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املحاضرة رقم3 :
الفكر االقتصادي لدى اليونان واإلغريق (تتمة)

 أبرز إسهامات الفيلسوف أرسطو  322 -382ق.م :
خيضع أرسطو هو اآلخر االقتصاد لألخالق وللفلسفة السياسية ،إال أن أرسططو يتميط نطك تطاب نصطر (
العصطور الدميةططةي ةيط أساسطية بانتبططار أوم ططك أنطااططا ططا ةهطك بسططميتر ةببططصور ا"ريططة اقتصططاديةة بدططو نلط ليط
ال"واهر واملشهالت االقتصادية .لدمي دفع االقتصاد دفعة قوية يف سبي أن يصبح نلما تمي ا ،وإن طان هطو افسطر
مل يتوص إىل أن جيع ك االقتصاد هصا العلم املتمي .
ططان ليط أرسطططو أ ثططر مشوليططة و دقططة .فدططمي قططا ةقاقشططة و ططو الديمططة و وظططا ا القدططود ،مططا بطططرق
ططصلىل إىل وا ططيع أخ ططر فه ططر املب ططادالت املتهاف ططة و بع ط
إسها ابر البارز اص ر :

أش ططهام االاته ططار و امللهي ططة و الميول ططة ،...و ططك

  1القيمةة  :شطه و طو الديمطة إاطمي إسطها ابر البطارز  ،فدطمي يط أرسططو بط الديمطة االسطتعمالية والديمطة
التبادلية؛
 الديمة االستعمالية :هي ا جيقير الفرد ك إشبا بعمي استهال ر خلري اقتصادي ع . الديمة التبادلية :هي الشه الصي بعرب بر الديمة نك افسها نقمي املبادلة.أ مي أرسطو أن هقاك نالقة ب االثقت إال أار مل يستطع مييطمي هطص العالقطة واهطتم فدطل ةسط لة العميالطة يف مييطمي
مثططك السططلع .لفهططم هططصا املعط ط  ،ا خططص مثططام ةاجللبططابة  ،أوال بهططون لططر قيمططة اسططتعمام بقططتت نططك نمليططة اربميا ططر
وبالتططاه فهططي قيمططة ب ط ا ططك اهشططبا الططصي يعطيططر اجللبططاب ملططك لبس ططر .ثاايططا به ططون لل لبططاب أيضططا قيمططة بادلططة
(ببادليةي وهو ا قمي حنص نلير ك سلع يف السوق اتي ة املبادلة لل لباب بغري ك بلىل السلع.
لهططك هططص التفرقططة ب ط الديمططة االسططتعمالية والديمططة التبادليططة أ يتهططا يف الفهططر االقتصططادي احلططمييل ،أن طا
ادطة البميء يف حبل ا"رية الديمة اليت ت هااا ر يسيا يف االقتصاد السياسي.
  2النقود :انترب أرسطو أن للقدود ثالث وظا ا:
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 وسيطة في المبادلة
 مقياس للقيمة
 مخزن للقيمة
يا ةهك بو يح ذلىل؟
بالقسبة للم تمعات السابدة اات املدايضة أساسا لتبادم اخلريات بط املقت ط أي ببطادم سطلعة بط خر ،
لهك اات هقاك صعوبة يف إجياد قيطا عيطاري أثقطاء املبادلطة ،وأصطبتت بطصلىل احلاجطة طرورية الختيطار سطلعة طك
السلع وجعلها وسيطا للمبادلة فيما بيقهم  ،فقشط ت هطص الغايطة القدطود الطيت ااطت ةثابطة سطلعة اختطريت طك املعطادن
 .لهك ا ةيط هطص الدططع املعميايطة ةالقدطودة هطو أنطا طبعطت نليهطا نال طة ببط وزنطا وبالتطاه يعفط القطا طك وزنطا
يف ط ط بادل ططة ،و ططك هق ططا أخ ططصت ه ططص امل ططاد وظيفته ططا اأساسط طية وه ططي ون ططا وس ططيطا يف املبادل ططة .م ططا أن ي ططع
الهتاب ططات ال ططيت خلفه ططا أرس طططو يف وا ططع أخ ططر  ،بش ططري إىل أا ططر أدرك أيض ططا :أن القد ططود أدا لدي ططا ق ططيم الس ططلع
املختلفططة ،أي بدططا ططا قيمططة السططلع فقدططوم ،أن هططص السططلعة بسططاوي ططصا ططك واططميات القدططمي .وأ ططا ططصلىل أن
للقدود وظيفة ثالثة ،وهي ونا أدا حيطتف فيهطا باملطميخرات ،وهطي الوظيفطة الطيت اطلطل نليهطا اليطو اسطم وظيفطة خمط ن
الديم.
 3الفائةةد  :يف عططرح امييثططر نططك القدططود أدان أرسطططو الدططرح بالفا ططمي  ،وانتططرب ريفططا للوظططا ا الطبيعيططة
للقدطود ةفطالقدود ال بلططمية اسططت بعبططري  ،يدططوم أرسطططو " :القدططود اختنططت ططك أجط بسططهي التبططادم يف ا ط أن
الفا ططمي بعم ط نل ط ال يططاد يف ميططة القدططود ذا طا ة يهططاجم أرسطططو هططص الطريدططة لهسططت القدططود و يصططفها ب ط ثر
اأاشطة بقافيا ع الطبيعة أنا بقتت التفاوت يف الثراء.
لهك الفهر االقتصادي احلمييل يقتدمي أرسطو يف س لة الفا مي  ،ملاذا؟
أن القدطود بعطططي قفعطة ملطك يدت ططها ،دابط بقططازم ططك يدر طها نططك هطص املقفعططة ططمي طك الط ك ،وبالتططاه
فإن هص املقفعة هي دابلة الفا مي اليت يميفعها املدتح.
ططم أاططر ةهططك للقدططود أن بدططتح السططتعماها طرأ ططام يعتمططمي نليططر يف اهاتططاف ،فهططي بططميخ ططك هططص
القااية يف العمليات اهاتاجية ،مما يؤدي نقمي الربح لتتسك املر االقتصادي للمدتح ،وهطو طا يسطتتل أن بطميفع
يف دابلر الفا مي .

2

وحدة :النظريات االقتصادية

مسلك التاريخ والحضارة  -الفصل الرابع

 4االحتكار  :نر أرسطو االاتهار نل أار اافراد با ع واامي بسلعة عيقة يف السوق.
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الملكيةةة  :يفض ط أرسطططو امللهيططة اخلاصططة نل ط امللهيططة العا ططة نه ط

ططا جططاء نقططمي أفالطططون ،فامللهيططة

اخلاصة ب ي التقاف ب اأفراد وبدضي نل االبهاليطة وب طي املبطادرات الفرديطة ،الشطيء الطصي يسطاهم و حيفط يف
بقميططة الثططرو و زيططاد اهاتططاف ،غططري أاططر قيططمي امللهيططة اخلاصططة بديططمي أخالقططي هططو سططانمي ططك ةلهططون لغططريهم ممططك ال
ةلهون ،ما أ مي نل أن امللهية ب ا بطرق ثالثة وهي :
 الطةرق الطبيعيةة :بلطىل الوسطا الطيت بطؤدي إىل إشطبا ااجطات اهاسطان بشطه باشطر الفالاطة و

الصيمي و غقا م احلرب .

 الطةرق غيةر الطبيعيةة :وهطي بلطىل الطيت طمي إىل الطربح الت طار و االقطتاح بالفا طمي  .والطربح هقطا مل
يبصم فير أي جمهود ،و هصا ها ر أرسطو قا ال ة القدود ال بلمي " .
 الطرق المختلطةة :بلطىل الوسطا الطيت بر طي إىل اسطتخراف أشطياء بشطبع ااجطات اهاسطان باشطر طك
أشياء ال بصلح هشبا ااجابر قب ويلها ث الصقانات التتويلية واالستخراجية.
 6الرق :دافع أرسطو نك ا"ا الرق نل اختال امل ايا اليت متقتها الطبيعة لألفراد و يط بط الطرق الطبيعطي
والططرق غططري الطبيعططي .وذ ططر أن هقططاك ططك اأ ططم ططك يتمتططع أفرادهططا ة ايططا حلعلهططم صططاحل ليهوا طوا أسططيادا واها ططا
اليواططان وهقططاك أ ططم ال يصططلح أفرادهططا إال إىل للخضططو إىل غططريهم ،وهططؤالء هططم الرقيططل .و يؤ ططمي أن الططرق الطبيعططي
يف انتبار خضو الرقيل لساد م هو أ ر طبيعطي اربباططا بطاختال املواهطت الطيت قتتهطا الطبيعطة لهط طقهم ،وهطصا
أ ططر بالقسططبة لططر ال يتقططاع ططع العميالططة يف شططيء ،أاططر قططا م نل ط ططا بدططرر الطبيعططة افسططها .أ ططا صططو الططرق غططري
الطبيعططي فيتططميث نقططمي ا يسططتق املقتصططر املقه ط يف إاططمي احلططروب ،فهططصا الططرق غططري طبيعططي أاططر ال يدططو نل ط
بدرر الطبيعة ك اختال املواهت.

ططا

 7الدولةةة :صططو اأسططا االقتصططادي للميولططة ،بط ط أرسطططو أن الميولططة ظهططرت اتي ططة لتطططور بططارخيي و
لتتديل غايات أ رب ك إشبا احلاجات املادية اليت ذ رها أفالطون.
فمطك ااايططة التططور التططارخيي :ظهطرت اأسططر أوال ،و ااطت بدططو نلط اططون

طك العالقططات ،نالقطة الرجط

بط ططاملرأ  ،و نالقط ططة السط ططيمي بط ططالرقيل ،فاأسط ططر هط ططي الواط ططمي االجتمانيط ططة اأوىل الط ططيت بقيط ططت نليهط ططا ط ط التشط ططهيالت
االجتمانية الالادة ،مث حلمعت أسر خمتلفة و وات الدرية ،مث حلمعت قر تعميد لتهون املمييقة أو الميولة.
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فالميولططة اسططت أرسطططو ليسططت حلمططع أف طراد بدصططمي التبططادم و إشططبا احلاج طات املاديططة مططا ب ط أفالطططون،
ولهقها اجتما اأسر و الدر يف انة ا لة بهفي افسها بقفسها ،بدصمي الوصطوم إىل ايطا سطعيمي و سطتدلة،
وبالتاه فهي اتاف بطور بارخيي.
متي ت أفهار أرسطو االقتصادية حبديدت :
 وقفططر السططلل ططك الططرق وبططاأخة الف ططات املس ططتغلة ،و اربتططر للفا ططمي أن طا بضططر ةصططا اليواططااي املسططتغل(احنياز لبلمي ي.
 أث ططر بط ط ثريا بط طريا يف املفهط طريك ال ططصيك ج ططاءوا يف العص ططور الالاد ططة (العص ططور الوس ططط ي ططك الع ططرب ورج ططام ال ططمييكاملسيتي .

 أوجه االختالف في األفكار االقتصادية ألفالطون و أرسطو:
ك خالم اأفهار االقتصادية اليت بوقفقا نليها بالقسبة أفالطون وأرسطو سقميرف أوجر االختال يف أفهار ا:
 أرسطططو ططان يططر أن يف هوريططة أفالطططون أ ططرا غططري قابط للتطبيططل و خاصططة يف نططمي إ هاايططة التملططىل بالقسططبة
للطبدة احلا مة؛
أرسطططو طان يقتطو قتط قطديطا ونلميططا نلط نهط أفالططون الططصي ططان يقط إىل اخليطام أ ثططر ططك الواقططع؛
 أرسطو ير أن أفض الطميوم هطي الطيت يشطتك أفرادهطا فعليطا يف إدار شطؤون الطبالد نلط نهط أفالططون الطصي
ان يؤ ك حبهم اأقلية؛
 أرسطو يطر أن للقدطود ثالثطة وظطا ا هطي :وسطيل يف املبادلطة ،وأدا لديطا الديمطة ،وخمط ن للدطيم .أ طا أفالططون
فدمي ا تف بالوظيفت اأوىل والثااية.

الفكر االقتصادي عند الرومان:
مل خيلططا الرو ططان إال الدلي ط ططك اآلراء االقتصططادية و الططيت بسططتقمي بوجططر نططا إىل ال طتاث اهغريدططي ،و بصططيغة أخططر
يشبر الرو ان اهغريل طك ايطل الفهطر إىل اطمي طا طك ايطل أن الفهطر االقتصطادي نقطميهم يعهط قيمطة سطتممي
ك التداليمي السا مي يف جمتمع زراني ةاريبة ةث رد فع مي الفساد الصي ان يع يف ذلطىل احلط إىل الت طار
و الططت القططاجم ن طك اططت املططام لصاب طر ،و التفططاوت الططصي ال ططربر لططر يف اقتقططاء الثططروات .إال أن هططصا  ،ال ةقططع أن
استدصي بع اآلراء االقتصادية لمي خطباء واهماء الرو ان ،واص ر ك بيقهم :
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 شيشرون  :الصي ان يفض املهك احلر و احلر  ،وو ع ال رانطة يف املدطا اأوم ،ور ط نلط نيطوب الصطقانة
والت ار وااتدمي الفا مي .
 سنيكا  :أ مي وو ح نل أن القدود هي أص الشرور واأاداد اليت ختلل امل"امل و اآلثا .
لهك اجلميير باملالا"ة هو أن ا خلفر الرو ان ك فهر قطااوي طا يط ام اط اليطو لطر انتبطار يف الميراسطات الدااوايطة
ممططا جع ط ل ططر ب ط ثريا ب ططريا نل ط الته ططويك العدلططي و املقه ططي لرج ططام الهقيس ططة و رج ططام الد ططااون مث بس ططرب ب ط ثري إىل
الميراسات االقتصادية وهقا اص ر قااوا  ،و ا:
 قااون الشعوب.
 الدااون املميي.

ا

وفل لل ميع
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