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تحّیُ ٚ ٘مذ ٔجب٘ی،ٔؤِفٝ ٞب ٚ پیبٔذٞبی ثش٘بٔٝ 
 سیضی تٛسؼٝ ٘ئٛوالسیىی دس ایشاٖ

 
 آلبی ٘سیٓ لجبضی

 
 ضیشاص-96آرس

 



 

 :ٔمذٔٝ
 

  ٔی ٔؼشفی آصاد التصبد ٚ ثبصاس ٔغبِؼٝ دس غبِت سٚیىشد ٘ئٛوالسیه، التصبد تئٛسی ٌزضتٝ دٞٝ چٟبس یب سٝ عَٛ دس
 .است ضذٜ

 
 
  ثٛدٜ غبِت ای پذیذٜ ٘یض ایشاٖ ٔب٘ٙذ ای ٘یبفتٝ تٛسؼٝ وطٛسٞبی دس ثّىٝ أشیىب، ٚ اسٚپب دس تٟٙب ٘ٝ سٚیذاد ایٗ 

 .است
 

  ٞبی تئٛسی ٚ ٔجب٘ی غبِت، ٚجٝ ضٛد، ٔی دیذٜ ایشاٖ تٛسؼٝ ٞبی ثش٘بٔٝ س وٝ آ٘چٝ وٖٙٛ، تب ا٘مالة اثتذای اص
 ا٘ذ وشدٜ پیذا ٔذخّیت ٞب ثش٘بٔٝ دس وٝ است ٘ئٛوالسیه التصبد

 
 

  سیضی ثش٘بٔٝ ٔذَ عشاحی ثبص ٚ سیضی، ثش٘بٔٝ ی حٛصٜ دس تحَٛ ِٚضْٚ اسالٔی ا٘مالة اص دٞٝ 4 ٌزضت ثٝ تٛجٝ ثب
  تٛسؼٝ سیضی ثش٘بٔٝ پیبٔذٞبی ٚ ٔجب٘ی ثٝ تشی جذی ٍ٘بٞی وٝ است ضشٚسی ٚ الصْ وطٛس، ثب ٔتٙبست تٛسؼٝ

 .ثیب٘ذاصیٓ وطٛس دس ٘ئٛوالسیىی



 

 

 

 

 

ایشاٖ دس سا فشایٙذ ٕٞیٗ سپس ...سسیذ ثست ثٗ ٚ افَٛ ثٝ چٍٛ٘ٝ ٚ آٔذ ثٛجٛد چٍٛ٘ٝ ِیجشاِیضْ ٘ظٓ وٝ دٞیٓ ٘طبٖ وٝ ٞستیٓ ایٗ د٘جبَ ثٝ اسائٝ ایٗ دس ٔب 
 .ٔیطٛد ا٘جبْ داسد ٘یض ایشاٖ دس اش فشٚپبضی فشایٙذ ٚ ضذ اجشا ایشاٖ دس سبصٚوبس ایٗ چٍٛ٘ٝ دٞیٓ ٘طبٖ ٚ دٞیٓ لشاس ثشسسی

 



 

 

 

 

 

 

 

 ا٘مالة صٙؼتی

 پیطشفت ٔؼجضٜ آسب

ٞٓ دس ٚسبیُ تِٛیذ ٞٓ دس  
 حجٓ تِٛیذ

حجٓ ا٘جٜٛ ثشٚت ٚ ٔىٙت ثی  
 سبثمٝ

فمش  -ٔىٙت ٚ اختالَ فبجؼٝ ثبس
 فشاٚاٖ



تحٛالت التصبدی سبَ ٞبی  
(1485-1714) 

ٔشدْ ٔؼیطت ضبٖ دس استجبط  
 ثب صٔیٗ ٞبی ٔطبع ثٛد

تصبحت ٔضاسع ػْٕٛ ٔشدْ  
 تٛسظ اضشاف ٚ ٘جیت صادٌبٖ

اٚال صٔیٗ ٞب ثٝ ٔبِىیت الّیتی  
 اص ٘جیت صادٌبٖ دس ٔی آٚسد

ثب٘یب ایٗ صٔیٗ ٞب تغییش وبسثشی  
ٔی دٞٙذ اص اساضی ٔضسٚػی  

 تجذیُ ضٛ٘ذ ثٝ چشاٌبٞب



 آثبس ایٗ تحٛالت
ثؼذ اص تصبحت صٔیٗ ٞب ػذٜ  
ی صیبدی اص ٚسیّٝ ٔؼیطت  

 ضبٖ ثبصٔب٘ذٜ ضذ٘ذ

اص سٛی دیٍش ایٗ ثیٙٛایبٖ  
 ضذ٘ذ فمشا

اص عشفی جبی ایٗ صٔیٗ ٞب سا  
 ا٘جٛٞی ٌٛسفٙذاٖ ٌشفتٙذ

ضٟشٞب اص ٕٞیٗ صاٚیٝ جٕؼیت  
اش صیبد ٚ سٚستب ٞب وبٞص 

 یبفت

خبن لبثُ ثٟشٜ ثشداسی ثٝ 
 خبوشٚثٝ تجذیُ ضذ

ایٗ چشاٌبٜ ٞب ٔسجت تِٛیذ  
حجٓ صیذی ٌٛسفٙذ ضذ وٝ 
پطٓ ٌّٝ ٞب خٛسان صٙبیغ 

 پطٓ سسی ثٛد٘ذ

٘سبجی دس ٚالغ ٔٛتٛس سضذ  
 ا٘مالة صٙؼتی ثٛد



چشا ا٘مالة صٙؼتی ٔسجت  
 سشٔبیٝ داسی ثبصاس آصاد ثٛد؟

ثشای فٟٓ ایٗ ٔسبِٝ ثٝ ٘مص 
تبجش پیص اص ظٟٛس ٔبضیٗ  

 االت ثبدی تٛجٝ وشد

پیص اص تذاَٚ ٔبضیٗ االت 
تخصصی، ایٗ صٙبیغ وٛچه  
ثٛد٘ذ وٝ تِٛیذ سا ا٘جبْ ٔی 

 داد٘ذ

تبجش وبسش خشیذ وبال اص  
.  سٚستبییبٖ ٚ دس ثبصاس فشٚش

 تفبضُ اش سٛد اٚ ثٛد

ثبظٟٛس ٔبضیٗ االت ٘مص 
 تبجش تغییش ٔی وٙذ

سٚستبییبٖ ثٝ دِیُ ٚسغ وٓ 
ضبٖ، ٘ٓ تٛا٘ٙذ ٔبضیٗ االت 

 .خشیذاسی وٙٙذ

ثبیذ وسب٘ی ثبضٙذ وٝ أبات 
 .ٔبِی داضتٝ ثبضٙذ

ایٙجب داسیٓ ٌزس ٔی وٙیٓ اص  
 تبجش ٘بة ثٝ تبجش تِٛیذوٙٙذٜ



تبجش تِٛیذ وٙٙذٜ چٙذ 
چیض سا ثبیذ ثب ٞٓ 

 فشاٞٓ ٔی وشد

ٔبضیٗ آالت ٌشاٖ سا 
 خشیذاسی ٔی وشد

٘یشٚی وبس سا وٙبسش 
 ٔی ٌزاضت

ٔٛاد خبْ تِٛیذ سا ٔی  
 آٚسد

صجش ٚ ضىیجبیی سا ثٝ 
 خشج ٔی داد

ٚ ٟ٘بیتب تشویت ایٟٙب 
سٛدی ثشایص ایجبد 

 ٔی وشد



٘ىتٝ ایٗ است وٝ  
تبجشتِٛیذوٙٙذٜ ثب تبجش ٘بة  

 تفبٚت ثٙیبدی داسد

دیٍٝ ثشایص ثٝ صشفٝ ٘یست 
ایٗ ٕٞٝ ٞضیٙٝ وٙذ ِٚی 

خشٚجی وبال تضٕیٗ ٘طذٜ 
 ثبضذ

یؼٙی خظ تِٛیذش ٘جبیذ اص وبس  
 ثیبفتذ

خظ تِٛیذ چٝ صٔب٘ی ٔتٛلف 
 ٕ٘ی ضٛد؟

صٔب٘یىٝ ٕٞٝ ػٛأُ تِٛیذ ثٝ 
سِٟٛت خشیذاسی ضٛ٘ذ ٚ ثٝ 

 وبس ٌشفتٝ ثبضٙذ

ٚ ثشػىس اٌش ٘خٛاست ثتٛا٘ذ  
 ایٟٙب سا وٙبس ثٍزاسد



ایٙجب ٟٔٓ تشیٗ اتفبق داسد ٔی 
 افتذ

 تحَٛ ٚ دٌشٌٛ٘ی ثضسي

 وبالیی ضذٖ ٘یشٚی وبس

وبالیی ضذٖ ٘یشٚ وبس یؼٙی  
لبثّیت خشیذ ٚ فشٚش داضتٝ  

 ثبضذ  

 ٘یشٚی وبس ثبیذ اصاد ضٛد

 وبالیی ضذٖ صٔیٗ ٚ ٔٛاد خبْ

وبالیی ضذٖ صٔیٗ یؼٙی 
لبثّیت خشیذ ٚ فشٚش داضتٝ  

 ثبضذ  

 صٔیٗ ثبیذ اصاد ضٛد



 

 

 

 

 

ضٛد ای جبٔؼٝ ثٝ تجذیُ ثٛد، داضتٝ ٍ٘ٝ خٛدش ثٙذ دس وٝ سا صٔیٗ ٞٓ ٚ وبس ٘یشٚی ٞٓ وٝ وطبٚسصی ی جبٔؼٝ اٖ تب افتبد ٔی اتفبق ػظیٕی تحَٛ ثبیذ  
 .ٞستص وبس ٘یشٚی ٚ صٔیٗ اصاد ثبصاس ٚاجذ وٝ

 



ایٗ دٌشٌٛ٘ی تبثیشات ثسیبس  
ضذی دی ثش ص٘ذٌی ٔشدْ 

 داضت

ٔثال اٌش وبالی تبجش فشٚش ٘شٚ  
ٟ٘بیتب ا٘جبس ٔی ضٛد ٚ ثشای وبال  

 اتفبلی ٕ٘ی افتذ

أب ا٘چٝ وٝ ٔی خشد اص جّٕٝ  
 ٘یشٚی وبس سا،  

یب ٘ٛع تصٕیٕی وٝ وبسفشٔب ٚ 
سشٔبیٝ داس دس ٘حٜٛ چٍٍٛ٘ی 
خشیذ ٚ ػذْ خشیذ ایٗ ا٘سبٖ  

 ثٍیشد

ثش ص٘ذٌی ا٘سبٖ ٞب ثسیبس اثش  
 .ٌزاس است

ایٗ ٕٞبٖ پیبٔذی است وٝ 
 .ا٘مالة صٙؼتی داضتٝ است



چٍٍٛ٘ی ا٘جبضت سشٔبیٝ ثٝ ٔذد سّت ٔبِىیت تٛدٜ ٞب 

 

شٚت  ی ثدس ثش٘بٔٝ ٞبی تٛسؼٝ ی ثؼذ ا٘مالة ٔب ضبٞذ سیبست ٌزاسی ٞبیی ثٛدٜ ایٓ وٝ ثش اسبس ٔٙغك ثش٘بٔٝ سیضی ٘ئِٛیجشاِیضْ، ثٝ سٕت تشاوٓ یبث
 .دس دستبٖ الّیت ٞبی حمٛلی یب حمیمی ٚ ٔتؼبلجب ا٘جبضت سشٔبیٝ ضٛ٘ذ

 

ٝ٘(  فسبد التصبدی ٚ ) ٘ىتٝ ٟٔٓ ٞٓ ایٗ است وٝ ایٗ تشاوٓ ثشٚت دس دستبٖ الّیت ٘ٝ اص ساٜ تِٛیذ سشٔبیٝ داسا٘ٝ ثّىٝ ثٝ صٛست غیش سشٔبیٝ داسا ...
 .ا٘جبْ ضذٜ است



سبصٚوبسٞبی ا٘جبضت  
سشٔبیٝ ثٝ ٔذد سّت  

 ٔبِىیت تٛدٜ ٞب

خصٛصی سبصی ٞبی 
 داسایی ٞبی دِٚتی

وبالیی سبصی خذٔبت  
 اجتٕبػی دِٚت

لٛاػذ حبوٓ ثش خّك پَٛ ٚ 
 اػتجبس

اٍِٛی تٛصیغ اػتجبس دس  
 ضجىٝ ثب٘ىی



سبصٚوبسٞبی ا٘جبضت  
سشٔبیٝ ثٝ ٔذد سّت  

 ٔبِىیت تٛدٜ ٞب

فسبد التصبدی دس ثذ٘ٝ 
 دِٚتی

 سیبست ثبص تٛصیغ دِٚت

 اٍِٛی تٛصیغ ٔخبسج دِٚت

سیبست ٞبی ٔبِیبتی ٚ 
 ٌٕشوی دِٚت



 

چٍٍٛ٘ی وبالیی سبصی عجیؼت 

 

ٞبی فؼبِیت ثٝ ٚسٚد ثشای وشدٜ، ٔتشاوٓ خٛدش دستبٖ دس سا التصبدی ٔٙبثغ ٚ ثشٚت داسا٘ٝ، سشٔبیٝ غیش ػٕذتب جًٙ ٞبی سبَ اص پس وٝ الّیتی  
 .است صیست ٔحیظ ٞبی ظشفیت آٖ ٚ داسد ٟٔٓ تِٛیذ ػبُٔ یه ثٝ ٘یبص التصبدی،



ظشفیت ٞبی  
ٔحیظ  
 صیست

آة ٞبی 
سغحی ٚ 
 صیشصٔیٙی

رخبیش آة 
 ضیشیٗ

دسیبچٝ ٞب ٚ 
 سٚدخب٘ٝ ٞب

 ٘فت -ٔؼبدٖ

جٍُٙ ٞب ٚ 
 ٔشاتغ

فضبی 
ػٕٛدی 
 ضٟشٞب

 ضیالت ٚ داْ

 خبن ٚ تبالة

 ٚ... 



ایٟٙب ثبیذ حتی إِمذٚس اٌش لشاس ثٝ ٌستشش حّمٝ ا٘جبضت سشٔبیٝ ثبضذ، دس دستشس ثبضٙذ ٚ حتی إِمذٚس اسصاٖ تش ثبضٙذ  . 

 

 ٜثیطتش  ٞٓ ٞش چٝ ثبثجبت تش دس دستشس ثبضٙذ ٚ ٞش چٝ اسصاٖ تش ثبضٙذ، ٘شخ سٛد الّیت ثشخٛسداس اص ٔٙبثغ التصبدی وٝ ٚاسد فؼبِیت ٞب التصبدی ضذ
 .خٛاٞذ ثٛد

 

ٓ٘یض ضبٞذ ٌستشش ٔجبدِٝ ثبصاسی  .ٔب ثؼذ اص جًٙ ٚ دس دٚساٖ ٔؼبصش، ضبٞذ ٌستشش حمٛق ٔبِىیت خصٛصی ثش ظشفیت ٞبی ٔحیظ صیست ثٛدٜ ای ٚ
 .دس صٔیٙٝ ظشفیت ٞبی ٔحیظ صیست ثٛدیٓ

 

ٔتغیش ٟٔٓ ایٙجب ٔجبدِٝ ثبصاسی است. ایٗ حمٛق ٔبِىیت ٔی تٛا٘ذ ٞٓ دِٚتی ثبضذ ٚ ٞٓ خصٛصی. 



چگٌگی کاالیی تر سازی ًیرّی کار 

عاهل تْلیذی دیگری کَ ًباضذ، فعالیت تْلیذی راٍ ًوی افتذ ًیرّی کار است. 

بَ . ایي عاهل ُر چَ هطیع تر ّ ارزاى تر ّ با ثبات تر باضذ هْجْدی اش، ًرخ سْد فعالیي اقتصادی بیطتر خْاُذ بْد ّ
 .سِن خْدش بَ تثبیت زًجیرٍ اًباضت سرهایَ کوک هی کٌذ

 

 در هسالَ کاالسازی ًیرّی کاربعذ از اًقالب، بَ درجات گًْاگًْی از افراد، هستقین از عاهل تْلیذ ّ ابسار تْلیذ هحرّم ضذًذ
 .ّ ًاگسیر برای تاهیي هعیطت بَ فرّش ًیرّی کار رّی آّردًذ

 

 

عشیك ضبٞذ   3دس سبَ ٞبی پس اص جًٙ اص 
 وبالیی تش سبصی ٘یشٚی وبس ثٛدیٓ

وبٞص تٛاٖ چب٘ٝ ص٘ی فشدی صبحجبٖ ٘یشٚی وبس دس ثبصاس  -1
 ٚ ٔحُ وبس

 وبٞص تٖٛ چب٘ٝ ص٘ی جٕؼی صبحجبٖ وبس-2

 افضایص ػشضٝ وبس-3



1-
بر 

 ک
ی

رٍ
 ًی

بى
حج

صب
ی 

رد
ی ف

 زً
بًِ

 چ
اى

 تَ
ص

بّ
ک

کبر
ل 

هح
 ٍ 

زار
 ثب

در
 

 هَقتی سبزی قراردادّبی کبری-1

 خرٍج کبرگبُ ّبی کَچک از ضوَل قبًَى کبر-2

 ًیرٍی کبر هٌبطق آزاد ٍ ٍیژُ هؼبف از قبًَى کبر-3

 ظَْر ضرکت ّب پیوبًی تبهیي ًیرٍی اًسبًی

 تؼذیل ًیرٍّبی اًسبًی دٍلتی-5
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 ضَراّبی اسالهی ًیرٍی کبر-1

 اًجوي ّبی صٌفی کبرگری-2

 ًوبیٌذُ ّبی هٌفرد کبرگری-3
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 .کسری ثَدجِ خبًَارّب کِ هٌجر ثِ کبر ثیطتر اػضبی خبًَار ٍ کبر زًبى هی ضَد-1

 هطبرکت اقتصبدی کَدکبى-2

 اضبػِ ی فبیٌذُ ی پذیذُ چٌذ ضغلِ ثَدى-3

 استورار حضَر ثخص ّبی هختلف ثبزًطستگبى در ثبزار کبر-4

 افسایص ضوبر ًیرٍی کبر کِ قجال ثذٍى هسد ثَدى ٍ حبال هسدثگیر-5

 ّرّد آى بخص از خردٍ بْرژّایی بَ بازار کار در ًقص هسدبگیر-6

 هِاجرت اقطار اجتواعی فرّدست رّستایی در ًقص ًیرّی ار غیر هاُر بَ ضِرُا-7

 رضذ جوعیت در طبقات اجتواعی فرّدست ّ بازتْلیذ ًسلی هسدبگیرى ّ حقْق بگیراى-8



 اًَاع فقر

 فقر استؼوبری

 فقر اختیبری

 فقر طجیؼی



 ػذالت

 پسیٌی



 :جوغ ثٌذی
 

 .اقلیتی اًجبضتِ کردبى رًٍذ ثرًبهِ ریسی ًئَکالسیکی در غرة ، ًظبم اقتصبدی ضبى را ثِ سوت ثبزار ازاد ثردُ ٍ از طریق سلت هبلکیت تَدُ ّب،  ثرٍت را در دست
 
 
 

قِ پبییي جبهؼِ ٍضغ طج ّویي رًٍذ ًیس در ثرًبهِ ّبی تَسؼِ ثؼذ از اًقالة هطبّذُ هی ضَد کِ هبلکیت از تَدُ ّبی هردم جذا ضذُ ٍ در دست اقلیتی قرار گرفتِ ٍ
 . اش ًبهٌبست تر ضذُ است

 
 
 

 .کٌذجذی تریي خطر ٍ پیبهذی کِ ایي رًٍذ داضتِ است سخت تر ضذى اٍضبع کبرگراى ٍ دّک ّبی جبهؼِ است کِ ایي خَ ضذت ثی ػذالتی را تطذیذ هی 
 
 
 

 .الزم است در جْت ػذالت پیطیٌی ٍ فرایٌذی ٍ ّوچٌیي در جْت رفغ فقر سرهبیِ داری، سیبست ّبی جبیگسیٌی تذٍیي ٍ اجرا گردد


