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پٌجبّویي کٌفطاًس سبالًِی اتحبزیِی اقتصبز سیبسی ضازیکبل سیام سپتبهجط ثِ پبیبى ضسیس .ایي اتحبزیِ
ًقص هْوی زض تَسؼِ ٍ اضتقبی ًظطیِ ٍ تحلیل اقتصبزی ثسیل زض ثطاثط ًظطیِّبی هسلط جطیبى اصلی زض
اقتصبزضٌبسی هسضى ایفب کطزُ است .ثِضغن ػقتگطز هسیس ػلن اقتصبز زض ذالل زٍضاى «ًَلیجطالی» کِ اظ
زِّی  1890زسترَش آى ثَزین ( آىگبُ کِ حتی اقتصبزضٌبسیِ ثِاصطالح «هتطقی» کیٌعی زض ثطاثط
اقتصبزضٌبسی «ثبظاض آظازِ» هجتٌی ثط تؼبزل ػوَهیِ هتؼلق ثِ جطیبى اصلی ًئَکالسیکی هحَ ضس) ایي اتحبزیِ
ثِ حیبت ذَز ازاهِ زاز.
هي ًتَاًستن زض کٌفطاًسی کِ زض زاًطگبُ هبسبچَست ،اهْطست ،ثطگعاض ضس حبظط ضَم ،ثٌبثطایي ًظطاتن
زضثبضُی سرٌطاًی ّب ٍ هقبالت صطفبً هجتٌی ثط ثطذی اظ هقبالتی کِ اضائِ ضس ٍ ثِ آى زستیبفتِام ٍ ًیع ثطذی
ًظطاتی است کِ ضطکتکٌٌسگبى زض جلسبت اضائِ کطزُاًس .ضٍضي است کِ ایي کبفی ًیست اهب فکط هیکٌن
اگط تٌْب ثرَاّین ذَاًٌسگبى اظ ًقص اتحبزیِ ی اقتصبز سیبسی ضازیکبل آگبُ ضًَس ٍ ثساًٌس اظ چِ ًَع هسبیلی
ثحث ضس اضظضوٌس است.
هَظَػبت هتؼسزی زض کٌفطاًس ثَزً :ظطیِی ثبظتَلیس اجتوبػی ،اقتصبزضٌبسی کبضً ،ظطیِی ثحطاى،
اقتصبزضٌبسی ظیستهحیطً ،ظبمّبی اقتصبزی ثسیل پسبسطهبیِزاضی ،اقتصبزضٌبسی ثیيالولل ،هسبیل
گستطزُای زض اقتصبز سیبسی هبضکسیستی ٍ الجتِ چیي .اهب طجق ػبزت ثط هَظَػبتی هتوطکع ذَاّن ضس کِ
ثیصتط هَضزػالقِام است.
آهیعُی زگطاًسیطبًِ ی هتساٍلی اظ ضٍیکطز هبضکسیستی ،ثِ ّوطاُ ططح پسبکیٌعی « /هبلیگطا» ٍ
ّوچٌیي َّازاضی اظ هطبضکت زازى زیسگبُ ّبی ًَضیکبضزٍیی پیطٍ سطافب ٍجَز زاضت .ایي اتحبزیِی اقتصبز
سیبسی ضازیکبل است ًِ ،صطفبً اقتصبز سیبسی هبضکسیستی.
هؼٌبی ایي اهط زض ا قتصبز سیبسی ایي است کِ هجبحثبتی زض ایي ظهیٌِ ٍجَز زاضت کِ آیب ًظطیِی
کیٌعی چیعی ثطای اضائِ ثِ اقتصبزضٌبسی هبضکسیستی زاضز یب ذیط .ذَاًٌسگبى هطبلت هي ثِذَثی هیزاًٌس
کِ هي ًظطیِی کیٌعی ضا هکول اقتصبزضٌبسی هبضکسیستی ًویزاًن ـ زض حقیقت ثطػکس آى ضا ثرطی اظ
جطیبى اصلی اقتصبزضٌبسی ثَضغٍایی تلقی هیکٌن کِ ثطای هسیطیت کالى ضکَز زض تَلیس سطهبیِزاضی ثِ کبض
هیضٍز.
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زیکپبًکبض ثبسَ هقبلِای اضائِ کطز ثب ػٌَاىِ «آیب اقتصبزضٌبسی هبضکسیستی ثِ ثیٌص کیٌعی ًیبظ زاضز؟»
ٍ پبسد کَتبُ ٍی آضکبضا ایي ثَز :ذیط .ثِ ظثبى سبزًُ ،ظطیِی کیٌعی ثطای تجییي ثحطاىّب ثِ ضکست
تقبظبی کل ًگبُ هیکٌس؛ ًظطیِی ًئَکالسیک ثِ «ضَک»ّبیی کِ ثِ هسیطیت تَلیس ٍاضز هیضَز (ػطظِ)
ًگبُ هیکٌس؛ اهب هبضکس ثطای گسلّبی تَلیس سطهبیِزاضاًِ ثِ سَزآٍضی سطهبیِ هیًگطز .تحلیل ثبسَ ثِ
پطتَاًِی هیعگطزی زضثبضُی اقتصبز سیبسی هبضکسیستی ثَز کِ زض آى یکی اظ ضطکتکٌٌسگبى کِ ٍی ثِ

زیسگبّص اتکب زاضت گفت «هعیت اصلی تحلیل هبضکسیستی ًظطیِپطزاظی سَز است کِ هسلّبی اقتصبزی
جطیبى اصلی ٍاًوَز هیکٌٌس ٍجَز ًساضز ـ آىّن ثِضغن ضَاّس فطاٍاى (اظ جطیبى اصلی) کِ زال ثط ٍجَز آى
است».
ػالٍُ ثط آى؛ پیتط اسکبت ًیع اظ «اهْطست» زض هقبلِاش ،ثب ػٌَاى «ًظطیِی ضضس پسبکیٌعی ٍ اضتص
شذیطُی کبض» ،تحلیلی پسبکیٌعی زضثبضُی ضاثطِ ثیي اًجبضت سطهبیِزاضاًِ ٍ اضتغبل اضائِ کطزً .ویتَاًن زض
هَضز ایي هقبلِ اظْبضًظط کٌن ،اهب ثِ زیگط هقبلِی اسکبت اضجبع هیزّن کِ چبلصّبی پیطبضٍی تحلیل
کیٌعی اظ ًظبمّبی اقتصبزی هسضى ضا ثطضسی هیکٌس( .ایيجب)
زض ججِْی هبضکسیستی هقبالت هتؼسزی زضثبضُی تحَالت اذیط ًظطی اضائِ ضسّ .بیَى ٍٍىپبضک (اظ
زاًطگبُ زًیسَى) چیعی ضا کِ کِ ًبسبظگبضیّبی حیطتاًگیع زض استفبزُ اظ «ّناضظ پَلی ظهبى کبض»
هیزاًست زض ًظط هیگیطزّ« .ناضظ پَلی ظهبى کبض» اثعاضی است کِ ثطای تحلیل ضًٍسّب زض سطهبیِزاضی ثب
هقَالت هبضکسیستی اظ آى استفبزُ هیضَز( .پبضک ٍ ضیَ )2019 ،ثحث پبضک زض ایي ظهیٌِ است کِ اگط
ًظطیِی هبضکسیستی هیگَیس کِ ثرصّبی غیطتَلیسی هبًٌس هبلیِ ،هستغالت ٍ تجبضت ٍ جع آى اضظش
ذلق ًویکٌٌس ثلکِ صطفبً اضظش ذلقضسُ زض ثرصّبی تَلیسی ضا تَظیغ هیکٌٌس ،آیب اصالً ًقطی زض
سطهبیِزاضی زاضًس؟ اگط ًقص آىّب کوک ثِ کبضاتطکطزى ثرص تَلیسی است آیب هیتَاى اظ اًساظُی
«ثْیٌِ»ی ثطای آى ثرص سري گفت؟ ٍی ًتیجِ هیگیطز (تب جبیی کِ هیتَاًن اظ هقبلِاش ثگَین) کِ ّیچ
اًساظُی ثْیٌِای ٍجَز ًساضز کِ زض آى ثرص غیطتَلیسی یبضیضسبى ثبضس ،ثلکِ زض ًظبمّبی اقتصبزی هسضى
ایي ثرص اظ اًجبضت سطهبیِ زض ثرص تَلیسی هیکبّس .زض هَضز ایي ًتیجِگیطی اظ هقبلِی ٍی اطویٌبى
ًساضم.
اقتصبزضٌبسی سطافبیی ًیع زض اتحبزیِی اقتصبز سیبسی ضازیکبل ثِ ثحث گصاضتِ ضس .ایي هکتت هجتٌی
ثط ضٍیکطز پیطٍ سطافب است کِ هیگفت تٌبقط حقیقی زض سطهبیِزاضی ًِ گطایص ًعٍلی سَزآٍضی ثلکِ ًجطز
طجقبتی ثیي سَزّب ٍ زستوعزّب است .زستکن ایي چیعی است کِ گوبى هیکٌن اظ هسل ًظطی سطافبً
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ثطهجٌبی اقتصبز سیبسی ضازیکبل زیَیس ضیکبضزٍ هیتَاى ًتیجِ گطفت .ثیل هککَالک اظ کبلج زٍلتی کیي
هقبلِای ثب ػٌَاى «زضثبضُی سطافب ٍ تبضید اًسیطِی اقتصبزی» اضائِ کطز کِ زض ایيجب قبثلزستطسی است.
ثطاسبس ًظط هککَالک « ،ثِ ًظط سطافب پیطٍظی ثعضگ هبضکس آى ثَز کِ هؼٌبی شاتی ًظبم کالسیک
ضا زض زٍضاًی کِ ثطای توبهی ًبظطاًص فطاهَش ضسُ ثَز ثبض زیگط کطف کطز یؼٌی «ایي کِ سطهبیِزاضی
هجتٌی ثط استثوبض ،یؼٌی استثوبض اًسبىّب ٍ طجیؼت ،است ٍ ایي کِ ٍظیفِ ی ػلن اقتصبز اهطٍظ سري گفتي اظ
ایي ٍاقؼیت ٍ پیآهسّبی آى است .ایي کِ هیتَاى ًطبى زاز اثجبت استثوبض تَسط ذَز هبضکس صحیح است
یب ًِ ضبیس چٌساى اّویتی ًساضتِ ثبضس ».هککَالک هیپطسس «آیب سطافب "حقیقتبً" هبضکسیست ثَز؟ هیتَاًن
ثگَین ذیط ».اهب ضٍضي است کِ ایي هَظَع اّویتی ًساضز ظیطا سطافب ٍ هبضکس ّطزٍ ًظطیِی اقتصبزی ضا
«ّن جبهؼِضٌبذتی ٍ ّن ًْبزی» هیزاًستٌس ٍ هبًٌس ًئَکالسیکّب هحسٍز ثِ «تکٌیک» ًویضسًس .الجتِ ثِ
ًظط هي ایي هسألِ کِ آیب ًظطیِی استثوبض هبضکس صحیح است یب ذیط «ثیاّویت» ًیست .اکٌَى ازثیبت
جبهؼی ٍجَز زاضز کِ اظ ایي ًظطیِی هبضکس پطتیجبًی هی کٌس کِ چطا سَز صطفبً اظ استثوبض کبضگط ًبضی
هیضَز ًِ اظ جبیی زیگط ـ ثوبًس کِ ًظطیِی سطافب اظجولِ زض ّویي ظهیٌِ سستیّبی ثسیبض زاضز .ثطای ًقس
جبهغتط اقتصبزضٌبسی سطافبیی ثِ کتبة پَل ٍ توبهیت فطز هَظلی هطاجؼِ کٌیس.
ًظطیِی استثوبض هبضکس اظآىضٍ هْن است کِ ،زض اتحبزیِی اقتصبز سیبسی ضازیکبل ،ثبظّن
استساللّبی ًظطیِپطزاظاى پسبکیٌعی ٍ هبلیگطایی اضائِ ضس .فلتچط ثبضگط اظ زاًطگبُ هبًیتَثب استسالل کطزُ
است کِ سقَط هبلی ٍ ضکَز ثعضگ ًتیجِی «هبلیگطایی» فعایٌسُ ثَز ،چٌبى کِ اظ ططیق ثسّی فعایٌسُی
ذبًَاضّب کِ سطاًجبم ثِ ٍضضکستگی ثرص هسکي هٌتْی ضس تجلَض یبفت .هبلیگطایی «زٍ ضکل سَز» ذلق
کطزُ ثَز ،یکی اظ استثوبض سٌتی کبض زض تَلیس ٍ زیگطی استثوبض ذبًَاضّب ثِزست ثرص هبلی( .فلتچط ثبضگط،
« ،2012ثحطاىّبی ػسمتٌبست ٍ ثحطاى ».2008- 2002
پیصتط ثب ایي استسالل هربلفت کطزُام کِ زض سطهبیِزاضی هسضى زٍ هٌجغ سَز (سَز ًبضی اظ استثوبض ٍ
سَز ًبضی اظ ثیگبًگی) ٍجَز زاضز (ثِ کتبة هبضکس ً 200گبُ کٌیس)ّ .وچٌیي ثِ ضکل جبهؼی ایي ًظط ضا ضز
کطزم کِ ثسّی «اظبفی» ذبًَاضّب ثَز کِ سجت ثحطاى  2009ضس .اٍلی تحطیف ًظطیِی اضظش هبضکس است
ٍ زٍهی چیعی ثیص اظ تجییي جطیبى اصلی ًیست کِ صطفبً ثِ ثسّی اتکب زاضز.
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هي زض ٍثالگن ثبضّب زضثبضُی هَظَع هبلیگطایی ًَضتِام .اذیطاً هبٍضٍزیس ٍ پبپبزاتَس کل فطظیِی
هبلیگطایی ضا زضپٌج ثٌس هَضز اًتقبز قطاض زازُاًس( .فطظیِی هبلیگطایی :سْوی هثجت یب است تطٍا ،س.
هبٍضٍزیس ،زٍهیي کٌگطُی جْبًی زضثبضُی هبضکسیسن ،زاًطگبُ پکي 6- 2 ،هِ )2019
ثِ ًظط هي هْنتطیي پطسصّب ایي هَاضز است :یکن) اگط هبلیگطایی ػلت ضکَز ثعضگ است ،زض هَضز
ثحطاىّبیی زیطتط اظ  1890کِ زض آى هبلیِ چٌیي ثرص ثعضگی اظ اقتصبز ًجَز ٍ ضطکتّبی غیطهبلی ،هبلی
ًطسُ ثَزًس چِ هیگَیین؟زٍم) آیب هبلیِ ثِطَض کلی اظ آىچِ زض ثرصّبی تَلیسی ضخ هیزّس ،یؼٌی جبیی
کِ اضظش ذلق هیضَز ،هتوبیع است؟ سَم) ثسیي تطتیت آیب هبلیِ زضوي طجقبتی است زض حبلی کِ
سطهبیِزاضی «تَلیسی» ٍ کبضگطاى هتحس ّستٌس؟چْبضم) آیب توبهی ثحطاىّب ًتیجِی «ثیثجبتی هبلی»
زسترَش لحظِ ّبی هیٌسکی ٍ سَزآٍضی ّستٌس ٍ سَزآٍضی ثٌیبزی سطهبیِ ثیضثط است؟ اگط چٌیي است
آیب هؼٌبیص ایي است کِ صطفبً ثبیس ًْبزّبی هبلی ضا کٌتطل کٌین ٍ هیتَاًین ثرص غیطهبلی سطهبیِزاضی ضا
ثِ حبل ذَز ضّب کٌین؟ آیب ثبیس تصوینّبی سطهبیِگصاضی جی .پی .هَضگبى ضا کٌتطل کٌین ٍ کبضی ثِ آهبظٍى
ٍ ثَییٌگ ًساضتِ ثبضین؟
زض زٍضُی اذیط «جْبًیضسى» ٍ ،ضضس ضطکتّبی چٌسهلیتی کِ زض ثِاصطالح اقتصبزّبی ًَظَْض
فؼبلاًس ٍ ،توطکع هبلیِ زض ایبالت هتحسُ ٍ اضٍپب ،اهپطیبلیسن هَظَع زاغی هیبى هبضکسیستّب ضسُ است.
ثحث ثط سط ایيکِ اهپطیبلیسن چِطَض ػول هیکٌس ٍ چِکسی کس زیگط ضا استثوبض هیکٌس (ّبضٍی زض ثطاثط
اسویت) زض اتحبزیِی اقتصبز سیبسی ضازیکبل زًجبل ضسُ است .چٌس هقبلِی هْن ًیع زض ایي ظهیٌِ زض
کٌفطاًس اضائِ ضس کِ اظ هٌظط ًظطیِی اضظش هبضکس ثط ایي ثحث پطتَ افکٌس .تٌْب هیتَاًن ثِ ثطضسی
زضذطبى زقیق زپبًکَض ثبسَ اظ ًظطیِی ضاًت ظهیي هبضکس ٍ ّبئَ کی (اظ زاًطگبُ ضًویي) زضثبضُی ًظطیِی
ضاًت هطلق هبضکس اضبضُ کٌن کِ ّط زٍ ضا هیتَاى زض هَضز هسألِی اهپطیبلیسن ثِ کبضثست .ضاهب ٍاسبزٍاى
(اظ زاًطگبُ زٍلتی کلطازٍ) ًیع ثِ ایي پٌِْ حطکت کطزُ است .تحلیل ضاًت هطلق ًعز هبضکسً :ظطیِ ،هثبلّب
ٍ کبضثطزّب ،هسلی اظ ًظطیِی هبضکسیستی ضاًت.
سطاًجبم زض هَضز ایي کِ اگط سطهبیِزاضی زض سطح جْبًی سطًگَى ضَز چِ ضخ هیزّس ثحث ضس.

سطفصلّبی کلی ٍ هقَلِّبی یک جبهؼِی کوًَیستی چیست؟ آیب هیتَاى اظ تجَیعّبیی کِ هبضکس زض ًقس
ثطًبهِی گَتب اضائِ کطز فطاتط ضفت؟ هیعگطزی هطکت اظ سیبًگجیي جیبًگ (زاًطگبُ هلی جیٌگ سبًگ،
کطُ) ضیچبضز ٍستط ،آل کوپثل ٍ آى زیَیس ایي هسألِ ضا زض جلسِای زضثبضُی «ًظبم اقتصبزی ثسیل ثطای
قطى ثیستٍیکن» ثطضسی کطزًس.
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آل کوپثل (استبز هوتبظ زض یَتب) اثط پیططٍیی زض ایي ظهیٌِ اضائِ کطزُ است .هقبلِی سیبًگجیي
جیبًگ ًیع زضثبضُی ًقبط ضکست ثطًبهِضیعی ضَضٍی ضٍضٌگط ثَز .زض ایي هَضز زٍ ًکتِ ّستً :رست آى
کِ هْن تطیي تحَل زض اقتصبزی کِ ثِ سوت کوًَیسن حطکت هیکٌس اضتقبی ًیطٍّبی تَلیسی ثِ سطَحی
است کِ قبزض ثبضس ثِسطػت کبالّب ٍ ذسهبت هَضزًیبظ ضا ثِضایگبى زض ًقطِی هصطف اضائِ کٌس (یؼٌی
حولًٍقل ،آهَظش ،ثْساضت ،اًطغی ٍ هَاز پبیِی غصایی ٍ جع آى) اهب ثطای هستی ًویتَاى ایي هَظَع ضا
زض هَضز توبهی کبالّب ٍ ذسهبت کبضثطز زاز .ثٌبثطایي زض ایي جب ثبیس یک تَلیس ٍ تَظیغ ثطًبهِضیعی ضسُ
ٍجَز زاضتِ ثبضس.
جیبًگ هیگَیس کِ ایيگًَِ ثطًبهِضیعی ثبیس هجتٌی ثط هحبسجِی ظهبى کبض ثبضس .اهب اقتصبز ضَضٍی ثیي
سبلّبی  1881ٍ 1812یک اقتصبز ثطًبهِضیعی ضسُ ثطهجٌبی ظهبى کبض ًجَز .اگطچِ جساٍل زازُ ـ ستبًسُ
کِ الظهِی هحبسجِی ظهبى کبض الظم ثطای تَلیس کبالّب ٍ ذسهبت است زض زستطس ثطًبهِضیعاى ضَضٍی ثَز،
آًبى ّیچگبُ ثِ طَض جسی اظ آى استفبزُ ًکطزًس ٍ زضػَض ثِ هَاظًِّبی هبزی اتکب زاضتٌس .اهب ثب تَسؼِی
َّش هصٌَػی ،الگَضیتنّب ،زازُ ّبی ثعضگ ٍ ًیطٍی کَاًتن ایي گًَِ ثطًبهِضیعی تَسط هحبسجِی ظهبى کبض
ثِضٍضٌی اهکبىپصیط است ٍ کوًَیسنْ ػولی ذَاّس ثَز.
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