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املحاضرة رقم6 :
المرحلة الثانية  :مرحلة االقتصاد كعلم:

ميكن التأريخ لظهور االقتصاد كعلم قاامم الاتاب صداا ار دي ملال ه للاه ال اهر " أحباا
"  .لكاان ميكاان عراااال اللدااة

ص اي ا ادل ا االقتصاااد العللااز عق اه ر ا اللمل يوقااطمل ا ال ا

االقتصاد ن امخالقملاب الللسل  ،ك ا ن السملا

طبملعا

واورا ام ام

ل ا ب عق صااة

العللمل ال ظة اتبطا هبا خالل ادل اهاكنتمللمل .

المدرسة الفيزيقراطية  :التيار الطبيعي
ظهااب ر ا الطبملعملا

ا ساا

نتصار اللاام الشااا ن

اا

قال اطل ملاه ا ملااا اللكايا

أر صااا ،فاال ملهااا اه ا م ،ا،دادب الشااا ا ،ااهة الساالا اااا أكااا ،تل ا ل العلااوي كااالعلوي الطبملعمل ا
الكلملااا الللااا نراااا اان العلااوي االاتلا مل ا اإل سااا مل و د رام امرو دااول ال اال  -اكت اااا اااار
ظااة اااتح اهعطملاااب التاااوالب اللكايا الوا ااع الا
للا را ال ويا  -ظايا ملااوتن دااول ا ااصملا ا اكا ه.
ا ها العاا ام ريب ظها التملار اللمل يوقااطز تأوا تأواا صالغا هبتح الن

العللمل .

شكة ه اللمل يوقااط ادل التأ مل ا لمللز لعلم االقتصاد ،دملث لا ر ادح عق عخداال االقتصااد
لللوا

الطبملعمل  ،تبنوا بادئ ا اي االقتصادي خال ا للنهج الت خلز لللاكنتمللمل .
ن أشها ر اد اتا التملار ميكن أم تكا

 اا سوا كملناي و F. Quesnayه د فورا و Denemourه تراو و Turgotه راصو و Mirabeauهق ي ا ال الا اد ظايتهم االقتصادي صنا ً لى
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ت بمله العالقاب االقتصادي لأل ااد داخة اجملتلع صالعالقاب ال حتصة ص ام دا اهكو للجسم اإل ساين.
خلص الطبملعملوم أ كارام

ا يلز :

الظ اوااا الطبملعملا شااة الظ اوااا البملولواملا الطبملعملا  ،ودااع لل اوا

ال دخااة إلرادا اإل سااام ملهااا ،اااتح الل اوا

الطبملع تلوي صتنظملم ا ملاا االقتصادي لى ب أين مها :
 المنفعة الشخصية عا متشة ا ا

اللوا ال ا ع ه ا ل الن اط االقتصادي ،ق خلص كيناا ااتح اللكااا

صلوله "عم كة اد يسعى للاصول لى أكا ،يادا ممكن ن التلتع
هصلاته ،حيلق صلا ا لملع ل الوقل " .

لاصة أقة أا ممكان ،اللااد دملنلاا يساعى

 مبدأ المنافسة :كة اد يسعى لتالملق نا عه ال خصمل ي خة

ع صاقز أ ااد اجملتلع.

تنا

هذان المبدآن هما اللذان ينظمان القوانين الطبيعية و من خاللها الحياة االقتصادية.

المالمح األساسية للفيزيوقراطية
ميكن عجيا ،صعض اهال ح ام ا مل للتملار االقتصادي اللمل يوقااطز

النلط التالمل

- 1األرض هي المصدر الوحيد للثروة:
ال را ا ااز اللطاال اهناتج الودملا الاتي ميكناه ع تااق "اللمللا اهدااا " أ "النااتج الصاا ".

اا اوااا "

التج ااارا الص اانا " ،ه ااز قطا اااب لمللا ا لملس اال ق ااادرا ل ااى خل ااق ع ط ااا قمللا ا د ااا ا يا ا ا للن اااط
االقتصااادي ،حبملااث يلتصااا لااة التجااار الصاانال ،لااى حتويااة اه اواد ال ا كا اال واااودا اان قبااة ،صالتاااي اادم
اهااتال اللمل يااوقااطز يتعاااطر ااع أاااة ال را ا الااتين ااا وا الكشاار اان ا ااا العناي ا ال ا دظملاال هبااا التجااارا
ظة اهتال التجاري.
الصنا
صصملغ أخاى ،دم ال را از الن اط الودمل التي نح لإل سام أكشاا ع تااق ان الصانا
الايع الصا او اللاق ص

اهملا ام ال را از صا

ا ينلق للاصاول لاى الع

التجاارا.

اا تنتجاه امرو ،أي اا متنااه

اان خ اراب لإل سااام .صالتاااي ي ا دي تدااا ا اهااود اإل سااام ااع لااة الطبملع ا عق ااو قملل ا ا ي ا ا اااز "
الناتج الصافي" .
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- 2النظام الطبيعي هو أجدى نظام لسير الحياة االقتصادية:
يتجس حمتوى اتا النظاي
اهصاحل اهتع دا
.

اهلكمل

ا اي

ام ن ،ميكن تعايله صالنظاي اهشاي الاتي حيلاق توا لاا صا

ا ملاا االقتصادي  ،ي ن اهلكمل اللادي

ا اي االقتصادي ،

ن مث حتلملق الاخا للجلا ا

- 3الجدول االقتصاد أو الدورة االقتصادية هو خالصة إسهام المدرسة الطبيعية:
يب اتا ا

ل الكمللمل ال يتم هبا تو،يع الناتج الصا ص طبلااب اجملتلاع اهتلشلا

طبلا اهنتجا

 ،طبل اهالك  ،مث الطبل العلملل والتجار الصنال ه ،الا ان خاالل ت ابمله فرنساوا كيناا لتا ا ل اهنتجااب
ا س االقتصادي للبل  ،صت ا ل د رام ال ي

اسم اإل ساين.

يتم تلخملص ال را االقتصادي كلا كام ياااا ا سوا كملناي لى ال كة التاي:
قباة التطااق للا را االقتصاادي  ،اناا ل الوقااوا لاى التعايار ص ا اا ساوا كملناااي و1774-1694يه ،
ااه .يعتااح الابعض ا ا ااح
يعتا امب الا دز لللكا الطبملعز ،او طبملل ا سز وطبملل لاوي اخلاا
ا اك ا اللكاي ا االقتصااادي الطبملعمل ا اللااام  ،18لااه الع ي ا اان اإل ااها اب اللكااا االقتصااادي لعااة أشااهااا
لااى اإلط ااالق ك اااا ا ا ل االقتصااادي و1758ه الن اااتج الص ااا  ،كل ااا أم كملن اااي ا تل ا ا تل ااادا را ااخا ص ااأم
الن اط ال را ز وامروه او اهنتج الودمل للشا ا .لل ا تاح الكشر ان االقتصاادي و اارك ه و رتبملاؤه ساا
لالقتصاااد اهعااااا ظ ااا إل ااها اته الكباارا االقتصاااد  ،اخلااا ق صااه اان ىلاااد لساال الاوتمل ا عق اوا اال للمل ا
أ سل للملاي لم االقتصاد ا يث ،كلا أ هم كملناي حت ي لااملم رأس اهال قسله عق والو أا ا از
 -رأسمال الماد

او السلع اهنتج ،

 -رأسمال المستخدم التي ي خة

العللمل اإل تاامل ،

 -رأسمال المتداول نه ا يتم ع لاقه لى اهواد ام لمل .
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صع ا اااتح النبااتا اهختصاااا  ،اانعود إل طااا تلخ املص لل ا را االقتصااادي ص ا طبلاااب البل ا كلااا ياااااا
كملناي أتبا ه،
 الطبقة المنتجة (المزارعاون  :النااتج الصاا الاتي حيصاة لملاه اه ار اوم ،يعطاوم اا ا ان قمللتاه

هالك امراضز ال را مل وطبل اهالك ه

لاصة ا تخ ا هم مراضملهم ،حيتلظ اه ار وم صالباقز.

 طبقاة الماال : :ينلاق اهاالك اا دصالوا لملاه ان اها ار

ا يل هم ن نتجاب اه ار

والطبلا اهنتجا ه ،صعداه للاصاول لاى

والطبل اهنتج ه صعده اآلخا للاصول لى ا يل هم ان التجاار الصانال و

الطبل العلملل ه.
 الطبقاة العقيماة  :يتللاوم ان اها ار

اا ا ان دخلهام وي اؤي صاه اه ار اوم اا يلا هم ان اا ال

التجار الصنال ه اكتا ي ن للتجار الصنال ال خة ن صا رين اهاالك اها ار  .لكان التجاار الصانال
ينللااوم اااتا الا خة لا ى اها ار للاصااول لاى ااا حيتااااوم علملااه اان نتجاااب نتامملا اهاواد ام لملا لن اااطهم
االقتصادي.
عاا تأ لنا اتا التصور ،الدظ أم كة ال خة ي ل

النهاي صع أم يتم د رته

ا سا االقتصاادي عق اها ار

تنتهز صاه ار  ،لى ااتا ام ااس ،ال را ا ااز العا اة الامملساز ااتا الن ااط
 ،ال را تب أ ن اه ار
االقتصااادي ،ا ا ل االقتصااادي عاا ميشااة اإلي اااداب اهصااا اب اان ااا ،اااو يتكااوم اان والو ا أ ل ا ا
از :
العمود األول  :طبل اهالك ال فشة اهاك اإل ؤاتملجز ن دملث الؤتملل.
اه ار .

 العماود الثااني  :الطبلا اهنتجا أي الطبلااب اإل تااملا أي اها و اب عق أااة ال را ا أ
 العماود الثالا : :الطبلا العلمللا  ،النللااب نار ال را ملا أي اا يا ع عق أااة الصانا

التجارا
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رساام تبس اايطي للج اادول االقتصاااد  :اعتب ااار  5مليا اون فرنااس تس اابيقاة س اانوية  2م فرنااس دع ااادة ادنت ااا
وتمويل الطبقة المنتجة .أما  3ماليين فرنس تدور في الجسد االقتصاد .
2+
1+
2-

 : 2ريع  +الع ر الم ي  +ال را

ال ب ة
المنتجة

ب ة
الم

 : 1مواد العي

1-

المصنعة
المواد المصنعة
را المواد
 :: 11را

2+
11-

 : 1را المواد المصنعة

 : 2را مواد العي  +مواد العي

ال ب ة
الع يمة

اان خااالل اااتين الااا

التوض املا

1+
1+
2-

اادم النتملج ا النهاممل ا اااز أم الناااتج الصااا يعااود عق اه ا ارل صع ا أم ي ا ر

د رتااه اكملكااة االقتصااادي ملبعااث ملااه ا ملاااا ،شااأ ه الااا شااأم الا را ال وي ا ا ساام ،ااال ا لااى دق ا
التالمل ااة رت ااول النظ اااا للتا ا لاب االقتص ااادي اادم ا ا ا ل االقتص ااادي يد االن ك اااا أ ا ا امل ا ااز ك اااا الا ا را
االقتصادي .
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- 4نظرية الضريبة :
كام ن الطبملعز أم تلاو الدايب لى اإل تاق الصا  ،ها كام اإل تااق الصاا

رأي اللمل ياوقااطمل

اااو اإل تاااق ال را ااز ،ملجاال أم تلاااو ض اايب اد ا ا لااى اه ا ار  ،الااا مم اااو الد ااامل لااى التجااار
الصاانال املنتج نااه لااة أ بااا الدااامل عق اها ار اان طايااق صملااع اهنتجاااب كاام سلا ار الداايب  ،كااتلا لا
ال ز صالنسب لللالك ،عاا اضل الدايب لملهم ملنتج نه ر ع الشلن التي يتلاضاو ه ان اها ارل لاى ا اتخ اي
امرو.
النتيجااة [ عم اها ار

ااام الااتين يتاللااوم الداايب

ام ا لى ضايب اد ا تلاو لى اه ار

[

،ايا اهطاااا ،تااو راً ها ت ال لا جياال أم يلتصااا

السياسة االقتصادية للفيزيوقراطيين:
تؤك السملا

االقتصادي للل يوقااط لى  3حما ر أ ا مل

 : - 1ملا مل اللاالمل ود ه يعلة د ه ميا (
 - 2ملا

تاكمل لى اإل تاق ال را ز ن أاة الا ع ن اإل تاق الصا .

 - 3ملا

الدايب الواد ا ال يتوال أم مت اللطال اللالدز لط.

استنتا  [ :صالانم ن السلبملاب ال طبعل اللكا اللمل يلااطز و لهوي ضملق لإل تاق  -الداايب الوادا ا

 -عخدااال االقتصاااد السملا ااز للل اوا

الطبملع ا

ه

لا

اااام اااتا اللكااا ال ي ا

ع ااتلاللمل

تطااور لاام

االقتصاد]
تقيم المذهب الفيزيقراطي :
 اديجابياة ( ادسهاماة أابح لم االقتصاد للاا ساتلال لاه كا تاه صا العلاوي االاتلا ملا صلداة ر اد التملاار الطبملعاز الاتين صالوا
االقتصاااد اان الللساال

تعااالملم الا ين ،أدركاوا أم الشااا ا اإل تاااق تو،يااع الناااتج الكلااز ت ا لااه صا الطبلاااب
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اهختللا يعتااا

وحدة :النظريات االقتصادية

ااكالب اقتصااادي ميكاان أم تا رس صطايلا للملا  .كااتا يعتااا صعااض ال ار ا أم ا ساوا كملناااي

او أَصو االقتصاد السملا ز لمل دي ملث.
 أ طملاال أمهملا للنلااود ،حبملااث ا تعا اااز الشااا ا كلااا كا اال
كو،ا تت خة للمل اإل تاق.
 الطبملعملوم أ ل ن أ طوا اورا لت ا ل الشا ا داخة ا لا

ظااا التجاااري  ،صااة أااابال أمهملتهااا تااأ

اان

كمللمل تو،يعها.

 عياو ماذهب الطبيعياين  :عق اا ال اه اياا تواا ا ا ملاوب لا ى ر اد التملاار االقتصاادي الطبملعازتكا نها
 ال ميكاان التس الملم صااأم العلااة الودملا اهنااتج اااو ال را ا  ،اإل تاااق اااو خلااق نلع ا ا ي ا ا أ خلااق ،يااادا
نلع از كة عشبال اا ع ساا مل  .لاى ااتا الصانا التجاارا ان ام لاال اهنتجا الا ولاق ناا ع ا يا ا
أ ت ي ن اهنا ع اهواودا ت بع دااملاب ام ااد .عاا ا تبار ال را از اهنتج الودمل خطأ.
 تاتاال اان خطااأ أ كااارام لااى اإل تاااق أم ااد ا صلاااو ضاايب ادا ا ،تاتاال اااتا اخلطااأ لااى خطااأ أ ل،
هااا ؟ مم الصنا التجارا وللام ا ا اا ملا كال را  ،كتا جيل أم تلاو الدايب لى ع تااهلا الصا .

فالظواهر االقتصادي ال وداع للاوا

واصتا أ طللا كتلاا الا ومللهاا الطبملعملاوم ،الظااااا االقتصاادي تتغار

تتطااور تتغاار عهااا الل اوا ال ا حتكلهااا ،حبملااث أم الل اوا الا حتكاام الظ اوااا االقتصااادي
وتلر ن اللوا ال حتكم الظوااا االقتصادي ىلتلع انا ز.

اجملتلااع اإلقطااا ز

 ا تلا الطبملعملااوم أم اللاوا الطبملعملا ادا اال اان خلااق اه  ،اادم ا طباقهااا ال يساابل اهتا اال االقتصااادي .
طبلا كتا الاأي تاكل اهنا س الكا ل داا ن كة قمل  ،ع اتا ا يعش كاة أ اااد اجملتلاع اع ا د م تا ال
اقتصادي .
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دظ و ق للجلملع
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