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ا نتعمم ونعمل في شابنات   عائالت وضصادقا    فمدونااالقتصاادوون عمما  اجتما،  كنننا شرار ضواا 

في تاايو  اكفنر    مؤكفاات تركز شعض اك  نسااااعه جاالادوث كمتاىثير عمه اكعااكم مث  وكناا   و   مهنياة

ا عمائدو ا قايم ا ك نث وانيك واسارمان في  االقتصااد  عمه اففناي االقتصاادوة و دلا  وتمدت تايوا 

ا   ةاكمديسا ويث فيقتصااد الال وناقش ضفناي ا الثوار الحّديونكتاشه   اكنمسااووة فسسا   شل وناقش ضواا 

 صاد اكنمساووة واكنتيجة لي تايو  ثر  وجذاب كمديسة االقت   ياتهم وعالقاتهم 

في اكنظروة االقتصاااادوة  ال سااايما فيما وتعم  مهمة  قدت االقتصاااادوون اكنمسااااووون مساااالمات  

ويوادة   opportunity costوتنمفة اكفرصة    subjectivismية  انواكذات  marginalism  نظروة اكسدوةشاك

ا  ىذا اكنتااب تاومادت لاو     spontaneous order  واكنظاات اكتمماائي  entrepreneurshipافعماال   يواا 

ونساااا واسااارمان شبراعة كال  مث تايو  اكفنر االقتصااااد    إذ  كنيفية تمدومهم كهذه اكمساااالمات 

اكفصاول ووظهر لذا شرانل ممن  في    واكوصا  اكجذاب كمساياا االجتماعي واكساياساي واكيمافي 

 االقتصاد اكنمساو  في فيينا عمم   اكتي تناقش كيفية تطوي وكهاف

ا يائع ا كمنراااا اكفنر في  ا و  ضوجها  كانت فيينا مركز  ا مهم  كان االقتصااادوون اكنمساااووون جز  

ا م  افوساااا اكفنروة اففر  في فيينا  وشاامل    جد ا مث لذه اكيمافة اكفنروة  كننهم تفاعموا ضوااا 

لؤال  اكوقاااعيون اكمنطميون وعمما  اكنفل اكمراااهويون ميل ساااييموند فروود واكمايكسااايون  

مث نا ية      وضوتو شاوي ونينوال  شوفايوث   غيودوك  ليمفردون  اامنهماكمؤثرون واالشاتراكيون ش

كما ضنها توقااااه اكدوي     مث اكتفاعل مد  اكسيووة اكفنروة في فيينا  نماذجضفر   توقااااه لذه اك
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كم وجادل االقتصااادوون     االقتصاااد اكنمساااو    عمم  اكساساام اكذ  كعبه اكجدل واكنماف في تطوور

كانت لذه    جادكوا م  ميمفيث آفروث افتمفوا معهم شسماس تكنمساااااووون فيما شينهم فسساااا   شل  ا

اكاالفات  ادة شرااانل فاي في نماشااااتهم م  اكمايكساااييث  ول مساااائل ميل مرااانمة اكتسول 

transformation problemتصااد    وإمنانية اكسسااب االق  واالساتياللeconomic calculation  

ا اللتمامي شاقتصاادوات  ن    واكعالقة شيث اكرضساماكية واممبرواكية   ل االشاتراكيةاكعمالني في ظ ظر 

  ول اممبرواكية يائعة شرنل فاي مناقرتهم   وجدت اكدفا،

تعتمااد فما عمه اكسجا  اكعموت االجتماااعيااة ال  اكااذوثاكإن جهود      كنث  اكفنرويث  مون  ونظ    رواد 

واكمجالت افكادومية ومراكز اكبسث واكمنظمات اكمهنية واكجمعيات   مما ات اكنماشاااايةاكندوات واك

اكمديساة  Carl Menger  [1840-1921  ]  كايل مينجر ضسالكمد  اكعممية ال تمل ضلمية عث ذكك   

روادة  اكمت لووة متماسانة إكه  د كبير شساب   وجادل شىن اكمديساة شان  واسارمان  اكنمسااووة  كنث 

 Eugen von  1شويك-مينجر ولمااا: ووجيث فون شولم  كااذوث ضكهمهمثنيث مث اكعممااا  االاكفنروااة  

Böhm-Bawerk  [1851-1914 ]يفرديوك ووز   و Friedrich von Wieser    مث فالل إنراا  ف

)جمعياة االقتصاااااادويث    Gesellschaft Österreichischer Volkswirtheجمعياة مهنياة   

 Die Zeitschrift ساياساة االجتماعية وامدايةمجمة االقتصااد واك   مناظرة كهااكنمسااوويث،  ومجمة  

für Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung    منتدوات كمناقراااة اففناي  آضنرااافإنهما

]االقتصااااادويث[  اوال لاذه اكفترة  قااماا شتنووث مجتم  نااشض شااكسيااة مث اكعمماا       اكنمساااااوواة 

  Emil Sax شعض اكذوث كم ضكث ضعرفهم مث قبل  ميل إميل ساكل امنهماكنمساوويث  ش

اوال فترة    اسااتمرت افجيال اكال مة مث االقتصااادويث اكنمساااوويث في اكعمل كمباديوث فنرويث 

ة شامقااافة إكه اكمزود مث مراكز  يشااانماكمجموعات  اكمروا في إنرااا  وجودلم في اكنمسااا  اساات

معظم   فالل اكسرب اكعااكمياة اكياانياة  فر    اكبساث اكرساااامياة ميال معهاد ضشسااع دوية افعماال   

 اكفنروة   ممباديات فممت لذه اكهجرة  اجة إقااااافية ك   االقتصااااادويث اكنمساااااوويث مث اكنا ويث 

في اكعيوي عمه ممجى وتىميث عمل فايج اكنمساااا  ضقات ضعااااا    كمسااااعدة ضصااادقائهم و مالئهمو

   اكمديسااااة اكنمساااااووة عالقات جدودة واسااااتفادوا مث اكعالقات اكمائمة م  افكادومييث واكمانسيث 

  مرت اكفنر   إذ د    كعممهمام  فااااااا   اكفنرواة كاكمباديات  وا شنجااح  اناراوا في  شمجرد ضن فر  

 ي اكنمسا  وكانوا شساجة إكه ش  ارا جدودة اكمؤسسات اكتي اعتمدوا عميها ف

 
ا شو Karl Marx and the Close of His System (1896)فارو ات كايل مايكل في كتاشه  شنمده ضشتهر  1 نتاشه  اشتهر ضوا 

Capital and Interest (1890) ( 1877واكعدود مث اكمؤكفات اففر ,  وقد يد  عميه االقتصاد  اكمايكسي يودوك  لمفردنغ -

 ، في دياسة مطوكة   كمتفاصيل ياج : 1941

Karl Marx and the Close of His System, Bohm-Bawerk’s Criticism of Marx, Eugen von Bohm-Bawerk, 

Rudolph Hilferding, edited by Paul Sweezy (Orion Editions, 1984. Augustus M. Kelly, First Edition 

1949) 
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في   Ludwig von Misesوزس اشعااها  ميل ندوة كودفيا فون م     ماتمفةضشاناال  اكنرااا  اتاذ لذا 

 Mont  2في تاىساااايل جمعياة مونات شيميروث  Friedrich Hayekنيووويك ودوي فرواديواك لااواك  

Pelerin Society   ا ضعرفهاا جياد ا   ميال تاىثير جوتفرواد لااشركر  اآلفراكبعض      كاانات قصااااصاااا 

Gottfried Haberler  رن  ينستغعمه اكساياساة اكتجايوة ضو تىثير ضوساناي مويOskar Morgenstern  

توقااااه شعض لذه   اكعساااانر  افمروني  كانت جدودة شاكنساااابة كي -دافل اكمجم  اكصااااناعي

إن تىثير     ساااة اكعاكمية اكمساااايات افقل شاااهرة اكفروا اكدقيمة في اكتىثير اكنمسااااو  عمه اكسااايا

ميبرتااكياة  عمه اكسركاات اكساااايااسااااياة اك  Murray Rothbardوزس ولااواك ومويا  يوثباايد  اما

libertarian  ]معروف جيد ا    ترووا  روة افساوااو ركات    ]تمميص تدفل اكدوكة إكه ضقصاه  د 

  وقاد ساااا وقرااياة غير معروف عمه نطااا واكنث اكتاىثير اكنمساااااو  دافال اكادوائر افكير تنن

عمه ر شها االقتصاادوون اكنمسااووون  سااعدني لذا اكنتاب عمه فهم ضفاال كمطرا اكمتنوعة اكتي ضث  

   سوا  في فيينا ضو شعد لجرتهم اكسياسة

قتصااادويث اكنمساااوويث  مناقرااة كيفية تىثير االصاافسات اكنتاب كواساارمان اكنيير مث س نر  شينما و

ا اكوقو، في مى ا عمه اكساياساة  ومنث ضن وسدع في ميل لذه اكمناقراات    شاائ   فإنه وتجن  ضواا 

االقتصااد اكنمسااو  لو مجرد مرارو، ضودووكوجي  عمم  في كيير مث اف يان  وممه اكناس إكه ضن ف

عمه مناقراة اكمساالمات اكفنية واكعممية واكمنهجية كمنمسااوويث   وسري  واسارمان  كنث    ضو ساياساي 

شينما وناقش اكنراااااا اكسااااياساااي  و   اكنمساااااو     القتصاااااد مفنر ال اكجولر اكسميمي كواكتي تمي

ا اكجهود اكمتعمدة اكتي وبذكها االقتصاااادوون  قتصاااادوي اكمدايس اكنمسااااووةال   فإنه وناقش ضواااا 

افعمه   اكمياال  اكسروااةاكميمااةضو    wertfreiheitاكنمسااااااووون كمسفاااظ عمه  كااان وفي  يث       : 

ا شرااىن االفتالف شيث  اكنمساااوويث وجهات نظر سااياساايةويث  كالقتصاااد    كان اكعدود منهم واقااس 

 االجتماعية اكعممية كمعاكم  توصيفاتهمو prescriptiveمعتمداتهم اكتوجيهية 

اكمركز افول في سارده  تستل  كعالقات شيث االقتصاادويث اكنمسااوويث  فا واسارمان  نواتي عظيم   

ووسااااعدنا عمه تمدور اكعنصااار   اكنتاب ممتع ا وجذاش ا كممرا ةلذا وجعل  و   كممديساااة اكنمسااااووة 

االقتصاااد اكنمساااو   ضو تايو  اكفنر االقتصاااد  شعمم   اهتم  مإذا كنت   االجتماعي كمبسث اكعممي 

 
شا ي ا معظمهم مث االقتصادويث وشعض   36  عندما دعا فروديوك لاوك مجموعة مث 1947في عات   تىسست جمعية مونت شيميروث 2

ا كمناقرة مصير اكميبراكية اكسدوية    اكمؤيفيث واكفالسفة ضوا 

 

سنومات في  ضشاي اكبيان افصمي كمؤسسي اكجمعية إكه اكمم  شرىن "اففطاي اكمتزاودة عمه اكسااية" اكتي يضولا في اكموة اكمتزاودة كم

اكررقية شعد لزومة ضكمانيا اكنا وة   االشتراكية ضنسا  كييرة مث اكعاكم شعد اكسرب اكعاكمية اكيانية   وكدت اكجمعية كاستجاشة كترنيل اكنتمة  

وليمنة اكسنومات عمه االقتصاد في اكيرب فالل فترة اكنساد وفي  مث اكسرب  وظهوي نظروات اكتدفل االقتصاد  في افوساا  

 كادومية واكسياسة اكعامة  اف

 

   ومث شيث اكرؤسا  اكباي وث اآلفروث ميمتون فرودمان 1961إكه عات  1947شيل فروديوك لاوك منص  يئيل اكجمعية مث عات 

 ،  1978- 1976، وجويج ستاگكر )1970-72)
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ىنك ستستفيد  ششرنل عات  ضو تايو  سياسات اكمرن اكعرروث  ضو عمم اجتما، اكبسث اكعممي  فىعتمد  

 مث قرا ة لذا اكنتاب 

 .ودمان زميل ما بعد الدكتوراه في قسم االقتصاد بجامعة نيويوركغناثان ب.  (*)
  كاتب في قضايا التأمين( باحث و **)
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