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ي كتبه*:  مصباح كمال
ن
ن ف  وليم ستانلي جيفونز وحضور التأمي 

 
 .70-59، ص 2021، أيار 421، العدد الثقافة الجديدةنشرت أصًلا في مجلة 

 
كغيررررر  مررررا قلمرررراس اسي صرررراد الليالرررري فررررتا ليررررار ال رررر ميا فرررري ك ا ررررات الرررري  لرررر انلي 

إلررررت ال رررر ميا ( س ي عرررردش اةشررررار  1835-1882) William Stanley Jevons جيفرررران 

 هررردر شررررع مايررراك ا رررر.  اكمرررا لررري  يا مرررا العررررف ال رررالي فتنررر  س ي رررد  مايفارررا  جرررا  
مؤللررررة ال رررر ميا لررررااس قلررررت الملرررر اش النعررررر  أا العملرررري.  الرررر  عنا أا ن  فرررري  كررررر 

 ال الية:  "ال  ميا" في مؤلفا 
 

 1The Theory of Political Economy( 1871نعرية اسي صاد الليالي )
 2Money and the Mechanism of Exchange( 1875د االية الصرر )الن ا

 (1862نعر  ماج   لنعرية ريايية قامة لًلي صاد الليالي )

Brief Account of a General Mathematical Theory of Political 
Economy3 

 
  علي نرررا.  اا الاريرررة  ةلرررن   ي فيمرررا يلررري الف ررررات ال ررري  ررررد فيهرررا مفررررد  ال ررر ميا م  اقاررر

 ُرّكررر  قلرررت ال ررر ميا فتنهرررا ليلرررت معنيرررة  شررركا ألالررري    ررردي  اللجررر  اسي صرررادية لجيفررران  
 أا غير  ما اسي صادييا إس   در  عل ها  ال  ميا.

 

                                                 
يمكا يراس  النص الكاما للك اب  ال  دا  ه ا الرا  :  1

-https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=1#book
reader 

 
 النص الكاما للك اب  ال  دا  ه ا الرا  : يمكا يراس  2
-east-resources.s3.us-https://oll

2.amazonaws.com/oll3/store/titles/318/Jevons_0191_EBk_v6.0.pdf 
 
 يراس  النص الكاما للك اب  ال  دا  ه ا الرا  : يمكا 3

https://www.marxists.org/reference/subject/economics/jevons/mathem.htm 
 

https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=1#book-reader
https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=1#book-reader
https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/318/Jevons_0191_EBk_v6.0.pdf
https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/318/Jevons_0191_EBk_v6.0.pdf
https://www.marxists.org/reference/subject/economics/jevons/mathem.htm
https://www.marxists.org/reference/subject/economics/jevons/mathem.htm
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 مدخل

 

فرررتا ييمرررة جيفرررران    رررا   شررركا ألالرررري قلرررت ملرررراهم    Eric Roll4للرررب أريررر  راا 

ااجرررر اس الم نرررراحر  مررررا  لليررررا الم رررراست المر   ررررة النعريررررة ال ل ررررة.  فهررررا الرررر   جمرررر  
 المررر هب النفعررري اللرررا  ة فررري نعريرررة شررراملة لل يمرررة اال  رررادا اال ا يررر . .... كمرررا أنررر   ررريّا 
اق  ررراد   ررر ا يررراانيا اسي صررراد يمكرررا ا   الهرررا إلرررت  يرررعة م ررراد  مصررراغة فررري مصررر للات 

مشررراقر  -ة للفعرررا ال شرررر  ريايرررية اأا هررر   الم ررراد  يجرررب أا  ُشررر ا مرررا "الينرررا ي  الععيمررر
 5الل   ااال ".

 
ر جيفررران  النعريرررة اسي صرررادية   نهرررا   رررا  قلرررت للررراب  فايرررا اللررر   ااالررر .  ففررري  قررررج

 ( ك ب ال الي:1871) نظرية االقتصاد السياسيم دم   لك اب 

 
لاالرررت فررري هررر ا العمرررا ال عامرررا مررر  اسي صررراد  اق  رررار  للرررا اا لل فايرررا  ررريا اللررر   

، ايرررد رلرررمت،  غرررف النعرررر Calculus of Pleasure and Painااالررر  

  ري ارررا قرررا الراس اللرررا  ة، الشررركا الررر   يجرررب أا ي  ررر   العلررر   اسي صررراد   فررري 
ا انرر   قلرر  اسي صرراد  ي عامررا مرر   النهايررة، كمررا ي رردا لرري.  ل المررا اق  رردت أنرر  نعرررا

ررا ريايررياا فرري المايرراك إا لرر  يكررا فرري اللغررة.   الكميررات، قليرر  يجررب أا يكرراا قلما
ل رررد لرررعيت لل اصرررا إلرررت مفررراهي  كميرررة ديي رررة  شررر ا النفررر  اال يمرررة االعمرررا ارأي 
ا  اك شرررار مررردش ايررراع  عرررف المفررراهي   المررراا، امرررا إلرررت  لررر ، ايرررد فاجارررت كحيررررا

ااكحرررررر ليرررررر  ال ا رررررا لل لليرررررا  Valueااكحرررررر صرررررعا ة،  اصرررررة مفهرررررا  ال يمرررررة 

 6اال ع ير الريايي.
 

ررر ا  مايررراك ال ررر ميا ا   ي ا ررر  لكررراا يرررد الررر فاد مرررا نعري ررر  لررراا لرررا كررراا جيفررران  مه ما
لدرالرررة  utilityالررر  دام  لمفهرررا  المنفعرررة مرررا اكررر ل  للررراب ال فايرررا  ررريا اللررر   ااالررر  

                                                 
(.  شغا منصب 1935-1939)  University College of Hull(، كاا أل ا اا لًلي صاد في2005-1907) أري  راا 4

نااب رايي هياة  جهي ات الغ اس  ًلا اللرب العالمية الحانية، امحا  ري انيا في منايشات  اريي لاا ملاقدات 
صاد  مارشاا، اشغا فيما  عد مااي  لكامية أ رش، اكاا مديراا لجريد  ال ايم .  أشهر ك اب ل  ها  اريخ الفكر اسي 

 ( ال   نشر في قد    عات سل اا.1938)

 
5 Eric Roll, A History of Economic Thought (London: Faber and Faber, 1973 [1st Ed 1938]), p 
379, 380. 
 
6 W. Stanley Jevons https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html 
 

https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html
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ال لرررب قلرررت اللمايرررة درالرررة مايرررر اافرررراد مرررا ال  رررر، فررري  جليا ررر  الم  لفرررة، ا ال رررالي 
 7ال  مينية.

 
اافررررراد، فرررري اسلرررر هًل ، اداا  لليررررا لرررراايعه  مررررا اجهررررة نعررررر  فررررتا مررررا يررررنع  لررررلا  

 ال   ي، ين  ا قلت اسي صاد ككا.

 
فرري لالررة  لرر  يجررب أا أشررير هنررا إلررت أنرر  قلررت الرررغ  مررا أا النعريررة  ف رررف ال

 the whole of، ا ؤلررري اسي صررراد كلررر  condition of a mindالع رررا 
Economics   اق مرررراد هرررر ا ال لرررر ، فمررررا الناليررررة العمليررررة، لرررري   ال عامررررا مرررر 

مجماقرررة مرررا اافرررراد.  إا ااشررركاا العامرررة ل ررراانيا اسي صررراد هررري نفلرررها فررري لالرررة 
اافررراد ااامرر .  اهرري، فرري الاايرر ، يرراانيا  عمررا فرري لالررة  عرردد اافررراد الرر   ينرر   

 8قن  اةجمالي الم محا  معامًلت اامة  الدالة .
 

امرك يررة  labour theory of valueأجررا الرر  لص مررا نعريررة العمررا فرري ال يمررة مررا 

ا مايرررراك النعريررررة اسي صررررادية ااسي صرررراد ككررررا إلررررت  اةن ررررا  فرررري اسي صرررراد فتنرررر  لرررراج
درالرررة "لالرررة الع رررا".   ع رررار  أ ررررش، لررري رك  اه مرررا  النعريرررة قنرررد  لررريي " العًليرررات 

 رررررا العًليررررات اللررررريكالاجية  رررريا النررررراي  اسي صرررررادية  رررريا النررررراي كمن جرررريا-اسج ماقيررررة
نظرررررة ةرررررجةة لنظريررررة رياتررررية  اةررررة ل قتصرررراد اكمررررا ك ررررب جيفرررران  فرررري   9االلررررل ."
رررررا قلرررررت درجرررررة المنفعرررررة الررررريي للعمرررررا أ  قًليرررررة  السياسررررري فرررررتا "ال يمرررررة  ع مرررررد دااما

 المايرررراك، إس مرررررا  ررررًلا المنفعرررررة."  اهكررررر ا فررررتا مرررررا يررررر لك   اسي صرررراد هرررررا اللالرررررة 

                                                 
 :1948لي ا    ل  فريدماا الاف  لنة  7

Milton Friedman, L. J. Savage, “The Utility Analysis of Choice Involving Risk,” The Journal 
of Political Economy, Volume 56, Issue 4 (Aug., 1948), 279-304. 
 
8 W. Stanley Jevons, The Theory of Political Economy, (London: Macmillan, 1888) 3rd ed, 1st 
ed 1871, Chapter I, Introduction 
https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=5#book-
reader 
 
9 Michael Perelman, The Invisible Handcuffs of Capitalism (New York: Monthly Review 
Press, 2011), p 69; this is a quote from Ronald L. Meek, “Marginalism and Marxism,” 
History of Political Economy, Vol. 4 (1972): 499-511. 
 

https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=5#book-reader
https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=5#book-reader
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ة لألفرررراد ا  يررريمه  الررر ا ي لللرررل .  اهرررا، أكحرررر مرررا أ  اي صررراد  ا رررر، لرررّاا اللررريكالاجي
 10 ركي  النعرية اسي صادية ما اةن ا  إلت اسل هًل .

 
كررررراا جيفررررران  مرررررا أااارررررا مرررررا الررررر  د  مصررررر ل  "اسي صررررراد" ليلرررررا ملرررررا "اسي صررررراد 
الليالرررري"، ا رررر ل  لرررراه  فرررري صررررياغة  عررررف ا رالررررات المدرلررررة الكًللرررريكية اللديحررررة 

neoclassical school  اك ل  نعرية المنفعة اللديةmarginal utility 

 
 في   ييم  الن د  للم هب النفعي، ك ب شام ي ر أا

 
المررر هب النفعررري يرررد س ي م ررر ، كجهرررا   لليرررا،   يمرررة أكحرررر مرررا ييم ررر  فررري النررراالي 
اا رررش، انعررراا، مررا ناليررة أ رررش، لعررد   ررردد قررد  اي صررادييا قررا اةقررًلا قررا 

قرررررّرر  جيفررررررنةإلرررررت لرررررد أا  -ي ررررر  االالرررررية  النلررررر ة للنعريرررررة اسي صررررراديةأهم
فمررررا اليرررررار  لرررراسا  -النعريررررة اسي صررررادية   نهررررا للرررراب  فايررررا اللرررر   ااالرررر 

  ايي  مدش   حير ه ا الم هب قلت العما ال لليلي.
 

 ايؤكد قلت ال ي فيما ي ص الفرييات في الم هب النفعي:
 

عيرررة أ  ييمرررة يررر  فررري ييرررايا  فلرررير ال ررراريخ أا ال يرررايا أاسا، لررريي للفريررريات النف
ا، الفريررريات النفعيرررة ألررراأ  ال ررري  مررري ال ررراش الملركرررة لل ررراريخ اسي صررراد . حانيرررا
مرررا كانهرررا قديمرررة ال يمرررة فررري مااجهرررة المشررراكا ال ررري   يرررما ييرررايا الم   رررات 

ا،   الفعليرررة لل لفيررر  كمرررا هرررا اللررراا فررري مشررركلة احرررار اةر  اسي صرررادية، مرررحًلا. حالحرررا
ا لررر ل  الجررر س مرررا النعريرررة اسي صرررادية الررر   يُشرررار  الفريررريات النفعيرررة ألالرررية ل رررا

الررر   هرررا اريررر  نعريرررات ال ررررا الحررراما قشرررر لررراا  -إليررر  قررراد ا  اي صررراد الرفرررا 
فرررررنلا ن  نرررررت قررررراد ا هررررر     )المصرررررللة العامرررررة(. felicita pubblicaمفهرررررا  

الفريررريات قنرررد منايشرررة مشررراكا مرررا ي يرررا احرررار " لرررايًلت الحررررا  مرررا ااغنيررراس 
ا". اهررر ا يفلررررر  اليررر   لمرررا ا  عجرررر  فريررريات اي صرررراد  ا إلرررت الف ررررراس نلررر يا نلررر يا
ا ا غررف النعررر قررا أ  لجررة.   ا  هررا لررلفا الرفررا  قررا إينرراك أ  فرررد مررا لرر  يكررا م  نعررا

ا، لمعالجرررة جانرررب مرررا هررر   المشررراكافمررر  أا المرررنه  النفعررري يصررر شرررري ة  -ل ،   عرررا
ا  فرررتا  لررر  الجانرررب س يمحرررا الجانرررب الاليرررد، كمرررا هرررا  -اسق  ررراد أنررر  م  ررراا منهجيرررا

اايررر : فرررنلا س نح رررت إسّ ال ليرررا لررريا ن ررررها قلرررت أا  لايرررا داسر رجرررا غنررري 
ا،  ع  ررر الفريرريات النف عيررة فرري إلررت رجررا ف يررر ي يررد الرفررا   ررالمعنت النفعرري.  را عررا

                                                 
10 Perelman, op cit, p 95. 
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ل رررا النعريرررة اسي صرررادية  رررالمعنت اايررريا لهررر ا المصررر ل  غيرررر يررررارية الكنهرررا 
غيرررر يرررار .  ف الرررعنا  كرررر امنايشرررة  صرررااص ال ررراا ا اسي صررراد ، مرررحًلا، داا 

.  الكنّررررا إ ا أد لناهررررا، فررررتا  أ  إد رررراا الفريرررريات النفعيررررة فرررري المنايشررررة  إد الهررررا
ال ررالي.  اهرر ا يمّكررا مررا إن ررا  الكحيررر مررا الن رراا  س   رر حر  شرركا ملمرراي اس  فلررد  

ال لليررررا اسي صرررراد  الرررر   ي رررردا، ااا اهلررررة، أا الفريرررريات النفعيررررة يررررد أفلررررد   
 11 صار  ميااي منها.

 
هرررر   المًللعررررات الحاي ررررة  ؤكررررد أا  نرررراس النعريررررة اال لليررررا اسي صرررراد  س يمكررررا أا ي ررررا  

 ياي  الدات م ل ة.قلت ألاي اةللاي الليكالاجي للفرد، غير ال ا ا لل 
 

 االحتمال وعدم التأكد

 
اسل مررراست  نظريرررة االقتصررراد السياسرررييعررررف جيفررران  فررري الفصرررا الحررراني مرررا ك ررراب 

فيمررررا ي ررررص اللررررااد   uncertaintyمايررررر قررررد  الي رررريا  اقررررد  ال  كررررد فرررري الليررررا :

الملررر   لية، ا  ررردير ال مررراست ايررراك اللرررااد  امايفررر  منهرررا  اق مررراد م ررردأ المنفعرررة، أ  
 للا ات المفايلة  يا اللااد  المل ملة اغير المل ملة، كما يلي:

 
فرررري ا  يررررار ملررررار العمررررا الرررر   يع مررررد قلررررت االرررردا  غيررررر المؤكررررد ، كمررررا هررررا 

 quantity ofيررررب كميررة الشرررعار اللاصررا لكررا شررريس فرري الليرررا ، يجررب أا أ
feeling  المرررررر     كرررررا لرررررد  ملررررر   لي  الكلررررررfraction  الررررر   يررررردا قلرررررت

ال مالررر .  إا مصررري ة ك يرررر ، اال ررري مرررا غيرررر المل مرررا لرررداحها، يرررد س  كررراا مهمرررة 
جرررداا كمصررري ة  لررري ة مرررا المؤكرررد   ري ارررا لرررداحها.  إننرررا داا اقررري   ري ارررا نجرررر  

أا أيررا ديررة فرري جميرر  الشررؤاا العاديررة للليررا   افرري للررا ات مررا هرر ا النرراك أكحررر 
أنعمرررة ال ررر ميا قلرررت الليرررا ، االلريرررا، اال لرررر ، أا غيرهرررا مرررا أشررركاا ال ررر ميا، 
إننررررا ن ررررا   هرررر   الللررررا ات  درجررررة قاليررررة مررررا الكمرررراا.  فرررري جميرررر  الصررررناقات 

                                                 
ما  131(، ص 2015د. للا ق د هللا  در ) ، المجلد اااا،  رجمةتاريخ التحليل االقتصاديجا ير أ. شام ي ر،  11

 نل ة ما ي ا ال    ال ي افّرها لي د.  در في ايت لا ا اغراف ال ل ، فل  ج يا شكر .
 

ا  2005في   ديم  لل رجمة ي اا د.  در إا "ال رجمة هي نفلها كما اردت في   ع ها ااالت ال ي صدرت في قامْي 

ا(".قا المجلي ااقلت للح افة اال 2006  فناا في ال اهر  )المرك  ال امي لل رجمة لاليا
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الماجهررررة إلررررت ااغررررراف الملرررر   لية، يجررررب أا ن  رررر  فرررري اسق  ررررار  شرررركا مماحررررا 
 12في معرفة ما ها الم لاب.رغ  نا 

 
إا اسل مررراا م الرررة ريايرررية يلررر  د  ل يررراي إمكانيرررة ايررراك لررراد  مرررا، اهرررا مرررا ي رررا   ررر  
قلررر  اةلصررراس، لل اصرررا إلرررت ريررر  يع ّرررر قرررا ييمرررة هررر   اةمكانيرررة.  فررري غيررراب ال يررراي 
الريايررري فرررتا اسل مررراا يصررر   مايررراقاا لل  مررريا الررر ا ي اا الفررررد العررراد  س يلررر  ي  

راق فرررري درالررررة لرررراست اسل مرررراست الممكنررررة لايرررراك لرررراد  أا لررررااد  معينررررة.  اسلرررر غ
 لرر  هررا مررا   ررا   رر  شررركات ال رر ميا اق مرراداا قلررت  جار هررا اللررا  ة أا  لرر  الم ررافر  مررا 
مصرررررادر أ ررررررش لررررريي أيلهرررررا مجمررررراك  جرررررارب جميررررر  شرررررركات ال ررررر ميا االدرالرررررات 

 اةلصااية االريايية.
 

 امرررراا  للرررراب اسل مرررراست فرررري جميرررر  الشررررؤاا العاديررررة اف ررررراف جيفرررران  أا اافررررراد ي
للليررررا  يلرررر ل   يناقررررة اافررررراد  يرررررار  ال لررررا  للملرررر   ا امررررا يك نفرررر  مررررا ألرررردا  
مل ملررررة.  اهررررا اف ررررراف فيرررر   عمرررري   لرررر  اا اافررررراد ليلرررراا م لررررااييا فرررري اايعهرررر  
المررررراد ، فهررررر  ين مررررراا إلرررررت    رررررات اج ماقيرررررة م  لفرررررة، الررررر ل ، ال رررررت  عرررررد للررررراب 

سل مرراست لمررا يررد يللررا  هرر  مررا مصررااب فررتا ال   ررات الف يررر  غيررر يررادر  قلررت شررراس ا
لرررر هل ، يمرررراري اللمايررررة الم لا ررررة مررررا شررررركات ال رررر ميا.  إا اف ررررراف أا اسنلرررراا، المُ 

لررراسلة فررري ، يا رررا للمُ االنياكًللررريكي ا  يارا ررر   ع ًلنيرررة، كمرررا ي دمررر  اسي صررراد الكًللررريكي
 homo economicusففكرررر  اةنلررراا اسي صررراد    13يررراس اللرررلا  الل ي ررري للنررراي.

الررر   يلرررعت ل ل يرررا أك رررر نفررر  لررر  س يرررنهف  ررر  الاايررر  إ  أا اةنلررراا غال ارررا مرررا ي صررررر 
  لت   حير قااما اج ماقية انفلية اليي العااما اسي صادية ف  .

 
 ييرررار إلرررت  لررر  أا اس  يرررار ال ررراا  قلرررت للررراب اسل مررراست ان ااجهرررا اا  رررا  ال ررررار

أنعمرررة الع ًلنررري لل عامرررا معهرررا س دار لهمرررا فررري اايررر  الليرررا  العمليرررة إ  أا اللجررراس إلرررت "
ال ررر ميا قلرررت الليرررا ، االلريرررا، اال لرررر ، أا غيرهرررا مرررا أشررركاا ال ررر ميا" يرررد س يكررراا 
ا م عل ارررا  الملرررر هل ، الفررررد أا الشرررركة،   رررردر مرررا هرررا ام حرررراا لل ررراانيا اال عليمررررات  يررررارا

رف ل نررراس أا شرررراس دار لررركا ُملررر    شرررراس احي رررة  ررر ميا قلرررت الليرررا    الرلرررمية.  فرررالمُ 

                                                 
12 https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=6#book-
reader 
 
13 Howard C. Kunreuther, Mark V. Pauly, Stacy McMorrow, Insurance & Behavioral 
Economics (New York: Cambridge University Press, 2012) 
 

https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=6#book-reader
https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=6#book-reader
https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=6#book-reader
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ليرررماا  لرررديد ال ررررف فررري لررراا افا ررر ، اكررر ل   ررر ميا الررردار فررري لررراا  عريررر  للريرررا.  
ايررا محررا  لرر  قررا  يرراك ال يرراا  ق ررر اللررداد ال رري    لررب ال رر ميا قليهررا مررا اا  ررار 

يرررة، ك لررر  ال ررري  رررنع  قمرررا ال ريرررة اال لريرررة، اكررر ل  مرررا  فريررر   عرررف الجمعيرررات المهن
اا  رررراس االملرررراميا االرررر اس ال رررر ميا اغيررررره  مررررا أصررررلاب المهررررا،  ررررتل ا  العيررررا 

 شراس   ميا ما الملؤالية ل مكين  ما ممارلة المهنة.
 

 المنفعة: حساب المفاضلة بين اللذة واأللم
 

يرررر   جيفررران   نرررايص نفررر  المررراا مررر   نظريرررة االقتصررراد السياسررريفررري الفصرررا الرا ررر  مرررا 
 :  ايد حرا  الفرد

 
مرررا ال رررديهي   ري ارررا أا نفررر  المررراا ي نرررايص مررر   يررراد  حررررا  الشررر ص اةجماليرررة  إ ا 
لرررلّمنا  هررر ا، فرررتا اسلررر ن ا  النررري هرررا أا الم رررامر ، فررري المررردش ال ايرررا،  ري رررة 

يكررراا  لررر  ، قنررردما أا ي ّلررر  الم رررا ر مؤكرررد  لف رررداا النفررر   اأا كرررا شررر ص يجرررب
ا قلررررت فرصررررة  50ممكناررررا، أ   فيرررريا فرصرررر يا م لررررااي يا مررررا  ا الرررر رلينيا جنيهررررا

جنيررر  الررر رليني  اأا إح رررات فاارررد  ال ررر ميا   نااقررر  ي رررا   100االرررد  مماحلرررة مرررا 

 14قلت نفي النعرية.
 

ال رررراا إنرررر  "مررررا ال ررررديهي   ري اررررا أا نفرررر  المرررراا ي نررررايص مرررر   يرررراد  حرررررا  الشرررر ص 
 لرررة للن ررراو.  فلرررا صررر ج هررر ا ال ررراا فرررتا أصرررلاب الحرررراات لررري ايفاا اةجماليرررة" ملررر لة يا

قرررا مراكمرررة الم يرررد مرررا الحررررا ، اأا "مشررراقر اللررر  "  لغرررة جيفررران  أا الجشررر  ل ل يرررا 
ا للرررب مررراركي فرررتا الرألرررمالي   الم يرررد ليصرررا إلرررت نهاي ررر ، اهرررا مرررا يك  ررر  الاايررر .

 مدفاك   ا  النعا  إلت ال راك .
 

ا،  النلرررر ة أا ي ّلرررر   لرررري، مررررا الرررر   يعنيرررر  جيفرررران  "أا كررررا شرررر ص يجررررب لرررريي اايررررلا

ا  50، قنرررردما يكرررراا  لرررر  ممكناررررا، أ   فيرررريا فرصرررر يا م لررررااي يا مررررا الم ررررا ر جنيهررررا

ا قلرررت فرصرررة االرررد  مماحلرررة مرررا  جنيررر  الررر رليني  اأا إح رررات فاارررد  ال ررر ميا  100الررر رلينيا

لة فررري للعرررة معينرررة   نااقررر  ي رررا  قلرررت نفررري النعريرررة."  هرررا هرررا  لغرررة جيفررران  المفايررر
 ررريا معيررررار اللررر   )الشررررعار  نفررر  اللمايررررة ال  مينيررررة ااسلررر عداد لرررردف  م لررر  م ا ررررا  لرررر ( 
امعيررررار االرررر  )الشررررعار  (حررررار ال لررررار (ن  هررررا هرررري المفايررررلة  رررريا لررررّديا م لررررااييا: 

                                                 
14 Jevons, The Theory of Political Economy; Chapter 4 
 

http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html
http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html
http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE4.html#Chapter 4
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رررا )نفررر  ليرررا   الم لررر ( افرصرررة اسف رررراق قرررا هررر ا الم لررر   50فرصرررة اسل فررراع  ررر   جنيها

اق قرررا هررر ا الم لررر  لصرررال  شرررراس لمايرررة ال ررر ميا )ألررر  " لرررار " الم لررر (ن  افرصرررة اسف رررر
نفرري الم لرر  قلررت شرريس  إنفرراقم لرر  قلررت شررراس ال رر ميا أا  إنفرراقهررا هرري المفايررلة  رريا 

 ا رن
 

، هررري  لررر  الصرررفة الماجررراد  نظريرررة االقتصررراد السياسررريالمنفعرررة، افرررا جيفررران  فررري ك ا ررر  
، ال الم عرررة أا  منررر  االررر  شرررري ة اا ررر   عرررريا  نرررر   ررري  فررري أ  شررريس، لرررلعة مرررا مرررحًلا

اسق  رررار ميرررا أا إراد  الفررررد المعنررري كمعيرررار اليرررد ايرررت ا  رررا  ال ررررار لمرررا هرررا مفيرررد أا 
غيررر مفيررد.  النفرر ،  ع ررار  أ ررررش، كمررا يؤكررد أريرر  راا، لررريي صررفة كامنررة فرري الشررريس، 

 15فها يع ر قا قًلية  يا الفرد االشيس، ال ات االماياك.
 

اجرياررررا اراس اسي صررررادييا الكًللرررريكييا مررررا    ررررة اد  لررررمي  اديفيررررد ريكرررراردا، ي رررريا 
 أا رأس الةالكارا ماركي في المجلد اااا ما 

 

 يرررد أا  use valueشررريس مرررا ااشرررياس  جعلررر  ييمرررة الررر عمالية  utilityإا منفعرررة 

ة، هررر   المنفعرررة ليلرررت معل رررة فررري الهرررااس.  إنهرررا ملررردد   ال صرررااص الماديرررة لللرررلع
اس اجرررراد لهررررا  معرررر ا قررررا جلررررد اللررررلعة قينهررررا.  اقليرررر  فررررتا جلررررد لررررلعة مررررا، 
كاللديررررد اال مرررر  االمرررراي، إلررررخ، يؤلررررر ييمررررة الرررر عمالية، أ  شرررريااا مفيررررداا.  اهرررر ا 
ال رررا   الررر   ي لررر   ررر  جلرررد اللرررلعة ملررر  ا قرررا كحرررر  أا يلرررة العمرررا الررر   ينف ررر  

 16اةنلاا لًلل لاا  قلت صفا ها النافعة.
 

لررريي انيارررا  رررا  utility of insuranceالية   محرررا  ل ي رررة أا منفعرررة ال ررر ميا هنرررا  إشرررك

 جلرررت ايرررت  لرررديد ييمرررة ال عرررايف، أ  أنهرررا منفعرررة م ررر  ر  فررري لررريا أا شرررراس المنفعرررة  
 الا ي ر ب قلي   لديد يل  ال  ميا ل اس ال م    المنفعة في المل   ا.

 

                                                 
15 Eric Roll, A History of Economic Thought (London: Faber and Faber, 1973 [1st Ed 1938]), p 
379. 
 

 .64(، ص 2013الج ار ) يرات: دار الفارا ي، ، المجلد اااا،  رجمة د. فال  ق د رأس الةالكارا ماركي،  16
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Use_value#:~:text=The%20utility%20of%20a%20thing%20mak
es%20it%20a%20use%20value.&text=The%20use%20values%20of%20commodities,social%20f
orm%20of%20that%20wealth 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Use_value#:~:text=The%20utility%20of%20a%20thing%20makes%20it%20a%20use%20value.&text=The%20use%20values%20of%20commodities,social%20form%20of%20that%20wealth
https://en.wikipedia.org/wiki/Use_value#:~:text=The%20utility%20of%20a%20thing%20makes%20it%20a%20use%20value.&text=The%20use%20values%20of%20commodities,social%20form%20of%20that%20wealth
https://en.wikipedia.org/wiki/Use_value#:~:text=The%20utility%20of%20a%20thing%20makes%20it%20a%20use%20value.&text=The%20use%20values%20of%20commodities,social%20form%20of%20that%20wealth
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احي ررة ال رر ميا، االمنفعررة هنررا هرري مررا إا منفعررة ال رر ميا يا لررة لل يرراي الكررا يررما شرررا  
ي ا ررا ال عررايف المررالي الرر   يلصررا قليرر  المررؤما لرر  فرري لالررة ايرراك  لررار  أا يرررر 
م فرررا قليهرررا فررري الاحي رررة.  ايرررد س  كررراا المنفعرررة كاملرررة إ  أا المرررؤما لررر ، افررري مععررر  

نلررر ة  احررااا ال ررر ميا قررردا   مينرررات الليرررا  االلرررااد  الش صرررية، ي لمرررا م لغارررا م  اقارررا أا
عررررر  اسلررر   اك أا ال لمرررا أا ال لرررار  المهررردر  ملررردد  مرررا ييمرررة ال لرررار ، اهرررا مرررا يُ 

deductible/excess. 

 
الرر   كرراا   ايررعإقاد رر ، مالياررا، إلررت  ل يررا الررر   للمررؤما لرر   ررا   ررا تإا ال رر ميا س ي
ك ال لرررار  أا اليررررر.  الكنررر  كنشرررا  اي صررراد  فررري اي صررراد رألرررمالي اقليررر  ي رررا ايررر
 يل هدر الر  .

 

 موقع التأمين في اإلنتاج المادي
 

الرررر   ييرررر  المًللعررررات  نظريررررة االقتصرررراد السياسرررريفرررري الفصررررا الحرررراما مررررا ك رررراب 
 ال  امية يك ب جيفان ، فيما ي ص ماي  ال  ميا في اةن ا  الماد ، إا

 
ا  كررا قامررا يلرر ل  فرري نهايررة الم ررار ال يمررة الملرر ل ة مررا إن اجرر   عررد أا يرردف  جرر سا

منالررر اا  مرررا هررر   ال يمرررة  للرألرررمالي كررر جر لًلم نررراك  مرررا اسنفررراق قلرررت اسلررر هًل  
االملررر ات  االم رررا ر .  افرررري نفررري الايررررت، ي ل رررت العمررراا  رررردرجات م  لفرررة مررررا 
ررا م  لفررة جررداا اف اررا لمررا يلرراهماا  رر  فرري نرراك مشرر ر  أا نررادر مررا  المهررار  لصصا

 العما في النا  .
 

لرريي أكحررر صررعا ة فرري  rate of wagesااجررار  الرررأ  الرر   أي لرر   شرر ا معرردا

أجرررررر الرجررررل الااةررررل تتةررررا   فرررري ن ايررررة ا اهررررا أالفهرررر  مررررا النعررررر  اللاليررررة.  
.  الةةررراع ةرررن ةرررا ينرررتلر  ارررد اصرررا الريرررن رالتررررال  رالفالررردة  لررر  رأس الةرررال

 أق  د أن  في المعادلة
 النا   = الر   + ااجار،

 شررركا ألالررري، اأا الرررر   هرررا الجررر س  variableفرررتا كميرررة النرررا   هررري الم غيرررر 

الرررر   يجررررب  لديررررد  أاسا.  إ ا لللنررررا الررررر   إلررررت أجررررار اةشرررررار، اال رررر ميا يررررد 
الم ررررا ر، االفااررررد ، فررررتا الجرررر س اااا هررررا فرررري الاايرررر  ااجررررار نفلررررها  االحرررراني 
يعررررادا الن يجررررة فرررري اسلرررر  دامات الم  لفررررة  الرررر  دا  العمرررراا فرررري أنشرررر ة إن اجيررررة 

 رررد أا الفاارررد   قلرررت رأي المررراا الم  ررررف     ررررر، كمرررا هرررا مررر كار م  لفرررة   اأق 
فررري ن ايرررة فرري الفصرررا اا يرررر.  لررريًللع ال رررار  ال كييرررر المهررر  أا ااجرررار   لررردد 
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ي كتبه مصباح كمال

ن فن  16ن م 10 صفحة وليم ستانلي جيفونز وحضور التأمي 
 

أ  فررررك مرررا  averageأ  فررري المررردش ال ايرررا اق مررراداا قلرررت م الررر   – الةةررراع

 17.ل  دا فراك اس
 

 ررر  ي هررر   الف رررر  فررري لرررياق ن رررد نعريرررة ريكررراردا لررراا اجررراد معررردا   يعررري اق يررراد  
اجررار العمرراا العررادييا: الررحما ال  يعرري للعمررا، ك يررة لررلعة أ رررش، هررا الرر   يمّكررا العمرراا 
مرررا العررريو فررري ملررر اش الكفرررار.  فالرألرررمالي ي صرررص م رررال  مرررا رأي المررراا لررردف  أجرررار 

ا ااجرررار   لرررمة مرررا هرررا م صرررص لألجرررار قلرررت العمررراا  اقليررر  يمكرررا ال اصرررا إلرررت معرررد
قرردد العمرراا الملرر عديا للعمررا لرردش الرألررمالي.  جيفرران  س ي  ررا  هرر   النعريررة.  اهررا هنررا 
ينعررررر إلررررت أجررررار العمرررراا   نهررررا لصرررريلة مررررا ين جانرررر   عررررد الرررر   اك "أجررررار اةشرررررار، 

ا ا مررر  إنكرررار اال ررر ميا يرررد الم رررا ر، االفاارررد ."  اي ررردا هررر ا ال ررراا غري ارررا انررر  س ي  ررر
 جيفررران  أا يكررراا العمرررا مصررردر ال يمرررة، فمرررا رأيررر  أا العمرررا الم ررر اا قلرررت إن رررا  لرررلعة

 18ي  في ايندحر  في قملية اةن ا  .
 

"إا أجرررر العامرررا فررري نهايرررة الم رررار ي  رررا ا مررر  مرررا ين جررر   عرررد الررر   اك الريررر   العاارررد 
ار هررري اللصرررة اهكررر ا فرررتا ااجررر  19لصرررالب اارف  االيررررااب افااارررد رأي المررراا."

الكنرررر  هنررررا يهمررررا  كررررر كلفررررة ال رررر ميا مررررا  total productالم   يررررة مررررا النررررا   الكلرررري 

 الم ا ر.
 

يصرررنّر جيفررران  ال ررر ميا مررر  الريررر ، االفاارررد ، االرررر  ، االيررررااب يرررما  كرررالير اةن رررا .  
اكررراا مررراركي مرررا أااارررا مرررا نعرررر إلرررت ال ررر ميا ك لرررد أشررركاا النف رررات ال شرررغيلية للمشرررراك 

 20الرألمالي.
 

 دور التأمين في تسهيل نقل النقد واألشياء الثمينة
 

                                                 
17 Jevons, The Theory of Political Economy; Chapter 8 
https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=12#book-
reader 
 
18 Roll, op cit, p 382. 
 
19 Roll, op cit, p 383. 
 

 ، فصا "كارا ماركي اال  ميا." ك اب معراف للنشر.التأةين في االقتصاد السياسي الك سيكيمص اع كماا،  20

http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html
http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE8.html#Chapter 8
https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=12#book-reader
https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html?chapter_num=12#book-reader
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رررا فرري الفصرررا ال رررامي مررا ك ررراب   Moneyالنقرررد ريليرررة الصررررع يرررد  كرررر ال رر ميا أييا
and the Mechanism of Exchange: 

 
إا إمكانيررة ن ررا الن رراد صررفة مهمررة لرريي لمجرررد أنهررا  ُمّكررا المالرر  مررا لمررا م ررال  

قنررراس،  رررا ةمكانيرررة  لايرررا م رررال  ك يرررر  مرررا مكررراا إلرررت  صرررغير  فررري الجيرررب داا
ا ررررر، أا مررررا يررررار  إلررررت أ رررررش،   كلفررررة يليلررررة.  االن يجررررة هرررري يررررماا ال اليررررد 
ال  ري ررري فررري ييمرررة الن ررراد فررري جميررر  أنلررراس العرررال .  إا مررراد  ح يلرررة اك يرررر  جرررداا 

الرررد  النلررر ة إلرررت ييم هرررا، محرررا الررر ر  أا الفلررر ، يرررد  كررراا نرررادر  جرررداا فررري مكررراا ا
ام ررافر   رررتفرا  فرري مكررراا ا رررر  امرر   لررر  س يمكرررا  عررادا العررررف اال لرررب داا 
 كررررالير  اهعررررة فرررري الن ررررا.  ا  لرررر   كلفررررة ن ررررا الرررر هب أا الفيررررة مررررا لنرررردا إلررررت 
 رررراريي،  مررررا فرررري  لرررر  ال رررر ميا، لرررراالي أر عررررة أقشررررار االررررد فرررري المااررررة  ا رررريا 

 21المااة.في  3إلت  2ااج اس ااكحر  عداا في العال  س   جاا  

 
الفصرررا ال رررامي يلمرررا قنرررااا "م ايرررا مررراد  الن ررراد" ايرررد فّصرررلها جيفررران   لرررت العنررراايا 

، Portability، إمكانيرررة الن رررا Utility and valueالفرقيرررة ال اليرررة: المنفعرررة اال يمرررة 

، يا ليررررررررة ال ج اررررررررة Homogeneity، ال جرررررررراني Indestructibilityقررررررررد  ال رررررررردمير 

Divisibility يمرررررررررة ، الررررررررر  رار الStability of value  يا ليرررررررررة ال مييررررررررر ،

Cognizability  قلررررت  ايرررري  ميرررر   ن ررررا الن رررراد الررررهالة  .  ااسي  رررراي هنررررا ينصررررب

 لملها اشلنها ما مكاا إلت ا ر.
 

إا ال رر ميا الرر   يشررير إليرر  جيفرران  هنررا هررا نمرر  مررا ال رر ميا ال لررر  قلررت ااشررياس الحمينررة 
اكرررر ل  المجرررراهرات ااالجررررار الكريمررررة ااااراق أحنرررراس الن ررررا، كلرررر اا  الرررر هب االفيررررة 

 specie، يُعرررررر  الرررر  ، الارييررررة االمعدنيررررةالماليررررة الحمينررررة اااقمرررراا الفنيررررة االن رررراد
insurance ايرررد   رررار هررر ا ال ررر ميا ليغ ررري ااشرررياس  ات ال يمرررة العاليرررة أحنررراس اجادهرررا  .

ال لرررر .  فررري العررراد   فررري  ررر ااا  الرررب ال ررر ميا أا  ررررر حالررر  أا أحنررراس الن رررا ال رررر  أا
يكررراا غ ررراس الاحي رررة قلرررت ألررراي ال ررر ميا مرررا ال لررراار ااايررررار الماديرررة الناشررراة مرررا 
"جميرررر " اا  ررررار.  كمررررا يمكررررا أا يكرررراا غ رررراس الاحي ررررة مررررا أ  ررررار ملرررردد  كرررراللريا 

 االفيياا االعااصر االلرية.
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Chapter V. Qualities of the Material of Money 
 

http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnMME.html
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 دور وسيط التأمين
 

فّصرررا جيفررران ،  عرررد  كرررر  لل رررافير يُ  النقررررد ريليرررة الصررررعفررري الفصرررا العاشرررر مرررا ك ررراب 
الك يررر فرري  مريررر أاراق  محررا العملررة ال ه يررة مررحًلا  رردسا مررا العملررة نفلررها، ال ررافير ااك ررر 

 في ال  دا 
 

 Cheque and Clearingمررررا يمكررررا أا نلررررمي  نعررررا  الشرررريكات االم اصررررة 
System  .ليررر  س يررر   دفررر  الررردياا،   ررردر مرررا يررر   ماا ن هرررا مررر   عيرررها الررر عف ،

ايمكررررا العحررررار قلررررت أصررررا هرررر   ال ري ررررة فرررري الممارلررررة العاديررررة لل يرررراد الداانررررة 
book credit فرررررت ا كررررراا لررررردش شررررررك يا معرررررامًلت م كررررررر  مررررر   عيرررررهما  .

الررر عف، الشرررراس اال يررر   ال نرررااب، فلررريكاا مرررا اللررر ر إهررردار المررراا ل لررراية كرررا 
غيررراا أيرررا  ديرررا قلرررت الفرررار، قنررردما ينشررر  ديرررا م ا رررا فررري اس جرررا  المعررراكي فررري 

يليلررررة.  اف اررررا لرررر ل ، مررررا الممارلرررررات الشررررااعة للشررررركات ال رررري لررررديها معرررررامًلت 
م  ادلررررة، أا  لررررجا ال يرررراد المدينررررة االداانررررة  ينهررررا مرررر  الرررردياا الناشرررراة قررررا كررررا 
ا  شررركا غيرررر  معاملرررة، ااسك فررراس   لرررديد دفعرررة ن ديرررة قنررردما يصررر   الرصررريد ك يررررا

 22مري .
 

ار الرري  ال رر ميا فرري ممارلررة هرر ا الررنم  مررا  لرراية افرري نفرري الف ررر  يرر  ي قلررت  كررر د
 اارصد  إ  ي اا إا

 
 لملررررار ال رررر ميا يعمررررا كالرررري   رررريا مررررالكي اللررررفا االمك   رررريا الرررر يا يؤمنرررراا

.  ا فيرررا نعرررا    نفلررر كرررا مك  رررب يلرررددها  معينرررة  ة لصررر مج معررريا  لررر  اللرررفا
 قلرررررت الالررررري   لرررررديد العديرررررد مرررررا الررررردفعات الصرررررغير  إلرررررت ،ال ررررر ميا  لصرررررص

المك   ررريا، اهررري اايلرررا  قلرررت احرررااا ال ررر ميا، ايلررر ل  فررري ف ررررات  منيرررة م لررر  
ال عررررايف  مررررا المك   رررريا  قررررا  لررررار  أ  لررررفينة مؤمنررررة.  مررررا الشرررراا   جنررررب 
الررردفعات الن ديرررة  إ  ي رررا  الالررري    لرررجيا اايلرررا  ك يررراد داانرررة للمك   ررريا ا لرررجيا 

ا. ال لاار ك ياد مدينة، ايدف  ف   أا يل ل  الرصيد قندما يكاا ك يرا
23 

                                                 
22 Jevons, Money and the Mechanism of Exchange 

Chapter XX. Book Credit and the Banking System 
 
23 Jevons, op cit 

http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnMME.html
http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnMME20.html#Chapter XX. Book Credit and the Banking System
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يشرررير جيفررران  هنرررا إلرررت دار الالررري  فررري إجرررراس ال ررر ميا لمرررالكي اللرررفا لررردش قررردد مررررا 
المك   رررريا، ادار  فرررري الرررر ًل  أيلررررا  ال رررر ميا مررررا المررررؤما لهرررر  ام ررررال  ال عررررايف مررررا 
المك   ررريا، ا لرررراي   لألرصرررد  الداانررررة للمك   رررريا ااارصرررد  المدينررررة للمرررؤما لهرررر .  اهرررر   

 الاليد  في ك ا ا   ال ي  ي  ماد  ل ي ية قا جانب ما النشا  ال  ميني. هي الف ر 
 

ر مرررا كررراا جيفررران  م فررررداا  ررريا أيرانررر   اةشرررار  إلرررت الررري  ال ررر ميا ادار  فررري العمليرررة 
ال  مينيرررة فررري مجررراا ال ررر ميا ال لرررر  رغررر  أا جررر ار  ررراريخ الرررا ة ال ررر ميا فررري  ري انيرررا 

 24 عاد إلت ال را اللادي قشر.
 

نلرررر ة أ   إا نعررررا  ال رررر ميا قلررررت ألرررراي اللصررررص، اهررررا اك  رررراب كررررا مك  ررررب  لصررررة، 
ماايرررة، مرررا ال  رررر هرررا الشررراا  فررري لررراق لايرررد ، إ  ي رررا  الررري  ال ررر ميا  تقرررداد يلررريمة 

slip  يررر   يانرررات  اصرررة  رررال  ر المرررراد ال ررر ميا منررر  كالررر  المرررؤما لررر  املرررا ال ررر ميا 

رف الالررررري  ال لررررريمة قلرررررت مك  رررررب ام لررررر  ال ررررر ميا اشررررررا  ال ررررر ميا اغيرهرررررا.  ايعررررر

 leadingم  صررررررص فرررررري فرررررررك ال رررررر ميا، ليكرررررراا المك  ررررررب اااا المك  ررررررب ال ااررررررد 
underwriter ُت اللصرررة ال ررري يرغرررب  ال ررر ميا قليهرررا ايمهرهرررا  دمغرررة الن ا رررة ح ّررر، الررر   ي

اسك  ا يررررة ال رررري يعمررررا لهررررا اإميرررراا .  ا عرررردها يمرررررر الالرررري  ال لرررريمة لمك   رررريا ا ررررريا 
ا  غ يرررة ال  رررر  رررنفي الشررررا  ااالرررعار ال ررري لرررددها كّمررر لصصررره  ل رررت يُ  لًلك  ررراب

ا في لايد  الاق لندا. المك  ب ال ااد.  اما ي اا ه ا النعا  يااما
25 

 

                                                                                                                                            
 
24 Hugh Cockerell and Gordon Shaw, Insurance Broking and Agency: the Law and Practice 
(London: Witherby & Co, 1979), p 4. 
 
Frederick Martin, The History of Lloyd’s and of Marine Insurance in Great Britain (London: 
Macmillan, 1976), p 37. 
 

اعيفة الي  ال  ميا، اكيفية إجراس ال  ميا في لاق لايد ، راج : جماا د ، اي جماقة اللاالم  صر لل عرير  25

.  رغ  يد  22-18(، ص 1979 2،  1955 1)ال اهر : د. ا.،   التأةين ال حري: دراسة  لةية  ةلية قانرنيةاللكي ، 

 ه ا الك اب فتا الممارلات االالية ال ي  كرها ما  الت ياامة.
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ي كتبه مصباح كمال

ن فن  16ن م 14 صفحة وليم ستانلي جيفونز وحضور التأمي 
 

، ال فاعررر   ال لررر  االررر ًلم  لم لررر  ال عرررايففيمرررا ي رررص دار الررري  ال ررر ميا ال لرررر  فررري 
مرررا يررراناا  52 عرررد فررري المررراد  كمرررا يعريررر  جيفررران  فررري هررر ا اسي  ررراي، فتنررر   جّلرررد فيمرررا 

 1906.26ال  ميا ال لر  اةنجلي   للنة 

 

 رأس المال والخطر
 
 نظرررررة ةرررررجةة لنظريررررة رياتررررية  اةررررة ل قتصرررراد السياسرررريجيفرررران  فرررري م لحرررر   عرررررفي

Brief Account of a General Mathematical Theory of Political 
Economy (1862نعر ررر  ل ررراانيا اسي صررراد قلرررت أنهرررا )  يا لرررة لًل  ررر اا إلرررت قررردد مرررا

الم رررراد  يمكررررا صررررياغ ها ريايررررياا، ايمكررررا اشرررر  ايها مررررا منررررا   الفعررررا ال شررررر  الم محلررررة 
 ي اا: 3 مشاقر الل   ااال .  ففي الف ر  

 
رررا مررر  المشررراقر قلرررت أنهرررا يرررادر  قلرررت إمكانيرررة أا  كررراا أكحرررر أا أيرررا،  ن عامرررا دااما

 لمي.اأق  د الا أنها كميات يا لة لل ل  الع
 

إا   ررررديرنا للم ررررادير الم ارنررررة للشررررعار ي محررررا فرررري أداس فعررررا اس  يررررار أا اةراد .  
إا ا  يارنرررا لملرررار االرررد مرررا  ررريا ملررراريا أا أكحرررر يُح رررت، فررري   رررديرنا، أا هررر ا 

 27الملار يَِعُد   ك ر يدر ما الل  .
 

 ال ي ي     ها م لح  ي اا جيفان : 27افي الف ر  

 
ا النلرررا  عرررف اللرررمات الرايلرررية للنعريرررة، لررر       هررر ا  عرررد أا أايرررلت قلرررت هررر 

  الللرررر اا الم لررر   داا الرررد اا فرررري ال ع يررردات ااقلررررت للمايررراك، ليرررر  يؤ ررر 
احرررار الن ررراد، ااسا مررراا، اا لررراد العمررراا، االم رررا ر أا قرررد  الي ررريا مرررا المشررراري ، 

 ااةفًلي.
 

                                                 
(، 2007)قّماا: دار الح افة،  التأةين في التة ي  رالقانرن رالقتاءر  لل اناا في ك ا   أنعر  رجمة  هاس  هي  شك 26

 .842ص 

 
27 William Stanley Jevons, Brief Account of a General Mathematical Theory of Political 
Economy, 1866. 
https://www.marxists.org/reference/subject/economics/jevons/mathem.htm 
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 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي كتبه مصباح كمال

ن فن  16ن م 15 صفحة وليم ستانلي جيفونز وحضور التأمي 
 

أا إن رررا  العمرررا الررر كاا الن يجرررة اا يرررر  للنعريرررة هررري  لديرررد معررردست ااجرررار، 
produce of labour  عرررررد  صررررر  الريررررر ، االفاارررررد ، االرررررر  ، اال ررررر ميا 

 areااليررررااب، اهررري قررردد مرررا الررردفعات يصرررنعها العامرررا للفااارررد الُملررر م    هرررا 
so many payments which the labourer makes for 

advantages enjoyed.28 
 

(  تح ررررات ال  ررررا  العامررررة ال رررري 1871) نظريررررة االقتصرررراد السياسرررريالرررري ا  فرررري ك ا رررر  

 .hedonismقريها في ه ا الم ل  اك ل  منهج  الريايي ام هب الل   

 
فرررري مجرررراا ال ررر ميا قلررررت أنرررر  ال لررررار  المل ملررررة ال ا لررررة  Riskيمكرررا النعررررر إلررررت ال  ررررر 

للللررراب اق مررراداا قلرررت االررري اةلصرررااية انعريرررة اسل مررراست.  كمرررا يمكرررا النعرررر إلرررت 
قلرررت أنررر   ع يرررر قرررا اللالرررة المعنايرررة للفررررد  جرررا   uncertaintyد قرررد  الي ررريا قرررد  ال  ك

رررا لل يررراي  اياك قرررد  ايررراك  لرررار  معينرررة، اهرررا مايرررر يررررش الررر عف أنررر  س ي يررر  دااما
الكمرري  لرر ب قررد  ال رردر  قلررت ال ن ررؤ اقررد  ديررة المعلامررات اليرررارية ل لديررد ال ن ررؤ، فرري 

 اسل ماست ل ياي درجة قد  ال  كد.ليا يرش ا راا إمكانية ال  دا  نعرية 
 

إا مرررا يهررر  جيفررران  هرررا النعرررر إلرررت اسي صررراد مرررا مايرررر صرررالب رأي المررراا فررري ال عامرررا 
( ا  ررا  يرررار 1مرر    ررر   لرريي المشرراري  أا قررد  ال  كررد منهررا.  ال  ررر هنررا لرر  جان رراا: )

ر   لررريي المشرررراك مرررا قدمررر  ليررر   نشررر  مشررركًلت الجرررداش اسي صرررادية اال ن رررؤ ا رررافي
( ال نفيرر  الفعلرري لرر ، اهررا مررا يل ررا  إلررت شررراس قرردد مررا احررااا 2مصررادر ال مايررا إلررخ، ا)

 ال  ميا.
 

المشررركلة الداامرررة ال ررري  ااجههرررا   محرررا   عرررردد ا النلررر ة لشرررركة ال ررر ميا فتننرررا نعررررر  ررر ا 
ا ع ررد الم غيرررات ليرر  يصرر   الررر    رريا مررا   ررا   رر  الشررركة مررا نشررا  ام رجررات هرر ا 

ا ال  كيرررد قريررة لل  ل ررات العشررراااية.  الرر ل  فررتا شرررركة ال رر ميا  لجرر  إلرررت النشررا  يررعيفاا 
سل رررااس  ، اال   ررري  اقمالهرررا ا نعررري  شرررراس لمايرررة إقررراد  ال ررر ميا،الدرالرررة اسك ااريرررة

هررر   المشررركلة يررردر اةمكررراا،  لررر  اا الملررر   ا، المجهررراا غيرررر المعلرررا ، ي صرررر فررري  ات 
محلمرررا هرررا غيرررر يا رررا للمعرفرررة ال ا رررا لل يررراي  deterministicالايرررت  شررريس مرررا الل ميرررة 

  درجة قالية ما الي يا.
 

                                                 
28 Jevons, op cit. 
 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي كتبه مصباح كمال

ن فن  16ن م 16 صفحة وليم ستانلي جيفونز وحضور التأمي 
 

 
 عررررد هرررر ا العرررررف، نرررررش أا جيفرررران  لرررر  ي ررررد  أيررررة ملرررراهمة ل ي يررررة فرررري مجرررراا ال عامررررا 
النعرررر  أا ال   ي ررري مررر  مؤللرررة ال ررر ميا، ااك فرررت  مجررررد اةشرررار  إلرررت ال ررر ميا داا أا 
ا لرررر  أا للم رررراد  اااركرررراا ال رررري  نرررر ع  مؤللررررة ال رررر ميا.  اهرررر ا رغرررر    ايررررد  ي ررررد  شرررررلا

ة فررري  ري انيرررا مرررا  رررًلا لررراق لايرررد  اشرررركات ليرررار ال ررر ميا فررري الليرررا  اسي صرررادي
نظريررررة االقتصرررراد ال رررر ميا.  امررررا المفاريررررات أنرررر  فرررري نفرررري اللررررنة ال رررري نشررررر فيرررر  ك ا رررر  

أرلررررت يااقررررد الريا ررررة الدا ليررررة لعمررررا  الرررر   1871صرررردر يرررراناا لايررررد  للررررنة  السياسرررري

د  إيلررا  لايررد  إيررافة إلررت أمررار أ رررش اال رري كانررت منلررجمة مرر  الفللررفة اللي راليررة فرري قرر
 الدالة في ملااا الريا ة قلت النشا  اسي صاد .

 
 ميا  في ييايا ال  ال  اكا ب  (*)
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