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ةالطبيعي النظرية    

 مقدمة

ظهرت النظرية االقتصادية الطبيعية بفرنسا منتصف القرن الثامن عشر. وأجمع علماء االقتصاد على  

  المنسجمةهي مجموع األفكار  كونها نظرية، باعتبارها مستوفية لشروط النظرية العلمية. التي

وبفضل النظرية الطبيعية، ارتقى الفكر االقتصادي إلى  ما.  حالةتمثل قواعد تفسر   بينها فيماوالمترابطة 

مستوى العلم. وترتكز على مجموعة من األسس، كما ارتبط ظهورها بمجموعة من العوامل المتعلقة 

أساسا بوضعية فرنسا خالل القرن الثامن عشر. وإذا قدمت حلوال لمشاكل اقتصادية برهنت على أهميتها 

من تعرضت النتقادات أدت إلى تراجعها. التاريخية، فإنها مع مرور الز  

 فما المقصود بالنظرية الطبيعية ؟

 ما األسس التي كانت ترتكز عليها ؟

 ما قيمتها التاريخية ؟

 وما هي االنتقادات التي بينت جوانبها الناقصة ؟

 1 ـ تعريف النظرية الطبيعية: 

باسم النظرية لطبيعية. كما تعرف ألنها تعتمد في أسسها على القوانين االطبيعية  ةتعرف النظري

من مقطعين وهما فيزيو بمعنى الطبيعة    مركبةوأصل الفيزيوقراطية  كلمة يوناني الفيزيوقراطية 

وقراطية،  بمعنى حكم. ولذلك فإن معنى فيز يوقراطية هو حكومة الطبيعة. ومن األسماء األخرى التي 

الذين ينتمون إليها كانت تجمعهم روابط علمية، وكانوا  ، لكون المفكريننحلة االقتصاديينكانت تعرف بها 

ر أو وا ينظر يعتبرون بمثابة مدرسة أو تياوبسبب ذلك كان يتفقون فيما بينهم حتى في التفاصيل الدقيقة.

   وكانوا يعرفون أنفسهم باسم االقتصاديين.مذهب. 

صادية التي انتشرت في فرنسا وخاصة مجموع األفكار االقت لفيزيوقراطية من الناحية التاريخية هيوا   

ترتكز على دراسة اإلنسان وعالقته بالطبيعة. ويجمع كانت في عهد " لويس الخامس عشر ". و

الطبيعية تشكل نظرية اقتصادية بالمعنى الكامل والحقيقي للنظرية ،  بل   النظريةاالقتصاديون على أن 

لهم ما يكفي من القواسم المشتركة حيث  كان مفكريهايعتبرها البعض أول نظرية اقتصادية، ألن كتابها و

 الدكتور بزعامةواعترفوا  ،المعرفي ونسقهمكانوا في عالقة مستمرة من حيث الدعاية لمنظومتهم  الفكرية 
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. واقتصرت أفكار هذه النظرية على فرنسا ومناطق ألفكارهمالفرنسي فرانسوا كيناي كزعيم ورائد 

. ومن بين ، وهي السنة التي اندلعت فيها الثورة الفرنسية1789 الى 1750  من، وامتدت خارجهامحدودة 

 أعالمها إلى جانب كيناي، كل من دي ميرابو، ودي نيمور، ودي كورناي، وتورغو1

   2 -  خصائص النظرية الطبيعية: 

   ة:األسس االقتصادية، ومن أبرزها األسس التاليمجموعة من على   النظرية الطبيعية تعتمد 

وحيا من القدر، ولذلك فإن االقتصاد  الطبيعي:  يعتبر الفيزيوقراطيون  النظام النظام الطبيعي  - 1ـ  2

يخضع بدوره للقوانين الطبيعية وال دخل لإلنسان فيها. وهدف علم االقتصاد هو اكتشاف هذا النظام 

ل تحقيق مصلحته، وفي مسعاه الطبيعي المبني على المنفعة الفردية التي تدفع كل فرد إلى العمل من أج

تتحقق مصلحة اآلخرين. ثم المنافسة التي تجعل كل فرد في تحقيق مصلحته يتنافس مع اآلخرين مما يحد 

من تحقيق مصالحه بشكل مطلق. وبواسطة المصلحة والمنافسة تنظم القوانين الطبيعية الحياة االقتصادية. 

يها استثناء، وبكونها عالمية تشمل كل مناطق العالم، وال وتتميز القوانين الطبيعية بكونها مطلقة ليس ف

ويتلخص  تتغير بتغير الزمن ألنها أبدية، والميزة األخيرة أنها قوانين إلهية، فرضها هللا لمصلحة اإلنسان.

المضمون االقتصادي للنظام الطبيعي في مبدأين وهما احترام الملكية الفردية كحق مقدس يستجيب لطبيعة 

ن في استعمال ملكيته كيف شاء الذي يتعلق به والعمل على الدفاع عنه واحترامه. وحرية اإلنسااإلنسان 

 ووقت ما شاء ن وأين شاء. ثم اختيار المهنة التي يريد مزاولتها.

وهي الملكية الشخصية وتتمثل في  من الملكية،يميز الفيزيوقراطيون   بين أنواع  : لملكيةا - 2ـ  2 

ثم الملكية المنقولة وتتعلق بحق  ،الذهنية والعضلية ولهما المقابل في اإلنتاج الملكية ، األول هومظهرين

وهي ملكية األرض الزراعية  ،الملكية العقارية المظهر الثاني هوو .عمله ثمرة ملكيةفي   الشخص

المهنة  يختار وأنفمن حق اإلنسان أن يملك ما شاء   .وترتبط بمفهوم الحرية التي يضمنها النظام الطبيعي

الفيزيوقراطي  ا هويعمل دعه يمر"  وصاحبه  دعهعبارة "   إلىويعود  أصل هذه الحرية  .التي يشاء

بعد  أن تبناها فأصبح البعض يعتقد بأنه صاحب  أبرزها الذي هو"  لكن " أدم سميث "  كورني فانسان 

 العبارة .

أي دور في   ماالنظرية الفيزيوقراطية  بأن الدولة والملك ليس له أصحاب رىي:  دور الدولة  - 3ـ  2

ألن القوانين التي تضعها اإلدارة تحدث تغييرا في القوانين   ،تسييرهحق التدخل في أي االقتصاد أو 

ولذلك  فمهمة الدولة والملك يجب أن تقتصر على حماية  وتغير توازن العالقات االجتماعية. الطبيعية

الحرية ، بمساعدة النخبة المثقفة التي توجه المجتمع وتعمل على توعيته. وال والدفاع عن طبيعي النظام ال
                                                            
1 Quesnay (1694- 1774). De Mirabeau (1715- 1789). De Nemours. De Gournay (1712- 1759). Trgot (1727- 1781) 



 يؤدي احترام الدولة لحرية األفراد إلى الفوضى ألن النظام الطبيعي يخلق التوازن بواسطة اليد الخفية.

دع السلع تنتقل في أرجاء دعه يعمل، دعه يمر، بمعنىدع األفراد يعملون، وعبارة " كورني " وتدل عليها 

بالسلطة   يونمن الفيزيوقراطآومع ذلك  البالد. وهذه العبارة هي التي صاغها آدم سميت بدقة أكثر.

الدولة ليس   دور ، ألنعادل ومهمته توجيه األفراد نحو النظام الطبيعيالالدستورية المطلقة  للملك المستبد 

ومعرفة القانون الطبيعي عن  سكان نحو االهتمام باألرضوإنما دفع ال ،فقط عدم التدخل في االقتصاد

  طريق تعليمهم.

اإلنتاج و كل  كل مصدرهي على أنها األرض  إلى الفيزيوقراطيون  ينظر  : األرضـ قيمة  4ـ  2 

 كل ماو. يحصل منها على أكثر مما أعطاها  والعامل فيهاتوفر كل الخيرات بعفوية  سخية وهي  ،الثروات

يشكل يساوي الفائض. وهو الذي هو الذي اإلنتاج نفقات  في سنة خصم   من المحصول األرض   أنتجته

أما العمل في  ولذلك يربط الفيزيوقراطيون العمل بالفالحة ألنه يحقق هذه الثروة . .والتقدمأساس الثروة 

لى إما وفرته الطبيعة من حالة  مبني على تحويلالصناعة والتجارة فهو في نظرهم عمل غير منتج ألنه 

اإلنتاج إلى األرض التي هي كريمة بطبيعتها ترد الخيرات   عواملحالة أخرى.  ويقسم الفيزيوقراطيون 

رض، المستثمر في األالرأسمال   بعفوية وتمنح أكثر للعامل فيها أكثر مما منحها. والعمل في األرض. ثم

 بار. ورأسمالاستصالح األرض ومد القنوات وحفر اآلوظف في الم وهو  أولي إلى راسمالوينقسم 

ق اإلنتاج والثروة من خالل يحقهي تونتيجة االستثمار  .األرض حرثوظف في ي الذي وهو سنوية

 استغالل األرض .

صنفين  قسم الفيزيوقراطيون الفئات االجتماعية إلى: ات االجتماعية الفئالعالقة بين االقتصاد و ـ  5ـ  2  

وتتكون من الذين  التي ال تنتج، العقيمة الثانية هي الفئة و .ة المنتجة وهي التي تعمل في الفالحةالفئ  وهما،

باقي الخدمات. وفي الذين يعملون بشكل خاص في الصناعة و التجارة وفي  أيتغلون خارج الفالحة يش

واعتبروا العاملين فيها  للبلد. الوطنية  الثروةألن عملها ال يزيد في  ،ةعقيمة الفئن هذه ينظر الفيزيوقراطي

  فئة ثانوية في االقتصاد بالرغم مما يقدمونه للمجتمع من الناحية االقتصادية.

: نادى الفيزيوقراطيون بأن تقتصر الدولة على ضريبة واحدة، وتفرض على المزارعين  ـ الضريبة 6ـ  2

وبرروا دعوتهم بكون باقي العاملين إذا الذين يشتغلون في األرض، وتفرض على اإلنتاج الصافي. 

الفالحة. وتوفيرا لجهود الدولة فرضت عليهم، فإنهم سيرفعون من قيمة عملهم، وستثقل كاهل العاملين في 

  واحتراما للقانون الطبيعي، وجب فرضها فقط على العاملين في الفالحة.

: فسر كيناي الدورة االقتصادية في كتابه الجدول االقتصادي الذي نشره سنة ـ الدورة االقتصادية  7ـ  2 

م، وشبه فيه الدورة االقتصادية بدوران الدم في الجسد. ففي المرحلة األولى يمنح الفالحون فسما من 1758



. وفي المرحلة الثانية ينفق مالك األرض ما حصلوا عليه في شراء اإلنتاج الصافي ألصحاب األرض

تجات غذائية من الفالحين. كما ينفقون منه لشراء حاجياتهم من الصناع والتجار. وفي المرحلة الثالثة، من

يحصل الصناع والتجار من الفالحين على قيمة من الناتج الصافي ، ولكنهم سيدفعون للفالحين قيمة 

دورة االقتصادية. وبين كيناي المنتجات الفالحية، وبذلك سيسترجع الفالحون ما فقدوه في البداية، لتستمر ال

العملية في جدول قسمه إلى ثالث خانات، األولى للصناع والتجار ومالك األرض. والثانية في الوسط 

 للملك، والثالثة للفالحين الذين يعملون في األرض. 

 3 -  أسباب ظهور النظرية الطبيعية : 

وامل. وارتبطت أساسا بالوضع العام لفرنسا بعد تفسر نشأة  النظرية الفيزيوقراطية بمجموعة من الع      

منتصف القرن الثامن عشر، وبعبارة أدق، الظروف المساهمة  في اندالع الثورة الفرنسية بشكل غير 

التي نهجها " كولبير"   والتي اعتمدت على دعم  السياسة أدت.  ففي هذه الظروف  1789مباشر سنة  

وفي هذه الظروف، كان المجتمع الفرنسي  .ى  إفقار أغلبية السكانالصناعية  من أجل تطوير التجارة إل

منقسما إلى ثالث هيئات متباينة من حيث العدد ومن حيث الوضعية االقتصادية. فهيئة النبالء وهيئة 

اإلكليروس كانت قليلة العدد، ولكن أفرادهما كانوا يستفيدون من امتيازات. أما الهيئة الثالثة المكونة من 

المجتمع، فكانت أكثر عددان وأكثر عرضة للضرائب، وأقل مشاركة في الحياة السياسية.باقي   

المذهب التجاري بشكل عام . و" بشكل خاص  كولبيرسياسية"   نتقدافكر  ورافقت هذه الوضعية ظهور   

ومن بين هذه األفكار  .للركود الذي شهده االقتصاد الفرنسي فكار اقتصادية جديدة  تقدم حلوالت أحروط

سنة  البرنامج الذي قدمه تورغو أحد المنتمين للنظرية الطبيعية للملك لويس السادس عشراإلصالحية، 

لتجاوز األزمة المالية التي عانت منها فرنسا نتيجة تكاليف حرب السبع سنوات ضد بريطانيا ما . م1774

ومما ورد فيه : " في المستعمرات البريطانية. ، وتكاليف دعمها للحركة االستقاللية 1863و  1756بين 

سأقتصر في هذه اللحظة يا صاحب الجاللة على تذكيركم بهذه المقوالت الثالث: ال إفالس وال زيادة في 

ثم بين أسباب األزمة المالية التي كانت تعرفها فرنسا، في برنامجه ومما جاء فيه الضرائب وال اقتراض". 

أن من أخطر الصعوبات التي تهدد حسن تدبير اقتصاد البلد بشكل دائم هي تلبية :" ال يخفى على جاللتكم 

الطلبات المتزايدة )ألصحاب االمتيازات الهيئة األولى والهيئة الثانية(، يجب جاللتكم التسلح ضد طيبوبتكم 

بين بؤس واألخذ بعين االعتبار من أين تأتيكم هذه األموال التي توزعونها على حاشيتكمن والمقارنة 

أوالئك الذين تنزع منهم، وبين وضعية األشخاص الذين يتمتعون بسخائكم. ال يحق لجاللتكم أن تغني الذين 

 تحبهم على حساب قوت شعبكم". 



ن أصحاب هذه أودعت  هذه األفكار إلى العودة إلى األرض التي تشكل مصدر كل خيرات. كما     

أطلق على  تهاوبواسط ،الذي ساد في فرنسا خالل القرن الثامن عشراألفكار كانوا يمثلون جزءا من التيار 

 المشاكل ضمنهاوم ،للمشاكل المطروحة حلوال تقدمأفكار نيرة   ألنهذا القرن " عصر األنوار" 

التي انتشرت في هذه  تي تعود أصولها إلى أفكار أرسطو،الفكرة القانون الطبيعي من بينها و .االقتصادية

  في هذه المرحلةومن نماذج المفكرين  ترجع األشياء إلى حالتها األصلية الطبيعية. . وكانت الفترة

 وروسو الذي اعتبر حقوق اإلنسان حقوقا طبيعية.وديدرو،   ،مونتسكيو  ، ووتورغ و ،فولتير ،وميرابو

 ففي. ةومن القواسم المشتركة للمفكرين انتقاد الفكر الميركانتيلي  المدعم لدور الدولة من الناحية االقتصادي

ثم اليقين  ،اإليمان من جهة ويتعلق بكل ما فوق الطبيعة ،يوجد نوعان من الحقائق وهما  ،" كيناي"  نظر

عقل. كما بين العالقة الخاصة  بين اإلنسان ويتعلق اليقين بميدان ال .الذي ترتبط بالمعارف حول الطبيعة

دعم و .وهذه األخيرة هي التي حظيت باهتمام "  كيناي " .الطبيعي  والنظامالعالقة بين اإلنسان و ،وخالقه

 المفكرون اآلخرون هذه األفكار التي انبثقت عنها النظرية الطبيعية.

 4 ـ القيمة التاريخية للنظرية الطبيعية :

االقتصادية اقتصادية تعد تقدما ملموسا بالنسبة للمعارف  اأفكار الطبيعية أنتجت هذه النظرية           

ل في عملية  اإلنتاج التجاريين، مثل تعريف الثروة وتحديد أهمية النقود في كونها تتدخأفكار مقارنة مع 

عن باقي العلوم  علما مستقال له خصوصياته تميزهاالقتصاد  جعل وساهم الطبيعيون في .والتبادل

 ، ومن التبعية للسياسة العملية التي ميزت مرحلة المركانتيلية.لفلسفة والدينل وحررته من التبعية  ،األخرى

مما جعل البعض يعتبر فرانسوا كيناي مؤسس النظرية الطبيعية هو أب االقتصاد السياسي، وليس آدم 

، ورة اإلنتاج وتوزيع الدخل بين فئات المجتمعكما ساهموا  في تحليل سير النظام االقتصادي و د سمت.

      وأن المشكالت االقتصادية يمكن عزلها عن بقية المشاكل بطريقة علمية تساعد على إيجاد حلول لها. 

بتخفيف القيود  وتمكن رواد النظرية الطبيعية من تجاوز العيوب التي سقط فيها التيار المركانتيلي،         

بالدعوة إلى أن النشاط االقتصادي يجب أن يترك بصفة  على األنشطة االقتصادية، التي كانت مفروضة

التي  بذلك األسس وضعواأساسية لألفراد يديرونه وفقا لمصالحهم الشخصية المبنية على المنافسة بينهم. و

المذهب الحر. ارتكز عليها  

لمطلق في فرنسا خالل القرن الثامن عشر، وإذا كان دعاة النظرية الطبيعية قد ساندوا النظام الملكي ا     

ساندوا الهيئة فإنهم في مرحلة ثانية  وأيدوا بذلك الحكم االستبدادي،وبرروه بكونه من القانون الطبيعي،

رأي العام مراقبا للملوك في فقط في الكشف عن القوانين الطبيعية، واعتبروا ال الثالثة بحصر دور الملك

للقوانين الطبيعية. كشفه  



 5 ـ انتقادات النظرية الطبيعية :

ا يلي: ، ومن بينها متعرضت النظرية الطبيعية بدورها لمجموعة من االنتقادات، بينت نقائصها    

هو  المرتبط بالفالحة العمل  ، وأن ةعقيم وباقي الخدمات أنشطة اقتصاديةـ اعتبار الصناعة والتجارة  

الزيادة في . ولكن المنفعة تتجلى أيضا في حقق منفعة جديدةي باعتباره، الوحيد الذي يعتبر نشاطا منتجا

منفعة موجودة على أساس أن المنفعة هي تلبية الحاجيات اإلنسانية. ولهذه االعتبارات، فإن الصناعة 

 والتجارة وباقي الخدمات منتجة، وليست عقيمة.

اإلنتاج تحقيقها ن خالل المفروضة على الفالحة موهي  ،ـ صعوبة اعتماد الدولة على ضريبة واحدة 

أيضا الصناعة الفالحة فقط، وإنما تعرفه تحققه  ال  الصافي. كما أن ربط الضريبة باإلنتاج الصافي

وباقي الخدمات. والتجارة  

ـ االعتماد على الفالحة يحرم المجتمع من التطور الصناعي وكل ما يرتبط به، ومنه تطوير الفالحة  

ر ذلك.بواسطة اآلالت واألسمدة، وغي  

ـ صعوبة ربط االقتصاد بالقوانين الطبيعية األزلية المطلقة، ألن االقتصاد يتطور مع مرور الزمن وتزايد  

 عدد السكان، ونتيجة ذلك حتمية تطوير القوانين االقتصادية.

تعكسه رفاهية اإلنسان، لم تجاه القوانين الطبيعية وتحقيق  ـ التفاؤل الذي ساد بين رواد النظرية الطبيعية 

 أحداث أوربا في نهاية القرن الثامن عشر، وال بداية التاسع عشر.

:خاتمة   

وانتشرت في فرنسا خالل المنتصف الثاني من القرن التي كان كيناي زعيما لها مكنت النظرية الطبيعية    

من تجاوز الصعوبات االقتصادية التي عجزت النظرية التجارية عن حلها، وحررت علم الثامن عشر، 

ه علما قائما بذاته. كما مهدت لظهور نظرية توجعلللفلسفة والدين واألخالق، االقتصاد من التبعية 

وهي النظرية الرأسمالية. ،اقتصادية جديدة  

 

 

                       

 


