�ماركس�عام�

القانون�والفلسفة�والتار�خ����بون�و�رل�ن،�ودكتوراه����الفلسفة����جينا�).��عد�دراساتھ����Prussiaبروسيا�(

)Jenaأصبح�ماركس���فًيا�ومحرًرا������يفة��،(Rheinische Zeitungو�����يفة�لي��الية.����السنوات��،

ية،�،�عندما�اندلعت��نتفاضات�والثورات�الديمقراطية����العديد�من�البلدان��ورو�1848ال���سبقت�عام�

��ش�ل�م��ايد�وساعد����تأس�س�الرابطة�الشيوعية���� �للغاية،�وأصبح�رادي�الًيا ا�سياسًيا
ً
�ان�ماركس�ناشط

)،�صديقھ�مدى�ا��ياة�وداعمھ،��شر�البيان�الشيو���95-1820.�جنًبا�إ���جنب�مع�فر�در�ك�إنجلز�(1847عام�

�انتقالي1848( �مرحلة ��� �الرأسمالية �أن �فكرة �للرابطة. �ك��نامج ��انت�) �الطبقية �بالصراعات �م��ء �تار�خ ��� ة

  موجودة�بالفعل����البيان.

�عد�مراحل�مختلفة�من�املالحقة�القضائية�والنفي����بار�س�و�روكسل�وأماكن�أخرى،�استقر�ماركس����

،�حيث�أ�ى�ليقيم�بقية�حياتھ.�حاول�إعطاء�آرائھ�السياسية�أساًسا�علمًيا�من�خالل�الفحص�1849لندن�عام�

� �النقدي ��وائل ��ش��اكي�ن �مثل �عصره. ��� ��قتصادية �الكتابات �روفروي��-وتوسيع �دي ����ي ��لود مثل

)Claude Henri de Rouvrouy)سان�سيمون��(Saint-Simon)�(1760-1825)ورو�رت�أو�ن��(Robert Owen�(

عارض��-�)1773-1842)�(Léonard Simonde de Sismondi)�وليونارد�سيموند�دي�س�سموندي�(1771-1858(

�تقديم� �ع�� �غ���قادر�ن ��وائل ��ش��اكيون ��ان �رأيھ ��� �ذلك، �ومع ��نتاج. �لوسائل �ا��اصة �امللكية ماركس

�است�تاجات� �است�تاج �ر��اردو��� �بمن�� �أك���ان��اًرا �ماركس ��ان �للرأسمالية. �ا��ركة" �"لقوان�ن تفس���مناسب

� �ر��اردو�مع �من�� �ور�ط �العامة، ��ف��اضات �من �(محددة ��يجل �الفيلسوف �درسھ�Hegelديالكتيك �الذي ،(

��عد�ما�يقرب�من�عقدين�من�دراسة��قتصاد�السيا����الكالسي�ي� ع���نطاق�واسع�خالل�سنوات�ت�و�نھ.

)� �املال �رأس �الرئ����: �عملھ �من ��ول �املجلد ��شر�ماركس ��خرى، �Das Kapitalو�دبيات ��قتصاد�-) نقد
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شر����1867عام��-السيا���
ُ
،�وفيما�ي����عرض�1894و��1885املجلدان�الثا�ي�والثالث��عد�وفاتھ،����عامي�.�و�

  ا��طوط�العر�ضة�لبعض��ف�ار�الرئ�سية�الواردة����املجلدات�الثالثة.

 نظر�تھ����القيمة�ورأس�املال�-3-1

وج�ة�نظر�ماركس،��انت�السمة�الرئ�سية�لنمط��نتاج�املعاصر����إنتاج�رأس�املال�وتراكمھ�من��من

خالل�استغالل�العمال����نظام�سوق�قائم�ع���التبادل�املت�ا��.�قد�يبدو��ذا����البداية�متناقًضا،�لكنھ�ي�بع�

�ت �ماركس �افتتح �ور��اردو، �سميث �مثل �الكالسيكية. �ا���� �من �محددة �مفا�يم�مجموعة �بمناقشة حليلھ

�أو� �الطبي�� �الش�ل �جانبان: �سلعة �ول�ل �السوق، �أجل �من �أساًسا �السلع �َتج
ُ
�ت �الرأسما�� �املجتمع ��� القيمة.

�للعمل� �الوا�� �الش�ل ��� �التبادل �قيمة �فإن �ملاركس، �وفقا �للتبادل. ��جتما�� �والش�ل ��ستخدام، قيمة

املنطق�ع���املال،�امل�ا���العام����التبادل.����عصره��ان�ال�شري�الذي�يتجسد����السلعة.�طبق�ماركس�نفس�

�"املادة� �للعمل، �منتج �أيًضا �ف�و �و�التا�� �والفضة)، �(الذ�ب �املعدنية �باالحتياطيات �مدعوًما �يزال �ال املال

�الضروري� �للعمل �م�م �مؤ�ل ��ناك �قيمة. �العمل �أش�ال ��ل �ل�ست �ذلك، �ومع �القيمة". �تخلق �ال�� الوحيدة

  املدخالت��و�امل�م.مع���أنھ�فقط�متوسط�اجتماعًيا�ب

إن�قوة�عمل�املجتمع�ال�لية،�ال���تتج������قيم�عالم�السلع،��عت����يقول�ماركس����كتابھ�رأس�املال:�"

�نا�كتلة�واحدة�متجا�سة�من�قوة�العمل�ال�شر�ة،�ع���الرغم�من�أ��ا�تت�ون�من�وحدات�فردية�ال�حصر�ل�ا�

لوحدات.�.�.�يحتاج�فقط،�من�أجل�إنتاج�سلعة،�إ���وقت�العمل�الضروري����من�قوة�العمل.��ل�من��ذه�ا

املتوسط،�أو��عبارة�أخرى،.�.�.�وقت�العمل�املطلوب�إلنتاج�أي�قيمة�استعمالية����ظل�ظروف��نتاج�العادية�

  ".ملجتمع�مع�ن�و�متوسط�درجة�امل�ارة�وكثافة�العمالة�السائدة����ذلك�املجتمع

س�تحلي������ة��ستغالل،�عاد�ماركس�إ���نظر�ة�العمل�للقيمة�ال���تراجع�ع��ا�من�أجل�إيجاد�أسا

ر��اردو����كتابھ�املبادئ،�بتطور�م��ايد.�عّرف�ماركس�"قوة�العمل"�ع���أ��ا�سلعة�يضع�ا�العمال،�الذين�ل�س�

����ظل�امل �لف��ة�معينة. �طر�ق�بيع�ا نافسة�لد��م�عادة�مصدر�دخل�آخر،�تحت�تصرف�أ��اب�العمل�عن

يميل�متوسط��جر�إ���التطابق�مع�قيمة�قوة�العمل،�ال���تحدد�ا�مدخالت�العمل�الالزمة�إلعادة�إنتاج�قوة�

�معينة� �سلعة ��� �العمل �قوة �بأن �ماركس �جادل �ذلك �ومع �و�عليمھ. �وإيوائھ �العامل �إطعام �طر�ق �عن العمل

�ي �سلعة �إ��ا ��نتاج. �إعادة �ت�لفة �أك���من �قيمة �تخلق �أن �عن�يمك��ا �يز�د �القيمة ��� �فائًضا �تولد �أن مكن

  سعر�ا،�أي�معدل��جور�املدفوع����سوق�العمل.

�ذا��و�امل�ان�الذي�يأ�ي�فيھ�رأس�املال�إ���الواج�ة.�وفًقا�لتعر�ف�ماركس�لنمط��نتاج�الرأسما��،�يتم�

��ش��ي�الرأسماليون�إنتاج�السلع�أساًسا�من�أجل�تحو�ل�مبلغ�مس�ثمر�من�املال�إ���مبلغ�أك���وتحقيق�ر�ح .
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�ذلك.� ��عد �ي�يعو��ا �ال�� �السلع �إلنتاج �و�جمعو��ا �العمل، �وقوة �...إ��) �ا��ام، �املواد �(�الت، ��نتاج وسائل

�فإن� �للرأسمالية)، �داخلية �ن�يجة �أنھ �ع�� �ماركس �يفسره �(الذي �العمالة �الكب���من �املعروض بالنظر�إ��

غطية�ت�اليف�إعادة�إنتاج��ل�من�العمالة�ورأس�املال.�يتم�وقت�العمل�أطول�من�ذلك�املطلوب�لتمتوسط�

����تبادل�م�ساٍو�للمال�مقابل�خدمات�العمل.�
ً
تخصيص�الفائض�من�قبل�الرأسمالي�ن�عندما�يدفعون�أجورا

إنھ�مصدر��ر�اح،�أي�معدل�العائد�ع���رأس�املال�املس�ثمر.�يتم�إعادة�اس�ثمار��ر�اح�جزئًيا�ع����قل،����

مخزون�رأس�املال�وتوظيف�املز�د�من�العمالة.�ومن�ثم�فإن�تراكم�رأس�املال�من�وج�ة�نظر�ماركس،��توسيع

 يقوم�ع���استغالل�العمالة.

 ���إعادة��نتاج،�النمو�و�زماتنظر�تھ��-3-2

�املال���� �"رأس �إنتاج �وإعادة �وتداول �إنتاج �ال��ك���ع�� �تم �املال، �رأس �من �والثالث �الثا�ي املجلدين

� �تحليل �ع�� �بناًء �ماركس���Quesnayجتما��". �ناقش �سابقا)، �رأينا �(كما �و�موال �للسلع �الدائري للتدفق

خالل�"مخططاتھ�إلعادة��نتاج"�الظروف�ال���س�ستمر�ف��ا��قتصاد�الرأسما������التطور�بمرور�الوقت.�من�

الش���ة�(املجلد�الثا�ي،�ا��زء�الثالث)�قدم�نموذًجا�لالقتصاد�الك���ينقسم�فيھ��قتصاد�إ���قطاع�ن.�ي�تج�

���� القطاع��ول�وسائل��نتاج،�بلغة�حديثة:�السلع�الرأسمالية،�ب�نما�ي�تج�القطاع�الثا�ي�سلًعا�اس��الكية.

ركس�املتطلبات�القطاعية�وامل�سلسلة�إلعادة��نتاج�ال�سيطة،�أي�التناسب�وتوقيت�املرحلة��و��،�درس�ما

�إ��� �انتقل �الثانية، �املرحلة ��� �ثابتة. �حالة ��� ��قتصاد �ع�� �ل��فاظ �املطلو�ة �املختلفة �السلع �وتداول إنتاج

ت�القرن�العشر�ن�حول�تحليل�الت�اثر�املمتد،�أي�ظروف��قتصاد�املتنامي.�أثر�نمط�تحليل�ماركس�ع���أدبيا

  دورات��عمال�والنمو،�ع���الرغم�من�أنھ�نادًرا�ما�يتم��س�ش�اد�بھ.

���� �ست�ت�� �وأ��ا �بأزمات، �م��و�ة �أي �دور�ة، �الرأسمالية �نمو��قتصادات �عملية �أن �ماركس رأى

������ت�و�ن�رأس�املال�ال��اية�بالثورة�والتحول�إ���نظام�اش��ا�ي.��انت�ا���ة��ساسية�مرتبطة�بالتغي���ال�يك

� �املال �رأس �إجما�� �اعت���ماركس �واملتداول، �الثابت �املال �لرأس �الكالسيكية �املصط��ات �بتعديل ،�Kالك��.

� �إ���"ثابت" �cمقسًما �v،�و�"رأس�مال�متغ��" ��ان�املجموع�الك���ملدفوعات��جور�K = c + v،�بحيث�ي�ون .

يمة�العمل�يؤدي�إ���ز�ادة�رأس�املال�عن�طر�ق�توليد�فائض��عت���رأس�مال�متغ��،�حيث�أن��نفاق�ع���ق

.��ش���"رأس�املال�الثابت"�وفًقا�لذلك�إ����نفاق�ع���جميع�املدخالت��خرى�(�الت�واملبا�ي�وما�إ���sالقيمة�

  ذلك)�ال���يتم�تحو�ل�قيم��ا�إ���الناتج،�ولكن�ال�يتم�ز�اد��ا�ع����ذا�النحو.

��عر  �يمكن �م�سط، �ش�ل ��� �الر�ح �معدل ��rف �النحو�التا��: �ع�� ،r = s / K = s / (c + v)سياق�� ��� .

التنمية��قتصادية،�من�شأن�تراكم�رأس�املال�أن�يمول��ستخدام�امل��ايد�لآلالت�ورأس�املال�الثابت��خر،�
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قابل����كثافة�رأس�من�أجل��عز�ز�إنتاجية�العمل�و�التا���ز�ادة�إجما����ر�اح.�وفًقا�ملاركس�فإن��رتفاع�امل

�إ���ا��يار�النظام.�ع���املدى�القص��،�c / vاملال�
ً
،�سي�ون�لھ�تأث��ان�حاسمان�يؤديان�إ���تقلبات�دور�ة،�وأخ��ا

���� �أو�نقص �دوري، ��ش�ل ��نتاج ��� �فائض ��ناك �سي�ون �أنھ �لدرجة
ً
�قو�ا �نمو��نتاجية �ي�ون �أن يمكن

�امل �واملداخيل �العمال �أجور �ألن �إلمدادات��س��الك، �مساو�ة �طلبات �لتقديم ��افية �ت�ون �لن ��خرى الية

�تنفجر��زمات� �سوف �الطلب. ��� ��نخفاض �من �واملز�د �بطالة �عنھ �ي�تج �مما ��زمات، �تتطور �سوف السلع.

�العمل.� �سوق ��� �آثار�ا �ست��ك �لك��ا �الثابت، �املال �رأس �قيمة �وانخفاض �أسعار�السلع �انخفاض �مع الدور�ة

وف���العمالة�للتقدم�التق��،�فإن��ل�أزمة�ستضيف�املز�د�من�العمال�إ���"ج�ش�احتياطي�صنا��"�نظًرا�آلثار�ت

  متناٍم��عمل�ع���خفض��جور�ا��قيقية�عن�طر�ق�املنافسة.

�نحو� �الر�ح �ملعدل �تدر��� ��و�"ميل �املال �رأس �كثافة ��� �للز�ادة �املدى �التأث���طو�ل �فإن �ملاركس، وفًقا

،�ألن�r = s / Kطلق�عليھ�"قانون".�مع�نمو�نص�ب�رأس�املال�الثابت،�يجب�أن�تنخفض��نخفاض"؛�ح���أنھ�أ

الفائض�يتم�إ�شاؤه�فقط�من�خالل�ا��صة�املتناقصة�لرأس�املال�املتغ��.�أدرج�ماركس�عدًدا�من�"العوامل�

� �متوسط �انخفاض �تبطئ �أن �يمكن �ال�� �الثابت،املضادة" �املال �عناصر�رأس �رخص �مثل �الر�ح، أو��معدل

�ستغالل�املكثف�للعمالة،�أو�التجارة�ا��ارجية.�لكنھ�توقع�مع�ذلك�أن�نمط��نتاج�الرأسما���سي��ار��س�ب�

"تناقضاتھ�الداخلية".�إن�ال��اجع����معدل�الر�ح�والتحول�امل��ايد�للعمال�والطبقة�الوسطى����أعقاب��زمات�

�ر�ود �إ��
ً
�آجال �أم

ً
�عاجال �يؤدي، �أن �شأنھ �من �الثورة��الدور�ة

ً
�وأخ��ا �امل�شدد، �الطبقي �س�ثمار�والصراع

�ش��اكية.�من�املعروف�أنھ�خالل�القرن�العشر�ن،�تصرفت�أحزاب�شيوعية�مختلفة�وأحزاب�أخرى�كما�لو�

)� �لوكسمبورغ �روزا �سيما �وال �املاركسي�ن، �الكتاب �من �عدد �حاول �تحققت. �قد �ماركس �ت�بؤات  Rosaأن

Luxemburg)� (1870-1919)� ��يلفردينغ �ورودولف (Rudolf Hilferding)� �وتوسيع�1877-1941) �تحديث ،(

�إ��� �الر�ح �معدل �ميل �"لقانون �ماركس �بناء �يبدو�أن �عام، �مرور�مائة ��عد �ملاركس. �الك�� ��قتصاد نظر�ة

  �نخفاض"�خاطئ�أو�أن�"العوامل�املضادة"�قو�ة�للغاية.
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�قوان�ن� �عن �البحث ��� �املحدث �والكالسي�ي �الكالسي�ي �الفكر��قتصادي �خصائص �إحدى تتمثل

�ست�تا��،�التفك������النماذج�ال���ومبادئ�عاملية�للسلوك��قتصادي.�خاصية�أخرى����استخدام��سلوب�

�املتصور.� ��قتصادي �جو�ره �إ�� �املعقد �الواقع �اخ��ال �أجل �من �والتار�خية �املؤسسية �التفاصيل تتجا�ل

السمة�الثالثة����الن���النووي�الذي�يتم�من�خاللھ�تفس����نتاج�الك���ع���أنھ�الن�يجة�املفيدة�للمعامالت�

  راد�امل�تم�ن�بأنفس�م�تماًما.ال���تبدو�فوضو�ة�ب�ن��ف

��ذا� �مع �نقدي ��ش�ل �مختلفة �أصول �من ��قتصاديون �تفاعل �عشر، �التاسع �القرن �أوائل منذ

الثالوث،�ب��ة�أن�القوان�ن�واملبادئ��قتصادية�للمذا�ب�الكالسيكية�(واملحدثة)�تنطبق����أحسن��حوال،�

��أن�تلك�املذا�ب�تف��ض�أطًرا�مؤسسية�قد�تتوافق����ظل�ظروف�تار�خية�محددة.�وقد�أشار��ؤالء�النقاد�إ�

�تم�تطو�ر��ذا�املنطق�"ال�س��"��ش�ل�أك���وضوًحا�من� مع�مرحلة�معينة����تطور��عض�الدول�دون�غ���ا.

قبل�املدارس�التار�خية����القرن�التاسع�عشر����أملانيا�واملؤسسية��مر�كية����أوائل�القرن�العشر�ن.�أسس�

�املجم ����جد�ت�محتدمة�حول�أعضاء��لتا �وانخرطوا �بتحر�ر�املجالت�املؤثرة �م�مة،�وقاموا وعت�ن�جمعيات

�والواليات� �أملانيا �ع�� �مقصورة �واملؤسسية ��ف�ار�التار�خية �تكن �لم �س��ى، �كما �لكن �واملعاي��. �ساليب

ة�(واملحدثة)�حاسمة؛�املتحدة.�عالوة�ع���ذلك،�لم�تكن�العالقة�ب�ن�املقار�ات�ال�س�ية�واملذا�ب�الكالسيكي

  �ان��ناك��عض�التلقيح�املتبادل.

 الرواد

�أوائل� ��� ��ملا�ي، �القانون �دراسة ��� �حركة ��ش���إ�� �التار�خية �املدرسة ��سمية �فإن �بدء، �ذي بادئ

القرن�التاسع�عشر.�رفض�أعضاؤ�ا�مف�وم�القانون�الطبي���وشددوا�ع���تراث�القانون�الوط���كتعب���عن�

)� �الشعب �التفك���Volksgeistإرادة ��� �نظ��ه ��مة �عن �روما���� �مف�وم �نحو �التحول �وجد �ما �سرعان .(

  �قتصادي.

 ال�ام��اليون�والذاتيون�والروما�سيون  -1

�الطر�ق� �ال�ام��الي�ن، �باسم �أيًضا �واملعروف �عشر، �الثامن �القرن ��� ��ملا�ي �التجاري �املذ�ب م�د

�ا �دور �ع�� �التأكيد �خالل �من �التار�خية �من�للمدرسة �العديد �أصبحت �أسا���. �اقتصادي �كموضوع لدولة

محور�ا�تمام�الكتاب��-مثل�املالية�العامة�و�دارة�،�والنمو�الس�ا�ي��-القضايا�املركز�ة�ألعمال�ال�ام��الي�ن�

  التار�خي�ن����أواخر�القرن�التاسع�عشر.



نماثالالفصل� الفكر��قتصادي����املدارس�التار�خية�واملؤسسية  

 

 

110 

��ايدل� �ال��وف�سور �وال�سيما ��ملان، �الذاتيون ��م �الرواد �من �أخرى �راو�(مجموعة  �Heidelbergغ

Rauاعتمد�العديد�من�املؤرخ�ن��ملان�،�وال�سيما�نايز��.(Kniesو�واغ����Wagnerكتابا��م�ع���كتاب�����،Rau��

 وما��عد�ا).�ي��دد�صدى�عنوان�كتاب�راو����مؤلف�مينجر،�وتأثرت�1841مبادئ��قتصاد�(الطبعة�الرا�عة،�

�املدرسة��عاليم�خالل�من�املحدث�ن�الكالسيكي�ن�النمساو��ن����والعرض�والطلب�املنفعة�عن�مفا�يمھ

  .ا��ا����قتصاد�لف�م�التار����البحث�أ�مية�ع���أيًضا�Rauراو��أكد.��قدم�التار�خية

�املبتذلة�املادية"�رفضوا�الذين�الكتاب�من�مجموعة�الروما�سيون ��قتصاديون ��ان �والعقالنية"

�يجب�أنھ�واق��حوا.�البد�ي�العمل�حيث�من�للقيمة�الك���تقدير�ا�سيما�وال�الكالسي�ي،�السيا����لالقتصاد

 
ً
��خالقية�املسا�مة"�حيث�من�القيمة�تحديد�ذلك�من�بدال �السيا����الكيان�،"الدولة�ج�از"����للمواطن"

����عشر�التاسع�القرن �أوائل����ان�شرت�ال���الك��ى �الروما�سية�ا��ركة�من�جزًءا��قتصاديون ��ان.�لألمة

�توماس�حيث�بر�طانيا،�إ���املثال�س�يل�ع���-�أخرى �بلدان�إ���وان�شرت��ملانية،�والفلسفة�والفنون ��دب

�1881- 1795(��اراليل �1900-1819(�روسك�ن�وجون ) �بارز�ن�ممثل�ن��انوا) �رد�أ��ا�ع���ا��ركة�ف�م�يمكن.

�والتجزئة�ال��يطانية،�والتجار�ة�الصناعية�وال�يمنة�النابليونية،�وا��يوش�الفر�����التنو�ر�ضد�فعل

  .الصغ��ة�الدول �من�العديد�إ���الوقت�ذلك����مقسمة��انت�ال���ألملانيا،�السياسية

�Adam Müller(�)1779-1829مولر�(�آدم�النمساوي �الدبلوما�����ان �التقليد����الكتاب�أبرز �أحد)

�الروما���� �التدم��ية�القوة�وأدان�الدمو�ة�غ���تجر�داتھ��س�ب�والكالسي�ي�الف��يوقراطي�التفك���انتقد.

�والصناعية�التجار�ة�للمنافسة �و�س�بدادي�ال�شكي���النظام�إ���والعودة�للمجتمع�شمولية�بنظرة�وطالب.

�الوسطى�العصور ����موجوًدا��ان�كما�للدولة �التأث����عض�مارست�لك��ا��ن،�غر�بة�مولر�أف�ار�تبدو�قد.

 .والعشر�ن�عشر�التاسع�القرن�ن����التص�يع�ومعاداة��قتصادية�القومية�حر�ات�مختلف�ع��

 Friedrich Listل�ست��فر�در�ك -1-1

�جنوب����صغ��ة�دولة�و���فورتمب��غ،�والية����عمل�مكتب�كموظف�بدأ)�List�)1789-1846ل�ست�

ن�أملانيا، �الب��وقراطية�ضد�التمرد�حاول .�Tübingenتو�نغن��جامعة����العامة��دارة����أستاذ�منصب����وُعِ�ّ

�إقالتھ�فتمت�أملانيا،�داخل�التجار�ة�وا��واجز �عليھ�ُحكم�الوالية،�ح�ومة�مع�ال��اعات�من�مز�د��عد.

ج���بال��ن
ُ
�إ���ليعود�-�ا��ديدية�والسكك�التعدين�مجال����عمل�حيث�املتحدة،�الواليات�إ���ال��رة�ع���وأ

�أمر��ي�كقنصل�سنوات�بضع��عد�أملانيا �داخل�ا��ديدية�السكك�وشب�ات�ا��رة�التجارة�Listل�ست���شر.

�الوليدة�صناعا��ا���ماية�ا��ارجية�التعليمية�والتعر�فات�أملانيا �ما���بفشل�مأساوي ��ش�ل�حياتھ�ان��ت.

  .التنمية�اقتصاديات����ورائًدا�أملانيا�لتوحيد�سلًفا�باعتباره�وفاتھ��عد�بھ�ال��حيب�تم�لكن�وسيا���،
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��Das nationale System der Politischen Oekonomieالرئ�����عملھ��Listل�ست��شر�،�1841عام���

�السيا���)�لالقتصاد�الوط���(النظام �املذ�ور ��Volkswirtschaftslehreمع�جنب�إ���جنًبا. �أعاله�(�قتصاد)

�الوط����قتصاد"�باسم�التخصص��سمية�إعادة����مؤثًرا�الكتاب��ذا��ان�،RAUلراو� �مصط���و�و�-"

�التباع�ا�سميث،�سيما�وال�الكالسيكية،�املدرسة��Listل�ست�انتقد.�مختلفة�لغات�����ن��ستخدم�لالقتصاد

�التقسيم�من�جميًعا��ستفيدون �الذين�لألفراد�جمعيات�مجرد����الدول �حيث�ساذجة،�عاملية�نظر�وج�ة

�ا��رة�والتجارة�للعمل�السل�� �القوى �ألن�دراس��ا،�يجب�ال���الصلة�ذات�املوضوعات�����مم�الواقع،���.

�ال�ذلك،�ومع.�العمل�تقسيم�تأث��ات�مثل��قل�ع���قو�ة�الوط���املستوى �ع���الصناعات�التحاد��نتاجية

�التنمية�من�معينة�مراحل����إال�ا��رة�التجارة�من�الوطنية�الصناعات��ستفيد �يمكن�ال�أخرى،�مراحل���.

�ا��مركية�التعر�فات�خالل�من�الناشئة�صناعا��ا�حماية�أو�ا��رب�شن�خالل�من�إال�تقدًما�تحرز �أن�للدول 

  .�خرى �القيود�أو

 ��قتصادية�للتنمية�املرحلة�نظر�ات�تكن�لم
ً
؛�مف�وما

ً
�خام����ة�وضع�سميث�ح���جديدا �ولكن.

�املوارد�لد��ا��ان�إذا�أمة،��ل�إن�وقال.�التنمية�لسياسة�كقاعدة�املرحلة�نظر�ات�أشاع�الذي��و��Listل�ست

�عالية�الزراعة�إ����سماك�وصيد�الصيد�من�ت��اوح�مراحل،�بخمس�املرور�إ���تميل�املحتملة،�املناسبة

�Listل�ست��انتقد".�املنتجة�للقوى �التدر�����ستخدام"��و�للتطور ��عر�فھ��ان.�والتجارة�والتص�يع��نتاجية

�ودرجة�والفن،�والعلم��جتما���النظام�وشمل�املال،�ورأس�و�رض�للعمل�القوى �لتلك�الكالسي�ي��خ��ال

  .املعنية�الدولة����ا��ر�ة

�ا��رة�التجارة�من�الدول �جميع�س�ستفيد�التنمية،�مراحل�أع����� �تحرز �ال�الدول �فإن�ذلك،�ومع.

�للدول �التار�خية�ا��الفة�Listل�ست��كتاب�من��ول �ا��زء�و��ناول �وأتباع،�قادة��ناك.�واحد�وقت����تقدما

�محتمل�كقائد��مر�كية�املتحدة�الواليات�إ���الوسطى�العصور �����يطالية�املدن�جم�ور�ات�من-�الرائدة

�للمستقبل .� �ل�ست ��سلع�ا�العالم�بقية�أغرقت�حيث�عصره،����الرائدة�الدولة�بأ��ا�إنجل��ا�Listوصف

�من�وغ���ا�الذرى �قوان�ن��انت�،�1841عام�بحلول (�الواردات�من�ا��اصة�بحماي��ا��حتفاظ�مع�املصنعة

�مع�التجارة����ا��مركية�التعر�فات�أملانيا����الصغ��ة�الواليات�استخدمت).�سار�ة�تزال�ال�التجار�ة�ا��واجز

�املتقدمة�املنتجات�شراء����ترغب��انت�حيث�إنجل��ا�مع�التجارة����ل�س�ولكن�البعض،��عض�ا �وج�ة�من.

�أملانيا����املنتجة�القوى �إطالق�إعاقة�إ����ذا�أدى�،�Listل�ست�نظر �اتحاًدا��ملانية�الواليات�ش�لت�إذا.

�لصناعا��ا�يمكن�املش��كة،�ا��ارجية�التعر�فات�من�نظام�إ�شاء�أثناء�الداخلية�التعر�فات�إللغاء�جمركًيا،

�املحلية�التجارة����الت�لفة�مزايا�من��ستفادة�الوليدة �يمك��م�حيث�مرحلة،�أع���إ���ال��اية����سيصلون .

  .ا��رة�التجارة�بفوائد��ستمتاع�أيًضا�ألملانيا�و�مكن��نجل���املصنع�ن�مع�التنافس
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�والروما�سية،�والتجار�ة�الكالسيكية�املفا�يم�استخدم�ألنھ�نمط�(مدرسة)�أي�Listل�ست��يناسب�ال

�التار�خ- �أجزاء�أر�عة�إ���نموذجية�بطر�قة�كتابھ�تقسيم�تم.�املدارس��ذه���ميع��ساسية��ف�ار�رفض�ب�نما

�للدول �التجارة�اس��اتيجيات(�والسياسة)�نقدي�منظور �من�الفكر�تار�خ(�و�نظمة�،)بھ�ا��اصة(�والنظر�ة�،

��ر�عة��جزاء�جميع�����ذه�النظر�وج�ات�مزج�فقد�ذلك�ومع�-)املختلفة �الطو�لة���تھ�جو�ر��ان.

�جميع�ت�ون �وعندما��قتصادية�للتنمية�البدائية�املراحل����إال�يتم�ال�ا��رة�التجارة�مبدأ�أن��و�واملتعرجة

�مرحلة�أع���حققت�قد�الدول  �ا��رة�التجارة���عل�ا��مائية�من�بد�ال�املثالية،�ال��ائية�ا��الة��ذه�قبل.

�املتأخر�ن�للوافدين�الطبي���ا��ق"�إنھ�ممكنة؛ ��ألف�ار��ان�سابًقا،�ذكرنا�كما". ����قوي �تأث���Listل�ست

  .التنمية�سياسة�لنظر�ات�الالحقة�التطورات

 التار�خية�املدارس -2

�واملدارس�الفر�سية،��نجل��ية،:��قتصادي�التفك������تار�خية�مدارس�خمس�عن�يقل�ال�ما��ناك

�حًقا�مدرسة�م��م�أي�يكن�لم��صغر،��ملانية�التار�خية�املدرسة�عن�النظر�بصرف.�و�حدث��قدم��ملانية

�عن�التعب���تم.�املش��كة��ف�ار��عض�جميًعا�لد��م�لكن�معلنة،�وعضو�ة�موحدة�عقيدة�تحمل�أ��ا�بمع��

  .��ا�بدأنا�ال����ملانية،�التار�خية�املدارس�أعمال����وا����ش�ل��ف�ار��ذه

  أملانيا�����قدم�التار�خية�املدرسة�-2-1

- �Bruno Hildebrand�)1812يلدبراند��برونو�بأسماء���ادي����قتصاد����التار�����خ��اق�يرتبط

�1821–1898(�Karl Kniesنايز��و�ارل �،)1817–1894(�Wilhelm Roscherروشر��و�ل�لم�،)1878 �ثالثة-)

�روشر�مخطط�قدم).��قدم(�التار�خية�للمدرسة�املؤسس�ن��باء�عام��ش�ل��عت��ون�أملان�جامعي�ن�أساتذة

�التار����للمن���وفًقا"�جوتنجن�جامعة����عقد�ا�ال����قتصادية�للمحاضرات �ملحاضرات�كتاب�(مخطط"

  .البداية�كنقطة��1843التار���)،�سنة�املن���وفق�الدولة�اقتصاد�عن

�روشر�كتابھ،�مقدمة��� �إ�����دف��ان�ال���التار�خية�للطر�قة��ر�عة�املبادئ��Roscherذكر

�املستقبلية��بحاث�و���محاضراتھ����استخدام�ا .،
ً
�ل�س��قتصادي�للتفك���ا��قيقي�ال�دف�إن�قال�أوال

�التفك���ب�ن�ا��مع�الضروري �من�ل�ذا�املختلفة؛�للدول ��قتصادية�التنمية�ف�م�ولكن�،"�مم�ثروة"��عظيم

�والفنون �السياسية�والعلوم�القانون �مثل��خرى،�والتخصصات��قتصادي �من��مة�تت�ون �ال�ثانًيا،.

.�املختلفة�الثقافية�مراحل�ا����دراستھ�يجب�الذي�ماض��ا�من�أيًضا�تت�ون �بل�فحسب،"�حالًيا��حياء�أفراد�ا"

ا،
ً
�الظوا�ر�من�كب��ة�كتلة����- "التوازي "�بـ��س���ما-��ساسية��نتظامات�تحديد�مش�لة�تتطلب�ثالث

�جيدة�املرصودة�املؤسسات�أن�باست�تاج�التار�خية�الطر�قة��سمح�ال�را�ًعا،.�مقارنة�تجر��ية�طر�قة�استخدام
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�ف��ا�تظ�ر�ال���السياقات�وصف�خالل�من�ال��ا�ي�وتقادم�ا�وظائف�ا�ف�م��عزز �لك��ا�النحو،��ذا�ع���س�ئة�أو

��عيًدا�طر�قتھ�صر�ح��ش�ل�روشر�وضع.��عد�فيما�الزمن�عليھ�ش�ئا�عفا�تصبح�ثم�مرة�ألول �املؤسسات��ذه

��قتصاد"�نتائج�بامتنان��ستخدم�ألنھ��خ��،�مع�يتعارض"�أنھ�ير�لم�أنھ�من�الرغم�ع���ر��اردو،�أسلوب�عن

  .الر��اردي�السيا���

 �جام��،�ألستاذ��س�ًيا�ال�ادئة�ا��ياة�روشر�قاد�ب�نما
ً
�حياة��انت�الي���غ،����ثم�جوتنجن،����أوال

� ���Hildebrandيلدبراند �اضطراًبا�أك���Kniesونايز �الثورة�و�عد�قبل�سياسًيا�ناشط�ن�كال�ما��ان.

�ل�ما�السماح�قبل�السو�سري �املنفى����الوقت��عض�لقضاء�كال�ما�واضطر�،�1848عام�الديمقراطية

�تأكيد�ما،�س�ب�وكن�س�ل�يلدبراند�السياسية��رتباطات�تفسر�قد.��ملانية���اديمية��وساط�إ���بالعودة

  .�قتصادي�للتفك���والتجر��ية�السياسية�ا��وانب�ع���روشر،�من�أك���ح��

�سنة�ا��اضر�����قتصاد�عن�كتابھ��� �املرحلة�نظر�ة�بتدر�س��يلدبراند�قام�،�1848واملستقبل،

�السابقة��صدارات�عن�تختلف�ال����قتصادية�للتنمية �تحول �أنھ�ع���التار�خ�ف�م�يجب�ل�لدبراند،�وفًقا.

 �نقدية�اقتصادات�إ���البدائية�التبادل�اقتصادات
ً
�بإنتاجية��خ��ة��ذه�وتتم��.�ائتمانية�اقتصادات�إ���وأخ��ا

�العمال�رفا�ية�أجل�من�اجتماعية�وسياسات�متبادلة�وثقة�عالية �املال�عن�كب��ة�مجلدات�ثالثة�نايز�كتب.

��عتقد�لم�لكنھ�،)1879،�جزء�ثا�ي�1876جزء�أول���Der Creditئتمان��،Das Geld�1873املال�(�و�ئتمان

���.��خرى �املعدنية�النقود�احتياطيات�أو�الذ�ب�ع����عتماد�دون ��عمل�أن�يمكن��ئتمان�اقتصادات�أن

��قتصاد�بيانھ  Die politische Ökonomie vom-التار�خية�الطر�قة�نظر�وج�ة�من�السيا����املبكر:

Standpunkte der geschichtlichen Methode،�1853-حماسة�أك����ش�ل�التار�خية�الطر�قة�نايز�اعتنق��

 �و�يلدبراند،�روشر�من
ً
�تار�خًيا�للناس��قتصادية�ا��ياة�يصف�أن�يجب�السيا�����قتصاد�أن�مؤكدا

�أخال���أساس�ع���و�حلل�ا �العمل�وخاصة�التجر����للعمل�كث�ً�ا�مؤ�دين��يلدبراند�و�نايز�من��ل��ان.

  .إحصائية�م�اتب�إ�شاء����وساعدوا�ومساعد،�مستقل�كعلم��حصاء�عن�كتبوا.��حصا�ي

��قتصادي�بالتفك����قدم�التار�خية�املدرسة�عالقة�حول �باملالحظة�جديران�ش�ئان��ناك

�ا��ديد�والكالسي�ي�الكالسي�ي �السيا�����قتصاد�تجاه�وكن�س�و�يلدبراند�لروشر�الغامض�املوقف:

�املحدث�الكالسي�ي�النمساوي �التفك���ع���الت�و����وتأث���م�الكالسي�ي، �طر�ق��م�الثالثة�املؤرخون �قدم.

�ع���الثناء�من�الكث���أيًضا�نالوا�لك��م.�ور��اردو�سميث�استخدم�ا�ال��"�املجردة"�و�ساليب�ل�����كنقد

�ا��اصة�مباد��م�ي�بعوا�لم�أعمال�م�معظم�و���الكالسيكي�ن،�الكتاب �و�ساليب�الطرق �استخدموا.

 �ل�����الكالسيكية
ً
 ونايز� �Roscherطور�روشر.�تصوروه�الذي�التخصصات�ومتعدد�التار����الن���من�بدال

Kniesاسم�عل��ا�يطلق�أن�يمكن�ال���للقيمة�الذاتية�للنظر�ات�أخرى �ومفا�يم�ا��دية�املنفعة�مفا�يم�
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��قل�ع���اثنان��ان".�ا��دية�الثورة"�لـ�املركز�ة�العناصر�توقع�أي�،"protoneoclassicalال��وتونيوكالسي�ي�"

����نايز�طالب�من�الواقع����وفايزر،�بافرك�بو�م�النمساو�ة،�ا��ديدة�الكالسيكية����البارزة�ال��صيات�من

�املدرسة�دخلت�ح�ن����،"النمساوي ��قتصاد"�لـ�الطر�ق��قدم�التار�خية�املدرسة�م�دت.��ايدل��غ�جامعة

��انوا�أ��م�يف�مون �بدأوا��ؤالء�أن�لدرجة�النمساو��ن�الكالسيكي�ن�املحدث�ن�مع�صراع�����حدث�التار�خية

  .��م�خاصة�مدرسة

 أملانيا�����حدث�التار�خية�املدرسة�-2-2

��حدث��ملانية�التار�خية�املدرسة�إ���ي�تمون �الذين��قتصادي�ن�تحديد�الس�ل�من�ل�س ��شمل.

�للمال�الدولة�نظر�ة"�مروج�الكث��ين،�ب�ن�من�لألسماء،�املعتادة�القوائم �(�فر�در�ش�جورج"  Georgكناب

Friedrich Knapp(�)1842-1926(،لوجو��جتما���واملص����)� �،)Lujo Brentano(�)1844 -1931بر��تانو

�(�ف��نر��جتماع�وعالم �Werner Sombart(�)1863-1941سومبارت - Max Weber(�)1864في���(�وماكس)

1920� شمولر��فون �غوستاف��و��صغر�التار�خية�املدرسة�رئ�س�أن����شك��ناك�ل�س�ذلك،�ومع).

)Gustav von Schmoller(�)1838-1917(،و�عمال�املجالت�من�للعديد��نتاج�غز�ر�ومحرر ��اتب�و�و��

�عامة�اقتصادية�قوان�ن�وجود�شمول���نفى.�برل�ن�جامعة�كأستاذ����عديدة�ام��ن�لعقود�والذي�املوسوعية،

��حوال�أحسن����يمك��م،��قتصادي�ن�أن�ب��ة�التار�خية،�للمدارس�آخر�ممثل�أي�من�أك���قاطع��ش�ل

�العامة�و�دارة��قتصادية�للظوا�ر�التفصيلية�التار�خية�التحقيقات����املتكررة��نماط��عض�ع���العثور 

�تلفةمخ�عصور �����جتماعية�والسياسة �أيًضا�رفض�بل�فحسب،�الكالسيكية�املذا�ب�شمول���يرفض�لم.

�دروًسا�يحمل�التار�خ�أن�ع���وشدد.�القديمة�التار�خية�للمدرسة"�املحايد�املوقف"و�ا��تمية�املرحلة�نظر�ات

�املنطق�عزل �يتجاوز �شامل�بن���دراستھ�تمت�إذا�فقط�ولكن�ا��الية،�و�جتماعية��قتصادية�للسياسة

��حداث�ملسار��قتصادي �1954(�شومبي���ع���كما. �عالم�الواقع����شمول����قتصادي��ان"�ذلك،�عن)

  ".�خ���للمصط����وسع�باملع���تار����تفك���ذي�اجتماع

��س���الوقت،�ذلك����أخرى �بارزة�حركة�مع��ملانية�التار�خية�املدرسة�تداخلت�شمول��،���صية���

"� �(�ش��اكيون ��اديميون "Kathedersozialisten� �من�للنضال�العام�باملع���اش��اكي�ن�ي�ونوا�لم��ؤالء).

������اديميون��ش��اكيون ��ان�ذلك�من�العكس�ع���الدخل؛�وتوز�ع��نتاج�ع���املجتمعية�السيطرة�أجل

�ذلك،�ومع.��جتماعية�للثورة��خرى �و�ف�ار�املاركسية�عارضوا�محافظ�ن�برملاني�ن�وأعضاء�أساتذة�الغالب

��عض��عميم�ع���عملت�وال���ما�شس��،�بمدرسة��س���ملا�اللي��الية����التدخل�عدم�أيًضا�رفضوا�فقد

�حاجة���اديميون��ش��اكيون �رأى.�أخرى �وأماكن�وأملانيا�إنجل��ا����الكالسي�ي�السيا�����قتصاد�مذا�ب
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�والبطالة�للفقر��جتماعية�املشا�ل�أي�،"العمل�مسألة"�مع�التعامل�أجل�من��جتماعية�للسياسة�م��ة

  .عصر�م����التص�يع�عملية�����شأت�ال���السياسية�و�ضطرابات

.�الكث��ين�مؤ�دي�أبرز �من)�Adolph Wagner(�)1835-1917فاغ���(�أدولف�برل�ن����ال��وفسور ��ان

�اق��ح�الذي�شمولر�عكس�ع���،�و�جتماعية��قتصادية�السياسة�من�ومن��ية�شاملة�بمجموعة�أو���

�قانونھ"�فاغ���صاغ��قتصادية،�للقوان�ن�العام�شمول���رفض�عن�النظر��غض.�و�راغماتية�انتقائية�تداب��

�يتعلق.��جما���املح���الناتج�من�ك�سبة�للنمو�العام��نفاق�اتجاه�حول �مالحظاتھ�من"�العام��نفاق�لز�ادة

�مجاالت�ثالثة����ا���ومي�بالتدخل�فاغ���قانون  �املعاشات�وخطط�الص��،�التأم�ن�ع����نفاق�ز�ادة:

�وز�ادة�واملالية،�النقدية�السياسة������شطة�وتوسيع��جتماعية،�السياسة�أدوات�من�وغ���ا�التقاعدية

  .�صول �أنواع���ميع�العامة�امللكية

�(جمعية�الصلة�ذات�والدوائر�التار�خية�املدرسة�أعضاء�أسس�بكفاءة،�ألف�ار�م�ال��و�ج�أجل�من

��السياسة ��1873عام�����Verein für Socialpolitikجتماعية) )��عقد�تزال�وال(�ا��معية��ذه�عقدت.

�سالسل�من�كب�ً�ا�عدًدا�وأنتجت�والسياسي�ن،�واملمارس�ن���اديمي�ن�لالقتصادي�ن�منتظمة�اجتماعات

�����قتصادية�ل��معيات�نموذج�بمثابة�أصبحت�لقد.�لالقتصاد�الفرعية�املجاالت�من�العديد����امل�شورات

  .�مر�كية��قتصادية�للرابطة�بال�سبة�سيما�وال��خرى،�البلدان

�السياسة�جمعية�و�انت��قتصادي،�للتفك���املن��ية�املشكالت�ع����ملانية�التار�خية�املدارس�ركزت

�ا��الف�واملعاي��،��ساليب�حول �كب��ت�ن�ملعركت�ن�منتدى �جتماعية �طر�قة ونزاع���Methodenstreitو�ما

�القواعد ���Werturteilsstreitشأن �النمساو�ون �وال��ملان�التار�خيون ��عّرف�لم�إذا. �النيوكالسيكيون

�بالتأكيد�بدأوا�فقد�عشر،�التاسع�القرن �ثماني�يات�قبل�مدارس�أ��م�ع���أنفس�م�(الكالسيكيون�املحدثون)

�طرق �عن�بحثھ�مينجر��شر�عندما��ساليب�حول �املعركة��ذه�بدأت.�امل������سلوب�سياق����ذلك�فعل���

�دراسات�العلوم �ا��صوص�وجھ�ع���السيا����و�قتصاد��جتماعية�العلوم�من���حول ��جتماعية:

)Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der politischen Oekonomie 

insbesondere���(رأيھ����والذي�التار���،�البحث�ع���النظري �التحليل�أسبقية�ع���مينجر�شدد.��1883عام��

�فقط�مساعدة�وظيفة�لھ �للمدرسة��ستقرائية�الطر�قة�أن�الوا���من��ان�أنھ�ع���بالتأكيد�شمول���رد.

�ال���البالية�للتقاليد�العقيم��ست�تاج�من�بكث���أع����انت�ل��قائق،�دقيقة�دراسات�ع���القائمة�التار�خية،

�مينجر�مثل�ا �(الفكر�التار����أخطاء"�حول �تماًما�جد���كت�ب�مع�منجر�ورد. "1884� �ظل�ذلك،��عد).

�من�لعقود�استمرت��قتصادي�التفك�������ست�باط�مقابل��ستقراء�ع���املعركة�لكن�صامت�ن،�ا��صمان

�ع���فاج��،�فـ:.دائًما�وا��ة��مامية�ا��طوط�تكن�لم�ذلك،�ومع.�املناضل�ن�من�العديد�نفذ�ا�وال���الزمن،
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�معسكر�����خرى �النوا���جميع�من��ان�أنھ�من�الرغم�ع���امليثودية،����مينجر�إ���انحاز�املثال�س�يل

  .شمول��

�فر�ن����بدأت�،)القواعد�ع���املعركة(��Werturteilsstreitا��الفات،�من�الثانية�ا��ولة �اجتماعات

Verein�1909عام�� �وو���،�سومبارت�ودوائر�شمول���ع�د�����حدث�التار�خية�املدرسة��م�ا��صوم��ان.

�تلك����عضًوا�نفسھ�شومبي���اعتبار�يمكن"�(تار�خية�مدرسة�أصغر"�لقب)�1954(�شومبي���عل��ا�أطلق�وال��

شر�الذي�ال��م،��قتصادي�التحليل�تار�خ�اس�ند�املدرسة؛
ُ
�عام�مسا�متھ�إ���،�1954عام����وفاتھ��عد��

�مخطط�موسوعة����1914 �Grundriss der Sozialökonomik(��جتما����قتصاد�في��: �سومبارت�احتج).

�املدرسة�أعمال�تخللت�ال���القيمية�و�ح�ام�الوصف�ب�ن�ا��لط����و�ايدل��غ،�برل�ن�����ستاذان�وفي��،

�الشابة�التار�خية �العلمية،�املالحظة�من�اشتقاق�ا�يمكن�ال��خالقية�أو�السياسية�املعاي���بأن�في���جادل.

�العلمية��عمال�جميع�عن�صارم��ش�ل�إ�عاد�ا�يجب�و�التا�� ��قتصاد"�شمول���اعت���أخرى،�ناحية�من.

 .والعصر��مة�نخب�معاي���ع���حتما�يقوم"�سيا����-�أخال���علم"�أنھ�ع��"�الوط��

�ا��الف�من�الكث���أن�بدا��وان،�فوات��عد.�حاسم�غ����ش�ل�واملعاي����ساليب�حول �املعارك�ان��ت

�جو�ر�ول�س�ترك���مسألة��و ��ستقرا�ي��دراك�ب�ن�العالقة�-��ساسية�القضايا�أدت�ذلك،�ومع.

��جتماع�علم�مثل��خرى،�والتخصصات�البلدان����ا��دل�من�مز�د�إ���-املعاي���ودور �و�ست�تا��،

  .والفلسفة

 املدرسة�املؤسسية -3

��ملانية�التار�خية�باملدارس��شدة��مر�كية�املؤسسية�املدرسة�تأثرت �نجد:�آبا��ا�ومن. �املؤسس�ن

�(��ي�ر��شارد �Richard T. Ely(�)1854-1943إي�� �(�ر.أ.�وإدو�ن) -Edwin R.A. Seligman(�)1861سليجمان

 John Batesكالرك�(�بي�س�جون �املحدث�الكالسي�ي�ح��.��ايدل��غ����نايز�إشراف�تحت�درس�قد��ان�،)1939

Clark(لثورست�ن�مدرًسا�يصبح�أن�قبل��ناك،�الت�و��ية�سنواتھ�أم�����)فيبل�ن�Thorstein Veblen(�)1857-

�ش�رة�املؤسسي�ن�أك���،)1929 �كنموذج،��جتماعية�السياسة�جمعية��باستخدام. �إي���أسس��ملانية

�AEA(��مر�كية��قتصادية�ا��معية�وآخرون �(�1885عام���) ��قتصادية�واملجلة�السنو�ة�اجتماعا��ا�مع.

�JEP(��قتصادية�النظر�وج�ات�ومجلة�،)JEL(��قتصادي��دب�ومجلة�،)AER(��مر�كية �مجالت�وأر�ع)

�خاض)�العالم����تأث�ً�ا��قتصادي�ن�مجتمعات�أك����ن��AEAأصبحت��قتصاد،�من�خاصة�مجاالت��غطي

��ساليب�من�معارك�عدة�أيًضا��مر�كيون �املؤسسون  �����قتصادية��قسام�من�العديد�ع���سيطروا.
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 �إزاح��م�يتم�أن�قبل�العشر�ن،�القرن �أوائل����املتحدة�الواليات�جامعات
ً
��قتصادي�ن�قبل�من�تدر�جيا

  .العشر�ن�القرن �وأر�عي�يات�ثالثي�يات����والكي��ي�ن�املحدث�ن�الكالسيكي�ن

�املحدث�الكالسي�ي��خ��ال�نقد�إ��)�عام��ش�ل�التقليدية�واملؤسسية(��مر�كية�املؤسسية�اس�ندت

�املؤسسون،�حاول .�والتكنولوجيا�املس��لك�تفضيالت�تحدده�الذي�العقال�ي�للسلوك�منتجات�إ���للمؤسسات

 
ً
�وال���املؤسسات،�قبل�من��قتصادي�والسلوك�والتكنولوجيا��ذواق��شكيل�كيفية�شرح�ذلك�من�بدال

".��جتما���النظام"��ش�ل�ال���واملنظمات�والقواعد"�الفكر�عادات"�نظام�أ��ا�ع���واسع�نطاق�ع���عرفو�ا

  .�قتصاد�ع����جتماعية�للرقابة�كنظم�املؤسسات�تطور �بف�م�م�تم�ن��انوا�فقد�و�التا��،

 Thorstein Veblenفيبل�ن��ثورست�ن�-3-1

��اش��ر �ا��املة�الفئة�عن�بنظر�تھ�Veblenفيبل�ن �كالسيكيات�من�واحدة�و���،)1899(�امل��فة

��ان.�و�س�و�سن����فيبل�ن�ولد.�الساخرة�صفا��ا��س�ب�الفراغ����أوقات�بقراء��ا�املو����القليلة��قتصاد

�ال��و�ج�من��اجروا�الذين�املزارع�ن�من�والديھ �ودراسة�مختلفة�أمر�كية�جامعات����مطولة�دراسات��عد.

ا�أصبح�املالر�ا،�من��عافيھ�أثناء�ذاتية
ً
ا�تأسست�ال���شي�اغو�جامعة����السيا����لالقتصاد�أستاذ

ً
����حديث

��1892عام �اضطر�،�1906عام���.�سنوات�عشر�ملدة�السيا�����قتصاد�ملجلة�كمحرر �أيًضا�عمل�و�ناك.

�أنثو�ة"�يتضمن�أنھ�ُيزعم�والذي�التقليدي،�غ���حياتھ�وبأسل��س�ب�شي�اغو�ملغادرة �إ���فيبل�ن�انتقل".

�الزواج�نطاق�خارج�عالقات��س�ب�أخرى �مرة�،�1909عام����فصلھ�تم�حيث�ستانفورد،�جامعة ��انت.

�للبحوث�ا��ديدة�واملدرسة�واشنطن،�����مر�كية�الغذاء�وإدارة�م�سوري،�جامعة�����خرى �محطاتھ

ا�تأسست�ال����جتماعية
ً
 �نيو�ورك،����حديث

ً
ا�وأخ��ا

ً
  .�1929عام�تو���حيث�ستانفورد�من�بالقرب��وخ

�وصف�،)1904(��عمال�مشروع�عن�نظر�تھ����ذلك�من�وأك���بل�امل��فة،�الطبقة�عن�نظر�تھ���

�رأى�والنفسية،��ن��و�ولوجية�القراءات�ع���باالعتماد.�مستمر�تطور �عملية�بأ��ا��قتصادية�ا��ياة�فيبل�ن

�ناحية،�من�العاطل�والفضول �الوالدين،�وميل�الصنعة،�سيما�وال�،"الغرائز"�بصراعات�مدفوًعا�التطور 

�للتحس�ن�إم�اناتھ�تتحقق�ال�تقنًيا،�تقدًما�والفضول �الصنعة�عن�ي�تج.�أخرى �ناحية�من�و�ف��اس�واملحا�اة

�والروحانية�والسيطرة�للمضا�اة�القديمة�سماتال"��س�ب�بال�امل�و�جتما����قتصادي ����املؤسسات".

����عنھ�املع���ا��الة،�وتفك���ا��اصة�املصا���عن�والدفاع��ف��اس،�مع�التق���التقدم�تفاعل�ن�يجة

  ".الوا��ة�الفراغ�أوقات"�و"�الوا����س��الك"�و"�املالية�املحا�اة"�"عادات"

�املعارك����يكن�لم�وإن�الطبقي،�الصراع�خالل�من�التار�خ�ي�ش�ل�ماركس،�مثل�فيبل�ن�إ���بال�سبة

�العاملة�والطبقة�امل��فة�الطبقة�ب�ن�دائم�صراع�أنھ�ع���ولكن��نتاج،�وسائل�ع�� �فيبلن�ملف�وم�وفًقا.
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�رجال�ذلك����بما�- �املنتج�العمل�من�إعفاؤ�م�تم�الذين�أولئك�جميع�تضم�امل��فة�الطبقة�فإن�الطبقي،

�حًقا�ي�تجون �ال"�أل��م��عمال، ��غ��و��ا�ب�ساطة�ولك��م�سلًعا،" �و�امل�ندسون ��عت���أخرى،�ناحية�من.

�معظم( �العاملة�الطبقة�من�جزًءا�العلماء) �وغ���املنتج�العمل�ب�ن�بالتمي���لفيبل�ن�الطبقة�مف�وم�يذكرنا.

  .والكالسيكية�الف��يوقراطية�الكتابات����املنتج

��حوال�من�حال�بأي�اعتذارً�ا�للمؤسسات�فيبل�ن�تحليل�يكن�لم �علم����معتاد��و�كما�ي�ِن،�لم.

�العملية����الناشئة�للمشكالت�وظيفية�استجابات�باعتبار�ا�القائمة�املؤسسات�ع���ا��ا��،��قتصاد

 :ال�شر�ة،�فيقول �تقدم�حول �ما�حد�إ���م�شائمة�نظرة�فيبل�ن�لدى��ان�ذلك،�من�العكس�ع��.�التطور�ة

�التقدم� ��سمى �الذي �الب�ئة �مع �التكيف �تأخ����ذا �باستمرار�ع�� ��شياء، �طبيعة ��� �امل��فة، �الطبقة �عمل

�قانون� �أن �ح�ن �ف�و���يح"؛��� ��ان �"أيا �املأثور: �القول ��� �املم���للفصل �املوقف �ت��يص �يمكن �أو�التنمية. �جتما��

�ال�شر�ة، �املؤسسات �ع�� ��و�مطبق �كما �الطبي��، �مؤسسات���نتقاء �أن �"ال��ع�� �ف�و�خطأ. ��ان �"أيا �البد��ية: �عطي

اليوم�خاطئة�تماًما�ألغراض�ا��ياة�اليوم،�لك��ا�كذلك،�دائما�و���طبيعة��شياء،�خطأ�إ���حد�ما.�إ��ا�ن�يجة��عديل�غ���

تخدام�"الصواب"�و�مالئم�إ���حد�ما�ألساليب�املع�شة�مع�الوضع�الذي�ساد����مرحلة�ما�من�التطور�املا���.�.�.�يتم�اس

"ا��طأ"�بالطبع��نا�دون�نقل�أي�ا�ع�اس�ملا�يجب�أو�ال�يجب�أن�يكون.�يتم�تطبيق�ا�ب�ساطة�من�وج�ة�النظر�التطور�ة�

)،�و��دف�إ���تحديد�التوافق�أو�عدم�التوافق�مع�العملية�التطور�ة�الفعالة
ً
  .(عديمة�اللون�أخالقيا
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  الفكر��قتصادي�النيوكالسي�ي�(الكالسيكية�املحدثة)

�تار�خ �يرجع �ما �املم��ة��غالًبا �السمة �عشر. �التاسع �القرن �سبعي�يات �إ�� �املحدث �الكالسي�ي �خ��اق

� �ا��دية �للمفا�يم �استخدام�ا ��� �املحدثة �و�يرادات��-للكالسيكية �ا��دية �والت�لفة �ا��دية �املنفعة مثل

�لذلك�يفضل��عض�املؤلف�ن�مصط����-ا��دية� لتحديد�السلوك�الذي�يحرك�قوى�السوق�للعرض�والطلب.

�جيفونز�("ا �ستان�� �قدمھ �الذي �للن�� �(��Stanley Jevonsدية" �مينجر�1835-1882) �ما�شس���و�ارل �من (

)Carl Menger)� (1840-1921)� �والراس �وليون �في�نا �من (Léon Walras)� �وقت�1834-1910) ��� �لوزان �من (

� �الر�ع �نظر�ة �إ�� �أشار�النيوكالسيكيون �ا��دي، �للمبدأ �استخدام�م ��� �تقر�ًبا. �طور�ا�واحد �كما الكالسيكية

ر��اردو�(كما�رأينا�سابقا)،�ولكن�يبدو�أن�مصط���النيوكالسي�ي�نفسھ�قد�صيغ��عد�جيل�واحد�فقط،�و�ش���

� �استخدمھ �ا��دية. �من �أخرى �جوانب �إ�� �(Thorstein Veblenأساًسا �عام ��� �ملبادئ�1900) �مراجعة ��� ،

من�قبل�عالم��قتصاد�����ام��يدج،�ألفر�د�مارشال.�����)،�و�و�الكتاب�املدر�����ك���تأث�ً�ا�1890قتصاد�(

� �فيبل�ن ��قتصاد�Veblenرأي �مع �نفعية �قاعدة ��� ��ش��ك �ألنھ �محدثا، �كالسيكًيا �مارشال �اقتصاد ��ان ،

،�بدأ��قتصاديون�����غي���اسم�1900و��1870السيا����الكالسي�ي.�وتجدر��شارة�أيًضا�إ���أنھ�ب�ن�عامي�

)�أنھ�باملقارنة�1879يفونز����مقدمة�الطبعة�الثانية�من�كتابھ�"نظر�ة��قتصاد�السيا���"�(تخصص�م.�ذكر�ج

،�قام�بتغي���"�قتصاد�السيا���"�إ���"املصط���الوحيد�املناسب�أي��قتصاد"�1871مع�الطبعة��و���لعام�

  ���النص.

�ع ��ساعد �مصط��ات �ثالثة �الواقع ��� ��� �و�قتصاد �واملنفعة �ا��دية �ال�شابھ�إن �إظ�ار�أوجھ ��

�الكتاب� �حصر �ب�نما �املحدث. �والكالسي�ي �الكالسي�ي ��قتصادي �التفك�� �ب�ن �الرئ�سية و�ختالف

الكالسيكيون�استخدام�م�للمبدأ�ا��دي�إ���حد�كب������تفس���الر�ع�ع����رض�واملوارد��خرى�غ���القابلة�

تعميمھ�ع���مبدأ�عال���للسلوك��قتصادي�العقال�ي.�للتكرار،�قام��قتصاديون�الكالسيكيون�املحدثون�ب

�ورأس� �و�رض �(العمل ��نتاج ��� �مسا�ما��م �حيث �من ��قتصادي�ن ��عوان �الكالسيكيون �الكتاب صنف

�من� �ذلك �يصاحب �وما �الر�ح �عن �الرأسمالي�ن �ببحث �مدفوًعا �السلع، �عرض �ال��ك���ع�� �وضعوا �لقد املال).

�العا ��� �املال. �لرأس �ب�ن�تراكم �بالتمي���ال�سيط �الطبقية �التقسيمات �اس�بدال �تم �املحدث، �الكالسي�ي لم

الوحدات�املس��لكة�واملنتجة،�وال���توصف����الوقت�ا��اضر�باألسر�والشر�ات.�يحدد��عظيم�املنفعة�لألسر�

�عوامل �ب�ن �الشر�ات �تجمع �للشر�ات. ��نتاج �عوامل �توف���خدمات �نفسھ �الوقت �و�� �السلع، �ع�� �طل��م

�نتاج�وت�تج�السلع�و�عظم��ر�اح،�كما��و�ا��ال����العالم�الكالسي�ي.�لك��م��ن�يفعلون��ذا��خ���فقط�

�ع��� �ال��اية ��� �إنفاق�ا �يتم �ال�� �العوامل �دخل �مع �أو�بأخرى، �بطر�قة �الشر�ات �تمتلك �ال�� ��سر، ل��و�د

للنظام�ح���يتم�الوصول�إ���توازن�طو�ل�املدى�����س��الك.�لم��عد�ال��ك���ع���تراكم�رأس�املال�كقوة�توسع�



كية�املحدثة)الفكر��قتصادي�النيوكالسي�ي�(الكالسي عاسالتالفصل�   

 

 

121 

�إليھ� �سيصل �الذي �والطلب �العرض �واستقرار�توازن �تفرد �وجود، �إثبات �إ�� �تحو�لھ �تم �لقد �الثابتة. ا��الة

  �عوان��قتصاديون�����سواق�التنافسية����أي�وقت،�أو�باألحرى،����أي�وقت�من��وقات�ع����طالق.

��ف��اض ��انت �من�ر�ما �العديد �جعلت �ال�� ��سباب �أحد �الر�ح �و�عظيم �للمنفعة ��ساسية ات

�اعت��� �الطبيعة، �علماء �أساليب �التباع �بداية �كأداة. �الر�اضيات �استخدام �إ�� �يميلون �املحدث�ن الكالسيكي�ن

�أن� �الصلة �ذات �السمات �ومن �الف��ياء. �من �أخرى �أو�أجزاء �املي�اني�ا �مثل �دقيق �علم �تخصص�م �أن �عض�م

كالسيكي�ن�املحدث�ن،�أك���من�أسالف�م،�حاولوا�التمي���ب�ن�التحليل��قتصادي�والتوصيات�السياسية.��ل�ال

��قتصاد�السيا����إ����قتصاد��اسم�للتخصص،�موجود�بالفعل�����اب�جيفونز� �يفسر��نتقال�من �ذا

  ).1890)�ووا���تماًما����كتاب�مارشال�(1879(

قتصاد�الكالسي�ي�املحدث�يتعامل����الغالب�مع�مسائل��قتصاد�ا��ز�ي�،�الفرق��خر��و�أن�علم��

�الفكر�الكالسي�ي� �أعطى �ب�نما �السوق)، �الشركة، �(�سرة، �واحدة �اقتصادية �لوحدة �النموذ�� �السلوك أي

حليل�م�اًنا�أك���بروًزا�العتبارات��قتصاد�الك��.��عد�تخصيص�املوارد�حسب�أسعار�السوق�أمًرا�م�ًما����الت

الكالسي�ي�املحدث�وكذلك����التحليل�الكالسي�ي.�عندما�يتعلق��مر�بت�و�ن��سعار،��ناك�فرق�ب�ن�الفكر�

�باعتبار�ا� ��نتاج �ت�اليف �ع�� �الكالسيكي�ن ��قتصادي�ن �ركز�معظم �والفكر�الكالسي�ي. �املحدث الكالسي�ي

�يؤثر�ا �أن �يمكن ��قل. �ع�� �الطو�ل �املدى �ع�� ��سعار، �القص���تحدد �املدى �ع�� �أسعار�السوق �ع�� لطلب

�"�ذواق� �من �ل�ل ��ساسية �البيانات ��سعار�تحدد�ا �أن �املحدث�ن �الكالسيكيون ��قتصاديون �يرى فقط.

  والتكنولوجيا"،�أي�من�خالل�تفضيالت�املس��لك�وتقنيات��نتاج�املتاحة.

)�من�1947التحليل��قتصادي"�(�وصل��قتصاد�الكالسي�ي�املحدث�إ���ذروة�أخرى�مع�كتاب�"أسس

)،�ومع�أعمال�كين�ث�MIT)�من�مع�د�ماسا�شوس�س�للتكنولوجيا�(Paul Samuelsonقبل�بول�صامو�لسون�(

)� �Kenneth Arrowأرو �(مواليد (1921)� �دي��و �وج��ارد �ستانفورد �من (Gerard Debreu)� �من�1921-2004) (

).�ال�يزال�الن���الكالسي�ي�1954وال�سيما�ورق��م�املش��كة�حول�"وجود�توازن����اقتصاد�تناف���"�(�-شي�اغو�

املحدث�بمعناه�الواسع���يمن�ع���التحليل��قتصادي�العم��.����مجاالت�النظر�ة�العالية،�واجھ��قتصاد�

�� �نظر�ة �من �قو�ة �تحديات �املحدث ����الكالسي�ي ��خرى �ا��ديدة �والتطورات �السلو�ي �و�قتصاد لعاب

  العقود��خ��ة.

 �خ��اق�الكالسي�ي�املحدث -1

�عود�تار�خ��خ��اق����علم��قتصاد�الكالسي�ي�املحدث�إ���ال�شر�امل��امن�تقر�ًبا�لـ:�نظر�ة��قتصاد�

)،�وعناصر��قتصاد�الصا���Menger)�(1871،�مبادى��قتصاد�ملنجر�Jevons( (1871))السيا������يفو�س�(
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).�سوف�ن�بع��ذا�التوافق،�ع���الرغم�من�أنھ�ل�س�بدي��،�بالنظر�إ���أن�Walras)�(1874�،1877الراس�(فل

�ف�ار�ا��دية��انت�موجودة�لبعض�الوقت.�عالوة�ع���ذلك،�ظلت�ا��دية�لف��ة�طو�لة��امشية�إ���حد�ما����

ت�املتحدة،�حيث��انت�املدارس�التار�خية�و�ف�ار�املؤسسية����املسيطرة.�بلدان�مختلفة،�مثل�أملانيا�والواليا

� �أك���لـ �مساحة ��عطي �ي�� �ما ��Jevons�� ��Walrasو��Mengerونناقش �عن �بقدر�اختالف�ما ����Jevonsفقط

  ا��وانب�امل�مة.

 William Stanley Jevonsوليام�ستان���جيفونز� -1-1

لعائلة�ثر�ة����ليفر�ول.�ط���املرض�واملوت�ع���طفولتھ�وإفالس�شركة�العائلة��1835عام��ولد�جيفونز 

عندما��ان����الثالثة�عشرة�من�عمره.�درس�جيفونز�العلوم�الطبيعية����لندن�وعمل�لبضع�سنوات�ككيميا�ي�

� �عام ��� ��عود �أن �قبل �أس��اليا �ا���1859 �و�قتصاد �والفلسفة �املنطق �لدراسة �لندن �كتابھ�إ�� ��� لسيا���.

)� �السيا��� ��قتصاد �نظر�ة �����1871ك���ش�رة، �للر�اضيات �ال��و�ج �ع�� �جًدا �جيفونز�حر�ًصا ��ان ،(

  التحليل��قتصادي.�دعونا�نلقي�نظرة�ع������ھ:

من�الوا���أن�علم��قتصاد،�إذا�أر�د�لھ�أن�يكون�علًما�ع����طالق،�يجب�أن�يكون�علًما��"�يقول�جيفونز:

ر�اضًيا.�يوجد�الكث���من�التح���ضد�محاوالت�إدخال�أساليب�ولغة�الر�اضيات����أي�فرع�من�فروع�العلوم��خالقية.�

�املجال ��ش�ل �الف��يائية �العلوم �أن ��عتقدون ����اص �من �العديد �العلوم��يبدو�أن �وأن �الر�اضية، �للطر�قة املناسب

ال�أعرف�ماذا.�ومع�ذلك،�فإن�نظر��������قتصاد�ذات�طا�ع�ر�ا����بحت.�كال،�اعتقاًدا��-�خالقية�تتطلب�طر�قة�أخرى�

�منا�بأن�الكميات�ال���نتعامل�مع�ا�يجب�أن�تخضع�للتغ���املستمر،�فأنا�ال�أتردد����استخدام�الفرع�املناسب�من�العلوم

�تتكون�النظر�ة����تطبيق� الر�اضية،�ع���الرغم�من�أنھ�يأخذ�����عتبار�دون�خوف�الكميات�الصغ��ة��ش�ل�ال���ا�ي.

حساب�التفاضل�ع���املفا�يم�املألوفة�لل��وة�واملنفعة�والقيمة�والطلب�والعرض�ورأس�املال�والفائدة�والعمالة�وجميع�

�الع �إ�� �ت�تمي �ال�� ��خرى �الكمية �آخر�تقر�ًبا�املفا�يم �علم �ل�ل �ال�املة �النظر�ة �ألن �نظًرا �للصناعة. �اليومية مليات

�بدون� �حقيقية �اقتصادية �نظر�ة �ع�� �ا��صول �يمكننا �ال �لذلك �والت�امل، �التفاضل �حساب �استخدام تتضمن

  ."مساعد��ا

سؤال���عد��ذه�املقدمة�املن��ية،��ان�لدى�جيفونز�فصل�واحد�عن�اللذة�و�لم�وآخر�عن�املنفعة.�إنھ

)،�1832-1748أسا����"كيف�يمكن�تقدير�اللذة�و�لم�كمقادير".�أشار�جيفونز��نا�إ���النف���ج��ي���بي�ثام�(

الذي�جادل����أن�مقدار�اللذة�و�لم��عتمد،�من�ب�ن�أمور�أخرى،�ع���درجات�شدتھ�ومدتھ�و�قينھ�وقر�ھ.�

  خلص�جيفونز�إ��:

يان���ساب�التفاضل�والت�امل����علم��قتصاد.�إن�إشباع�رغباتنا�املتعة�و�لم��ما�بال�شك�ال�دفان��ساس"

و�عبارة�أخرى،��-لشراء�أك���قدر�مما��و�مرغوب�فيھ�ع���حساب�أقل�ما��و�غ���مرغوب�فيھ��-إ���أق����حد�بأقل�ج�د�
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ن�إ����شياء�لتحقيق�أق����قدر�من�املتعة،����مش�لة��قتصاد.�لكن�من�املالئم�تحو�ل�ان�با�نا����أسرع�وقت�ممك

  ."املادية�أو��فعال�ال������مصدر�امللذات�و�الم�لنا

�"استخدام� �واق��ح �املنفعة. �مف�وم �جيفونز�إ�� �توصل �و�لم، �مصادر�املتعة ��� �ال�� ��شياء بمناقشة

أو��مصط���املنفعة�لإلشارة�إ���ا��ودة�املجردة�حيث�يخدم�ال���ء�أغراضنا.�.�.�.��ل�ما�يمكن�أن�ي�تج�املتعة

يمنع��لم�قد�ي�ون�لھ�منفعة�'.�وفًقا���يفونز،�"يجب�اعتبار��م�انية�ُمقاسة�من�خالل،�أو�ح���متطابقة�

  بالفعل�مع،�إضافة�إ���سعادة�ال��ص".

�وال��� �املنفعة، �من �ال��ائية �جيفونز�الدرجة �عليھ �أطلق �وما �املنفعة �إجما�� �التمي���ب�ن �جًدا �امل�م من

،�س�نخفض�املنفعة�ا��دية����أي�فعل�اس��الك.���سم��ا����الوقت�ا��اضر 
ً
�أم�آجال

ً
املنفعة�ا��دية.�عاجال

ا�تناقص�املنفعة�ا��دية،�علق�جيفونز�ع���ما�أطلقناه����فصل�سابق�ع���معضلة�القيمة:
ً

  مناقش

الدرجة��خ��ة�من�املنفعة����تلك�الدالة�ال���يمكن�أن��عتمد�عل��ا�نظر�ة��قتصاد.�فشل��قتصاديون،��ش�ل�

عام،����التمي���ب�ن��ذه�الدالة�واملنفعة�ال�لية،�ومن��ذا��لتباس��شأ�الكث���من�ا����ة.�كث���من�السلع�ال������أك���

�ا�قليلة.�ال�يمكننا�أن��ع�ش�بدون�ماء،�ومع�ذلك����الظروف�العادية�ال�نضع�فائدة�لنا����موضع�تقدير�ونرغب�ف��ا�ولك�

�إ��� �تقر�ًبا �تنخفض �ال��ائية �فائدتھ �درجة �أن �لدرجة �الكث���منھ �نمتلك �ما �عادة �ألننا �ب�ساطة ��ذا؟ �ملاذا �قيمة. �أي لھ

حتاج�إ���اس��الك�أك���مما�لدينا.�دع�الصفر.�نحن�نتمتع،��ل�يوم،�بفائدة�ال���ائية�تقر�ًبا�للمياه،�ولكن��عد�ذلك�ال�ن

����أوقات�أخرى.
ً
 العرض�ينقصھ�ا��فاف،�وس�بدأ����الشعور�بالدرجات��ع���من�املنفعة،�ال���ال�نفكر�ف��ا�إال�قليال

�ال��� �التوازن �جيفونز�ظروف �است�تج �حيث ��سعار، �ونظر�ة �التبادل �نظر�ة �إ�� �املنفعة �نظر�ة تؤدي

�من�ذلك،��أصبحت�معروفة��ن.�بدأ
ً
بمناقشة�مف�وم�القيمة،�الذي�وجده�غامًضا�و�التا���غ���مناسب.�بدال

 فضل�مصط���معدل�التبادل�الذي،�مع�ذلك،�لم�يمنعھ�من�استخدام��لمة�القيمة�ب�ن�ا���ن�و�خر.

�أو�أك��� ���صان �بأنھ ف �ُ�عرَّ ا،
ً
�سوق ��ناك ��و�أن ��ول �محددة. �شروط �عدة �ع�� �التحليل �عتمد

�� �و�سب�يتعامالن �والطلب �العرض �بظروف ��املة �بمعرفة �السوق ��� �املتداولون �يتمتع �أو�أك��. �سلعت�ن �

  الصرف.�السلع�متجا�سة�وقابلة�للقسمة�بال�امل.�تمت�صياغة�الرسالة��ساسية�ع���النحو�التا��:

� ��ق��اح ��ذا ��� �لالقتصاد، �الرئ�سية �والنظر�ة �بأكمل�ا، �التبادل �لنظر�ة ���ر��ساس ��سبة��-يكمن ستكون

تبادل�أي�سلعت�ن����ال�سبة�املتبادلة�ملعدل�الدرجة�ال��ائية�للمنفعة�لكميات�السلع�املتاحة�لـ��س��الك��عد�اكتمال�

  التبادل.

�ذا��ع��،�ع���س�يل�املثال،�أنھ�إذا��انت��سبة�التبادل�عشرة�أرطال�من�الذرة�مقابل�رطل�واحد�من�

من�ال��م�البقري�بال�سبة�ل��ص����حالة�توازن�أك����عشر�مرات�من�ال��م�البقري،�فإن�فائدة�رطل�إضا���

إذا��انت�فائدة�رطل�إضا���من�ال��م�البقري،��-فائدة�رطل�إضا���من�الذرة.�إذا�لم�يتم�الوفاء�بالشرط��خ���
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فسي�ون�من�املفيد�لل��ص��-ع���س�يل�املثال،�أك���بخمس�مرات�فقط�من�فائدة�رطل�إضا���من�الذرة�

�البقري.�ا��ص �ال��م �من �واحد �رطل �مقابل �الذرة �من �أرطال �عشرة �التبادل �ب�سبة �الذرة �من �املز�د �ع�� ول

س�نخفض�املنفعة�ا��دية�للذرة�وس��داد�املنفعة�ا��دية�ل��وم�البقر��عد��ذا�التبادل.�س�ستمر�الفرد�الذي�

  عة�مساو�ة�ملعاملة��سبة�التبادل.يقوم�بتعظيم�املنفعة����التبادل�ح���ت�ون��سبة�الدرجة�ال��ائية�من�املنف

���م� �عن �ما �حد �إ�� �سعر�مستقل �ل�ا �املماثلة ��ثار�و�شياء �العمل. �قيمة �جيفونز�نظر�ة رفض

�أسعار� �ل�ا �وا��ديد، �والذرة �القطن �مثل �وا��اضر، �املا��� ��� �املنتجة �السلع �إنتاج�ا. ��� �املس�ثمرة العمالة

مدخالت�العمالة�ثابتة.�"ا��قيقة����أن�العمل�الذي�تم�إنفاقھ�متقلبة����ا��اضر�واملستقبل،�ح���لو��انت�

ل�س�لھ�أي�تأث���ع���القيمة�املستقبلية�ألي�منتج:�فقد�ذ�ب�وضاع�إ����بد.����التجارة�ما�م���،�م����إ���

 �بد؛�ونبدأ�دائًما����الوضوح�����ل���ظة،�با��كم�ع���قيم��شياء�من�منظور�املنفعة�املستقبلية�".

��ومع �موقف �فإن �املقطع��Jevonsذلك، ��ش���إليھ �قد �مما �العمل �قيمة �نظر�ة �عن ��عًدا �أقل ال��ا�ي

  أعاله:

ولكن�ع���الرغم�من�أن�العمل�ل�س�أبًدا�س�ب�القيمة،�إال�أنھ�����سبة�كب��ة�من�ا��االت��و�الظرف�املحدد،�

�ك �للمنفعة. �ال��ائية �الدرجة �ع�� �فقط �القيمة ��عتمد �التالية: �و�الطر�قة �املنفعة؟ �من �الدرجة ��غي����ذه �يمكننا �- يف

بإنفاق�اليد�العاملة�أك���أو�أقل�����-بامتالك�كمية�أك���أو�أقل�من�السلعة�لالس��الك.�وكيف�نحصل�عليھ�أك���أو�أقل؟�

ا��صول�ع���العرض.�وفًقا�ل�ذا�الرأي،��ناك�خطوتان�ب�ن�العمل�والقيمة.�يؤثر�العمل�ع���العرض�و�ؤثر�العرض�ع���

  .درجة�املنفعة�ال���تحكم�القيمة�أو��سبة�التبادل

� �ر�ط �العمل؟ �قيمة �يحدد �الذي �أن��Jevonsما �يجب �العمل �قيمة �أن �وأكد �و�خ��ة. ��و�� النقطة

�القول�أن�جيفونز�شدد� �باختصار،�يمكننا �من�خالل�قيمة�العمل. �بقيمة��نتاج تحدد�بقيمة�املنتج،�ول�س

 كن�العمل�و�نتاج�لم�يتم�إ�مال�ما�تماًما.ع���املنفعة����عملھ�النظري،�ل

 Carl Menger  �ارل�مينجر -1-2

� �عام ��� ���يفونز �السيا��� ��قتصاد �نظر�ة �كتابھ�1871ظ�رت �منجر ��شر �العام �نفس �و�� .

Grundsätzeالكالسيكية��� �للمدرسة �النمساو�ة �ال���ة �مؤسس �أصبح ���ذا �في�نا. ��� ��قتصاد) (مبادئ

�تص�يف�مينجر�ع���أنھ�كالسي�ي�محدث؛�لكنھ�سا�م� �ي��دد�ممثلو�املدرسة�النمساو�ة�ا��ديثة��� املحدثة.

  حقة.بوضوح����ظ�ور��قتصاد�الكالسي�ي�املحدث�من�خالل�إل�ام�كبار�املفكر�ن�����جيال�الال 

ب�نما�اعت���جيفونز�ووالراس�نفس��ما�مبتكر�ن�أو�ح���ثور��ن����الفكر��قتصادي،�لم�يد���مينجر�

 Karl Heinrichأنھ�أك���من�مص���للفكر��قتصادي��ملا�ي����القرن�التاسع�عشر.�وضع��ارل��اي���ش�راو�(
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Rau)� (1792-1870)� ����مان �دبليو�فون ��ي �وفر�در�ك (Friedrich B. W. von Hermann)� (1795-1868�(

�لقد�)�أسس�نظر�ةWilhelm�Roscher)�(1817 -1894وو�ل�لم�روشر�( �ال��ك���ع���ما��القيمة�الذاتية. وضعوا

يفكر�فيھ�الفرد�و�شعر�بھ،�واع��ضوا�ع���النظر�ة�الكالسيكية�لألسعار�القائمة�ع���ت�اليف��نتاج،�ومحاولة�

  إ�شاء�نظر�ة�سعر�موحدة�تنطبق�ع����ل�من�السلع��س��الكية�وعوامل��نتاج.

�دو  �ا��دية �عن �أف�اره �قدم �بقدر�ما �جيفونز�ووالراس �مينجر�عن �أو�رسوم�اختلف �ر�اضية �صيغ ن

بيانية.�ناقش��حتياجات�والرضا،�مو�ً�ا�املبدأ�ا��دي����جدول�تظ�ر�فيھ��رقام�املتناقصة�الرضا��ضا���

��ذا� ��ستخدم �لم �وإن �ا��دية، �املنفعة �تناقص �فرضية �طرح �و�كذا �املختلفة. �للسلع �ا��دية �الوحدات من

وم�آخر�وحدة�من�املال�يتم�إنفاق�ا�ع����ل�سلعة�بنفس�املصط��.�ا��د��ق����للرضا�الك���يتطلب�أن�تق

  املسا�مة����إجما���املنفعة.�ومع�ذلك،�لم�يكن�منجر�وا�ً�ا�جًدا��شأن��ذه�النقطة.

���� �التفك����قتصادي �تيارات �مختلف ��� �بارزة �م�انة �اك�س�ت �العناصر�ال�� �أيًضا �منجر�نجد عند

�قتصاد،�وقام�بتحليل�ال�ي�ل�الزم���لإلنتاج،�والذي�أصبح�وقت�الحق�فقط.�وشدد�ع���دور�املعلومات����

�السوق،� �عمليات �سيما �وال ��قتصادية، �اعت���مينجر�ا��ياة �املال. �لرأس �النمساو�ة �لتطو�ر�النظر�ة م�ًما

كظوا�ر�ال��سود�ف��ا�التوازن����الواقع.�ووصف��شكيل�السعر�بأنھ�صراع�ال�يتحقق�فيھ�سعر�السوق�الفر�د�

  ة)��ش�ل�طبي��.(املقاص

كتب�منجر�أيًضا�عن��سئلة�املن��ية،�وأصبح�أحد�املنافح�ن�الرئ�سي�ن����املن��ية�الش���ة،�ا��دل�

�عشر.� �التاسع �القرن �ثماني�يات ��� ��ملانية �اللغة �منطقة ��� �احتدم �الذي ��قتصادي �البحث �أساليب حول

�ع �البحت �تطو�ر��قتصاد �يركز�ع�� �أن �يجب �البحث �بأن ��قتصادية�وجادل �"القوان�ن �است�باط �طر�ق ن

الدقيقة"�من��ف��اضات�حول�السلوك�ال�شري�والبيانات�املحددة�مسبًقا.�وقفت�طر�قتھ��ست�تاجية�ع���

�التار�خية� �البيانات �أن �أكدت �وال�� �آنذاك، �امل�يمنة �التار�خية �للمدرسة ��ستقرائية �الطر�قة �من النقيض

  �نتظامات�املتكررة.�يجب�أن��ش�ل��ساس�للبحث�عن�

 Léon Walrasليون�والراس� -1-3

���� �مرت�ن �فشل �شاًبا، ��ان �عندما ��ص��. �بلده ��� �أ�ادي�� �منصب �ع�� �يحصل �لم �والراس الفر����

ا��صول�ع���القبول�����لية�الفنون�التطبيقية�املرموقة،�و�ان�لديھ�عدد�من�الوظائف�ك��في�ومحاسب�

.����لوزان�ومع�1892،�والذي�شغلھ�ح���عام�1870زان��سو�سرا����عام�قبل�أن�ُ�عرض�عليھ��ستاذية����لو 

����أوائل�القرن�العشر�ن،�استخدم�مصط���مدرسة�لوزان�لإلشارة�إ��� �كب�ً�ا. ذلك،�اك�سب�والراس�اح��اًما
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�)�والتحليل�الر�ا����للتوازن�العام�Vilfredo Pareto)�(1848-1923ل�من�والراس�وخليفتھ�فيلفر�دو�بار�تو�(

  الذي�دافعوا�عنھ.

� �والراس �جيفونز��Walrasاختلف �العام��Mengerومنجر��Jevonsعن �التوازن �فكرة �طور �أنھ بمع��

شر�أ�م�أعمال�
ُ
�� للعرض�والطلب����جميع��سواق�ال���يمكن�التقاط�ا�باستمرار�من�خالل�نظام�املعادالت.

شر�الحًقا�1877و�����1874عامي��من�كتابھ�(�قتصاد�الصا��)،����جزأين�Élémentsوالراس،�عناصر�
ُ
،�ثم��

���عدة�طبعات�منقحة.����نظام�املعادالت�ا��اص�بھ،�عا���والراس��سعار�والكميات�كمتغ��ات�داخلية،�أي�

كمتغ��ات�يتم�تحديد�قيم�ا�داخل�النظام.�تتضمن�نظر�تھ�معادالت�الطلب،�واملعادالت�ال���يتم�ف��ا��عي�ن�

ومعادالت�العرض���دمات�عوامل��نتاج،�ومعادالت�املعامالت�الفنية.����حالة�الت�اليف�مساو�ة�لألسعار،�

�أ��ا� �ع�� �السلع �إحدى �مع �التعامل �يتم �مس��لك. �ل�ل �ا��دية �املنافع �مع �أسعار�البضا�ع �ت�ناسب التوازن،

�يم �معينة، �اف��اضات �ظل �و�� �الداخلية، �املتغ��ات �عدد ��ساوي �املعادالت �عدد �ا��ساب. �وحدة كن�عددية،

�توازن.� �قيم �أ��ا �ع�� �الطر�قة ���ذه �املحددة �تفس����سعار�والكميات �يمكن �الداخلية. �املتغ��ات �قيم تحديد

  تخيل�والراس�أن��قتصاد�قد�يحقق�حالة�التوازن�عن�طر�ق�الت�افؤ،�و���عملية�مثل�املزايدة����املزاد.

ن�جميع��سواق�باست�ناء�واحدة،�أنھ�إذا��ان�لدى�املرء�معلومات�ع�Walrasالراس�فيت������نظام�

وإذا�لم�يكن�أي�من��ذه��سواق��خرى�يتم���بالطلب�الزائد،�فيمكن��ست�تاج�أنھ�ال�يوجد�ز�ادة����الطلب�

���السوق�املتبقية�أيًضا.�وقد�س����ذا�قانون�والراس.�أصبح�املنطق�ال�امن�وراءه�حاسًما�لدراسة�التوازن�

�السو� ��قتصادي ��ان �(العام. ��اسيل �غوستاف �خالل�Gustav Casselدي �من �ألف�ار�والراس �م�ًما �ناشًرا (

� ��Theoretische Sozialökonomieنظر�تھ ��جتما��، ��قتصاد ��- )1918(نظر�ة �أنھ �من �الرغم و�ذا�- ع��

فشل����منح�والراس�الفضل�املستحق.�ومع�ذلك�أل�م��اسيل��قتصادي�ن��خر�ن�إلنتاج�أدلة��-غر�ب�جدا

�ر�ا �آرو �حقق �عندما �التنافسية. ��سواق ��� �العام �واستقرار�التوازن �وتفرد، �وجود، �ع�� ودي��و��Arrowضية

Debreuوال�سيما��- �ذا����ا��مسي�يات�من�القرن�املا���،�بدا�أ��ما�قد�حققا�ا��لم�القديم�لالقتصادي�ن��

ت�الفوضو�ة�لألفراد�امل�تم�ن�إلثبات�وجود�نظام�خفي�ولكنھ�مرغوب�اجتماعًيا����املعامال �- سميث�وولراس�

  بأنفس�م.�الذين�ي�نافسون����نظام��سواق.

 أسباب��خ��اق�الكالسي�ي�املحدث؟ -1-4

�الكالسيكية� �العمل �بانحدار�نظر�ة �أحد�ا �يتعلق �ا��دي. �لالخ��اق �أسباب �عدة ��دبيات طرحت

مع�مبدأ�تمو�ل��جور.�ادعت��ذه�العقيدة��للقيمة.����النصف�الثا�ي�من�القرن�التاسع�عشر�تم�التخ���ع��ا

الكالسيكية�(ذات�ا��ذور�الف��يوقراطية)�أن�مقدار�رأس�املال�املتاح�لدفع��جور�ثابت��ش�ل�أسا���،�بحيث�
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��قتصاد� ���
ً

�معقوال �ن�ً�ا ��ذا �ي�ون �قد ���يح. �والعكس �ينمو�الس�ان �عندما ��جور �تنخفض �أن يجب

ا��ر�ف�أح�ام�العام�التا��.��انت�عقيدة�صندوق��جور�غ���متوافقة�مع�الزرا���حيث�تحدد�املحاصيل����

النظر�ات�القائمة�ع���املنفعة�لألسعار�وعرض�العوامل.�كما�تم�التك�ن�بأن�نظر�ة�املنفعة�ا��دية��انت�نتاج�

��انت �املتعة، ��عظيم �فلسفة �املتعة، �مذ�ب ��جتماعية. �والعلوم �الفلسفة �العصر��� �وروح �العصر، ����روح

الواقع�رائجة����إنجل��ا����منتصف�القرن�التاسع�عشر�و�بدو�أ��ا�أثرت�ع���جيفونز،�لكن�من�الصعب�العثور�

  ع���مثل��ذه�التأث��ات�ع���مينجر�والراس.

الس�ب�الثالث�الذي�تم�اق��احھ��و�نوع�التغي��ات�املؤسسية�����قتصاد�ال���حدثت����الوقت�الذي�

ي�ي�املحدث�تقدًما�كب�ً�ا.�ع���عكس�الفكر�الكالسي�ي،�تركز�نظر�ة�املنفعة�ا��دية�حقق�فيھ��قتصاد�الكالس

�أصبحوا� �العالية �التص�يع �سنوات ��� �املس��لك�ن �أن �بحقيقة ا
ً
�مرتبط ��ذا �ي�ون �قد �املس��لك. �الفرد ع��

  منفصل�ن��ش�ل�أو���عن��نتاج�مما��ان�عليھ�ا��ال����زمن�سميث�ور��اردو.

�شأت�املدرسة�الكالسيكية�املحدثة�كرد�فعل�برجوازي�ضد�املاركسية.��ذا�ال�ي�اد��وفًقا����ة�أخرى،

�قدم�جيفونز�جو�ر�نظر�تھ����ا��معية�ال��يطانية�لتقدم�العلوم����وقت�مبكر� يتوافق�مع�ال�سلسل�الزم��.

��نجل��ية���1862عود�إ���عام� �(جاءت�ال��جمة �من��شر�ماركس�رأس�املال ��عام�،�أي�قبل�خمس�سنوات

فقط).�ال�يبدو�أن�منجر�وال�والراس��انا�ع���دراية�بكتابات�ماركس��قتصادية�عند�تطو�ر�أف�ار�ما.��1887

���� �أثرت �املاركسية �أن �بالطبع �املمكن �من �ولكن �عل��م، �فعل �كرد �ا��دية �ت�شأ �أن �الصعب �من و�التا��،

  ان�شار�ا����وقت�الحق.

 ة�املحدثةا��يل�الثا�ي�من�رواد�املدرسة�الكالسيكي -2

�ش�ل�عدد�من����اص�الذين�قدموا�مسا�مات�دائمة�ا��يل�الثا�ي�من��قتصادي�ن�الكالسيكي�ن�

)�وفرا�س�س��سيدرو�Alfred�Marshall)�(1842-1924املحدث�ن.�تضم�املجموعة�ال��يطاني�ن�ألفر�د�مارشال�(

)�Philip Henry�Wicksteedد�()�وفيليب����ي�و�كس�يFrancis Ysidro Edgeworth)�(1845 -1926إيدجورث�(

)�والنمساو��ن�يوج�ن�فون�بوم�باورك�1877-1959)�(Arthur Cecil Pigou)�وآرثر�س�سيل�بيغو�(1844-1927(

)Eugen von Böhm-Bawerk)�(1851–185�(1914)وفر�در�ك�فون�ف��ر��(Friedrich von Wieser)�(1851 -

�فيلفر�دو�بار�تو�(1926 �و�يطا�� (Vilfredo Pareto)� (1848-1923)� �كالرك �بي�س �جون �و�مر�كيون (John 

Bates�Clark)� �ف�شر�(1847-1938) �وإيرفينغ (Irving Fisher)� �و�كسل�1867-1947) �كنوت �والسو�ديون (

)Knut Wicksell)� (1851-1926)� ��اسيل �وغوستاف (� (Gustav Cassel)� ��ؤالء�1866-1945) �قام .(

ع����- يل،�وتقديم�و�شر�العديد�من�املفا�يم�ال���يلتقي���ا�طالب�اليوم��قتصاديون�بتعميق�وتوسيع�التحل
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)� �العقد �ومنح�� �السواء �منحنيات �املثال، �(Edgeworthس�يل �الشرائية �القوة ��عادل ،(Casselجداول�� ،(

  العرض�والطلب،�وفائض�املس��لك�واملنتج�(مارشال)،�وتأث���و�كسل،�وضر�بة�بيغوفيان،�وفعالية�بار�تو.

�الكالسيكية� ��عمال ��� ��نتاج �لشرح �ا��دي �الن�� �امتدادات �تمي����عض �املمكن �من ��ان �إذا ح��

�أو�العرض� ��نتاج �جانب �حللوا �الذين �فقط ��م �النيوكالسيكي�ن �من �الثا�ي �ا��يل �فإن �السابقة، ا��ديدة

نظر�ة��نتاج�مرة�أخرى.�تماًما�مثل�جانب��س��الك�أو�الطلب.�لقد�ر�طوا�نظر�ة�ت�و�ن�الدخل��ش�ل�أوثق�ب

�املختلفة� ��نتاج �عوامل �مدخالت �ب�ن �العالقة �أن �النيوكالسيكي�ن �من �الثا�ي �ا��يل �علماء ��عض اف��ض

�إ��� �جنًبا �الر�اضية. �الناحية �من ��و�� �الدرجة �من �متجا�سة �ت�ون �إنتاج �بوظيفة �وصف�ا �يمكن واملخرجات

دفعھ�وفًقا�لقيمة�منتجھ�ال�ام���،�فإن��ذا��ع���أن��جنب�مع�اف��اض�أن��ل�عامل�من�عوامل��نتاج�يتم

�التحليل����مقالتھ� �مبكًرا�ع���مثل��ذا
ً

�قدم�و�كس�يد�مثاال املنتج�بأكملھ�يتم�توز�عھ�بواسطة�مبدأ�موحد.

)�والثالث�من�قبل�و�كسل����1899)،�وآخر�قدمھ�كالرك����توز�ع�ال��وة�(1894عن�ت�سيق�قوان�ن�التوز�ع�(

  ).�1901قتصاد�السيا����(محاضراتھ.����

  Alfred Marshall and Arthur Cecil Pigouألفر�د�مارشال�وآرثر�س�سيل�بيغو��-2-1

�عام� �لندن ��� �ولد �الثا�ي. �ا��يل �من �ا��ديدة �الكالسيكية �علماء �أبرز �مارشال �ُ�عت���ألفر�د �ما غالًبا

�استعداًدا��كإبن�1842 �أظ�ر ��ام��يدج �جامعة ��� �وكطالب �املدرسة ��� �إنجل��ا. �بنك ��� �متواضع ل�اتب

�أك��� �أصبح �الف��ة �نفس �و�� �عشر. �التاسع �القرن �ست�نيات ��� �الر�اضيات �بتدر�س �قام �إنھ �بل للر�اضيات،

��خال �العلوم ��� �محاضًرا ��عي�نھ �تم �السيا���. �و�قتصاد �النفس �وعلم �بالفلسفة �ا�تماًما �عام ،�1868قية

اضطر�إ���مغادرة�جامعة��ام��يدج��عد��سع�سنوات،�عندما��-�س�ب�قواعد�العزو�ة����ذلك�الوقت�-ولكن�

� �عام ��� �الصناعة �اقتصاديات �املدر��� �الكتاب ��شر�مع�ا �با��. �ماري �السابقة �طالبتھ �من ��عد�1879تزوج .

��ام �إ�� �مارشال �عاد �وأكسفورد، �بر�ستول ��� �أقصر �لف��ات �رئ�س�مناصب �منصب �شغل �حيث ��يدج،

،��شر�كتابھ�الرا�ع،�مبادئ�علم��قتصاد،�1890.����عام�1908ح���عام���1885قتصاد�السيا����من�عام�

والذي�ظ�ر����ثما�ي�طبعات�خالل�حياتھ.�تم�التخطيط�ملجلد�ثاٍن�حول��قتصاد�التطبيقي،�لكن�مارشال�لم�

� �أنتج �ذلك، �من
ً
�بدال �إكمالھ. ��� �أبًدا �(ين�� �والتجارة �الصناعة �مثل �مصاحب�ن، �واملال�1919مجلدين (

  ).1923و�ئتمان�والتجارة�(

�جيفونز� �مثل �ا��ز�ي. ��قتصاد �نظر�ة �ضمن �الرئ�سية �مارشال �مسا�مة �ع����Jevonsانت �ولكن ،

�Walrasعكس�والراس�
ً
،�فقد�روج��ش�ل�خاص�لن���التوازن�ا��ز�ي،�أي�تحليل�التوازن����سوق�واحدة،�بدال
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�أعطى�م �الطلب، �جانب �ع�� �شددا �اللذان �جيفونز�ومنجر، �عكس �ع�� ��سواق. �نظام ��� �العام �التوازن ن

.
ً
�م�ساو�ا

ً
  مارشال�جانب�الطلب�وجانب�العرض�وزنا

أو���مارشال�منطقھ�من�خالل�الرسم�البيا�ي�الشا�ع��ن�(انظر�أسفلھ)�الذي�يو���كمية�السلعة�

�املحو  �والسعر�ع�� ��فقي، �املحور �إ���ع�� �مائل �عرض �ومنح�� �أسفل، �منحدر�إ�� �طلب �ومنح�� �الرأ���، ر

��عتمد�منح���العرض�ع���"ت�لفة� �معطى�بتقاطع�املنحني�ن. �ع��،�وسعر�التوازن�والتوازن�املقدار�(الكمية)

"� �و�قول: �املقص، �
َ

�نص� �مع �املنحنيات �مارشال �يقارن �"املنفعة". �ع�� �الطلب �منح�� �و�عتمد قد��نتاج"،

�ش�ل�معقول�فيما�إذا��انت�الشفرة�العلو�ة�أو�السفلية�لزوج�من�املقص��و�الذي�يقطع�قطعة�من�نختلف�

".�يو���الش�ل،�الش�ل�التقليدي�ا��ا���الورق،�كما�لو��انت�القيمة�تحكم�ا�املنفعة�أو�الت�لفة�من��نتاج

  ملخططات�السوق�ال���كث�ً�ا�ما�يطلق�عل��ا�"مقص�مارشال".

  

اتبعت�طر�قة�مارشال����التحليل��قتصادي�وكتابة�النصوص��قتصادية�تقليًدا�ُوصف�بأنھ�متأثر�

�ل�ذا� �آخر�ن �ممثل�ن �جيفونز�ووالراس �عشر�(�ان �التاسع �القرن ���اية ��� �للغاية �مرموق �و�و�علم بالف��ياء،

�س�يل�التفا�م�والقبول�ب�ن�التقليد).�لكن�بال�سبة�ملارشال،�يبدو�أن��ذا�الن����ان�ت��ية،�و�و�مطلوب�ل

  �قتصادي�ن.����عدة�مناسبات�اق��ح�علم��حياء�كنموذج�مثا��.

�ان�كتاب�مبادئ��قتصاد�ملارشال،�لعدة�عقود�أ�م�كتاب����ان�شار�علم��قتصاد����منطقة�اللغة�

ن�أي�إشارة�إ����نجل��ية.�بطبيعة�ا��ال،�أصبحت��عض�مفا�يم�ا�ملكية�مش��كة.�يتم�استخدام�ا��ن�دو 

�للفرد�ثم�للسوق.�قد�تختلف�املرونة،�ال���
ً
أصل�ا.��ول��و�مف�وم�مرونة�الطلب،�والذي�يحدده�مارشال�أوال

عّرف�ع���أ��ا�ال�سبة�املئو�ة�للتغ������كمية�الطلب�مقسومة�ع���ال�سبة�املئو�ة�للتغ������السعر،�باختالف�
ُ
�

  أنواع�مختلفة�من�السلع،�و�ل�ا�موصوفة�بأمثلة�حية.مستو�ات�السعر،�وفئات�مختلفة�من�الس�ان�و 
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�من� ��و�� �الطبعة ��� �أو، �املس��لك" �"فائض �كتابھ ��)� �املس��لك �فائض ��و�مف�وم �آخر�ملارشال إرث

املبادئ،�"إيجار�املس��لك").�بال�سبة�للفرد،�ُيقاس�فائض�املس��لك�من�شراء����ء�ما�ع���أنھ�"فائض�السعر�

�استعدا �ع�� �سي�ون ��عر�فھ�الذي �يمكن �بالفعل". �يدفعھ �ما �ع�� �ال���ء، �بدون �الذ�اب �من
ً
�بدال �لدفعھ د

��ساوي� �املس��لك �فائض �فإن �طلب، �منح�� �ع�� �يحتوي �الذي �الش�ل ��� �أنھ �مارشال �يو�� �أيًضا. للسوق

  املنطقة�املحددة�بمنح���الطلب�ومحور�السعر�وا��ط��فقي�من�السعر�الفع���إ���منح���الطلب.

ّرف�مارشال�فائض�املنتج�كمنطقة�محددة�بمنح���العرض�ومحور�السعر�وا��ط��فقي�بالقياس،��ع

من�السعر�الفع���إ���منح���العرض.��ذا�املف�وم�صعب�ألن�تحديد�منح���العرض�أك����عقيًدا�و�عتمد�ع���

  وا��:�فق�الزم��.�������ة�م�سطة،�يمكن�توضيح�كال�النوع�ن�من�مف�وم�مارشال�للفائض����الش�ل�امل

  

�كشركة� �"بمع�� �وتصوره �التمثيلية �للشركة ��ن �عنھ �غ�� �ال �الذي �املف�وم �أيًضا �مارشال قدم

�نظر���� �حاسمة. �الزمنية �الف��ة �ت�ون �حيث �للتوازن، �مناقشتھ ��� �العرض �بجانب �ا�تمامھ �يتج�� متوسطة".

حسوسة".��ول��و�الف��ة�ثالث�حاالت�رئ�سية،�لكنھ�أشار�إ���أ��ا�"تندمج�مع��عض�ا�البعض�بدرجات�غ���م

القص��ة�للغاية،�يوم�واحد،�عندما�"يقتصر�العرض�ع���املتاجر�املوجودة����متناول�اليد".�والثا�ي��و�ا��الة�

ال���قد�تتغ���ف��ا��عض�ت�اليف��نتاج�و�س�ب�تبايًنا����العرض.�والثالث��و�حالة�الف��ة�الطو�لة�جًدا،�حيث�

عمالة�و�شياء�املادية�املطلو�ة�إلنتاج�السلعة"،�أي�عندما�تصبح�الت�اليف�ال���قد�تتغ���ح���"ت�لفة�إنتاج�ال

 يتم�إصالح�ا����ف��ة�أقصر�متغ��ة.

�لم�يكن�مجرد�خالفة��1908تمت�شغل�كر����مارشال�����ام��يدج�عام� ع���يد�آرثر�س�سيل�بيغو.

من�كتاباتھ����التقليد�املارشا��.�رسمية.��شر�بيغو�اقتصاديات�مارشال�عن�طر�ق�محاضراتھ،�و�انت�العديد�

شر����عدة�طبعات�تحت�عناو�ن�مختلفة.�قدم�بيغو�التمي���1912من�ب�ن�أعمالھ�ال��وة�والرفا�ية�(
ُ
)�الذي��

ب�ن�الت�اليف�والفوائد�ا��دية�ا��اصة�و�جتماعية�وكذلك�مف�وم�التأث��ات�ا��ارجية.�و��عل�الت�اليف�أو�

�و�جت �ا��اصة �ا��دية �بيغو�تداب���ح�ومية،�املزايا �اق��ح ��جمالية، �الكفاءة �ز�ادة �أجل �من �متوافقة ماعية

ا.�Pigovian Taxمثل�الضرائب�و�عانات.�أصبحت�ضر�بة�بيغو�
ً
 �ن�مف�وًما�مألوف
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  Vilfredo Paretoفيلفر�دو�بار�تو��-2-2

،�1848بار�تو�ليون�والراس�كأستاذ����لوزان.�ولد�بار�تو����بار�س����عام�ثورة�ف��اير�خلف�فيلفر�دو 

،�حيث��شأ�بار�تو.�درس�1852و�و�ابن�المرأة�فر�سية��سيطة�ومارك���إيطا��.�انتقلت�العائلة�إ���إيطاليا�عام�

� �دراية �ع�� �ال�ندسة �علم �جعلھ �الر�اضيات. ��� �بارعا �وأصبح �وال�ندسة ����الكالسيكيات �التوازن بمف�وم

  املي�اني�ا،�والذي�من�الوا���أنھ�أثر�ع���تحليلھ��قتصادي.

��عمال� �مجال ��� �مختلفة �مناصب �بار�تو �شغل �عشر، �التاسع �القرن �وثماني�يات �سبعي�يات ��

� �عام ��� �اللي��الية. �الكث���بروح �وكتب �العام �النقاش ��� �شارك �الوقت �نفس ��� التقى��1890والصناعة.

�(باالقتصا �مافيو�بانتاليو�ي ��يطا�� �(Maffeo Pantaleoniدي �والراس.�1924- 1857) �بدراسة �أقنعھ �الذي ،(

و�كذا،��ان�بار�تو����أوائل��ر�عي�يات�من�عمره�عندما�بدأ�يدرس��قتصاد�بجدية.�تقدم��سرعة،�وعندما�

�1894أصبح�مساعًدا�و���عام��1893ترك�والراس�كرسيھ����لوزان،�أو����بانتاليو�ي�ببار�تو�كخليفة.����عام�

�من�
ً
ا����لوزان.����مطلع�القرن�ترك�اللي��الية.�ت�ت���معظم�كتاباتھ�الالحقة�إ���علم��جتماع�بدال

ً
أصبح�أستاذ

  �قتصاد،�وقد�جذبت��عض�أف�اره��جتماعية�الفاشي�ن��يطالي�ن.

)� �السيا��� ��قتصاد ��� �دروس �بار�تو�الدرا���: شر�كتاب
ُ
�Cours d’économie politiqueثالثة�� ��� (

.�لقد�اس�ند�إ���مالحظات�محاضرتھ،�وأظ�ر�محاولة�لتطبيق�تفك���العلوم�الطبيعية�1857-1896مجلدات����

)،�و�و�عمل�تأس��������1906ع����قتصاد.�لكن�أش�ر�م�شوراتھ��قتصادية��و�دليل��قتصاد�السيا����(

لعام.�انتقد�بار�تو��فتقار�إ���الدقة����استخدام�مف�وم�املنفعة�تار�خ�اقتصاديات�الرفا�ية�ونظر�ة�التوازن�ا

من�قبل��قتصادي�ن�السابق�ن.�عالوة�ع���ذلك،�أشار�إ���أن�املنفعة�ل�ا�مع���مختلف�����قتصاد�السيا����

�يضر  �ألنھ �لل�لمة، �العادي �باملع�� �و�و�"غ���مفيد �املورف�ن، ��ش���بار�تو�إ�� �اليومية. �باللغة مدمن��مقارنة

�لذلك� �رغباتھ. �أحد �تر��� �أل��ا �غ�����ية، ��انت �وإن �ح�� �لھ، �مفيدة �ف�� �أخرى �ناحية �من املورف�ن؛

�من�املنفعة.�ophelimityاستخدم�بار�تو��لمة�
ً
  (اللذة)�بدال

من�املحتمل�أن�يتم�تذكر�اسم�بار�تو��ش�ل�أفضل��س�ب�مف�وم�أمثلية�بار�تو،�أو�كما�يطلق�عليھ�

�بار�تو  �كفاءة �بواسطة��-��ن، �بالفعل �تطو�ره �تم �مماثلة، �بطر�قة �الذي، �لالقتصاد �املث�� معيار�ل��الة

Edgeworth�:بضع�سنوات�أبكر.�تحدث�بار�تو�نفسھ�عن�ا��د��ق����من�ال��ف،�وعرفھ�ع���النحو�التا�� 

تحيل�سوف�نقول�إن�أعضاء�جماعة�ما�يتمتعون�بأق����قدر�من�الرفا�ية����وضع�مع�ن�عندما�يكون�من�املس

�من� ��ل�فرد �بھ �يتمتع �الذي �الر�� �أو�تنقص �تز�د �بطر�قة �للغاية �طفيف ��ش�ل �املوقف ��ذا �من �لالنتقال �طر�قة إيجاد

  �أفراد�تلك�املجموعة.
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�اللذة� �درجات �بار�تو�أق��� �يقدم �ا��ديثة. �املدرسية �الكتب ��عر�فات �عن �فقط
ً
�قليال �يختلف �ذا

��و� �التناف��� �التوازن �الرفا�ية: �القتصاديات ��و�� �بالنظر�ة �الحًقا ��سميتھ �تم �ما ��ذا �للتوازن. كخاصية

  أمثلية�بار�تو.

  معالم�الفكر��قتصادي�عند�النيوكالسيك -3

 دى�الكالسيكية�املحدثة�أسس�نظر�ة�رأس�املال�ل -3-1

إحدى�السمات�ا��اصة�للتفك����قتصادي����أواخر�القرن�التاسع�عشر�وأوائل�القرن�العشر�ن����

�"النظر�ة� �كتابھ ��� �خاص ��ش�ل �بافرك �بو�م �فون �يوج�ن �النمساوي �وضع�ا �ال�� �املال، �رأس �إ�� النظرة

)� �املال" �رأس �عن �و�كسل�1889يجابية �كنوت �السو�دي �وصقل�ا �والر�ع"��) �املال �رأس �"القيمة، �كتابھ ��

)�،�و�مر��ي�إيرفينغ�ف�شر����كتاب�"طبيعة�رأس�املال�1901)�و"محاضرات�����قتصاد�السيا���"�(1893(

)� �(1906والدخل" �الفائدة" �و"معدل ،� (1907)� �الفائدة" �و"نظر�ة ��شر�1930) �بافر�ك، �بو�م �قبل �وغ���ا. ،(

)� �با�س �جون ��John Bates Clarkمر��ي �عام ��� �وأر�احھ" �املال �"رأس �كتاب �أك����1888) �ف�شر��ان �ولكن ،

� �من �(�Böhm-Bawerkإل�اًما �املولد ��سكتلندي �راي ��انت�1872-1796وجون �املال �رأس �جو�ر�نظر�ة ��� .(

النقاش�القديم�يتعلق�بمعدل�الفائدة،�ع���الرغم�من�أن�ال��ك����ن�ينصب�ع���أصلھ،�وتفس��ه��قتصادي�

�من�جوانبھ��خالقية.��انت�نظر�ة�رأس�املال�ح���الس
ً
بعي�يات�ع���وعالقتھ�املن��ية�ب��اكم�رأس�املال�بدال

�محدًدا�جيًدا�للنظر�ة��قتصادية.�ومع�ذلك،����عوالم��قتصاد�الكالسي�ي�املحدث،�لم�
ً

س�يل�املثال،�مجاال

�النمو�و�قتصاد� �خالل�نظر�ة �من �تم�اس�يعا��ا �قد�يقول�البعض�إنھ �بھ. �خاًصا �يولد�أدًبا�مم�ً�ا
ً

�عد�مجاال

  لقة����شارع�مسدود.ا��ز�ي�والك���العام.�وقد�يقول�آخرون�إ��ا�عا

��ان��1851)�عام�Brnoُوِلد�بو�م�بافرك����برنو�( باعتباره��بن��صغر�ملوظف�مد�ي�رفيع�املستوى.

� �عام �إ�س��وك ��� �مرة �ألول
ً
��1880أستاذا �عام �من �وزارة��1905وابتداء ��� �بي��ما �فيما �عمل �لكنھ �في�نا، ��

�للمالية.�ول
ً
د�فيكسل����ستوك�ولم،����نفس�العام�الذي�ولد�فيھ�بو�م�املالية�و�ان�خالل��عض�الف��ات�وز�را

ا����املجتمع�الرا���لبلده،��ان�السو�دي�(فيكسل)�يتمتع�
ً

بافرك.�ولكن،�ب�نما��ان�النمساوي�(بافر�ك)�را��

�سمعة�الشقي�الر�يب،�الرادي�ا���(رغم�أنھ�غ���مارك����الفكر)��يقو�ي�الذي�يتحدى�الكن�سة�وا���ش�و�ل�

��ش �ال ����من �كطالب �وتواضًعا. �ودية �أك���الناس �أنھ �ظ�ر�ع�� �ذلك �مع �ال��صية �لقاءاتھ ��� .� �آرائھ اركھ

ا�يبلغ�من�
ً
أو�ساال،��س�ب�فيكسل����فضيحة�عندما�ناشد����محاضرة�عامة�لتحديد�ال�سل.�بصفتھ�أستاذ

�أم�57العمر� �عظيم، �كخب���اقتصادي �الوقت �ذلك �كب����� �باح��ام �يحظى ��ان �والذي ����عاًما، �ش�ر�ن ���

��عد� �عامة". �إ�انة ��س�ب �ال�� �الظروف ��ذه �مثل ��� ���ا �و�س��زاء �املقدسة �هللا ��لمة �"شتم �ب��مة ال��ن

��قتصاد� �فيكسل����دراسة �بدأ �مطولة����عدد�من�املوضوعات،�وش�ادة�ل�سا�س����الر�اضيات، دراسات
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قتصادي����أو�ساال�ديفيد�ديفيدسون�من�الوا���أن���-فقط�عندما��ان����منتصف�الثالثي�يات�من�عمره�

قد�انتقده��س�ب�معرفتھ��قتصادية�غ���ال�افية�أثناء�ا��دل�الس�ا�ي.��عد�سنوات�عديدة�من�املشا�ل�مع�

� �عام �لوند �جامعة ��� ا
ً
�أستاذ �ال��اية ��� �فيكسل ��عي�ن �تم ��خالقية، �ف��ة�1901السلطات ��انت �ذلك �ومع .

�عشر  �التاسع �القرن �من �املال��ال�سعي�يات �رأس �نظر�ات ��� �كب��ة ��شر�مسا�مات �حيث �إنتاًجا، أك���ف��اتھ

  والتمو�ل�العام�واملال.

� �عام �نيو�ورك �والية �شمال �ف�شر��� �حيث��1867ُوِلد �امل�نية، �حياتھ �طوال �ييل �جامعة �إ�� وان�سب

� �عام �من
ً
�أستاذا ��1898عمل �عام ��ق1935إ�� �ع�� �جوانب �أر�عة ��� �فيكسل �لـ �مشا�ً�ا ��ان �كتب�. ،

ً
�أوال ل.

�ش�ل�غز�ر،�غالًبا�بطر�قة�استفزاز�ة،����العديد�من�مجاالت��قتصاد�املتنوعة�وكذلك�خارج��قتصاد،�ع���

ا،��ان�
ً
س�يل�املثال�حول�تحس�ن�ال�سل�أو��عتدال�أو�النباتية.�ثانًيا،�اعت���أن�تثقيف�ا��م�ور�أمر�م�م.�ثالث

��ش���� �را�ًعا، �صلبة. �ر�اضية �خلفية �باعتباره�لديھ �بافر�ك �بو�م �عمل �إ�� �وف�شر�صراحة �فيكسل �من ل

�ساس�الذي�ي�نون�عليھ.�فيما�يتعلق�بـ�بو�م�بافر�ك،�قاموا�بتعديل�ورفض�نقاط�مختلفة.�ُيطلق�أحياًنا�ع���

  ن���بو�م�بافر�ك�و�فيكسل�اسم�النظر�ة�النمساو�ة�لرأس�املال،�حيث�يلعب�الوقت�دوًرا�رئ�سًيا.

(عمولة)�يظ�ر�عند�تبادل�البضا�ع�ا��الية�واملستقبلية.�عندما�يتم��Agioائدة�بمثابة�اعت���بافر�ك�الف

تقييم�البضا�ع�ا��الية�واملستقبلية����نفس�الوقت،�ت�ون�البضا�ع�ا��الية�كقاعدة�عامة�أك���قيمة�ذاتًيا�من�

�قدم�بافرك�ث ��ذا��ختالف�كدفعة��عو�ضية. �وسيعكس�سعر�الفائدة الثة�أسباب�لسعر�السلع�املستقبلية.

�املعروض�من�السلع�أك������املستقبل�وست�ون�فائد��ا� ��قتصاد�املتنامي�سي�ون ���،
ً
�أوال الفائدة��يجا�ي.

�الفرح� �أحاس�س ��شأن �أقل ��شعر�با�تمام �"أننا �لل�شر�مثل �مم��ة �خاصية ��ناك �ثانًيا، �أقل. �بالتا�� ا��دية

�املس ��� �يكذبون �أ��م �ملجرد �املستقبلية ��نتاج�وا��زن �"طرق ��نتاج: �بجانب �مرتبط �الثالث �الس�ب تقبل".

�من�صيد��سماك�ع���الفور�باليد،�ي�ون�من��فضل�
ً
����أك���إنتاجية".�بدال

ً
امللتو�ة�ال����ستغرق�وقًتا�طو�ال

�قضاء��عض�الوقت����إ�شاء�صنارة�صيد.
ً
  أوال

ن�طر�ق�العمالة�و�رض�(ور�ما�السلع�أكد�فيكسل�ع���جانب��نتاج.�يتم�إنتاج�السلع�الرأسمالية�ع

الرأسمالية��خرى)�ال���تم�وضع�ا����عملية��نتاج�لف��ة�أقصر�أو�أطول�قبل�استالم��نتاج.�و�التا��:�"رأس�

�املدخر�و�رض� �للعمل �ا��دية ��نتاجية �ب�ن �الفرق ��� �الفائدة �املحفوظة. �املدخر�و�رض ��و�العمل املال

  لي�ن.�والعمالة�و�رض�ا��ا

��عداد� �مختلفة �زمنية �ف��ات �ب�ن �الدخل �توز�ع �إعادة �وإم�انية �توفر�الرغبة �ف�شر، �إيرفينغ �ن�� ��

�عنوان�"نظر�ة�الفائدة"��1930لتحليل�ت�و�ن�رأس�املال.�و�ذا�وا���من�العنوان�ال�امل�لكتابھ�الصادر�عام�
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�سدا �س�تم �اس�ثماره. �وفرصة �الدخل �الص���إلنفاق �نفاد �من �يت�� ����كما �إضافة �املس�ثمر�مع �الدخل د

املستقبل،��شرط�عدم�اس�ثمار�الكث��.����حالة�التوازن،��ذه��ضافة�إ���الدخل�ا��دي�املس�ثمر��و��عب���

 عن�"نفاد�ص��"�املس�ثمر.

 املنافسة�غ���ال�املة،�النمو�وا��دل�حول�رأس�املال -3-2

�ع���أحد�نقي����ال
ً
�- سوق،�املنافسة�ال�املة�أو��حت�ار�اعتمدت�النماذج�الكالسيكية�املحدثة�عادة

.�ومع�ذلك،����الثالثي�يات�من�القرن�املا���،�تم�إيالء�الكث���من���تمام�لألش�ال�الوسيطة�- ���الغالب��ول 

مثل�املنافسة��حت�ار�ة�واحت�ار�القلة.��انت�املسا�مات�الرئ�سية�����ذا�السياق�عبارة�عن�كتاب�ن�ظ�را����

 ش�ل�مستقل�عن��عض�ما�البعض:وقت�واحد،�ولكن��

- 1899)�(Edward H. Chamberlin)�بقلم�إدوارد�إ�ش��شام��ل�ن�(1933نظر�ة�املنافسة��حت�ار�ة�(

1967)� �ال�املة �غ�� �املنافسة �واقتصاديات ��ارفارد، �جامعة �من (1933)� �رو��سون �جوان �بقلم (Joan 

Robinson)�(1903-1983ذلك�ل�س�من�الوا��،�أنھ�يجب�تص�يف��ذين�املؤلف�ن�ع����)�من��ام��يدج.�مع

���وقت�الحق�من�حيا��ا�ت�تقد��شدة��جزاء��جوان�رو��سون أ��ما�كالسيكيان�محدثان.�ع���أي�حال،��انت�

��يرادات� �مثل �ا��دية، �املفا�يم �ألن �ذلك �مع ��عمال �نذكر��ذه �املحدث. �الفكر�الكالسي�ي �من �ساسية

 ة�ا��دية،�تلعب�دوًرا�م�ًما،�ال�سيما����كتاب�رو��سون.ا��دية�والت�لف

تم�تجا�ل��ذه�املسا�مات�من�الثالثي�يات�إ���حد�ما�لف��ة�طو�لة.�لم�يتم�إحياء���تمام�باملنافسة�

)�وجوز�ف�1944)�(مواليد�Avinash Dixitغ���ال�املة�إال����أواخر�السبعي�يات�من�قبل�أفيناش�ديكس�ت�(

)�(مواليد�Paul Krugman)،�وكال�ما����بر��ستون،�و�ول�كروغمان�(1944)�(مواليد�Joseph Stiglitzس�يجلي���(

)،����مع�د�ماسا�شوس�س�للتكنولوجيا.�أصبح�من�الوا���ع���س�يل�املثال،�أن��ست�تاجات�امل�مة�1953

�املنافسة�غ���ال�املة �إدخال�اف��اض �تم �إذا �والتجارة�يجب��عديل�ا �أصبحت�قضية�حول�سياسة�الرفا�ية .

� �نموذج �أصبح �وضوًحا. �أقل �التدخل �����Dixit-Stiglitz (1977)عدم �أساسًيا �نموذًجا ��حت�ار�ة للمنافسة

�املجاالت� �من �والعديد �الك�� �و�قتصاد ��قتصادية �وا��غرافيا �الدولية �التجارة �ونظر�ة �الصنا�� �قتصاد

�إال� �القو�ة، �القيود �من �العديد �من �الرغم �ع�� ��خرى. �امل��ات �من �بالعديد �تتمتع ��سعار��-أ��ا �تحديد مثل

ا�أك���لتحليل�العالم�ا��قيقي�أك���من��-و�ر�اح��يجابية�للشر�ات،�أو�حب�املس��لك�للتنوع�
ً
ال���توفر�نطاق

 نموذج�املنافسة�املثا��.

� �نقطة ��انت �املحدثة. �النمو�الكالسيكية �نماذج �راجت �املا���، �القرن �من �ا��مسي�يات �نطالق���

� �عام ���
ً
�(�1956مقاال �سولو �رو�رت �Robert Solowبقلم �(مواليد �ماسا�شوس�س�1924) �مع�د �من (
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للتكنولوجيا.�اس�ند�نموذج�سولو�إ���دالة��نتاج��جمالية�ومب�ًيا�ع����ف��اضات�ال���مفاد�ا�أنھ�يتم�توف���

�مس �تنمو��ش�ل �العاملة �القوى �وأن �الدخل، �إجما�� �من �معينة �التقدم��سبة �وأن ��خرى، �العوامل �عن تقل

التق���خار��،�أي�يحدث��ش�ل�مستقل�عن�تراكم�رأس�املال�والتغ��ات����تور�د�العمالة.�السمة�الرئ�سية�

�سولو� �نحو�توازن��Solowلنموذج �املال �رأس �تراكم �يتقارب �مستقرة. �النمو��قتصادي �عملية �أن �إثبات ��

و�التا���ضمنًيا،�من��-رجًيا�من�خالل�معدالت�نمو�الس�ان�و�نتاجية�حالة�ثابت�طو�ل��جل�يتم�تحديده�خا

خالل�البيانات��ساسية�لالقتصاد�الكالسي�ي�املحدث،�وتفضيالت�املس��لك�وحالة�التكنولوجيا.�و�ذا��ع���

ة؛�سوف�أن��دخار�وتراكم�رأس�املال�ال���م�للنمو�ع���املدى�الطو�ل:�سيظل�دخل�الفرد�ثابًتا����حالة�مستقر 

 تنمو�فقط�إذا��ان��ناك�تقدم�تق���خار��.

شعبية�كب��ة����ا��مسي�يات�والست�نيات�من�القرن�املا���،�عندما��Solowاك�سب�نموذج�نمو�سولو�

�ع��� ��قتصادية �التنمية �وضع �وتم �استقالل�ا �السابقة �والفر�سية �ال��يطانية �املستعمرات �من �العديد نالت

النموذج����ت�بؤ�ن�متفائل�ن��شأن�التنمية��قتصادية�للبلدان��فقر��س�ًيا.�رأس�جدول��عمال.�يكمن���ر�

 
ً
�لد��م�القدرة�ع���ال��اق�بالبلدان��غ��:�أوال �صغ����س�ًيا،�فإن �رأس�املال�ا��اص���م �ألن�مخزون ،�نظًرا

دما�ي�ون�مخزون�عند��نتقال�ع���دالة�إنتاج�كالسيكية�محدثة�(و���مقعرة)،�ت�ون�معدالت�النمو�أع���عن

� �أصغر. �املال �دون�ثانًيارأس �الغنية �البلدان �من �التكنولوجيا �نقل �من ��فقر��ستفادة �للبلدان �يمكن ،

اس�ثمارات�إضافية�كث��ة.�ومع�ذلك،�فإن�تطبيق��ذا�النوع�من�النماذج�شديدة�التجميع�ع���مشكالت�النمو�

�ع� �ترك���مفرط �إ�� �أدى �قد �ي�ون �قد �النامية �البلدان ���تمام��� �وقلة �التكنولوجيا، �ونقل �املال �رأس �

بالعوامل�املؤسسية�و�ضطرابات�قص��ة�املدى.����السبعي�يات�وأوائل�الثماني�يات،�انخفض���تمام�بمثل�

�ال�سعي�يات� �وأوائل �أواخر�الثماني�يات ��� �أخرى �مرة �ازداد �وقد �النمو��يب��ا. �نظر�ة �وفقدت �النماذج، �ذه

ذج�النمو�الداخ��،�حيث�يتم�إضافة�التقدم�التق���(ومن�ثم��نتاجية�ونمو�الناتج)�داخل�عندما�تم�تطو�ر�نما

)،�بول�رومر�1937)�(مواليد�Robert Lucasالنموذج.�املسا�مون�الرئ�سيون�����ذا��دب��م�رو�رت�لو�اس�(

)Paul Romerوكال�ما�من�شي�اغو،�وفيليب�أجيون�(1955)�(مواليد��،(Philippe Aghion�(مواليد�)1956�،(

)،����1946)�(مواليد����Peter Howittمع�د�ماسا�شوس�س�للتكنولوجيا�وأكسفورد،�بالتعاون�مع�بي����و�ت�(

 أونتار�و�الغر�ية.

� �الك�� ��قتصاد �إنتاج �لوظيفة ��سا��� ��ف��اض �جيًدا��-غ���أن �املحددة �القيمة �فكرة �سيما وال

ا�فيما��س���بجدل��ام��يدج�حول�نظر�ة�رأس�املال�ال���اندلعت�من�قد�تم�تحد���- ملخزون�رأس�املال��جما��

�نظر�ة� �منتقدي �من �العديد �أن �حقيقة �خالل �من �ا��الفات �يفسر�مصط�� �السبعي�يات. �ح�� ا��مسي�يات

� �املحدث �الكالسي�ي �املال �(�-رأس �رو��سون �جوان �(Joan Robinsonوأبرز�م �سرافا �و�ي��و (Piero Sraffa�(
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�انوا�من�سب�ن�إ���جامعة��ام��يدج����إنجل��ا،����ح�ن�أن��- )1930)�(مواليد���Luigi Pasinetti(ولو����باسي�ي�

�انت�قاعد��م����مع�د��- �ش�ل�أسا����يمثلھ�بول�صمو�لسون�ورو�رت�سولو�- املعسكر�الكالسي�ي�املحدث�

� �دائر�ة �مش�لة �حول �ا��دل �دار �ماسا�شوس�س. ��ام��يدج، ��� �للتكنولوجيا �النظر�ة�ماسا�شوس�س ��

الكالسيكية�املحدثة�لرأس�املال�والفائدة�ال����انت����الواقع،�معروفة�منذ�أيام�و�كسل:����عالم�بھ�سلع�غ���

��جما��� �رأس�املال �تحديد�كمية ��قتصاد�الك��)،�يجب متجا�سة�(و�و�احتمال�ال�ي�ب���تجا�لھ����نماذج

عر،�لتحديد�السعر�(�سعار)�الذي�يحتاج�إ���أن��عطي؛�املس�ثمر�����نتاج�من�حيث�قيم��ا،�أي�مجموع�الس

���منطق��قتصاد�الكالسي�ي�املحدث،�يتم�تحديد�جزء�من�سعر�ا��دمات�ع���رأس�املال،�معدل�الفائدة،�

من�خالل��نتاجية�ا��دية�والندرة�ال�س�ية�لرأس�املال�الك��.�و�التا��،�من�أجل�تحديد�معدل�الفائدة،�يجب�

  �عرف�قيمة�إجما���رأس�املال،�وال���ال�يمكن�تحديد�ا�دون�معرفة�معدل�الفائدة.��ع���املرء�أن

كشفت�جد�ت��ام��يدج�أن�املشكالت�النظر�ة�تظ�ر��س�ولة�عند�استخدام�قيمة�رأس�املال�ك��ة�

���دالة��نتاج.�كما�أو��ت�أنھ�قد�ي�ون�من�املستحيل�ا��فاظ�ع���أن�إحدى�طرق��نتاج�تتطلب��ش�ل�

ل�س�فيھ�كثافة�رأس�املال�أك���من�طر�قة�أخرى.�و�ذا�بدوره��ع���أن��ست�تاجات�التقليدية�الكالسيكية��ال 

املحدثة،�مثل��دعاء�بأن�ارتفاع�معدل�الفائدة�يجعل�من�املر�ح�استخدام�أساليب�إنتاج�أقل�كثافة����رأس�

د�نظر�ة�رأس�املال�الكالسي�ي�املحدث�املال،�تصبح�موضع�شك.�لم�ينكر�ممثلو�الكالسيكية�املحدثة�منطق�نق

�قابلة� �املش�لة �جعل �أجل �من �عموًما �املقبولة �املقار�ات �مسألة �إ�� �رافض ��ش�ل �اخ��لو�ا �لك��م (والنمو)،

 لإلدارة.

�الكالسي�ي� �لالقتصاد �الوحيدة �التحديات ��� �املال �رأس �نظر�ة �حول ��ام��يدج �خالفات �تكن لم

���� �الطر�قة�املن��ية�ب�ن�مينجر�وأبطال�املدرسة�التار�خية��ملانية،�وال���س�تطرق�إل��ا �لقد�ذكرنا املحدث.

�النقدي �الك�� ��قتصاد �من �وغ��ه �الكي��ي �تطو�ر��قتصاد ��ان �التا��. �الحقا،�الفصل �س�ناقشھ �والذي ،

��عر�ف� �تقديم �الصعب �من �أصبح �أنھ �إ�� �تجدر��شارة �أخ�ً�ا، �املحدث. �آخر�للتفك���الكالسي�ي �كب�ً�ا تحدًيا

ال��-أو�ر�ما�ألنھ��-وا���ومقبول�عاملًيا�ملا��و��قتصاد�الكالسي�ي�املحدث����الوقت�ا��اضر،�ع���الرغم�من�

تصاد.�يتم��ن�تطبيق�عناصر�التحليل�الكالسيكية�املحدثة����جميع�مجاالت�يزال�نمط�التفك���السائد�����ق

نا�يك�عن�علم��حياء،��- البحث��قتصادي�تقر�ًبا،�وما�وراء�ذلك����البحث��جتما���والسيا����والنف����

�امل �لكن ��وائل. �املحدثة �الكالسيكية �القتصاد�ي �بھ �يحتذى �نموذًجا ��انت �ال�� �التخصصات بادئ�و�و�أحد

�ساسية�لالقتصاد�الكالسي�ي�املحدث�يتم�فحص�ا�أيًضا��ش�ل�نقدي�و�عديل�ا����منا���جديدة�مختلفة،�

  إن�لم�يتم�رفض�ا�تماًما����النظر�ات�غ���التقليدية.
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  الفكر��قتصادي�الكي��ي 

 John Maynard Keynesجون�مينارد�كي��� -1

�كي�� �نيفيل �جون �والده، ��ان �الذي �كي��، �ماينارد �جون �اسم �ع�� �الكي��ي ��قتصاد �خب�ً�ا�س�� ،

���ذه�الطر�قة�و�عدة� اقتصادًيا�م�ًما����حد�ذاتھ.�ولكن�سرعان�ما�طغت�إنجازات��بن�ع���إنجازات�والده.

�معاصر�ن� �آباء �ل�ما ��ان �فكال�ما �ميل، �س�يوارت �جون �حياة �كي���مثل �مينارد �جون �تبدو�حياة �أخرى، طرق

ردو،�وجون�نيفيل�كي����ان�صديًقا�أللفر�د�وأصدقاء�اقتصادي�ن�المع�ن:�جيمس�ميل��ان�صديًقا�لديفيد�ر��ا

�ألطفال�املثقف�ن،�و�و��عليم�ج�ز�
ً
مارشال.�تلقى�كي����صغر�والصغ���ميل��عليًما�عا���ا��ودة�يتم�توف��ه�عادة

عقول�م�الالمعة�بالفطرة�لفتح�آفاق�جديدة�وإقناع��خر�ن�من�خالل�قوة�كتابا��م.�رفض��ل�من�ميل�وكي���

�ت�ت���أوجھ�ال�شابھ،���ثار�السياسية امل��تبة�ع���اقتصاديات�آبا��م�ومضوا����اتجا�ات�جديدة.�ولكن��نا

جون�س�يوارت�ميل�لم�يكن�قادًرا�ع����نفصال�تماًما�عن�الب�ية�النظر�ة�لوالده�ور��اردو.����ال��اية،�.J. Sألن�

يكية�املحدثة.��ان�انفصال�كي���عن�قام�بالبقاء����منتصف�الطر�ق�ب�ن�النظر�ة�الكالسيكية�والنظر�ة�الكالس

أك����- أي�مع�تقليد�عدم�التدخل�الذي�يمتد�من�سميث�إ���ر��اردو�وجون�س�يوارت�ميل�ومارشال��-املا����

�
ً

��يكال �أ�شأ �إال�أنھ �مارشال، ��� ��سا��� �ا��ز�ي �التوازن �بتحليل �دراية �ع�� ��ان �أنھ �من �الرغم �ع�� .
ً

اكتماال

  صاد�الك���الذي��ان�لھ�تأث��ات�كب��ة�ع����ل�من�النظر�ة��قتصادية�والسياسة.نظرً�ا�جديًدا�ملعا��ة��قت

�لقد�تم�انتقاده،���� �القرن�العشر�ن�الضيق�فكر�ا. �النمطية�القتصادي �الصورة �كي���مع ال�ي�ناسب

ا�الواقع�لتكر�س�القليل�من�وقتھ�للنظر�ة��قتصادية�و�شر�مصا��ھ�ع���نطاق�واسع.�ح���عندما��ان�طالبً 

���جامعة�إيتون�و�ام��يدج،�أظ�ر��ذا�امليل�ملتا�عة�مجموعة�واسعة�من���تمامات؛�ومن�ثم�أصبح��عرف�

�مكث� �حيث �مد�ي، �بمكتب�ال�ند�التا�ع�ل���ومة�ال��يطانية�كموظف �أكمل��عليمھ،�والتحق باسم�املح��ف.

�أ�اديمًيا�صر  �أبًدا �يكن �لم ��عود�إ����ام��يدج. �ملدة�عام�ن�قبل�أن �ا�تمامھ�املستمر�بالسياسة��ناك �أدى .
ً
فا

ا����شؤون��عمال�لنفسھ�و�صفتھ�
ً
�قتصادية�إ���تو���عدد�من�املناصب�ا���ومية�طوال�حياتھ.��ان�ناشط

� �ل�لية �من�قرب�King's Collegeأميًنا �مجال��عمال����حقيقة�أن�صا���ثروتھ�قد�ارتفع ،�وتتج���قدرتھ���

� �عام ��� �أك�����1920فالس �إ�� �عام ��� �وفاتھ �وقت �دوالر�بحلول �مليو�ي �باملسرح�1946من �كي���م�تًما ��ان .

و�دب�والباليھ.�تزوج�من�راقصة�الباليھ�وترتبط�بمجموعة�من�املفكر�ن�اللندني�ن�املعروف�ن�باسم�مجموعة�

لف.�بلومز�ري،�وال���تضمنت���صيات�بارزة�مثل�كاليف�بيل�وإي�إم�فورس���وليتون�س��ا����وف��جي�يا�وو 

�نظر�ة� �عن �كتاًبا �يكتب �وأن �جام��، �كطالب �بارًعا �ر�اضيات �عالم �ي�ون �أن �من �الفر�د �املوا�ب �مز�ج مكنھ

�النتائج� �من �ل�ل �املطلق ��د�ي �إتقانھ ��� �يت�� �و�و�ما ،
ً

�وفعاال �قوً�ا �ن��ًيا �مصمًما �ي�ون �وأن �حتماالت،

  الت�����قناع�ومقاالت����الس��ة�الذاتية.�قتصادية�للسالم.�ومقاالتھ،�ال���تم�جمع�ا����كتاب�ن�كمقا
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�حضر�مؤتمر�فرساي� �نحو�السياسة. ��و�توج�ھ �كي����قتصادي ��� ��ك���أ�مية �الوحيد ا��انب

.��ان��شعر�باالشم��از�من�شروط�1919للسالم�كممثل�لوزارة�ا��زانة�ال��يطانية�لكنھ�استقال�فجأة����عام�

�أملاني �ع�� �فرضت �ال�� �فرساي، �إشادة�معا�دة �تلقى �أبًدا. �دفع�ا �ال�يمكن �أنھ ��عتقد ��ان �كب��ة ��عو�ضات ا

شرت�عام�
ُ
،����1940كتابھ�"النتائج��قتصادية�للسالم".����عام��1919دولية�النتقاده�شروط�املعا�دة،�ال����

قدم�اق��اًحا��س���خطة�كي���لسلطة�نقدية�دولية�يتم�وضع�ا��1943كتب�كيف�تدفع�ثمن�ا��رب،�و���عام�

����م �فعال �دور �لھ ��ان �وودز، �بر�تون �إ�� �ال��يطا�ي �للوفد �كرئ�س �الثانية. �العاملية �ا��رب ��عد �التنفيذ وضع

 �Theشكيل�صندوق�النقد�الدو���والبنك�الدو��.�لكن�أ�م�مسا�ماتھ����السياسة�والنظر�ة�وردت����كتابھ�(

General Theory (1936ش�ل��ساس�لكث���مما�يتم�تدر�سھ��،�الذي�أوجد��قتصاد�الك���ا��ديث�وال�يزال�

����قتصاد�الك���للطالب�ا��امعي�ن.�استحوذ�بول�صامو�لسون�ع���أ�مي��ا�عندما�كتب،�بالتفك������العصر�

  الكي��ي،�"النظر�ة�العامة�استحوذت�ع���معظم��قتصادي�ن�تحت�سن�ا��امسة�والثالث�ن.�

 من�الرسالة�إ���النظر�ة�العامة -1-1

التطور�التدر����للنظر�ة�العامة�من�املناقشات�حول�الرسالة�باإلضافة�إ���محتو�ا��ا��ساسية���ش�ل

ما�س��كز�عليھ�����ذا�القسم.��ذه�القصة�معقدة�وال�تزال�مث��ة�ل��دل.��عت���كتاب�"أطروحة�النقود"����حد�

���الفكر،�و�التا���لم�يحقق�أبًدا�وحدة��ذاتھ�كتاًبا�غر�ًبا�جًدا.�إن�بناءه�الطو�ل��ع���أنھ�أظ�ر��غ��ات�مختلفة

� �اع��ف �بوضوح. ��ف�ار�املع���ع��ا ���ا��كي��من �انت�� ��ف�ار�ال�� �أن �بصراحة �صرح �حيث �املقدمة ��� ��ذا

�السعر�(نظر�ة� �ملستوى �تحليل ��و�تقديم �للكتاب ��و�� �ال�دف ��ان ���ا. �بدأ ��ف�ار�ال�� �تلك �ل�ست الكتاب

�املش�لة ��ول)، ��مر��املجلد �انت�� �الثا�ي). �للمجلد �التطبيقي �(العمل �النقدية �والسياسة �للنظر�ة الرئ�سية

ككتاب�قام�بالفعل�بتحليل�مستوى�السعر�عن�طر�ق�معادالتھ��ساسية�ولكنھ�احتوى�أيًضا�ع���الكث���من�

بدورة��عمال.�كما��النقد�للمعادالت�الكمية،�ونظر�ة�أولية�لإلنتاج�ومناقشة�دقيقة�لدورة��س�ثمار�وعالق��ا

جسدت�جزء�من�املعادالت��ساسية،�نظر�ة��دخار�و�س�ثمار.�كما�أن�النظر�ة�العامة،�فصل�ب�ن�قرارات�

�دخار�و�س�ثمار�كأفعال�ملجموعات�مختلفة�من�الناس�حيث�تم�وصف��ختالفات�(املسبقة)�ب�ن�قرارات�

ستقرار����مستوى�السعر.�بال�سبة�للكث���من��ذا�التحليل،��دخار�و�س�ثمار�كعامل�رئ��������تفس���عدم�� 

اف��ض�كي���ناتًجا�ثابًتا.�تبع�ذلك�جدل�محتدم����السنوات�ال���أعقبت��شر�الرسالة�مباشرة�حول�ما�أطلقت�

عليھ�جوان�رو��سون�"نظر�ة�الدالء����الب��".��ش���ذلك�إ���تراجع�الطلب�ع���السلع��س��الكية��س�ب�ز�ادة�

دخار�وال���من�خالل�تأث���ا����خفض�معدل�الفائدة،�من�شأ��ا�أن�تؤدي�إ���ز�ادة��عو�ضية����الطلب�ع���� 

السلع��س�ثمار�ة.�أدى�اف��اض�الناتج�الثابت�ل�ذا�التحليل�إ���جانب�استخدامھ�لنظر�ة�الفائدة�التقليدية�

�لم��ش�ل�فعال����ش�ل�آخر�لشرح�س�ب��سا�سايإ���إعادة�تقديم�قانون� وي��دخار�دائًما�مع��س�ثمار.
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يحتوي�التحليل�ع���نظر�ة�للطلب�الك��،�و�التا���ال�توجد�نظر�ة�حقيقية�لإلنتاج�ك�ل.�ومع�ذلك�،�أنتجت�

  �ذه�املناقشات�ما�يمكن�التعرف�عليھ�ع���أنھ�ثالث�لبنات�بناء�م�مة�لبناء�النظر�ة�العامة.

� ���ول �شأ �إذا �يحدث �أن �يمكن �ما �مناقشة ����من ��سعار�التغ��ات �ت�بع �ثم �بالتغ��. �لإلنتاج ُسمح

�من�اتجاه�اختالل�التوازن�ب�ن�املدخرات�و�س�ثمار.�أثار�
ً
مثل��ذه��مور����وقت�مبكر�من��كي���نتاج،�بدال

���محاضرات�مؤسسة��ار�س،�ب�نما��شأت�أيًضا������شغال�امل��ايد����مناقشات��ام��يدج�حول��1931عام�

،�وج�ت�الرسالة�تحليل�الت��م�ثانًياب�ن�مرونة�عرض�السلع�وتأث��ات�التوسع�النقدي�ع����سعار.��العالقة

�عيًدا�عن�تفس��ات�النظر�ة�الكمية�للنقود�تجاه�نماذج�ت��م�الدخل�والطلب.�سلط�نقد�النظر�ة�الكمية����

�عن �نظر���ا ��� �خاصة �نقدية، �كظا�رة �الفائدة �معدل �ع�� �أيًضا �الضوء �وال����الرسالة �وال�بوط، الصعود

  تطورت�إ���نظر�ة�تفضيل�السيولة.

�(�ترك �العامة: �النظر�ة ��ش�ل �أصبح �مما �مفقودة �التالية �ا��مسة �لنظر�ة��1مور �صر�حة �صياغة (

�من�معدل�الفائدة�أو�صياغة�دالة��س��الك؛�3)�املضاعف؛�(2إجما���الطلب؛�(
ً
)�املدخرات�كدالة�للدخل�بدال

تقوم�ع���أسس�تفضيل�)�نظر�ة�جديدة�للفائدة�5)�دالة�العرض��جمالية�وعالق��ا�بمستوى�التوظيف؛�(4(

  السيولة.

�اف��اض� �ع�� ��ثار�امل��تبة �حول �استجواب �عن ��شأ �حيث ،
ً
�أوال �وتحليلھ �الك�� �العرض �مف�وم جاء

ن�الزخم�Kahnالناتج�الثابت�من�الرسالة.�اق��ح�التحليل�املبكر�للمضاعف�(بواسطة�
ّ

)�عرًضا�إجمالًيا�مرًنا�يمك

�من�ارتفاع��سعار.�أدى�تحليل�املضاعف��و����ذا��لالس�ثمار�ا��ديد�من�إنفاق�نفسھ����توليد
ً
�نتاج،�بدال

�ز�ادة� �من ��س��الك ��� �ال�سرب �خالل �من �ذاتًيا
ً

�تمو�ال �اعتباره �يمكن ��س�ثمار�ا��ديد �أن �إثبات �إ�� أيًضا

صادرات)،��نتاج����ش�ل�وفورات�ع����عانات،�وتخفيضات�����س�ثمار��جن���(ز�ادة����الواردات�ع���ال

السيد�ز�ادة��ر�اح�غ���املنفقة،�و�ثر�السل���الوحيد،�انخفاض��دخار��س�ب�ارتفاع��سعار.�سميت�عالقة�

Meade.ع���اسم�"مخ��ع�ا"�،�جيمس�ميد�،  

،�تم�توف����عض��جزاء�املفقودة.�تم�تطو�ر�فكرة�دالة�العرض�الك��،�وال���1931بحلول���اية�عام�

ذا��انت�الز�ادة����إجما���الطلب�(لم�تتم�صياغ��ا��عد��ش�ل�صر�ح)�أدت�إ���ارتفاع�أسعار�تحدد�مرون��ا�ما�إ

�تطو�ر� �تم �ال�شاط. �مستو�ات �ارتفاع �إ�� �تحف���الطلب �أدى �أن �املرن �العرض �منح�� �يضمن املخرجات.

�الز�اد �فإن �العرض، �منح�� ��� �املرونة �درجة �بالنظر�إ�� �أظ�ر�أنھ �أين �كب��، �حد �إ�� ��س�ثمار�املضاعف ��� ة

�الناتجة�عن�العمالة� العام�ستولد�ز�ادة����فرص�العمل�ومن�خالل��س��الك��ضا���للسلع�املنتجة�محلًيا

��عتمد�مقدار�العمالة�الثانو�ة�املتولدة�ع����سبة� ا��ديدة،�من�شأ��ا�أن�تولد�دفعات�من�العمالة�الثانو�ة.
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��س��الك �����الدخل��ضا���الذي�يتم�إنفاقھ�ع�� �الدخل ��ذا �(أو،��ش�ل�عك����ع���ال�سرب�من املح��

��س�ثمار�العام� ��ذا �مثل �أن �رأت �ال�� �نظر�ا��زانة �وج�ة �ضد �و�دخار). �والضرائب �الواردات �ع�� �نفاق

عديم�الفائدة�لتحف���ال�شاط��قتصادي�(ألنھ�سيعوضھ�تخفيض�مماثل�����س�ثمار�ا��اص)،��ان�التحليل�

� �قادًرا �ا��ديد �عالقة �أساس �ع�� �املجادلة �ع�� �شأن�Meadeالسيد �من ��� ��س�ثمار�العام ��� �تز�د �ال�� ،

  ظروف�العرض�املف��ضة�أن�تولد�بنفس�ا�املدخرات�املطلو�ة�لتمو�ل��س�ثمار.

�كي��� �طور�ا �قد �الكي��ية، �الثورة ��� �العنصر��سا��� �الفعال، �الطلب �نظر�ة �ت�ون �أن �املحتمل من

� ��ول �النصف �خالل �عام �1933من �مالحظات ��� �التأر�خ ��ذا �أسباب �ع�� �العثور �تم عن���Bryceبرا�س.

� �عامي ��� �قدمت �ال�� �لإلنتاج �النقدية �النظر�ة �كي���حول �أضاف�ا��1933و��1932محاضرات �ال�� �املواد ومن

شرت����مقاالت����الس��ة�الذاتية�(�مالتوس)إ���مذكراتھ�(�كي��
ُ
ظ�ر�Essays in Biography)�(1933عندما��

ُ
).�ت

� �محاضرة �و�س�ثمار��برا�سمالحظات �للدخل، �كدالة �و�س��الك �و�س�ثمار، ��س��الك �كمجموع الدخل

� ��ان �إ�� �رسالة ��� �الفائدة. �ملعدل ��Kahn�)13كدالة �إجما���1934أبر�ل �مف�وم �عن �التعب���بوضوح �تم ،(

  وح،�فيقول�كي��:العرض�والطلب�الفعال،�وتم�تحديد�إم�انية�توازن�البطالة�بوض

����Pإجما���العرض.�دع��OW،�فإن����Oالت�لفة��ولية�ا��دية�لإلنتاج�عندما�يكون��نتاج�=��Wإذا��انت�

�و�طلب�فعال.��ف��اض��سا����لـ�"العرض�خلق�الطلب�ا��اص�بھ"��و�أن���OPو�سعر�البيع�املتوقع�ل�ذا�الناتج،�ثم�

OW= OPمستوى��� ��ان �لنظر��Oأيا �وفًقا �قيم����OW ≠ OP؛ �اختيار�قيمة���Oميع ��عمال �رواد �ع�� �يتع�ن ،Oال����

  .�ساو��ا.�.�.��ذه����نقطة�البداية�ا��قيقية�ل�ل����ء

تحتوي��ن�ع���فصول�حول�الطلب��1934جديدة�للنظر�ة�العامة�كت�ت����منتصف�عام��مسودات

�بأن� �املسودات ��ذه ��� �كي���صراحة �جادل �لالس��الك. �امليل �عن �تطو�ر�مفا�يم �ذلك، �من �و��م الفعال،

��س�� �ال��ك���ع�� ��ن �يفضل �وأنھ �الرسالة ��� �عليھ ��انت �مما �ل���ة �أ�مية �أقل �أصبحت الك�املدخرات

(عكس�املدخرات).��انت�الن�يجة�الطبيعية�أن�السب�ية�تحولت��عيًدا�عن��دخار�لل��ك���ع����س�ثمار،�و�و�

خروج�آخر�عن�تحليل�الرسالة.�طورت�املسودات�ا��ديدة�أيًضا�فكرة�امليل�إ����س��الك�(كدالة�للتوظيف،�

والعمالة��ش�ل�وثيق�لدى�كي�������ذه�ومعدل�الفائدة�ومستوى�التوقعات،�مما�يو���مدى��شابك�الدخل�

املرحلة).�كما�أظ�روا�كيف��عمل�الدخل�كعامل�موازنة�من�خالل�التأث��ات�ع���توف����ختالفات����الدخل،�

���ح�ن�تب�ن�أن��س�ثمار�يتحدد�من�خالل�معدل�الفائدة�والكفاءة�ا��دية�لالس�ثمار�(تصور�مارشال�لر�حي��ا�

،�1934املتوقع�ألشباه��يجارات�املخصومة�ح���الوقت�ا��اضر).�قرب���اية�عام��من�حيث�التدفق�املستقب��

�للميل�إ����نفاق�ع����س��الك�ومعدل� �القول�بأنھ�نظًرا �ا��ديدة،�من�خالل تمكن�كي���من�وضع�نظر�تھ

  الفائدة�والكفاءة�ال�امشية�لالس�ثمار،�فقد�تم�تحديد�مستوى�الدخل�(العمالة).
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�بح �ا���ة �السيولة��انت �تفضيل �نظر�ة �خالل �من �إ�شاؤ�ا �تم �لال�تمام، �جديدة �نظر�ة �إ�� اجة

�مستوى� �تحديد �عل��ا ��ان �ألنھ �جديدة �فائدة �نظر�ة �إ�� �حاجة ��ناك ��انت �الرسالة. ��� �بالفعل املوجودة

��س�ثمار؛�جادلت�نظر�ة�الصناديق�التقليدية�القديمة�القابلة�للقرض�بأن�الفائدة�يتم�تحديد�ا�عن�طر�ق

)،�تتطلب�نظر�ة�كي����Pasinetti)�(1974س�ثمار�و�دخار�و�التا���ال�يمكن�استخدام�ا.�كما�جادل�باسي�ي���(

�إ��ا� �الدخل. �تحديد ��عملية �يتعلق �و�س�ثمار�وفيما �املدخرات �عن �مستقل ��ش�ل �تحديده �يتم �فائدة معدل

�ا�� �املسا�مة ��عد �وال�� �الفعال، �الطلب �ع�� ��عتمد �ال�� �كي����خ��ة، �قال �كما �كي���العامة. �لنظر�ة اسمة

 بنفسھ:

كما�قلت�أعاله،�فإن�ا��داثة��ولية�تكمن����إصراري�ع���أنھ�ل�س�معدل�الفائدة،�ولكن�مستوى�الدخل��و�

الذي�يضمن�املساواة�ب�ن��دخار�و�س�ثمار.�ا�����ال���أدت�إ���است�تاجھ��و���مستقلة�عن�نظر����الالحقة�ملعدل�

ة،�و���ا��قيقة�لقد�توصلت�إل��ا�قبل�أن�أصل�إ���النظر�ة��خ��ة.�لكن�ن�يجة�ذلك��انت�ترك�معدل�الفائدة����الفائد

  �ال�واء.

 النموذج��سا����للنظر�ة�العامة -1-2

عام��،�تم�اك�شاف�العناصر��ساسية�للنظر�ة�العامة�ا��ديدة�للتوظيف.���1934بحلول���اية�عام�

1935�� �عام ��� �تم �وختامية. �تم�يدية �بمواد �ا���ة �وإغالق �متماسك �نظام ��� �مًعا �تجميع�ا أيًضا��1935تم

صقل�ا���ة�والطر�قة�ال����ان�س�تم�تقديم�ا���ا.��ان��خ���ضرورً�ا�للتأكيد�ع���حداثة�النظر�ة�ا��ديدة،�

� �ا��يل �انتقاد �ذلك �تضمن �الفكر�السابق. �كب���عن ��ش�ل ��ش�ل�ولتم���ا �ا��صوص �وجھ �ع��
ً
�ك���سنا

،�وصدر�1935.�وتم�التوقيع�ع���تم�يد�الكتاب����د�سم���Pigouمباشر،�ولكن�ل�س�حصرً�ا،�كما�يمثلھ�بيجو�

  .���1936يناير�

�قدر� �يوجد ��قتصاد، �مراحل �من �مرحلة �أي ��� �الفعال. �الطلب �مبدأ �يكمن �العامة �النظر�ة �قلب ��

���تحدد�مقدار��نتاج�الذي�يمكن�إنتاجھ�من�املوارد�املعينة�مع�ا��الة�املعينة�مع�ن�من�القدرة��نتاجية�ال

�التوظيف� �نقطة �ح�� �لالقتصاد �املحتمل �الناتج �تحدد �ال�� ��جمالية �العرض �دالة ��� ��ذه �التقنيات. من

�ات�الفردية�ال�امل.�����ش�ال�السابقة�من�املجتمع،��انت�تتحقق�عادة�إم�انات��نتاج�ال�املة،�ألن�الشر 

ت�تج�أك���قدر�ممكن؛�مع�املجتمع�الصنا���ا��ديث،�حيث�ت�ون�عملية��نتاج�موج�ة�إ���السوق،�فإن�الناتج�

املحتمل�للقدرة��نتاجية�املعينة�لن�يحدث�إال�إذا��ان��ناك�طلب�فعال��اٍف�لذلك�الناتج،�والطلب�الفعال�

اد��عمال��فراد�الذين�يتحكمون����قرارات��نتاج.�يتم�تحديده�من�خالل�توقعات�عائدات�املبيعات�من�رو 

و�التا���فإن�الطلب�الذي�يتوقعھ�رواد��عمال�ع���منتجا��م�ينظم�قرارا��م��شأن�درجة�استخدام�القدرات�

(أو�مقدار�العمالة�ال���يرغبون����تقديم�ا،�كما�قال�كي��)،�و�التا���يحدد�مستوى��نتاج�����قتصاد.�يو���
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درجة.�(غالًبا�ما�ُيطلق�ع����45ل�التا����ذا�املوقف�بمخطط��سيط�يصور�منح���العرض�ع���أنھ�خط�الش�

  ،��عد�ال��و�ج�لكي������الواليات�املتحدة�الذي�استخدمھ�ألول�مرة).�Hansenذا�مخطط��ا�سن�

  

  

  

  

  

  

  

  

� ��فقي، �املحور �طول �ع�� ��نتاج �مستوى �املحور��شار�إ�� �ع�� �الناتج �ذلك �من �املتوقعة واملبيعات

)� �املائل �وا��ط �°45الرأ���، �ا��طان �و�مثل �العرض، �إجما�� ��و�منح�� (D1و��D2من��� �مختلفة مستو�ات

ال��0Yع����نتاج،��عد��D،�نقطة��ستفادة�ال�املة�من�السعة،�ي�ون�تأث���الز�ادة����0Yإجما���الطلب.�ح���

���من�ذلك،�و�ؤدي�إجما���الطلب��ضا���إ���ز�ادة�الدخل�النقدي�فقط،�أي�أنھ�يرفع�يمكن�ز�ادة��نتاج�أك

�ع����سار� �للمخطط��و�ا��زء�املوجود �و�التا���فإن�النطاق�املناسب ����0Yمستوى�السعر. ،�الناتج�ال�امن.

�و  ��نتاج �ز�ادة �خالل �من �الطلب �إجما�� ��� �الز�ادات �مع ��عمال �رواد �يتفاعل �ا��زء، �من��ذا توف���املز�د

�ف��ا� �يرفع �حالة �و�� �املنافسة، �ودرجة �ثابتة �عالمة �وجود �ال�سع���ضمنًيا �سلوك �يف��ض �العمل. فرص

املصنعون��نتاج،�وترتفع�الت�اليف،�ثم��سعار.�إن�العرض�التقدي����ك���دقة�لدالة�العرض�الك���يلتقط�

  ض�وجود�اقتصاد�مغلق.مثل��ذه��مور��ش�ل�أفضل،�كما��ش���إ���أنھ�تم�اف��ا

 طبيعة�الطلب�الفعال -1-3

ُ�عّرف�إجما���الطلب�ع���أنھ�مجموع�الطلب�ع���السلع��س��الكية�و�س�ثمار�ة،�وألنھ�يولد�الدخل،�

�س�ثمار.�و�التا���فإن�الطلب���Iو��س��الك�و��Cو�الدخل�(الناتج)،��Yحيث��Y=C + Iيمكن�كتابتھ�ع���أنھ�

�املس��لك�ن� �ألن �للدخل، ��و�دالة ��س��الك �كي���بأن �جادل �و�س�ثمار. ��س��الك �تحديد �ع�� ��عتمد الك��

�ش�ل�عام�يميلون�إ���إنفاق�جزء�مع�ن�من�دخل�م،�و�و�جزء�ي�ناقص�مع�ارتفاع�الدخل.�أطلق�كي���ع����ذا�

والذي�لھ�ا�ع�اسھ�ع���امليل�ا��دي��1و�أصغر�من��0ذي�ي�ون�أك���من�الكسر�امليل�ا��دي�لالس��الك،�وال

 

Demand 

D1 

D2 
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لالدخار.�و��بع�ذلك�بالتعر�ف،�حيث�أن��س��الك����املدى�القص����عتمد�إ���حد�كب���ع���الدخل�ا��قيقي�

  املمكن�إنفاقھ،�من�خالل�امليل�ا��دي�لالس��الك.

� ����آلية�ال�سر�ع)�ولكن�من�خالل�بال�سبة�إ���كي��،�ال�يتم�تحديد��س�ثمار�من�خالل الدخل�(كما

���الكفاءة�ا��دية��E)�حيث�I = f (E, i)الكفاءة�ا��دية�لالس�ثمار�(أو�الر�حية�املتوقعة)�وسعر�الفائدة.�أي:�(

  معدل�الفائدة.�Iلالس�ثمار�و

ئد��س�ثمار)�(الكفاءة�ا��دية�لعا�E(امليل�لالس��الك)�و�c(�س�ثمار�املستقل)،�و��Aإذا�تم�التعامل�مع

كمعطيات����النظام،�فيجب�إكمال�تحليل�تحديد�الدخل�(الناتج،�العمالة)�من�خالل�نظر�ة�معدل�الفائدة�

درجة،�حسب��ا�سن).�وجد��45(بالنظر�إ���ش�ل�إجما���العرض،�يؤخذ�مؤقًتا�����ذا�ا��ساب��و���كخط�

�ال �ع�� �والطلب �للعرض �تحليلھ �خالل �من �الفائدة ��� �كي���نظر�تھ �أن �أظ�ر��ذا �السيولة). �(تفضيل �iنقود

).�و�ذا�يكمل�رسمًيا�النظام��i = f (L, M)عتمد�ع���جدول�تفضيل�سيولة�مع�ن�وكمية�معينة�من�املال،�أي:�(

  .iو��Iو�Cو�Yالكي��ي�لتحديد�الدخل�نظًرا�ألن�املعادالت��ر�ع��افية�لتحديد�املجا�يل��ر�عة،�

���أن�مستوى�الطلب�الفعال�الذي�يحدده�نظام�املعادالت��ذا،�ال�يلزم�أن��تتمثل�حداثة�تحليل�كي�� 

ي�ون�املستوى�الذي�ي�تج�عنھ�استخدام�الناتج�ال�امن�أو�التوظيف�ال�امل.�ومع�ذلك،�إذا��انت��ناك�بطالة�

�� �الطلب. �إجما�� �إ�� ��و��ضافات �نفسھ �يق��ح �الذي �العالج �فإن �الفعال، �الطلب �من �املستوى ��ذا نا�عند

يدخل�املضاعف����الصورة،�و�و�عالقة�ب�ن�ز�ادة�الدخل�وز�ادة��س�ثمار�(أو��نفاق�ا���ومي)�ال���يمكن�

  ΔY =[1/(1-c)]* ΔIاشتقاق�ا�عن�طر�ق�احالل�دالة��س��الك����دالة�إجما���الطلب:�

�كي��  �استخدمھ �الذي ���ي �املضاعف ��و �املضاعف �من �الش�ل �ول�س���ذا �العامة، �النظر�ة ��

،�وال���أكدت�1931)�لعام����Economic Journalمقالتھ����مجلة�(�Kahnاملضاعف�املتأخر�الذي�طوره��ان�

ع���ديناميكيات�الطر�قة�ال���أدى���ا�تدفق��س�ثمار�(العام)�ا��ديد�إ���توليد�دخل�إضا��،�وناتج�وتوظيف.�

.�ومع�ذلك،��ان�النظر�ة�العامةي���الطبيعة�الثابتة�لكث���من�����تو���ال���ة�املستقرة�(الستاتيكية)�لك

�ألن� �نظًرا �الدخل، ��� �أك����س�ًيا �ز�ادة �إ�� �النفقات ��� �الز�ادة �أدت �كيف �إلثبات �كي���املستقر��افًيا نموذج

  (حسب�التعر�ف).�cنظًرا�لقيمة��1املضاعف��ان�أك���من�

 
ً
��س�ولة،��ش���دالة��وتجدر��شارة�إ���أن��دخار�م��وك�صراحة �يمكن�معا��ة��ذا خارج�الصورة.

�يتم��عد�ذلك�إظ�ار�التعديل�c – 1،�أي�امليل�ا��دي�لالدخار��ساوي�(s)�وأن��S = F(Y)س��الك�إ���أن�( .(

  ΔY =[1/(1-c)]* ΔIالسل���لالدخار�لالس�ثمار�ع���تحديد�الدخل��س�ولة�من�عالقة�املضاعف:�
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.�الدخل�امل��ايد�من�الز�ادة����تمو�ل�s* ΔY = S = ΔI،�لذلك��ذا�ΔY = [1 / s]. ΔIو�و�ما��عادل��

�س�ثمار�الذي�يولده��س�ثمار�عن�طر�ق��دخار�(���بيان�دينامي�ي�للمضاعف�فقط��عد�ف��ة�تأخ��).�يجسد�

 ،�كما��و�مو���سابًقا.Meadeعالقة��Kahnمضاعف�

 نظام�معادالت�من�نمط�السب�ية -1-4

�للتوازن.��ش���ترت �النظر�ة�العامة�إ���أنھ�رأى�تحليلھ�ع���أنھ�تحليل�سب���وجز�ي �ب�كي���للمادة���

�وتحليل� �الطلب �إجما�� �حيث �من �الفعال �الطلب �مبدأ �شرح �مع �العامة �النظر�ة �من ��ول �الكتاب ��� يبدأ

قش�الكتابان�الثالث�العرض؛�يقدم�الكتاب�الثا�ي��عر�فات�وأ�مية�التوقعات����نظر�ة�الطلب�الفعال.�ثم�ينا

�ملعدل� �جديدة �نظر�ة ��خ���يتطلب ��ذا �و�س�ثمار. ��س��الك �الطلب: �إجما�� �م�ونات �التوا�� �ع�� والرا�ع

�الرا�ع.� �الكتاب ���اية ��� �امل��ص ��� �ذكر�ا �إعادة �يمكن �ثم �ومن �النظر�ة. �إكمال �يمكن �عرضھ �ومع الفائدة

رتبطة�باألجور�املالية�ومستوى�السعر).�يقدم�الكتاب��خ���ي�ناول�الكتاب�ا��امس�املؤ�الت�والتعديالت�(امل

مواد�متنوعة�(مالحظات�حول�دورة�التجارة،�مالحظات�حول�املذ�ب�التجاري�ونظر�ات�من�"العالم�السف���

�أن� �يمكن �ال�� ��جتماعية �الفلسفة �حول �ختامية �ومالحظات �كي��، �منظور ��شبھ �أ��ا �ُيزعم �ال�� لالقتصاد"

لنظر�ة�العامة).�لذلك�ال�يقدم�الكتاب�ك�ل�نظر�ة�دورة�التجارة�املنتظمة،�ومناقشة�قليلة��س�ًيا�تقود�إل��ا�ا

�الستعادة� �فقط �ضعيفة �تلقائية �قوى �لوجود �نظًرا �أنھ �إ�� ��ش���ضمنًيا �فإنھ �باألخ��ة، �يتعلق �فيما للسياسة.

�ال�امل �العمالة �لتأم�ن �ضروري �ا���ومي �التدخل �فإن �ال�امل، �التوظيف ����توازن ��قتصاد �ي�ون �عندما ة

حالة�ر�ود�أو�كساد.�يمكن�القيام�بذلك�من�خالل�التحف���املباشر�للطلب�الك���من�خالل��نفاق�ا���ومي�

(�س��الك�أو،�يفضل��س�ثمار)،�و�����ة�لم�يتم�إجراؤ�ا�صراحة����النظر�ة�العامة.��ش�ل�غ���مباشر،�

طر�ق�خفض�معدل�الفائدة�من�خالل�التوسع�النقدي،�بالنظر��يمكن�للسلطات�النقدية�تحف����س�ثمار�عن

إ���الكفاءة�ا��دية�لالس�ثمار.�أشار�كي���إ���الطبيعة��ش�الية�ل�ذه�السياسة����فقرة�موجزة�ت��ص�أيًضا�

 الروابط�السب�ية�ال���بن�ت�م��ا�النظر�ة�العامة،�فيقول�كي��:

ال��و�الشراب�الذي�يحفز�النظام�ع���ال�شاط،�فيجب�أن�نذكر�ومع�ذلك،�إذا�كنا�نميل�إ���التأكيد�ع���أن�امل

�كمية� ��� �مماثلة �ز�ادة �حدوث �املتوقع �من �أنھ �ح�ن ��� �والشفة. �الكأس �ب�ن �انزالقات �عدة ��ناك �يكون �قد �بأنھ أنفسنا

املال�املال.���فض�معدل�الفائدة،�فإن��ذا�لن�يحدث�إذا��انت�تفضيالت�السيولة�لدى�ا��م�ور�تز�د�أك���من�كمية�

و���ح�ن�أنھ�من�املتوقع�حدوث�انخفاض����معدل�الفائدة،�بنفس�القدر،�لز�ادة���م��س�ثمار،�لن�يحدث��ذا�إذا�

� �ينخفض �املال �لرأس �ا��دية �الكفاءة �عائد ���م��ان ��� �ز�ادة �حدوث �ُيتوقع �و��نما �الفائدة؛ �معدل �أك���من �سرعة

�س�ثمار�بنفس�القدر،�لز�ادة�العمالة،�قد�ال�يحدث��ذا�إذا��ان�امليل�لالس��الك�ينخفض.�أخ�ً�ا،�إذا�زادت�العمالة،�

حدة��جور�باالرتفاع�من�س��تفع��سعار�بدرجة�تحكم�ا�جزئًيا�أش�ال�وظائف�العرض�املادية،�وجزئًيا�عن�طر�ق�ال��ام�و 
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��موال� �كمية ��و�ز�ادة �السيولة �تفضيل �ع�� �تأث���ذلك �سيكون ��سعار، �وترتفع ��نتاج �يزداد �وعندما �النقود. حيث

 الالزمة�ل��فاظ�ع���معدل�فائدة�مع�ن.

  ���أنھ�ال�توجد�آلية�سوق�تضمن�التوظيف�ال�امل.�للنظر�ة�العامةالرسالة�الرئ�سية�

 ة�العرضالعودة�إ���دال -1-5

�ان�إ��ام�كي���عن�استخدام�الرسوم�البيانية����النظر�ة�العامة��ع���أن�رؤ�تھ�لدالة�العرض�الك���

لم�يتم�توضيح�ا�أبًدا����رسم�بيا�ي،�و�التا����ش�ل�اف��ا���،��انت��صدارات��ولية�من�منح���العرض����

�يبدو�ع���� 1953ابتكر�ا��ا�سن����دليلھ�إ���كي���(° 45خط� ر���أن��ذا�لم�يكن�ما�دار����ذ�ن�كي��،�).

�الفعال).� �(والطلب �الطلب �إجما�� ��� �للز�ادات �املحتملة �آثار�الت��م �لتوضيح ��سب��ا �ال�� �للمشا�ل نظًرا

)،�يمكن�تمثيلھ��ش�ل�أفضل�من�خالل�الش�ل�الالحق.�حيث��ش���إ���Tarshis �)1977مخطط�بديل�اق��حھ�

ارتفاع��نتاج،�و�التا���السماح�الرتفاع��سعار�باالندماج�مع�ز�ادة��نتاج��ز�ادة�عدم�املرونة����العرض�مع

والعمالة،�حيث�يتم��ق��اب�من�حالة�التوظيف�ال�امل.�باإلضافة�إ���ذلك،�فإن�ل�ا�م��ة�دمج�����املنافسة�

�حقيقة �و�� �الثالثي�يات، �أوائل �خالل ��ام��يدج ��� �قوي �نقاش �موضع ��انت �ال�� �����غ���ال�املة �ح�� ظ�رت

  درجة،�كما�ذكرنا�سابًقا.�45العرض�ال�سيط�بخط�زاو�ة�

  

  

  

  

  

  

العامة.�لم�تقدم�نظر�ة��نتاج��يتمتع�الرسم�البيا�ي�بم��ة�أخرى�تتمثل����توضيح�عمومية�نظر�ة�كي�� 

�شبھ� ��قتصاد �مع �امل��ايد �الك�� �الطلب �مواج�ة �حالة ��� �للت��م، �نظر�ة �قدمت �بل �فحسب، والعمالة

�و�املثل،�فإن�التحوالت���� �بدرجة�عالية�(تماًما). �منح���إجما���العرض�غ���املرن ال�امل�السعة�املتجسد���

السعر�باإلضافة�إ����غ��ات��نتاج.�لذلك�لم�تكن�نظر�ة�كي���مجرد�منح���إجما���العرض�ستؤدي�إ����غ��ات�

�سياسية� �وصفات �أيًضا �لد��ا ��ان ��شر�ا؛ �أعقبت �ال�� �الف��ة ��� �غالًبا �وصف�ا �تم �كما �كساد اقتصاديات

�العامة� ��شر�النظر�ة �من �سنوات �أر�ع �غضون ��� �ظ�رت �ال�� �تلك �مثل �ال�امل�ن، �والتوظيف �القدرة ��االت
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�الصغ��،�كيف�خالل�السن �التنوع����نظر�تھ����كت�بھ �أظ�ر�كي����ذا وات��و���من�ا��رب�العاملية�الثانية.

  .1940تدفع�ثمن�ا��رب،�الذي�ظ�ر����عام�

ال�يزال�تأث���ومع���النظر�ة�العامة�موضع�نقاش�����دبيات�امل��ايدة�باستمرار�حول�كي���وثورتھ.��ذا�

  صعبة�إ���حد�ما.�لذلك�يمكن�أن�ي�ون�ما�ي���مجرد�دليل�عام�للغاية.�يجعل�املالحظات�ملز�د�من�القراءة

 الكي��ية -2

�خمسة� �و�عد �الكي��ية"، �"الثورة �عن �يتحدثون �الناس �بدأ �العامة، ��شر�النظر�ة �من �وج��ة �ف��ة �عد

�ن".�إذا��انت��،�قال�"�لنا�كي��يون ر��شارد�نيكسون وثالث�ن�عاًما،�ح���رئ�س�الواليات�املتحدة،�ا��م�وري�

� �انقسمت �كي��. �توقع�ا �ال�� �التأث��ات �ل�ا �ي�ون �فلن �بالفعل، �ثورة �من��الكي��ية�ناك �مختلفة �خطوط إ��

���� �ا��ديدة �الكي��ية �إ�� �عادت �عندما �والثماني�يات. �السبعي�يات ��� �املوضة �عن �تماًما التفك���وخرجت

  ث؟ال�سعي�يات،��انت����أش�ال�مختلفة�نوًعا�ما.�فماذا�حد

)�السيد�كي���بالكالسيك����إطار�نموذج�مقارن�ساكن،�Hicks�)1937كما�ذكرنا�سابًقا،�قارن��يكس�

طلق�عليھ�الحًقا�اسم�نموذج�
ُ
����IS-LMواستخدم����معظم�كتب��قتصاد�الك��.�أساسيات��IS-LMوالذي�أ

عرض�النقود.��س�ثمار��و��Mو��الطلب�ع���النقود�(السيولة)�،��Lدخار،�� �Sش���إ����س�ثمار،�Iكما�ي��:�

دالة�لسعر�الفائدة�(ا��قيقي)�و�دخار�دالة�للدخل�ا��قيقي�الذي��ساوي�صا���الناتج�املح��.�يتم��حتفاظ�

باملال�للمعامالت�واملضار�ة�ألجل��ستغالل��مثل�لل��وة.�لذلك��عتمد�الطلب�ع����ل�من�الدخل�والفائدة.�

�� �النقدي �املعروض �تحديد �خمسة�يتم �توضيح �يمكن �الطر�قة، ���ذه �املركزي. �البنك �قبل �من �مستقل ش�ل

� �الفائدة �معدل �مع �واحد، �ش�ل �خالل �من �سوقية ��(r)توازنات �الدخل �وإجما�� �الرأ��� �املحور ع����(Y)ع��

  املحور��فقي.

� �منح�� �املال��ISيمثل �رأس �سوق ��� �التوازن �تحقق �ال�� �والدخل �سعر�الفائدة �ب�ن �التوليفات جميع

� �ُيظ�ر�منح�� �املقابل، ��� ��س��الكية). �السلع �سوق �غ���مباشر��� �سعر��LM(و�ش�ل �ب�ن �التوليفات جميع

�تمثي��� �كسوق �السندات �سوق �غ���مباشر��� �(و�ش�ل �النقد �سوق ��� �التوازن �تحقق �ال�� �والدخل الفائدة

أسعار�الفائدة�والدخل�حيث�لألصول�املالية).�يتم��عد�ذلك��عر�ف�توازن��قتصاد�الك���ع���أنھ�مز�ج�من�

�و��IS-LM.�اعتماًدا�ع���منحدرات�ومواقف�املنحنيات،�يمكن�أن�ي�ون�توازن�LMمع�منح����ISيتقاطع�منح���

  ).Y0)�أو�توازن�العمالة�الناقصة�(Yتوازن�التوظيف�ال�امل�(*

� �ل�يكس �Hicksبال�سبة �تحليل �عمل ،IS-LM� كي��� �لنظر�ة �الرئ�سية �السمات �إظ�ار�أن العامة��ع��

والن���القيا����لالقتصاد�الكالسي�ي�املحدث�يمكن�التقاط�ما�من�خالل�نفس�النموذج.�اعت���كي���أن�نظر�تھ�
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�أن� �ح�ن ��� �عامة، �نظر�ة ��انت �أ��ا �اد�� �ذلك، �ع�� �عالوة �املحدثة. �الكالسيكية �النظر�ة �مع غ���متوافقة

�م �خاصة �حالة �اقتصر�ع�� �املحدث �الكالسي�ي �املعياري ��سعار�و�جور�النموذج ���ميع �التامة �املرونة ن

  وأسعار�الفائدة.�يتعارض�نموذج��يكس�ال��كي���مع�وج�ة�النظر��ذه،�لكن�كي���لم�يحتج.

  

  

  

  

  

� �نموذج �الكالسيكية���IS-LMان �العام �التوازن �نظر�ة �أف�ار�كي���مع �من �نحو�مز�ج ��و�� ا��طوة

)� �عل��ا �أطلق �العمالة��Samuelson)1955املحدثة. �توازن �قدمت �حيث �املحدث، �الكالسي�ي �التوليف اسم

ال�املة�الكالسيكية�املحدثة�كحالة�مرجعية�وخفضت�املجال�النظري�لكي���إ���ثالث�حاالت�خاصة�يمكن�أن�

)� �من: �الناقصة �العمالة �توازن �ف��ا �(1يتطور �السيولة، �فخ �أو�(2) ��س�ثمار، �فخ �و�سعار�3) ��جور �من (

�امدة.�فخ�السيولة��و�حالة�ت�ون�ف��ا�مرونة�الفائدة�للطلب�ع���النقود،�ومن�ثم�معدل�الفائدة����السوق�ا�

����LM0مرتفعة�للغاية�بحيث�ال�تتوافق�مع�التوظيف�ال�امل؛�و�ت���ذلك�من�خالل�ا��زء��فقي�من�منح���

و�ز�ادة�مستقلة����عرض�النقود�الش�ل�السابق.�و����ذه�ا��الة،�لن�يؤدي�أي�انخفاض����مستوى�السعر�أ

العمودي����الش�ل�السابق)��و�حالة�ال��IS0إ���انخفاض�معدل�الفائدة�وارتفاع�الطلب�الفعال.�فخ��س�ثمار�(

�ستجيب�ف��ا��س�ثمار�ألي��غي��ات����معدل�الفائدة.�قد�ت�ون�توقعات�الر�ح�م�شائمة�للغاية،�و�التا���فإن�

� �املال �لرأس �ا��دية �عن�الكفاءة �كال�الفخ�ن �تجنب ��فضل �من �لتحف����س�ثمار�ال�ا��. �للغاية، منخفضة

  طر�ق�الطلب��ضا���من�خالل��نفاق�العام،�ع���النحو�الذي�أو����بھ�كي��.

من�حيث�النماذج��IS-LMومع�ذلك،�مع�مرور�الوقت،�تمت�إعادة�صياغة�العالقات�الوظيفية�لتحليل�

وك�حول�أ�مية�مصائد�السيولة�و�س�ثمار.��ان��ل�من�فران�و�موديليا�ي�النظر�ة�الدقيقة�ال���ألقت�الش�

)Franco Modigliani)(1918-2003)وجيمس�تو��ن��(James Tobin)�(1918-2002)وو�ليام�بومول��(William 

Baumol� �(مواليد (1922)� �بات�نك�ن �ودون (Don Patinkin)� �جامعات�1922-1995) ��� ��عملون �وجميع�م ،(

�تقليص� �تم �ال��كيب. �من �الصغ��ة �املسا�مات ��ذه ��� �الرئ�سي�ن �املشارك�ن �املتحدة، �الواليات ��� مختلفة

الفخاخ�إ���مجرد�احتماالت.�وح���إذا�تطورت،�فمن�غ���املر���أن��ستمر�ألك���من�ف��ة�قص��ة�جًدا.�ومن�

سعار�يقدمان�الطر�ق��خ���والوحيد�لتفس���توازن�العمالة�الناقصة.�لم�تلعب�ثم،�يبدو�أن�جمود��جور�و� 

IS0 

IS* 
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أوجھ�القصور��ذه����املرونة�ال�بوطية�لألسعار�و�جور�أي�دور�مركزي����نظر�ة�كي���العامة.�ومع�ذلك،�فقد�

قرن�املا����املوجھ����ا��مسي�يات�والست�نيات�من�ال-خدموا��ش�ل�جيد����تحف���سياسات�استقرار�النمو

وال���تم�تص�يف�ا�ع���أ��ا�"إدارة�الطلب�العال���الكي��ي".��ش�ل�عام،��انت�تتألف�من�مز�ج�من�السياسات�

�شراء� �طر�ق �نقود�عن املالية�والنقدية�التوسعية،�حيث�عملت�البنوك�املركز�ة�ع���تحو�ل�الدين�العام�إ��

�املستو  �عند �أسعار�الفائدة �تث�يت �أجل �من �ا��زانة �أ��ام�سندات �بدأت �الطر�قة، �و��ذه �املنخفضة. �ات

  �موال����النمو�لدرجة�أن�الت��م�أصبح�ظا�رة�مستمرة.

�للتكنولوجيا����1960عام� أن��Solow و� Samuelson،�اق��ح��قتصاديان����مع�د�ماسا�شوس�س

�ناك�مقايضة�ب�ن��ستقرار�النقدي�والعمالة�ال�املة�أو،�من�الناحية�السلبية،�أن��ناك�خياًرا�يجب�القيام�

  بھ�ب�ن�الت��م�والبطالة.�لقد�بنوا�����م�ع���ما��س���بمنح���فيلي�س�(انظر�الش�ل�املوا��).

ا�سلبًيا�مس
ً
�ب�ن�التغ��ات�����جور��سمية�����صل،�أظ�ر��ذا�املنح���املنحدر�لألسفل�ارتباط تقًرا

)� �(Alban Williams Phillipsومعدل�البطالة،�كن�يجة�لالنحدار�الذي�أجراه�خب����قتصاد�فيلي�س (1914-

�إ���1975 �لإلشارة ��ص�� �فيلي�س �تفس���منح�� �يمكن �معينة، �اف��اضات �ظل ��� �ال��يطانية. �البيانات �ع�� (

مقايضة�مستقرة�ب�ن�الت��م�والبطالة.�يبدو�أن�املفاضلة��ش���إ���أنھ�يتع�ن�ع���صا����السياسات�اتخاذ�

�ذ �مع �تأ�ي، �لن �ال�� �ال�املة �العمالة ��س��دفون �أ��م �إما �خيارات". �عالية�"قائمة �ت��م �معدالت �بدون لك،

���الش�ل)،�أو�يحاولون�ا��فاظ�ع���استقرار�مستوى�السعر�ع���حساب�ارتفاع�معدالت�البطالة��’E(النقطة�

).��ش���منح���فيلي�س�إ���أن�املال�ل�س�محايًدا�ع���املدى�الطو�ل.����الست�نيات،�فضل�صا�عو�E(النقطة�

�خيار�ا ��ش�ل�عام �و�قتصاديون �السياسات �(النقطة �ال�امل ��عتقدون�أن�البطالة�’Eلتوظيف �أل��م��انوا ،(

  ست�ون�أك���ت�لفة�ع���املجتمع�من�التغ��ات����مستوى��سعار.
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ومنح���فيلي�س�من�العناصر��ساسية�للمز�ج�الكالسي�ي�املحدث�الذي�تب�ن�أنھ���IS-LMان�منح���

�ومع �كي���العامة. �لنظر�ة �النظر�عن��التفس����ك���شيوًعا �بصرف �أك���تنوًعا. �الكي��ية �أصبحت �فقد ذلك،

��سمي��ما� �تم �أقدم ����ت�ن �نذكر �أن �يجب ��خ��)، �القسم ��� �مناقشتھ �تمت �(الذي ��خ�� �صدار

"Cambridge Keynesianismو�"ال��كيب�الكي��ي��"Keynesian Synthesis."  

� �الكي��ية ��ام��يدج �مدرسة �مصط�� �تطبيق �يتم �ما �مجموعة��Cambridge Keynesianismكث�ً�ا ع��

ا�جو�رً�ا�عن�الن���
ً
من�تالميذ�كي���الذين�سعوا�لتطو�ر�نظر�ات�رأس�املال�والنمو�والتوز�ع�ال���تختلف�اختالف

��ارود�( ��م�روي �و�ان�أبرز�أعضاء�تلك�املجموعة �وجوان�Roy Harrod)�(1900 -1978الكالسي�ي�املحدث. (

)�وني�والس��الدور�1905-1989)�(Richard Kahn)�ور��شارد��ان�Joan Robinson)�(1903-1983)رو��سون�(

)Nicholas Kaldor)� (1908-1986� �الكي��ية ��ام��يدج �مدرسة �اتخذت .(Cambridge Keynesiansاملوقف��

�بأن� �جادلوا �لقد �ا��قيقي. ��قتصادي �بال�شاط �يتعلق �فيما �أسا���" ��ش�ل �"غ���محايد �املال �بأن القائل

� �إ����قتصادات �تميل �النمو�ال�� �استقرار�عملية �وعدم ��ر�اح ��شأن �املتأصل �اليق�ن �تتم����عدم النقدية

�فإن� �ذلك، �ومع �السوق. �عملية ��� �للدولة �الدائم �التدخل �خالل �من �بمنعھ �وطالبوا �مستمرة. �بطالة إحداث

��واحد�يمكن�مقارنتھ�كتابات�الكي��ي�ن�����ام��يدج�متنوعة�للغاية�بحيث�ال�يمكن�التقاط�ا����نموذج�أسا��

  .IS-LMبتحليل�

من�ناحية�أخرى،��ان�ال��كيب�الكي��ي�محاولة�ل��مع�ب�ن�النظر�ة�الدقيقة�الكالسيكية�املحدثة�مع�

النظر�ة�ال�لية�الكي��ية�وذلك�للتأكيد�ع���الصالحية�العامة�ألف�ار�كي��.��عت���بات�نك�ن�ال��ودي،�الذي�درس�

�ا��مس �شي�اغو��� �جامعة ��� �املال�وعمل �كتابھ �أن�� �الرواد. �أحد �املا���، �القرن �من �والست�نيات ي�يات

�و�سعار�( �ومن�1965والفائدة �الكي��ي. �التوليف �ع�� �العمل �و�دأ �املحدث �الكالسي�ي �التوليف �ع�� �العمل (

)� ��لور �رو�رت ��خر�ن �امل�م�ن �(Robert Clowerاملسا�م�ن (1926-2011)� �ليجو��وفود �وأكسل ،� (Axel 

Leijonhufvud� �(مواليد �وإدموند�1933) ��مر�كية، �املتحدة �بالواليات �وس��ن �نورث �جامعة ��� �وكال�ما ،(

)� �Edmond Malinvaudمالينفود �(مواليد (1923���� ��قتصادية �والدراسات �لإلحصاء �الوط�� �املع�د �من (

 Walrasianرضيات�الفالراسية�فر�سا.�اس�ند�التوليف�الكي��ي�إ���ا��يلة�ال�سيطة�املتمثلة����استخدام�الف

hypothesesمن��� �أك���مرونة ��سعار �بأن �املعياري ��ف��اض �عكس �ولكن �القرار�العقال�ي، �اتخاذ حول

الكميات.�و�التا���لم�ُيف��ض�أن�عمليات�السوق�تولد�دائًما�أسعاًرا�متوازنة�ع���الفور�و�دون�ت�اليف.�إذا��ان�

�طو� �يتم�تنفيذ�العديد�من�املعامالت�"بأسعار�ت�و�ن�السعر�عملية��ستغرق�وقًتا �وم�لفة،�فمن�املر���أن
ً
ال

زائفة"،�حيث�تفشل��سواق����التخلص�م��ا.����سياق�مثل��ذا�"التداول�ا��اطئ"،�س�تم�تقن�ن�البا�ع�ن�أو�

ثال،�إذا�املش��ين،�أي�أ��م�ال��ستطيعون�إنجاز�املبيعات�أو�املش��يات�ال���خططوا�ل�ا�بال�امل.�ع���س�يل�امل
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�الناس� ��عض �سيصبح �ا��اري، �(ا��قيقي) ��جور �معدل �عند �العرض �من �أقل �العمالة �ع�� �الطلب �ان

�إ��� �العرض �فائض �يؤدي �قد �جز�ي. �بدوام �العمل �عن �عاطل�ن �الناس �جميع �أو�سيصبح �العمل �عن عاطل�ن

�دخو  �مع ��خرى. ��سواق �ع�� �الوقت �نفس �سيؤثر��� �لكنھ �أو��سعار، ��جور �من��عديل �أقل ��جور ل

�السلع� �ع�� �الفعال �الطلب ��� ��نخفاض �يؤدي ��س��الك. �خطط �مراجعة �يجب �ل�ا، �املخطط املستو�ات

�العمالة� �يتم��عديل��سعار،�ولكن��-�س��الكية�إ���مز�د�من�التخفيضات����الطلب�ع�� �قد �إ���ذلك. وما

  رة�للرشادة�من�خالل�نظام�السوق.ل�س�بالسرعة�ال�افية�ملنع�املز�د�من�التداعيات�غ���املباش

و�كذا�تحولت�النظر�ة�الكالسيكية�املحدثة�للقرارات�العقالنية����املنافسة�ال�املة�إ���فرضية�قرار�

،�س�تمكن�جميع�وكالء�Walrasian general equilibriumمزدوج.����ا��الة�ا��اصة�للتوازن�العام�الفالرا����

� �والطلب. �للعرض �خطط�م �تحقيق �من �من�السوق
ً
�بدال ��سعار�فقط. �ع�� �ا��طط ��عتمد �ا��الة، ��ذه ��

ذلك،�ال��ستطيع��عض�(أو��ل)�وكالء�السوق�تحقيق�خطط�م�بال�امل.�يتع�ن�عل��م�مراجع��ا�إ���ا��د�الذي�

ي�تج�عنھ�عدم�توازن�����سواق��خرى�والذي����كث���من�ا��االت��غذي�السوق�الذي�حدث�فيھ�التقن�ن�

�� ��� �مرة. �م��ء�ألول �ا��قيقي �العالم �بحتة. �اف��اضية ��و�حالة �الفالرا��� �التوازن �الكي��ي، �التوليف ذا

��سعار�املرنة� �اف��اض �مع �تتعارض �ال�� ��نتظار�والظوا�ر��خرى �طواب����نتظار�وأوقات �مثل بال��شيد،

دوات�التحليلية�للت�بؤ�م���بال�امل.�تكمن�مش�لة�التوليف�الكي��ي����أنھ�ل�س�نظر�ة�عامة.�إنھ�يفتقر�إ���� 

  وكيف�وإ���أي�مدى�ستؤدي�ترشيد�الكمية�إ����عديالت��سعار.
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 الك���ا��ديث�ي�قتصادالفكر�

 النقديون  -1

���� ��ساسيون �العاملون ��م �النقد �علماء ��ان �املا���، �القرن �من �والست�نيات �ا��مسي�يات خالل

.�لم�يكن����،�قدموا�معارضة�فعالة�للسياسة�والنظر�ة�الكي��يةميلتون�فر�دمانالتفك���النقدي.�تحت�قيادة�

نموذج�دالة��س��الك�الذي�استخدمھ�الكي��يون����ا��مسي�يات�أي�دور�للمال،�ولم�يأخذ�����عتبار��سعار�

أو�مستوى��سعار.�تج����ذا�النقص��و������القلق��شأن�املعروض�النقدي�و�سعار����السياسة�القائمة�

�ا��زا �وزارة �مع �اتفاقية ��� �الكي��ي. �التحليل �بنك�ع�� �وافق �الثانية، �العاملية �ا��رب �خالل �تطورت �ال�� نة

�و�ذلك،� �ثابت. �مستوى �عند �سعر�الفائدة �ع�� �ل��فاظ �ضرور�ة �سندات �أي �شراء �ع�� �الفيدرا�� �حتياطي

�عرض� �بأن �النقد �علماء �جادل �النقدي. �املعروض �ع�� �ال�املة �السيطرة �عن �الفيدرا�� ��حتياطي �بنك تخ��

�م�ًم  �و�كذا،�النقود�لعب�دوًرا �ع���سعر�الفائدة�ثابًتا. �دور�ا��فاظ �����قتصاد�وال�ي�ب���أن�يقتصر�ع�� ا

  .أن�املال�م�م�انت�الصرخة�ا��اشدة�لعلماء�النقد��وائل����

سرعان�ما��ان�الكي��يون�ع���استعداد�لالتفاق�مع�علماء�النقد�ع���أن�املال�م�م،�لك��م�شعروا�أن�

�عتقاد�بأن�املال�فقط��و�امل�م.�تم�حل�النقاش�عن�طر�ق�التوليف�الكي��ي��علماء�النقد�يختلفون�ع��م���

غ���مرن�للغاية�واف��ض�الكي��يون��LM،�حيث�اف��ض�علماء�النقد�وجود�منح���IS-LMالكالسي�ي�املحدث�

� �التحليالت��LMمنح�� �اجتمعت �البيداغوجية، �الكتب �عرض �حيث �من ��قل �ع�� �و�كذا، �املرونة. عا��

�حولھ�����عض�املعاي��.IS-LMالكي��ي�ا��ديث� ة�والكي��ية�مًعا����نموذج�العامالنقدي
ً
  ،�والذي�اختلفوا�قليال

�ان��قتصاد�الك���ا��ديث�ن�يجة�عمل��قتصادي�ن�من�خالل�النموذج�الكي��ي�ا��ديث�واك�شاف�

  كي��ية�ا��ديثة.العديد�من�املشكالت،��عض�ا�نظري�بحت،�و�عض�ا�أصبح�وا�ً�ا�مع�فشل�السياسة�ال

 IS-LMمشا�ل�تحليل�نموذج� -1-1

� �تحليل �يوفر��طار�الذي��IS-LMيظل �الك��؛ ��قتصاد �خ��اء �معظم �أدوات �مجموعة �من جزًءا

ذلك،�بحلول�الست�نيات�من���ستخدمھ�معظم��قتصادي�ن����البداية����معا��ة�تحليل��قتصاد�الك��.�ومع

 القرن�املا���،�تم�استكشاف�ا�جيًدا�����دبيات�ووجدت�نقًصا��عدة�طرق.�
ً
:�أج���التحليل�ع���إطار�عمل�أوال

�-أو�يجب�أن�ي�ون�م�تًما��-توازن�ساكن�مقارن.�من�وج�ة�نظر�العديد�من��قتصادي�ن،�فإن�تحليل�كي�����تم�

كي����ان�يجادل�بأن�آلية��عديل�الدخل�(املضاعف)�حدثت��ش�ل�أسرع��سرعة�التعديل.��انوا��عتقدون�أن�

  من�آليات��عديل�السعر�أو�سعر�الفائدة.�فقد�التحليل�الساكن�املقارن��ذا�ا��انب�لكي��.
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،�يجب�أن�تحدث�العالقة�املتبادلة�ب�ن�القطاع�ن�ا��قيقي�و�س���من�خالل�IS-LM:����تحليل�ثانًيا

ن�تحدث�من�خالل�القنوات��خرى.��ان�النقديون�غ���راض�ن�عن��ذا�أل��م�اعتقدوا�سعر�الفائدة�وال�يمكن�أ

أن�النقود�يمكن�أن�تؤثر�ع����قتصاد�من�خالل�عدة�قنوات.�و�ان�العديد�من�الكي��ي�ن�غ���راض�ن�عن�إطار�

تبار�ا�مش�لة�العمل�ألنھ�لم�يلقي�سوى�القليل�من�الضوء�ع���مش�لة�الت��م،�ال���بدأت����الست�نيات�باع

ااقتصادية�خط��ة.�
ً
قائًما�ع���نموذج��LM:�لم�يكن�تحليل�الطلب�ع���النقود�املستخدم�الشتقاق�منح���ثالث

�من�ذلك،�تم�اف��اضھ�بطر�قة�مخصصة�إ���حد�ما.�لم�يدمج�بالفعل�القطاعات��سمية�
ً
التوازن�العام؛�بدال

�والق �للمال �ا��قيقي �الدور �يلتقط �لم �وألنھ �جعل�وا��قيقية. �لقد �وظيف��ما. �أ�مية �من �قلل �فقد �املا��، طاع

�معظم� ��عتقد �ح�ن ��� �التوازن، �إ�� �يؤدي �أن �السعر�يمكن �مستوى ��� ��نخفاض �لو�أن �مر�يبدو�كما

�قتصادي�ن����الواقع�أن�انخفاض�مستوى�السعر�سيجعل��مور�أسوأ�ول�س�أفضل.�ومع�ذلك،�تم�اعتماد�

وقد�أدى�وظيفتھ�البيداغوجية�جيًدا،��ان�أداة�تقر��ية�وجا�زة،�وقدم�نظرة��.�لقد��ان�مقبوال،IS-LMنموذج�

  ثاقبة���يحة��ش�ل�عام�لالقتصاد،�و�ان�أفضل�نموذج�متاح.

ومع�ذلك،�أدى�عدم�الرضا�عن�التحليل�ا��ا���إ���تحول�العديد�من�خ��اء��قتصاد�الك���إ���نماذج�

�و�النموذج�الرئ�����للطالب�ا��امعي�ن�����IS-LMأخرى����أبحا��م.��ذا�ما�أدى�إ���انقسام.�ب�نما�ظل�تحليل�

تلفة�تماًما.�بحلول�أوائل�ال�سعي�يات،�السبعي�يات�والثماني�يات،�بدأ�بحث�ا��ر�ج�ن����ال��ك���ع���قضايا�مخ

�ان�التغي������ال��ك���يتحول�إ���الدورات�ا��امعية.�املناقشات�النظر�ة�ا��ديثة�����قتصاد�الك���ل�س�ل�ا�

�من�ذلك،�ف�م�يتعاملون�مع�قضايا��قتصاد�الك���من�منظور�IS-LMعالقة�كب��ة�بأش�ال�منحنيات�
ً
�بدال .

�و�تعا �ا��ز�ي، �من��قتصاد �العديد �جادل �آخر، �بمع�� �والسعر. �الكمية ��عديل �سرعة �مثل �قضايا �مع ملون

الكي��ي�والعودة�إ����IS-LMباح����قتصاد�الك������السبعي�يات�والثماني�يات�بأنھ�يجب�علينا�تخطي�مجال�

�مص ��� �تأط���القضايا �تم �عندما �الثالثي�يات، ��� �موجوًدا ��ان �كما �الك��، ��قتصاد �حول ط��ات�النقاش

  �قتصاد�ا��ز�ي.�و�كذا،�بدًءا�من�السبعي�يات،�رأينا�رد�فعل�ضد�الفكر��قتصاد�الكي��ي.

 صعود��قتصاد�الك���ا��ديث -1-2

�الت��م� �زاد �حيث �السبعي�يات ��� �املقدمة ��� �جعل�ا �إ�� �الت��م �ع�� �النقدية �ترك���النظر�ة أدى

�الك �والنظر�ة �السياسات �فقدت �الوضع، ��ذا ��� �كب��. �املالية��ش�ل �السياسة �تنفيذ �أن �ث�ت �أفضلي��ا. ي��ية

�عواق��ا� �غ�� �أخرى �ألسباب �والضرائب ��نفاق �قرارات �اتخاذ �تم �السياسية؛ �الناحية �من �للغاية صعب

�لم� �الكي��ية �النماذج �لكن �امليدان، ��� �الوحيدة �اللعبة ��� �النقدية �السياسة �أصبحت �ال�لية. �قتصادية

حتملة�للسياسة�النقدية،�و�التا���لم�تكن�مناسبة�تماًما�للتعامل�مع�مناقشات�تتضمن�التأث��ات�الت��مية�امل

  السياسة�النقدية.�لذلك��ان��ناك�تحرك��عيًدا�عن�النماذج��قتصادية�الكي��ية�لصياغة�السياسة.
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�الكي��ية �النماذج �عن �ابتعاد ��ناك ��ان �نفسھ، �الوقت �حاول���� �و��نما �نظر�ة. �أسس �ع�� املب�ية

�ن��� �سياق ��� �بذلك �القيام �ال��ستطيعون �أ��م �وجدوا �النماذج، �لتلك �الدقيقة �تطو�ر��سس �قتصاديون

�أل��ا� �التعليق، ��عض ��ستحق �الصغ��ة �املؤسسات ��� �الرغبة ��ذه �العام. �للتوازن �املعياري �ا��ز�ي �قتصاد

�� �عن ��عيًدا �ا��ركة �ف�م ��� ��نتقائية�م�مة �النماذج �بناء �اقتصاديات �وإ�� �ا��ديث �الكالسي�ي قتصاد

  الش�لية�ا��ديثة.

ال�ي�ناسب��قتصاد�الك���الكي��ي�مع�القالب�الكالسي�ي�ا��ديث،�و�التا���يمكن�اعتباره�خطوة����

�بتحل �يبدأ �ا��ديث. �تم����قتصاد �ال�� �و�نتقائية �ا��ديثة �الكالسيكية �عن ��عيًدا �العالقات��تجاه يل

�نظري� �دائًما�وجود �و�التا��،��ان�ل�ا �من�املبادئ��و��. �من�تطو�ر��ذه�العالقات
ً
التبادلية�ب�ن�املجاميع�بدال

� �إضافة �تمت �وجا�ز�للسياسة. �تقر��� �دليل �بمثابة ��سا��� �دور�ا �و�ان �ا��زئيةضعيف، إ����الوحدات

�القرن  �من �والست�نيات �ا��مسي�يات �خالل �الك�� �أي���قتصاد بذل
ُ
�ت �لم �ولكن �مناسبة، �بدت �حيث املا���

� �ب�ساطة �موجوًدا �الك�� ��قتصاد ��ان ��و��. �املبادئ �من �الك�� ��قتصاد �لتطو�ر�نماذج تحليل��-محاولة

ال����انت����صميم��قتصاد�� Walrasian theoryمنفصل�مع�القليل�من��رتباط�املباشر�بنظر�ة�فالراسية�

  ا��ز�ي�النظري.

 املب���ع���التحليل�ا��ز�ي�د�الك���قتصا -1-3

�ا��زئية� �الوحدات �بوضع �املش�لة، ��ذه �إلصالح �محاولة ��� ��قتصاديون، �بدأ �السبعي�يات، ��

لالقتصاد�الك���من�خالل�محاولة�مالءمة�النماذج�الكي��ية����نموذج�التوازن�العام�الكالسي�ي�ا��ديث.�لقد�

 فعلوا�ذلك�لس�ب�ن:�
ً
القدرة�ع���توسيع�النموذج�ل�شمل�الت��م����التحليل.��وثانًيا�لالكتمال�النظري،�أوال

أثناء�قيام�م�بذلك،�اك�شفوا�أن�النماذج�الكي��ية�ا��ارت�عندما�تم�تطبيق�املبادئ�الكالسيكية�ا��ديثة�عل��ا.�

ا��ز�ي��ان��قتصاد�الك���الكي��ي،��قتصاد�الك���التقليدي�للكتب�البيداغوجية،�غ���م�سق�مع��قتصاد�

  الذي�يتم�تدر�سھ.

�التحليل� �صور �ح�ن ��� �البطالة. �للنظر�إ�� �جديدة ا
ً
�طرق �ا��ز�ي ��قتصاد �أسس �أدبيات أحدثت

الكي��ي�البطالة�ع���أ��ا�ظا�رة�توازن�حيث�ال��ستطيع��فراد�العثور�ع���وظائف،�صورت�أدبيات�الوحدات�

دفق�العمال�املغادر�ن�للعمل�والعمال�ا��دد�الذين�ن�يجة�تفاعل�ت�- ا��زئية�البطالة�ع���أ��ا�ظا�رة�مؤقتة�

يدخلون.�وجادلت�بأن�التدفقات�املش��كة�ب�ن�القطاعات��انت�س�ًبا�م�ًما�للبطالة�وأن��ذه�التدفقات��انت�

ن�يجة�طبيعية�لعمليات�اقتصادية�ديناميكية.�بال�سبة�للن���ا��ديد�للمؤسسات�الصغ��ة�لالقتصاد�الك��،�

  .اقتصادية�جزئية،�ول�ست�قضية�اقتصادية��لية��انت�البطالة�قضية
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�النظر���� ��قتصادي�ن �ع�� �يجب �والت��م، �البطالة �لف�م �بأنھ �ا��زئية �اقتصاديو�الوحدات جادل

�نظر�ة� �أصبحت �الك��. �بظوا�ر��قتصاد �القرارات ��ذه �ور�ط �والشر�ات �لألفراد �ا��ز�ي ��قتصاد قرارات

لفرد����ظل�عدم�اليق�ن،�موضوًعا�مركزً�ا�لالقتصاد�الك��،�كما�فعلت�البحث،�و���دراسة��ختيار��مثل�ل

مجموعة�متنوعة�من�نماذج�التعديل�الدينامي�ي�ا��ديدة.�عندما�بدأ�الباحثون����ال��ك���أك���فأك���ع����ذه�

وازن�.��انت�نماذج�الوحدات�ا��زئية��ولية�عبارة�عن�نماذج�تIS-LMالنماذج،�ركزوا��ش�ل�أقل�ع���نماذج�

جز�ي،�ولكن�بمجرد�فتح�صندوق�الوحدات�ا��زئية،�احتاج��قتصاديون�إ���است�باط�طر�قة�ما�ل��مع�ب�ن�

�سواق�املختلفة.��ان�ا��يار�الوا����و�استخدام�نماذج�التوازن�العام.�و�التا��،�فإن�تحليل�التوازن�العام،�

�ا��ز�ي �لالقتصاد �املركزي �النموذج �أصبح �سابقا، �رأيناه �إ���الذي �جنًبا �الك�� ��قتصاد ��� �إدخالھ �تم �وقد ،

  جنب�مع�أدبيات�الوحدات�ا��زئية.

تم�ترسيخ�أدب�الوحدات�ا��زئية����و���امل�نة����أوائل�السبعي�يات�من�خالل�ت�بؤا��ا�الدقيقة�حول�

ظ�ر�و�و�منح���ي�-الت��م.�جادل�املدافعون�عن�ن���الوحدات�ا��زئية�ع���أسس�نظر�ة�أن�منح���فيلي�س�

� �والبطالة �الت��م �ب�ن �ع����-املقايضة �مب�ًيا �الت��م �يصبح �أن �و�مجرد ��جل، �قص��ة �ظا�رة �مجرد �ان

�الوضع� �من �قر�ًبا �املدى �طو�ل �فيلي�س �منح�� �سي�ون �والت��م. �البطالة �مقايضة �ستختفي التوقعات،

  .املعدل�الطبي���للبطالةالرأ����وس�نجذب��قتصاد�نحو�

ع���سياسة�ن���الوحدات�ا��زئية�ا��ديدة�قو�ة��س�ًيا.�أزالت�تحليالتھ�إم�انية��انت��ثار�امل��تبة�

�التوسعية.� �واملالية �النقدية �السياسة �خالل �من ��مد �طو�لة �للبطالة �الطبي�� �املعدل �ع�� تأث���ا���ومة

�لكن�السياسة�الت �مؤقًتا، �خالل�خداع�العمال �القص���من �القيام�بذلك�ع���املدى �محاوالت وسعية�س�ن��

�محاولة� ��انت �ا��ديد، �ا��ز�ي �لالقتصاد �وفًقا �الطو�ل. �املدى �ع�� �ت��م �حدوث �إ�� �ب�ساطة ستؤدي

  ا���ومة�لتقليل�البطالة�إ���ما�دون�معدل�ا�الطبي���س�ب�الت��م����أواخر�السبعي�يات.

ر�ة�ع����قل،�ومع�ذلك،�لم�يتم�اس�بعاد�السياسات�النقدية�واملالية�الكي��ية�تماًما.�من�الناحية�النظ

ال�يزال�من�املمكن�استخدام�ا�مؤقًتا�لتخفيف�الدورات.�و�كذا،����أوائل�السبعي�يات،��شأ�حل�وسط�ب�ن�

�ي�ون� �الطو�ل، �املدى �ع�� �الك��: ��قتصاد �القتصاديات �ا��زئية �الوحدات �ن�� �عن �واملدافع�ن الكي��ي�ن

�معدل �إ�� ��قتصاد �ينجذب �سوف ���يًحا؛ �الكالسي�ي �القص��،�النموذج �املدى �ع�� �ذلك، �ومع �الطبي��. ھ

  نظًرا�ألنھ�ُيف��ض�أن�يقوم��فراد�بتعديل�توقعا��م�ببطء،�يمكن�أن�ي�ون�للسياسات�الكي��ية��عض�التأث��.
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 �New Classical Economicsظ�ور��قتصاد�الكالسي�ي�ا��ديد -2

�ألول  �(الرشيدة) �العقالنية �التوقعات �ظ�ر�مصط�� �السبعي�يات �منتصف ��قتصاد���� �أفق ��� مرة

�لتحليل��قتصاد�ا��ز�ي�ل�شارلز��ولت�( ��انت�فرضية�التوقعات�الرشيدة�ن�يجة�ثانو�ة  .Charles Cالك��.

Holt)� (1921)� �وفران�و�مود�غليا�ي ،(Franco Modigliani)� (1918)� �موث �وجون ،� (John Muth)� (1930�،(

)� �سيمون �(Herbert Simonو�ر�رت ��انوا1916) �الذين �الناس��)، �يبدو�أن �ال �ذلك. �تفس���س�ب يحاولون

�النماذج� �بواسطة ��شرح �عمل�م ��ان �ا��ديث. �الكالسي�ي ��قتصاد �اف��ض�ا �ال�� �بالطر�قة يتحسنون

� �سيمون �أسماه �ما �مع��Simonالديناميكية �الشر�ات �سلوك �توافق �عدم ��و�س�ب �و�ذا �"املر���". السلوك

�ع���عقب�فكتب�ما�ي��:نماذج��قتصاد�ا��ز�ي.�جون�موث�قلب��ذا�ا
ً
 لعمل�رأسا

ا�أن�اف��اض�العقالنية�����قتصاد�يؤدي�إ���نظر�ات�غ���م�سقة�مع�الظوا�ر�املرصودة�أو�غ����افية�
ً
ُيقال�أحيان

��قتصادية� �النماذج �أن �تماًما: �نظر�معاكسة �وج�ة �إ�� �فرض�تنا ��س�ند ...� �بمرور�الوقت �التغي��ات �خاصة لتفس���ا،

  تف��ض�ما�يكفي�من�العقالنية.�الديناميكية�ال 

أكد�موث�أنھ�من�املعقول�عند�النمذجة،��ف��اض�أنھ�نظًرا�ألن�التوقعات�تن���بأحداث�مستقبلية،�

فإ��ا�ست�ون�م�سقة��ش�ل�أسا����مع�النظر�ة��قتصادية�ذات�الصلة.�كما�كتب�سيمون،�"[موث]�سيقطع�

�خال �من �اليق�ن �عدم �مع �التعامل �من
ً
�فبدال �إ���املعضلة. �سيفعل ��ان �القرار، �اتخاذ �عملية �تطو�ر�نموذج ل

  يجعل�العملية�غ���ذات�صلة�".�-إذا��انت�فرض�تھ���يحة��-�بد�

مع�اف��اضھ�لـ�"العقالنية�الديناميكية"،�حول�موث�عدم�التوازن�إ���توازن.�تماًما�كما�استخدم�الكتاب�

ية�ثابتة�أو�للتأكد�من�أن�الفرد�ي�تقل�إ���تماس�الكالسيكيون�املحدثون�العقالنية�لضمان�تحقيق�أمثلية�فرد

لتعي�ن�الفرد�ع����- ���خط�م��ان�تھ�ومنح���السواء،�استخدمھ�موث�للتعب���عن�أمثلية�فردية�"ديناميكية"�

�مع� �النحو��مثل �ع�� �تتكيف ��قتصاد ��� �ا��اصة �الفاعلة �ا���ات �أن �طاملا �الزمن. �ب�ن �السواء منح��

�(و  �املتاحة �مسار�التعديل�املعلومات �ع�� �دائًما �ست�ون �فإ��ا �ذلك)، �عكس �الف��اض �وجيھ �س�ب ��ناك ل�س

  �مثل.

،�إال�أن�اف��اض�التوقعات�الرشيدة�لم�يلعب�دوًرا�1961ع���الرغم�من�أن�موث�كتب�مقالتھ����عام�

�تب�يھ�من�قبل�رو�رت�لو�اس�( �تم ��قتصاد�ح�� ��� �دمجھ�مع�Robert Lucasم�ًما �وتم )�����قتصاد�الك��

العمل�الذي�يتم�القيام�بھ����أسس��قتصاد�ا��ز�ي�لالقتصاد�الك��.�ضر�ت�فرضية�التوقعات�الرشيدة����

قلب�ال�سو�ة�ب�ن��قتصادي�ن����الوحدات�ا��زئية�والكي��ي�ن،�أل��ا�اعت��ت�أن�الناس�لم��عدلوا�توقعا��م�

م�اك�شاف�النموذج��قتصادي��سا����والتعديل�ع���الفور،�وسي�ون�من�تجاه�التوازن�ع���مراحل.�يمك��

املفيد�ل�م�القيام�بذلك.�باف��اض�أن�الناس�لد��م�توقعات�رشيدة،�فإن�أي����ء�سيحدث�ع���املدى�الطو�ل�
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�الكي��ية �ال�سو�ة ��� �ألنھ �القص��. �املدى �ع�� �النقدية�-سيحدث �السياسة �فعالية ��انت �ا��زئية، الوحدو�ة

املالية��عتمد�ع���توقعات�غ�����يحة،��انت�فرضية�التوقعات�الرشيدة�مدمرة.�من�وج�ة�النظر�ا��ديدة،�و 

  إذا��انت�السياسة�الكي��ية�غ���فعالة�ع���املدى�الطو�ل،�ف���غ���فعالة�ع���املدى�القص��.

�مناقشات� ��ناك �و�انت �الك��، ��قتصاد ��� �الرشيدة �التوقعات �اشتعلت �السبعي�يات، �منتصف ��

م�مة�حول�عدم�فعالية�السياسة�وعدم�قابلية�السياسة�النقدية�واملالية�من�النوع�الكي��ي.�سرعان�ما�أصبح�

�أل  �ا��ديد، �الكالسي�ي ��قتصاد �باسم �ُ�عرف �الرشيدة �التوقعات ��� �النامي �العمل �است�تاجاتھ��ذا ن

�أن� �للكث��ين �بدا �أواخر�السبعي�يات، �بحلول �السابقة. �النظر�الكالسيكية �لوج�ات �مشا��ة ��انت السياسية

  مستقبل��قتصاد�الك���يكمن����التفك���الكالسي�ي�ا��ديد�وأن��قتصاد�الكي��ي�قد�انت��.

������مسا�م��ا����نظر�ة�نمذجة��ان�أحد�التأث��ات�الدائمة�للكالسيكيات�ا��ديدة�ع����قتصاد�الك

�قتصاد�الك��.�طور�الكي��يون�نماذج��قتصاد�الك���إ���مستوى�عاٍل�من�التطور����عمل��قتصادي�ن�مثل�

)� �تي�ب��جن �(Jan Tinbergenجان (1903-1994)� �كالين �ولور�س (Lawrence Klein)� �الست�نيات�1920) ��� .(

�تكن �لم �من�القرن�املا���، ��ذه�النماذج�القياس�والسبعي�يات �با��ر�ات�-للعديد�من اقتصادية�ت�بًؤا�جيًدا

�قادة� �أحد �لو�اس، �رو�رت �حدد ���ا. �الثقة �يفقدون ��قتصادي�ن �من �العديد �و�دأ ��قتصاد، ��� املستقبلية

عرف�باسم�نقد�
ُ
النماذج�الكالسيكية�ا��ديدة،�س�ًبا�واحًدا�لضعف�ت�بؤات��ذه�النماذج،������ة�أصبحت��

لنماذج��قتصاد�القيا���.�وقال�إن�تصرفات��فراد��عتمد�ع���السياسات�املتوقعة؛�لذلك�س�تغ���لو�اس�

�املناسبة� �السياسة �فإن �للنموذج، ��سا��� ��غ���ال�ي�ل �إذا �ولكن �السياسة. �استخدام �عند �النموذج �ي�ل

�و�التا���من�غ���املناسب�استخدام�نماذج�� قتصاد�القيا����للت�بؤ�بآثار�س�تغ���ولن�ي�ون�النموذج�مناسًبا.

  السياسة�املستقبلية.

�توفر�نظرة� �عملية �أدوات �النماذج ��انت �النماذج: �حول �نظر�م �لتغي���وج�ة �الغالبية �استجابة �انت

ثاقبة�حول�أسئلة�سياسية�معينة؛�يمكن�أن�ي�ون��ناك�عدد�من�النماذج�املختلفة�ال���يمكن�استخدام�ا�

�لم�تكن�� �تنطبق؛ �أ��ا �بدا �الكتب��لما �تقدم �و�كذا �واسع�ب�ن�جميع�النماذج. �وجود�ا�ساق ناك�حاجة�إ��

كأداة�عمل،�ول�س�ك���ء�مشتق�من�أسس�دقيقة�صارمة.�اختلف��ذا��IS-LMالبيداغوجية�ا��ديثة�نموذج�

الن������النمذجة��ش�ل�كب���عن�الن���الكالسي�ي�ا��ديد،�الذي�رأى�جميع�النماذج،�من�حيث�املبدأ�تتطور�

  ��اضات��ساسية�لالقتصاد�ا��ز�ي.من��ف
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  ��New Keynesian Economicsقتصاد�الكي��ي�ا��ديد�وفشل�الت�سيق -3

�والتعقيد� �املحا�اة �من �الك�� ��قتصاد �تطو�ر�أسس �ع�� ��خرون �املعاصرون ��قتصاديون عمل

والنماذج�القائمة�ع����عوان�وال���تم�ف��ا�تضم�ن�ا��صائص�املؤسسية�داخل��عوان،�ومن�ثم،�من�خالل�

�مج �إ�� �العمل ��ذا �أدى �س�ستمر. �ال�� ��س��اتيجيات �املرء �اك�شف �املحا�اة، ��س���عمليات �جديدة، موعة

)� �ا��دد �النمط�new Keynesiansالكي��يون �من �لالقتصاد �جديد �تطو�ر�أساس �بإم�انية �جادلوا �الذين ،(

الكي��ي.�ورأوا�أن��ناك�حاجة�إ����سس�ال�لية�لالقتصاد�ا��ز�ي�بقدر�ا��اجة�إ���أسس��قتصاد�ا��ز�ي.�

لنقد�الكالسي�ي�ا��ديد�للنموذج�الكي��ي�املحدث،��ؤالء��قتصاديون�املعاصرون�ع���استعداد�تام�لقبول�ا

�و�ذا� �الرشيدة. �والتوقعات �الكي��ي ��قتصاد �ب�ن �بطبيعتھ �متناقض ����ء �يوجد �ال �بأنھ �يجادلون لك��م

يقود�م�إ����عتقاد�بأن��ستجابة�املناسبة�للكالسيكية�ا��ديدة�ال�ي�ب���أن�ت�ون�اشتقاق�وحدات�جزئية�

�الناحي �من �لف�م�أك���واقعية �املفتاح �بأن �يجادلون �ذلك، �من
ً
�بدال �الك��. ��قتصاد �أجل �من �املؤسسية ة

�للمرء� �ال�يمكن �ا��ز�ي. ��قتصاد �أجل �من �ال�لية �الوحدات �إ�� �ا��اجة ��و�إدراك �الكي��ي �الك�� �قتصاد

�ذه��تحليل�اختيارات�العون�التمثي����ش�ل�مستقل�عن�سياق��قتصاد�الك���الذي�يتم�من�خاللھ�اتخاذ

ا��يارات.�ال�يمكن�اشتقاق�دالة��نتاج�الك���من�دالة��نتاج����املؤسسة،�و�مكن�أن�يتغ����نتاج��ش�ل�

كب���ألسباب�متنوعة،�و�ل�ا�تتعلق�بإخفاقات�الت�سيق.�و�م�يؤكدون�أن�القرارات�الفردية�ت�ون�متوقفة�ع���

 ع����ألغاز�التوقعات.قرارات��خر�ن�املتوقعة�وأن��قتصادات�من�املر���أن�تق

ومن�ثم�يمكن�ملجتمع�من��فراد�العقالني�ن�أن�يجد�نفسھ����معضلة�توقع�حيث�يتخذ�جميع��فراد�

�عقالنية� �غ�� �ت�ون �الفردية �العقالنية �القرارات �لتلك �الصافية �الن�يجة �لكن �(رشيدة)، �عقالنية قرارات

�التوقعا �اف��اض �يؤدي �ا��دد، �للكي��ي�ن �وفًقا �بأن�اجتماعًيا. �ا��ديد �الكالسي�ي ��ست�تاج �إ�� �العقالنية ت

�مستوى� �عند �وا��ة ��سواق �جميع �أن �اف��اض �مع �دمج�ا �تم �إال�إذا �غ���فعالة �واملالية �النقدية السياسة

�من�
ً
�منطقيا �ُي�بع �ش�ًئا �ول�س �مخصص، �اف��اض ��ذا �بأن �يجادلون �لك��م �جما��. ��ش�ل �املطلوب �نتاج

 التحليل.

،�قد�يتوقع��فراد��ش�ل�جما���أن�الطلب�سي�ون�منخفًضا�و�تم�إنتاج�القليل��ش�ل�ع���س�يل�املثال

�ت�سيقي� �نظام ��ناك �يكن �لم �ما �منخفض. �املتوقع �الطلب �ألن �منخفض �العرض �التوقع: ��ذا ��س�ب جما��

للتوقعات�بحيث�عندما�يخفض���ص�ما�توقعاتھ�للطلب،�توجد�آلية�ما�لتعو�ض�تأث����ذا��نخفاض����

قعات�ع���قرار�العرض�للفرد،�سي�ون�العرض�منخفًضا�جًدا�ألن�الطلب�الذي��ان�متوقًعا�أيًضا�قليل.�التو 

�اف��اض� �ول�س �جما��، ��ش�ل �املرغوب �التوازن �عند �حتًما �يتوازن �سوف ��قتصاد �أن ��و��ف��اض، �ذا

 التوقعات�العقالنية�ال���ال�يمكن�أن�يقبل�ا�الكي��يون�ا��دد.



 الفصل�ا��ادي�عشر الفكر��قتصادي�الك���ا��ديث

 

 

160 

ي��ية�ا��ديدة�مجردة�للغاية�ونظر�ة،�تبدأ�بنماذج�نظر�ة��لعاب�املجردة�وتث�ت�أن�معظم��عمال�الك

 التوازن�املتعدد�ممكن.

��قتصادية� �بالسياسات �ُ�عرف ��ان �ما �أن ��ع�� �ال �الكي��ي �باالقتصاد �النظري ���تمام �إحياء إن

�م��اي �قلق ��ناك ��ان �السبعي�يات، ��� �السابقة. �م�انتھ �استعاد �قد �السياسة�الكي��ية ��انت �إذا �ما ��شأن د

،�ح���لو��انت�فعالة�من�الناحية�النظر�ة.�جادل�العديد�من�الكي��ي�ن�
ً
النقدية�واملالية�أدوات�فعالة�سياسيا

�املبادئ� �ول�ست �السياسة، �وأن
ً
�سياسيا �استخدام�ا �املستحيل �من ��ان �واملالية �النقدية �السياسة بأن

  ز�ونمو�املعروض�النقدي.�قتصادية�السليمة،��انت�تحدد���م�ال��

سرعان�ما�أصبحت�ا�����ب�ن�الكي��ي�ن�ا��دد�والكالسيكي�ن�ا��دد�معقدة.�ومن�امل�م��شارة�إ���أن�

�اك�ساب� �من �تت�ون �الك�� ��قتصاد ��� �الباحث�ن �تدر�بات �ومعظم �ا��ديثة �الك�� ��قتصاد �أبحاث معظم

  ا��لفية�التقنية�الالزمة�لف�م�النقاش�ا��ديث.

 إ���النمو�والعرض�العودة -4

�أك���ع���
ً
�دليال �يقدم �لم �لكنھ �الك��، ��قتصاد �ع�� �م��وظ ��ش�ل �ا��ديد �الكالسي�ي أثر��قتصاد

نظر�اتھ�من��قتصاد�الك���الكي��ي.��انت�البيانات�التجر��ية�ب�ساطة�غ����افية�لتقديم�أي�إجابات.����تلك�

ضايا�دورة��عمال�و�دأوا����ترك����قتصاد�الك���ع���املرحلة،�توقف��قتصاديون�ال�ليون�عن�النظر����ق

النمو.�ي�ناسب��ذا�مع�أحداث�ذلك�الوقت،�حيث�نما��قتصاد��مر��ي�خالل�ال�سعي�يات�ولم��ش�د�دورة�

  أعمال.

،�الذي�تم�تطو�ره����ا��مسي�يات�من�القرن�Solowبدأ�تحليل�النمو�بالرجوع�إ���نموذج�النمو�لسولو�

� �كرد ��اروداملا��� �لنموذج �بمثابة�Harrod-Domarدومار�- فعل �النمو��ان �بأن �جادل �قد �النموذج ��ذا ��ان .

�نموذج� �طعن �ر�ود. ��� ��سقط �أن �املحتمل �فمن �للغاية، ا
ً
�محظوظ ��قتصاد �يكن �لم �ما �وأنھ �السك�ن حد

Solowر�أن��قتصاد�����ذا��ست�تاج�من�خالل�القضاء�ع���اف��اض��سبة�رأس�املال/العمالة�الثابتة؛�وأظ��

�نمو� �ركز�نموذج �غ���مستقر. �ول�س �مستقرا ��قتصاد ��ان �مسار�نمو�متوازن. �إ�� �دائًما ،�Solowسيعود

املعروف�أيًضا�باسم�نموذج�النمو�الكالسي�ي�ا��ديد،��ش�ل��امل�ع���العرض؛�الطلب�لم�يلعب�أي�دور����

تطو�ره�أك���عندما�حاولوا�شرح�س�ب�اختالف�تحديد�الناتج.�وجده�الكالسيكيون�ا��دد�يل���رغب��م�وقاموا�ب

  معدالت�النمو�ب�ن�البلدان.

نماذج�النمو��أدت�حركة��قتصاد�الك���نحو�ال��ك���ع���النمو�إ����غي���طبيعة��قتصاد�الك��.��انت

نماذج�قائمة�ع���العرض:�لم�يكن�للطلب�دور�ف��ا.�و�كذا،�عندما�أصبحت�نماذج�النمو�أك���بروًزا،�أصبحت�
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�إ���الكتب�الوسيطة�ثم�إ���الكتب�
ً
النماذج�الكي��ية�أقل�ش�رة.�نظًرا�ألن�نماذج�النمو��ذه�شقت�طر�ق�ا�أوال

�باال �الك�� ��قتصاد �ارتباط �تال��� �فقد �كمية�التم�يدية، �نظر�ة �أصبحت �ذلك �من
ً
�و�دال �الكي��ي، قتصاد

�بنظر�ة� �النمو�الكالسيكية �نظر�ة �استكمال �تم �ا��ديث. �الك�� ��قتصاد �علم �النمو�محور �ونظر�ات النقود

النمو�الداخ���ا��ديدة.����نظر�ة�النمو�الداخ��،�لم�يكن�التغي���التكنولو����عت���ش�ًئا�يحدث�خارج�النموذج�

�� �النمو��قتصادي؛ �نظر�ة �سمحت �والتطو�ر. �البحث �لالس�ثمار��� �طبيعية �ن�يجة ��ان �للنموذج. �داخلًيا ان

�وعدم� �مستمًرا �نمًوا �ذلك �ن�يجة �ت�ون �وقد �املتناقصة، �ا��دية �العوائد �ع�� �لتط�� �العوائد �بز�ادة الداخ��

  التفاؤل،�ول�س�ال�شاؤم.وجود�حركة���ائية�إ���ا��الة�الثابتة.�و�ذا�ما�أعاد��قتصاد�الك���السائد�إ���

أدى�ال��ك���ع���النمو�إ���إزاحة�الكث���من��قتصاد�الك���الكي��ي.�ال�تزال�النماذج�من�النوع�الكي��ي�

مستخدمة،�ولكن�تم�التقليل�من�أ�مية�املضاعف�وتم�التقليل�من�أ�مية�أي�مناقشة�لسياسة�الطلب.��ان�

�م؛��انت�السياسة�املالية�غ���عملية،�و�ان�ال��ك���ا��قيقي�من�املقرر�استخدام�السياسة�النقدية�ملنع�الت�

  للسياسة�يتعلق�بحوافز�جانب�العرض.

:�ف�و�ال�ي�ناسب�تماًما�مع��حداث�التجر��ية.�ساعد�Solowولكن�ظ�رت�أسئلة�أيًضا�حول�نموذج�نمو�

� �تركز�ع�� �نمو�جديدة �بنظر�ة �واس�بدال�ا ��عديل�ا �تم �املش�لة: ��ذه �حل ��� �إ����عديالن �و�عود التكنولوجيا

  سميث.

 Post Keynesian Economists ما��عد�الكي��ية��اقتصاديو  -5

�ا��ديد�الكالسي�ي�لالقتصاد�كنقد�نظر�تھ�كي���رأى ��وأوائل��ر�عي�يات���. �من �القرن ا��مس�نات

�املحدثون �الكالسيكيون ��قتصاديون �اختار�،سابقا�رأينا�كما".�الكي��ية�الثورة"�عن�الناس�تحدث�،العشر�ن

��ان�،�1970عام�ح���وتطو�ر�ا��ف�ار��ذه�بوضع�وقاموا�العامة�كي���نظر�ة�من��ف�ار��عض�انتقا�ي��ش�ل

�للنظر�ة�خاصة�حالة�مجرد�أ��ا�ع���كي���أف�ار�إ���ينظرون��رثوذكس�الكالسيكيون ��قتصاديون 

  .عمومية��ك���ا��ديثة�الكالسيكية

�أف�ار�إحياء��قتصادي�ن�من�مجموعة�أعادت�،العشر�ن�القرن �من�والثماني�يات�السبعي�يات�خالل

�ا��ديث�الكالسي�ي��قتصاد�مع�متوافقة�تكن�لم�ال���كي�� �م�شال�نظر�ات�مع��ف�ار��ذه�دمجوا�لقد.

�ا��انب�تأكيد�وأعادوا��Piero Sraffaسرافا�و�ي��و�،�Joan Robinsonرو��سون �وجوان�،��Michal Kaleckiالي�ي

عرف�لالقتصاد�جديدة�مدرسة��ن�أصبح�فيما�الكي��ية�تقاليدلل�الرادي�ا��
ُ
  ".�كي���عد�ما�ياتاقتصاد"�باسم��

�نمو�بصيغة�تقر�ًبا��قتصادي�النمو�نظر�ات�جميع�تبدأ.��قتصادي�بالنمو�كين����عد�ما�أتباع���تم

�أو(��دخار�إ���املتوسط�امليل��و��sالنمو،�معدل��و��Gحيث�،Harrod-Damar" ،�G = s/vدومار- �ارود
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�املال�رأس�وحدات�عدد�متوسط�أو(�الناتج/املال�رأس��سبة�����vو)�و�نتاج�القومي�الدخل�إ����دخار��سبة

�الناتج�واحدة�وحدة�إلنتاج�املطلو�ة �من �أن�مفاده�م�سط�باف��اض�نبدأ�أن�يمكننا�الصيغة،��ذه�لشرح).

�سوف��قتصاد����املدخرات��ل�أن��ع����ذا.�الك����قتصاد����وكذلك�سوق ��ل����العرض��ساوي �الطلب

ا�املنتجة�الرأسمالية�السلع����تلقائًيا�تتجسد
ً
�،�sالدخل�إ����دخار��سبة�فإن��ف��اض،��ذا�ظل���.�حديث

�أي(�املال�رأس�مخزون����الز�ادة��سبة�نفس�أو�الدخل،�إ����س�ثمار��سبة�نفس�ا����تلقائًيا�ست�ون 

  .الدخل�إ��)��س�ثمار

��سواق�جميع��انت�إذا�لذلك،.�لالقتصاد��نتاجية�القدرة�من�تز�د�املال�رأس�ز�ادة�فإن�ذلك،�ومع

��ان�مما�أك���والدخل��نتاج�ي�ون �أن�و�جب��نتاجية�الطاقة��ل�استخدام�فيجب�توازن،�حالة����س�بقى

�السابقة�الف��ة����عليھ �عنھ�مع�ً�ا�والدخل،��نتاج����الضرور�ة�الز�ادة��ذه���م�عن�النمو�معدل��ع��.

  .الدخل�إجما���من�مئو�ة�ك�سبة

����ز�ادة�إ���سيؤدي�ا��ديد��س�ثمار�من�دوالر��ل��ان�إذا�أي�/الناتج،املال�رأس��سبة���vانت�إذا

�للقدرة�بالدوالر��جما���املبلغ�فإن��ضا��،�الناتج�من�واحد�دوالر�إلنتاج�فقط�يكفي�املال�رأس�مخزون

�ا��ديدان�والدخل��نتاج�فإن�الف��اضاتنا،�وفًقا�ثم،�ومن(��ضافية��نتاجية �لالدخار�مساوً�ا�سي�ون )

  .لالدخار�توسطامل�امليل�نفسھ��و�النمو�معدل�سي�ون ��ف��اض،��ذا�ظل����لذلك،.��جما��

�ا��ديدة�السلع�من�فقط�واحد�دوالر�بمقدار��نتاج�ع���القدرة�زادت�إذا�اثن�ن،������vانت�إذا

��نتاجية�القدرة�س��يد�لالدخار��جما���املبلغ�فإن�،الرأسما���املخزون����دوالران�قدر�ا�ز�ادة��ل�مقابل

�اثن�ن�ع���الدخارل�توسطامل�امليل�تقسيم�يجب��ف��اض،��ذا�ظل����و�التا��،.�بالدوالر�قيم��ا�نصف�بمقدار

  �.�قتصاد�نمو�معدل�ع���ل��صول 

��قتصاديون ��ستطيع�مفا�ي���إطار�مجرد�بل��و.�نظر�ة�ل�س��Harrod-Damarدومار-نموذج��ارود

�والناتج�املال�ورأس�و�س�ثمار��دخار�متغ��ات�ب�ن�العالقات�الكمية�الناحية�من�يدرسوا�أن�خاللھ�من

�النمو�ومعدل�والدخل .�تقر�ًبا�الفكر�مدارس�جميع�من��قتصادي�ن�قبل�من�العام��طار�استخدام�يتم.

��يديولوجية�ر�ائز�أن�إلظ�ار��طار��ذا�املثال،�س�يل�ع���،املحدثون �الكالسيكيون ��قتصاديون ��ستخدم

�القتصاد�صا��ة��ل�ا)�للتوز�ع�ا��دية��نتاجية�ونظر�ة�والكفاءة،��لية،�أي(�نظر���م�صميم����الرأسمالية

�الزمن�ع���ينمو �تحدد�الدخل،�توز�ع�مع�جنب�إ���جنًبا����وال��(�خارجًيا�املحددة�التفضيالت�إ���بالنظر.

�وتوز�ع�التفضيالت�مع�جنب�إ���جنًبا�تحدد،�ال��(�املوارد�و�بات�خارجًيا�املحددة��نتاج�ووظائف�،)�دخار

�كيف�يو���أن�للمرء�يمكن�الواقعية،�غ����ف��اضات�من�مجموعة�مع�،)وت�و�نھ��نتاج�كمية�الدخل،
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�املناسب�ال�امل�التوظيف�نمو�معدل�مع�تلقائًيا��قتصاد�يتكيف �كيف�يو���أن�أيًضا�للمرء�يمكن.

�الطبيعية،�املوارد(��نتاج�عوامل�من�فئة��ل�تحصل�وكيف�بكفاءة�املوارد��ذا�النمو�معدل��ستخدم

  .ا��دية�إنتاجي��ا��ساوي �م�افأة�ع��)�املال�ورأس�العمالة،

"�املنطقي�الوقت"��و�املتضمن"�الوقت.�"التحلي���املنطق����تجر�دي�تمر�ن�عن�عبارة�بأكملھ�العرض

�ا��قيقي�الوقت�ول�س عرَّف.
ُ
�والر�اضية�املنطقية�العالقات���ميع�يكفي�بما�طو�لة�بأ��ا�الزمنية�الف��ة��

  .��ا��عملوا�أن�ا��دد�الكالسيكيون ��قتصاديون �ير�د�ا�ال���الطر�قة�إ���للتوصل

�تار����وضع����املوجود�ا��قيقي�باالقتصاد���تم�يةكي�� ال��عد�ما�نظر�ة�فإن�ذلك،�من�النقيض�ع��

�من�التعديل،��عتمد.�والتار����ا��قيقي�الوقت����تحدث�عملية�مع�املتوازنة�غ���القوى �مع�و�تكيف�ملموس

�دقة��عتمد�ال.�املستقبل����يتوقعونھ�وما�للما�����قتصادي�ن��عوان�تفس���كيفية�ع���أخرى،�أمور �ب�ن

�عدم�أو�قرارا��م�توافق�ع���أيًضا��عتمد�بل�فحسب،�وا��اضر�للما����تقييم�م�كفاية�مدى�ع���توقعا��م

.�مع�م��م�الذين��خر�ن��قتصادي�ن��عوان�من��الف�مئات�قرارات�مع�التوقعات،��ذه�ع���بناءً �توافق�ا،

�للغاية�دقيقة�بحسابات�يقوم�وأن�كب��ة،�دراية�ع���ي�ون �أن��عمال�لرجل�يمكن�و�التا��،.�اقتصادًيا�م��ابطة

�اتخاذ�ا�يتم�ال���القرارات�ع���جزئًيا�دائًما�سيعتمد��س�ثمارات��ذه�نجاح�لكن�للغاية،�حذرة�واس�ثمارات

�قد.�توقع�ا�يمكن�ال�ال���خرى � �عواملال�إ���باإلضافة�،والعمالء�واملوردين�املنافس�ن�قبل�من�واحد�وقت���

��ش�ل�يتصرفون �قد�أو�أقل،�معرفة�ع���بناءً �التوقعات�ع���بناءً �العمالء�أو�املوردون �أو�املنافسون �يتصرف

  .خاطئة�املستقبل�حول �دقة��ك����عمال�رائد�توقعات�ح���ت�ون �قد�ا��االت،��ذه���.�تماًما�عقال�ي�غ��

�الدخل�توز�ع�ب�ن�العالقة�يون � الكي���عد�ما�حلل�و�الي�ي،�كي���نظر�ات�باتباع�ا��صوص،�وجھ�ع��

�صياغة���.��س�ثمار��ساوي ��دخار�أن�أخرى �مرة�نف��ض��الدور،�ني�والس�صياغة���.��قتصادي�والنمو

���S = sYانت�و�التا��،".�واحدة�لف��ة�والدخل��دخار�يمثالن��Yو���Sان�ب�نما�لالدخار،�امليل"������sانت�كي��،

�إ����قتصاد�دخل��الدور �قّسم.�الدخل����التغ��ات�مع��دخار�تباين�مدى�تحدد�ال���،"�دخار�وظيفة"���

�فئت�ن �الذي�الرأسمالي�ن،�ودخل�املؤدى،�عمل�م�يتلقا�ا�ال���والرواتب��جور �من�و�ت�ون �العمال،�دخل:

��نتاج�لوسائل�ملكي��م�من�املتلقاة�و�ر�اح�و�ر�اح�والفوائد��يجار�من�يت�ون   ��ن،.
ً
�وظيفة�من�بدال

  :لدينا�الكي��ية،��دخار

S= s w Y + (sp - s w )P………….(1) 

�ع��.��ر�اح��و�Pو�الرأسمالي�ن،�لإلدخار�لدى�امليل��و�sp،�لعمالل��دخار�إ���امليل��و��s wحيث

  :لدينا�توازن،�حالة����ي�ون �أن�يجب�ألنھ��دخار،��ساوي ��س�ثمار�أن�اف��اض
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I = s w Y + (sp - s w )P……..(2).  

  :لدينا�،�فيصبحا��دود�ترت�ب�وإعادة��Yع���املعادلة��ذه�قسمة�يمكننا

P /Y=[(1/ sp - s w)*I/Y]- s w/( sp - s w)………(3)  

�أن�يجب�و�التا���منھ،�بالقرب�أو�الكفاف�ع����ع�شون �العمال�بأن�الكالسيكيون ��قتصاديون �جادل

�إذا.��sw = 0فإن��ذا،�اف��ضنا�إذا.��دخار�ب�ل�يقومون �الرأسمالي�ن�أن�اعتقدوا�و�كذا،.�دخل�م��ل��س��ل�وا

�من�م�م�غ���جزًءا��س��الك�ي�ون �بحيث�الدخل�من�كب�ً�ا�قدًرا�يتلقون �الرأسمالي�ن�أن�كذلك�اف��ضنا

���sw = 0انت�إذا.���s P = 1عندما��ف��اض��ذا�تقر�ب�يمكننا�تقر�ًبا،�دخل�م��ل�يوفرون�ف�م�و�التا���دخل�م،

  :إ���السابقة�تخ��ل �املعادلة�فإن�،��s P = 1و

P/Y=I/Y  

�وحصة��س�ثمار�معدل�ب�ن�الرأسما����قتصاد�����ساسية�العالقة�إظ�ار�بم��ة�الصيغة��ذه�تتمتع

�الر�ح�حصة�أي(�القومي�الدخل�من�الرأسمالي�ن �دخل�حصة�زادت��س�ثمار،�مستوى �ارتفع��لما).

 .العمال�دخل�حصة�وانخفضت�الرأسمالي�ن

�تصبح�ا��الة،��ذه���.�واحد�من�أقل�لالدخار�الرأسما���ميل�أن�اف��اض����واقعية��ك���الصيغة

  ع���الش�ل:��)3(�املعادلة

P/Y=1/sp*1/Y 

�الكي��ية��عد�ما�اقتصاديات�است�تاجات�أ�م�أحد��عد�فإننا�الصيغة،��ذه�باستخدام �بال�سبة.

�القومي�الدخل����حص��م�زادت��دخار،�إ���الرأسمالي�ن�ميل�انخفض��لما��س�ثمار،�من�مع�ن�ملستوى 

�العمال�حصة�وانخفضت �بدخل�يتمتعون �الرأسمالي�ن�بأن�القائلة�القديمة��سطورة�مع�يتعارض�و�ذا.

�لالدخار�ل�م�الضروري ��لم��س�ب�مرتفع �من�حص��م�زادت�ادخار�م،�قل��لما�أنھ�نرى �الصيغة،��ذه���.

�إن�يقال.�و�دخار��س�ثمار�ملحددات�الكي��ية��عد�ما�نظر�وج�ة�من�املتناقضة�الن�يجة��ذه�تأ�ي.�الدخل

�تفاؤل�م�إ���باإلضافة��س�ثمار�ة�للمشار�ع�املستقبلية�الر�حية�حول �الرأسمالي�ن�توقعات�تحدده��س�ثمار

�للتغ��ات�استجابة�ما�حد�إ���سل����ش�ل�الوضع�يتغ���أخرى،�ناحية�من.�املستقبل��شأن��شاؤم�م�أو�العام

  .الدخل�مستوى ���

��س�ثمار،�مستوى �ز�ادة�وقرروا�املستقبل��شأن�جًدا�متفائل�ن�الرأسماليون ��ان�إذا�أنھ�نرى �و�كذا،

�الرأسمالي�ن�دخل�حصة�و��(�والدخل��نتاج����نمًوا�سيحفز��س�ثمار��ذا�فإن �دخل�نمو�مع).

�مدخرا��م�نموت�الرأسمالي�ن،  �الرأسمالي�ن�دخل�نمو�يصبح�ح���العملية��ذه�س�ستمر.
ً
�لتحقيق��افيا
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�كي���توازن ���لق��س�ثمار����الز�ادة��عوض�أن�شأ��ا�من�جديدة�مدخرات �الرأسمالي�ن�ميل��ان�إذا.

�من�املطلوب�املقدار�لتحقيق�دخل�م�����س�ًيا�صغ��ة�ز�ادة�سوى ��مر�يتطلب�فلن�جًدا،�مرتفًعا�لالدخار

�التوازن �لتحقيق�دخل�م�����س�ًيا�كب��ة�ز�ادة��مر�فس�تطلب�جًدا،�منخفًضا�لالدخار�ميل�م��ان�إذا.��دخار

  .�دخار�مستوى ���

����الرأسمالي�ن�إسراف�زاد��لما�الناتج،��س�ثمار�ومستوى �املستقبل��شأن�للتوقعات�نظًرا�و�التا��،

�واملمتنع�املقتصد�السلوك�يؤدي.�القومي�الدخل�ذلك����حص��م�زادت�ا��اص،�اس��الك�م�ع���دخل�م�إنفاق

�إ����قل�ع���تار�خ�ا��عود�ال���،ا��يثة�الكالسيكية�النظر�وج�ة�إن.�القومي�الدخل�من�نصي��م�خفض�إ��

 �ي��ر�املتعا���السلوك�فائدة�عدم�بأن�،�Nassau Seniorسي�يور �ناساو
ً
�قد�للرأسمالي�ن�املرتفع�الدخل�أخالقيا

 �انقلب
ً
  .�نا�عقب�ع���رأسا

�ع���امل��تبة��ثار�دراسة����الكي��ية��عد�ما�لنظر�ة�املستقل��س�ثمار�وظيفة�أ�مية�رؤ�ة�يمكن

 ��ك���التوقعات
ً
،�أك����سباب،�من�س�ب�ألي�الرأسماليون،��ان�إذا.�تفاؤال

ً
�أك���رغبة�ع���يدل�ف�ذا�تفاؤال

�مع�ن)�متوقع(�ر�ح�معدل�ألي�املال�رأس�تراكم�ز�ادة��� .�النمو�ومعدل�الر�ح�معدل�ارتفاع�الن�يجة�ست�ون .

�الن�يجة�ل�ذه�تفس��ين�تقديم�يمكن . 
ً
�التوقعات،����التغي���قبل�طاقتھ�ب�امل��عمل��قتصاد��ان�إذا�:أوال

 ��ك���التوقعات�عن�الناتجة�الطلب����الز�ادة�فإن
ً
�مستوى �ارتفاع�سيؤدي.�السعر�مستوى �من�س��يد�تفاؤال

�ع���واحد�أو�ثابت،�اس���أجر�باف��اض�-�الرأسمالي�ن�إ���العمال�من�ا��قيقي�الدخل�تحو�ل�إ���السعر

�السعر�مستوى �يرتفع�أن�يجب��الدور،����التوز�ع�نظر�ة�أساس��و��ذا.��سعار�من�بأقل��ستجيب��قل

.��س�ثمار�نمو����الز�ادة�ملواكبة�أع���بمعدل��دخار�ينمو�أن�يمكن�بحيث��ر�اح�حصة�لز�ادة��افية�بدرجة

�الدخل�حصة�خفض�طر�ق�عن��س��الكية�السلع�إنتاج�عن��عيًدا�املوارد�توجيھ�إعادة�يتم�ا��الة،��ذه���

��قتصاد��ان�إذا�الثا�ي�التفس���يظ�ر.�الرأسمالية�السلع�إنتاج�ز�ادة�إتاحة�أجل�من�العمال�إل��ا�يذ�ب�ال��

�الرأسمالية�السلع�إنتاج�بز�ادة�الزائدة�القدرة��سمح.�التوقعات����التغي���قبل�ال�املة�طاقتھ�من�بأقل��عمل

�عن�الرأسمالية�السلع�ع����ضا���الطلب�تلبية�يمكن.��س��الكية�السلع�إنتاج�عن��عيًدا�املوارد�تحو�ل�دون 

�ا��الية�املوارد�استخدام�ز�ادة�طر�ق �من��ر�اح�تحديد�سيظل.�ا��الة��ذه����الدخل�حصة��غي���يلزم�ال.

��س�ثمار�ع���الطلب�ز�ادة�مع��ر�اح�تزداد�و�التا���للرأسمالي�ن،�و�س�ثمار��س��الك�قرارات�خالل �لن.

  .�ر�اح�ارتفاع�مع�يرتفع�الدخل�إجما���ألن�بالضرورة��ر�اح�حصة�تز�د

 
ً
�وحصة�الر�ح�معدل�من�مز�ًجا�الكي��ية��عد�ما�النمو�لنظر�ة�املعاصرة��صدارات�تتضمن�ما�عادة

�أقل�دور �لعب�إ���تميل�ال���السعة�إ���املال�رأس��سبة�مع�جنب�إ���جنًبا(��ستخدام�ومعدل��ر�اح (���

�ر�ط�أجل�من�الت�لفة��سع���إصدارات����بال��م���مباشرة�الر�ح�حصة�مصط���ر�ط�يمكن.��س�ثمار�وظيفة
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�مًعا�وال�سع���والتوز�ع�النمو �ع���التوازن ����املتغ��ات��ذه�بتعر�ف��مر�يتعلق�عندما�ا��الفات��شأت.

�الطو�ل�املدى �معدل�ي�ون �ال�عندما�املدى�طو�ل�التوازن �تحديد�يمكن�املثال،�س�يل�ع����ان،�إذا�ما.

�ما�حول �أسئلة��ناك�و�املثل،.�لال�تمام�مث��ة�أسئلة�يث���املقصود�املستوى �أو�العادي�املستوى �����ستخدام

�مع�م�سق�ن�ي�ونا،�أن�يجب�أو�سي�ونان،)�الر�ح��امش�و�التا��(�الر�ح�وحصة�املتوازن �الر�ح�معدل��ان�إذا

�التناف����التوازن �و�وامش�الر�ح�معدالت �يخلق�الطو�ل�واملدى�القص���املدى�ب�ن�التمي���فإن�عام،��ش�ل.

  .للنظر�ة�التماسك�توف���أجل�من�مواج���ا�يجب�صعو�ات

 يضمن��ع���الكي��ية��عد�ما�نظر�ة����التار����الوقت�ع���ال��ك���إن
ً
�عدم�ع���ال��ك���من�مز�ًدا�ا

����بال��وة�لالحتفاظ�املختلفة�الوسائل�- �عام��ش�ل�و�صول �للمال�م�م�دور �إ���مباشرة�يؤدي�الذي�اليق�ن

�املستقبل �و�ؤدي�مركزي �كمحور ��س�ثمار،�عنصر�وخاصة�الطلب،�تحليل�وضع�إ���العام�الن����ذا�يميل.

�الطو�ل�واملدى�القص���املدى�ع���-�خر� �يحدد�كأحد�ما�و�س�ثمار��دخار�ب�ن�للعالقة�ف�م�م�إ�� �كما.

 �-�م�ًما��س�ثمار�تمو�ل�يصبح�السب�ية،�من�النوع��ذا�ع���املرء�يؤكد�عندما.�للتو�رأينا
ً
�أن�اف��اض�من�بدال

�والنظام�املال�أ�مية�إبراز�خالل�من�املرحلة��ذه�����املة�دائرة����التحليل�يأ�ي.��س�ثمار�إ���يتدفق��دخار

  .التار����الزمن����النظر�ة�تحرك��س�ب�اليق�ن�عدم�ظروف�ظل����النفقات�لتمو�ل��وسيلة�عام��ش�ل�املا��

�نظر�ا��م����املالية�و�سواق�املال�دمج�دائًما�ية� الكي���عد�ما�اقتصاديو�حاول �لذلك �ع����شددون .

�بال�سبة.�نقدية�تدفقات�أ��ا�ع����قتصاد����ع��ا�التعب���يتم�ا��قيقية�والعمالة�السلع�تدفقات�أن�حقيقة

�فر�دة�خاصية�ل�ا�النقود�فإن�ل�م، �آخر�مخزن �بأي�يتعلق�فيما��س�بدال����ض�يلة�مرونة�تمتلك�ف��:

�أخرى �تبادل�وسيلة�أي�أو�للقيمة �النقدي�ن�املنظر�ن�عن�الكي��ية��عد�ما�اقتصاد�ي��ف��اضات��ذه�تم��.

�البنوك�من�املالية�املؤسسات�ملجموعة�يمكن�كيف�كب��،�و�تطور �بإظ�ار،�لألول �و�سمح�ا��دد�الكالسيكي�ن

�بذلك�القيام�و���املتاحة�النقدية��س�م�ت�شيط�أو��عقيم�إما�جما����ش�ل��س�ثمار�سماسرة�إ���التجار�ة

�أن�كيف�يةالكي�� ��عد�ما�اقتصاديو�أظ�ر.��قتصادي�للنظام�ا��ارجية�الصدمات�شدة�من�التقليل�أو�ز�ادة

�معدل�عن�مستقل��ش�ل�النقدية��جور �معدل�فيھ�يختلف�وضع�إ���تؤدي�قد�النقدية�التعديالت��ذه

  .ا��قيقي��جور 
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 �قتصاد�الك���العصري����نظرة -6

�أن�تف�م�أن�
ً
لف�م�كيف�ت�ناسب��ذه�التطورات�مع�تأكيدنا�ع���تطور�اقتصاديات�جديدة،�عليك�أوال

�لھ� �ُسمح �غر�ًبا �ش�ًئا ��ان �لقد �ا��ديد. �الكالسي�ي ��قتصاد �مع �أبًدا �يتوافق �ال �الكي��ي �الك�� �قتصاد

فضل�من�النماذج�الكالسيكية�بالوجود�ألنھ�بدا�أنھ�يل���حاجة�السياسة�و�شرح��حداث��قتصادية��ش�ل�أ

  املعيار�ة.

تحدت�الثورة�الكالسيكية�ا��ديدة��قتصاد�الك���الكي��ي��س�ب�عدم�التوافق��ذا،�وحاولت�إدخال�

�قتصاد�الك������حظ��ة��قتصاد�ا��ز�ي.�لقد��ان،�إ���حد�ما�آخر�عبث�للتفك���الكالسي�ي�ا��ديد،�ون���

�لالقتص �النظر�ة �القاعدة �تقو�ض �الكالسيكية��� �حظ��ة �إ�� �الك�� ��قتصاد �إعادة ��� �فشل �لكنھ �الك�� اد

ا��ديدة.�لقد�أدى�ب�ساطة�إ���تجزئتھ�وسمح�ملجموعة�متنوعة�من�النماذج�غ���امل�سقة�بالتطور�واستخدام�ا�

أينما��انت�مناسبة�لتطبيقات�معينة.�ضمن��ذا�الواقع�ا��ديد،��ان��ناك�القليل�لفصل��قتصاد�الكي��ي�

أي�استخدام�النماذج��–ن��قتصاد�الكالسي�ي.�كال�ما��انا�ب�ساطة�جوانب�من�علم��قتصاد�ا��ديث�ع

  ملحاولة�ف�م�الواقع.



 

 

 

   

 

 م��ص
 



 م��ص 

 

 

169 

  م��ص:

تم���تار�خ��قتصاد�الك���بتغي�����تمام�بالنمو�ودورات��عمال�والت��م�وتحديد�مستوى�السعر.�

فب�نما��ان�آدم�سميث�م�تًما����املقام��ول�بمسألة�النمو��قتصادي،�ركز��قتصاديون�الكالسيكيون�فيما�

�أن� �الدخل�ورأوا �تحليل�م�ع���توز�ع �قتصاد������اية�املطاف�مدفوع�إ���حالة�ثابتة�من�خالل�قانون��عد

�الكمية�للنقود،� �من�خالل�نظر�ة ����املقام��ول �أن��سعار�يتم�تحديد�ا �لقد�رأوا �ا��دية. تناقص�العوائد

ورأوا�أن��ذا�التحديد�يحتاج�إ���فصلھ�عن�تحليل��قتصاد�ا��قيقي.�لقد�رأوا�أن��قتصاد�م����ذاتًيا�

  ش�ل�أسا���،�مع�قليل�من�ا��اجة�إ���تدخل�ا���ومة.�

تم��ت�نظر�ة�كي���العامة�بتغي���كب������ترك���علم��قتصاد�من�أسئلة��قتصاد�ا��ز�ي�لتخصيص�

�قدم�كي��� �وأكدت�ع���املدى�القص���بدل�املدى�الطو�ل. املوارد�إ���أسئلة��قتصاد�الك���لتقلبات��عمال.

ًدا�لشرح�القوى�ال���تحدد�مستوى�ال�شاط��قتصادي.�لم�يجد�الرأسمالية�غ���مستقرة�إطاًرا�تحليلًيا�جدي

بطبيع��ا�فحسب،�بل�خلص�إ���أن�الن�يجة�املعتادة�للعمل�التلقا�ي�للسوق����إنتاج�توازن�بأقل�من�العمالة�

نفاق��س�ثماري����ال�املة.�و�عد�أعمال�ماركس�وتوجان�بارانوفس�ي�وفيكسيل�وآخر�ن،�ركز�كي���ع���دور�� 

  تحديد�مستوى�ال�شاط��قتصادي.

ن�الصيغة�الكي��ية��صلية�فحسب،�بل�بي�ت� تبع�ذلك�قدر�كب���من�الدراسات�ال���لم�توسع�وتحِسّ

��انت�املفا�يم� �قبل�الكي��ية. �وما �وال�شا��ات�ب�ن�النماذج�الكي��ية �التناقضات ����منظور�أك���وضوًحا أيًضا

تد���بناء�النموذج�الر�ا����و�ختبار�التجر���.�أعقب�الثورة�النظر�ة�ثورة����السياسات�الكي��ية����ش�ل�اس

  �عد�أن�بدأت��قتصادات�الصناعية�الك��ى�برامج�وأ�شأت�و�االت�مصممة�لتعز�ز�العمالة�ال�املة.

�اتخذ �فقد �ما: �حد �إ�� �غر�بة �بطر�قة �الك�� ��قتصاد �ع�� �الكي��ي �الطا�ع �إضفاء �عملية ت�تطورت

ش�ل�نماذج�مضاعفة�قدم�ا�رواد�كي���مثل�ألف�ن��ا�سن�و�ول�صامو�لسون.��رتباط�الوثيق�لتطو�ر�نظر�ة�

�لتعز�ز� �ا���ومة �قبل �من �متاح ��عو���� �كإجراء �املالية �السياسة �استخدام �مع �الكي��ي �الك�� �قتصاد

�للت
ً
�استجابة �املضاعف. �نموذج �ال��ك���ع�� �يفسر��ذا �ر�ما �ال�املة �الصياغة�العمالة ��� �الداخلية ناقضات

�و�نموذج��IS-LMالكي��ية�النقية�وللقضايا�ال���أثار�ا�علماء�النقد�فيما�يتعلق�بدور�النقود،�أصبح�نموذج�

  .�1960قتصاد�الك���امل�يمن�بحلول�عام�

� �بداية �النقاش �ع�� �الرس�� �الطا�ع �إضفاء �للبحث�1975ومع �غ���مرٍض �النموذج ��ذا �أن �وجد ،

يبدو�الت��م،�وكذلك�البطالة،�موضوع�ن�اقتصادي�ن�م�م�ن.�ظ�ر�كتاب�جديد�حاول�الكشف���قتصادي.

عن�دور�الوحدات�ا��زئية�����قتصاد�الك��،�و�ذلك�طمس�جانب�واحد�من�الكي��ية�ال���قسمت��قتصاد�
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�النق �عادت �ا��زئية، �الوحدات �أدبيات �ظ�ور �مع �الك��. �و�قتصاد �ا��ز�ي ��قتصاد �مجا�� اشات�إ��

والتطورات�النظر�ة�إ������ء�أقرب�إ���إطار�العمل����أوائل�الثالثي�يات.��ان��ست�ناء�الوحيد��و�أن�تحليل�

ا�
ً
�مرتبط �الك�� ��قتصاد ��ان �البداية ��� �ا��ز�ي. �التوازن �تحليل �محل �م��ايد ��ش�ل �يحل ��ان �العام التوازن

ا�وثيًقا�باالقتصاد�القيا����وتطو�ر�نماذج�واسعة
ً
النطاق�لالقتصاد.�ع���الرغم�من�وجود�العديد�من��ارتباط

�ذه�النماذج،�إال�أن�وعد�م�املبكر�لم�يتحقق.�و���الثماني�يات��ان��ناك�تحرك��عيًدا�عن�مثل��ذه�النماذج�

وعن�ال��ك���ع���القضايا�النظر�ة�البحتة.��عت����قتصاد�الك���ا��ديث�انتقائًيا�للغاية،�وال�يوجد�ن���واحد�

  ن�قبل�جميع��قتصادي�ن.مقبول�م

�ت�ناول� �ال�� �البحثية �ال��امج �من �واسعة �مجموعة �العلماء �ينفذ �انتقالية. �ف��ة �و�� �ذلك، �ع�� عالوة

�تنحرف� �نمو�جديدة �نظر�ة �ع�� �اليوم �الك�� �لالقتصاد �ال��ك���الرئ���� �ينصب �املختلفة. ��سئلة �من العديد

�الذاتية�وعدم�اعتبار��ش�ل�كب���عن�نظر�ة�النمو�الكالسيكية�السابقة،� خاصة����التأكيد�ع���التكنولوجيا

  ا��الة�املستقرة�أمًرا�ال�مفر�منھ.
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  قائمة�املراجع

 باللغة�العر�ية -1
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