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همدقم

هرابرد هنایارگشجنس  یگنرد   “ ناونع اب  یلوا  دروآ : رظن  رد  مسیلاربیلوئن  نوماریپ  نیشیپ  راتشون  ود  لمکم  دیاب  ار  رضاح  هلاقم 

یمالسا یروهمج  یسایس  داصتقا  یتاذ  شیارگ   “ هرابرد یا  هلاقم  یمود  ٢٠١٩)[١] و  ربماسد  ٢۵ رجاهم ، یباهو و  ” ) مسیلاربیلوئن

نمض (، ٢٠١٩ ربماسد  ٢۵، رجاهم یباهو و   ) تسخن راتشون  رد  . [٢](٢٠٢٠ یالوج  ١۴ یباهو ،  ” ) مسیلاربیلوئن زت  مروت و  هب 

کی ناونع  هب  فلا ) مینک : یسررب  تهج  ود  زا  ار  نآ  تیمها  ات  میدروآ  لمع  هب  ششوک  مسیلاربیلوئن ، موهفم  قیقدت  یارب  شالت 

یناهج کناب  لوپ و  یناهج  قودنص  صخالاب  یللملا ، نیب  یاهداهن  دانسا  رد  و  نتگنشاو ” عامجا   “ رد هک  روط  نآ  یداصتقا ، تسایس 
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هدحتم تالایا  رد  هک  یوحن  هب  مسیدروف ، نارحب  نطب  رد  یلاقتنا  رادیاپان و  هیامرس  تشابنا  میژر  کی  ناونع  هب  .تفای ب ) ساکعنا 

.تفای هعسوت  ( Emerging Economies  ) روهظون یاهداصتقا  زا  یخرب  و  یراد ، هیامرس  هتفرشیپ  یاهروشک  ریاس  اکیرمآ ،

ای تسکش  هطقن ی  ناونع  هب  دیاب  ار   ٢٠٠٨  – یاه ٢٠٠٧ لاس  نارحب  تسناد و  ابیرقت ١٩٧٩  ناوت  یم ار  میژر  نیا  عورش  هطقن 

.[٣](٢٠٠٨، یباهو  ) درک یقلت  ییاکیرمآ )  ) یراد هیامرس  یوگلا  نیا  ینایاپ 

هب یمالسا  یروهمج  یسایس  داصتقا  یتاذ  شیارگ  دیوم  هک  متخادرپ  یلماوع  نآ  یسررب  هب  ( ٢٠٢٠ یالوج  ١۴، یباهو  ) مود هلاقم  رد 

ندرک دادملق  اب  ار  نآ  یراگزاسان  مروت ، اب  لباقترب  ینتبم  لاربیلوئن ، تسایس  یلصا  تاصتخم  زا  یکی  هب  هراشا  اب  سپس  .تسا  مروت 

یمسیلاربیلوئن هنوگچ  نیا  : “ مدیشک شیپ  ار  شسرپ  نیاو  مداد  رارق  دیکات  دروم  مسیلاربیلوئن  هباثم  هب  یمالسا  یروهمج  یسایس  داصتقا 

 [۴] ”؟ دناسر یم یرای  نآ  موادم  دیدشت  موادت و  هب  هکلب  هدشن ، مروت  لرتنک  ببس  اهنت  هن  هک  تسا 

Mega  ) نالک یاه  مروت و  (  Hyperinflation  ) فازگ یاه  مروت  لرتنک  خیرات  نالک و  داصتقا  یابفلا  اب  هک  یناسک  یارب  ًاعبط 

هلباقم تسایس  مسیلاربیلوئن و  نیبامیف  یا  هطبار  هنوگره  راکنا  تسا : هداس  لهس و  شسرپ ، نیا  هب  خساپ  دنرادن ، ییانشآ  ( Inflation

رب یمقر  راهچ  یتح  یمقر و  هس  یمقر ، ود  یاه  مروت  هکلب  دشن  مروت  لرتنک  ببس  اهنت  هن  مسیلاربیلوئن  دینک ” : هظحالم  .مروت  اب 

یاهروشک رد  ههد ١٩٩٠ (  و  اقیرفآ ) نیتال و  یاکیرمآ  یاهروشک  رد  هژیو  هب  ههد ١٩٨٠ (  لالخ  رد  اهداصتقا  زا  یرایسب 

[۵](٢٠٢٠ یالوج  ١۶ تقادص ، ” ) .درک لیمحت  قباس ) یتسیلایسوس 

کی هباثم  هب  مسیلاربیلوئن  عورش  هطقن  ناونع  هب  مروت  اب  هلباقم  تیمها  یسررب  زا  تسترابع  رضاح  هلاقم ی  یزکرم  عوضوم 

نیشیپ هلاقم  ود  لمکم  دیاب  ار  رضاح  هلاقم  رابتعا  نیا  هب  تسا و  مسیلاربیلوئن  نیوکت  خیرات  ینیبزاب  مزلتسم  رما  نیا  .یداصتقا  تسایس 

.تشادنپ

یاج هب  مروت  اب  هلباقم  یداصتقا ، نالک  تسایس  هباثم  هب  مسیلاربیلوئن  نیداینب  تاصتخم  زا  یکی  هک  داد  مهاوخ  ناشن  بلطم  نیا  رد 

ارگزنیک یاه  تسایس  در  رد  ١٩۶٨و١٩٧۶ )  ) نمدیرف نوتلیم  ارگ ، یلوپ  بتکم  هتسجرب  هدنیامن  بناج  زا  هک  تسا  یراکیب  اب  هرزابم 

هب .تسا  هدوب  نونکات  یدالیم  تصش  ههد  هنایاپ  زا  مسیلاربیلوئن  یلمع  یرظن و  همانرب ی  لک  یامنهار  طخ  تسایس  نیا  .دش  یریگیپ 

فازگ یاه  مروت  اب  لباقت  رد  لاربیلوئن )  ) سکدترا یلوپ  یاه  تسایس  یارجا  رب  رظان  یخیرات  براجت  هیلک  هوالع 

رد دون  ههد  رد  هچ  نیتال و  یاکیرمآ  رد  داتشه  ههد ی  رد  هچ  (، Mega Inflation  ) نالک یاه  مروت  و  ( Hyperinflation)

ذوفن .دنرما  نیا  دیؤم  قباس ،) یوروش  داحتا  هتفای  لالقتسا  یاه  یروهمج رد  ای  یزکرم و  یاپورا  رد   ) یوروش قباس  یاه  ماظن 

Economic ” ) یداصتقا تیبثت   “ هب موسوم  تسایس  هک  تسا  هیاپ  نادب  ات  مروت  لرتنک  رد  ارگ  یلوپ  یاه  تسایس 

دشر یداصتقا و  دشر  شهاک  یراکیب ، خرن  شیازفا  تمیق  هب  ولو  دوش ، یم  فیرعت  مروت  اب  هلباقم  اب  ًامومع  ( Stabilization

.یراذگ هیامرس 

Sovereign  ) مکاح هدننک  فرصم ای  هدننک  فرصم  تیمکاح  قح  زا  عافد  یانعم  هب  مروت  اب  هزرابم  لاربیلوئن ، یسایس  داصتقا  رد 

زا تلود  یرادرب  هرهب  ناکما  نآ  عبت  هب  یلوپ و  تسایس  نییعت  لوپ ، پاچ  رب  تلود  تیمومیق  لابق  رد  دیاب  هک  تسا  ( Consumer

یکی یراجت  یاه  کناب زا  زین  تلود و  زا  یزکرم  کناب  فعاضم  لالقتسا  روظنم  نیدب  .دتسیاب  ( Inflation tax  ) یمروت تایلام 

ققحت یراد  هیامرس  یاهروشک  زا  یرایسب  رد  یدالیم  دون  ههد ی  رد  هک  تسا  مسیلاربیلوئن  زا  یشان  یداهن  تارییغت  نیرتمهم  زا 

بلج یادوس  زا  غراف  یسایس و  ذوفن  لامعا  زا  رود  هب  یزکرم  کناب  هک  تسا  نآ  یانعم  هب  تلود  زا  یزکرم  کناب  لالقتسا  .تفای 

ربتعم دهعت  هناگی  .دنکن  هدافتسا  یراکیب  شهاک  ای  لغش و  داجیا  هدعو  روظنم  هب  یلوپ  تسایس  زا  تاباختنا ، رد  نادنورهش  یارآ 

، ناس نیدب .تسا  یسایس  یاهراشف  تاظحالم و  زا  رظنفرص  یلوپ  تابث  نیمضت  یزکرم ، کناب  ( Credible Commitment)

کی زا  یوریپ  هب  مروت ، اب  هلباقم  ای  یراکیب  اب  هزرابم  تسایس  نییعت  صوصخ  رد  تلود  ( Discretion  ) باختنا قح  ای  رادتقا 
.تسیزکرم کناب  بناج  زا  یلوپ  تابث  نیمضت  انامه  هک  دبای  یم  لیلقت  ( Rule  ) یمومع هدعاق 

رارق نادنورهش  تلود و  هطبار ی  عاعشلا  تحت  دیابن  هک  دوش  یم  هدنایامن  ناگدننک  فرصم  تیمکاح  یاتسار  رد  یلوپ  تابث  نیا 

، شرگن نیا  قباطم  هک  ارچ  تسه ؛ زین  هدننک ‘ دیلوت  ’ رب هدننک ‘ فرصم  ’ مدقت یلوا  روطب  دنورهش ، ‘  ’ رب هدننک ‘ فرصم   ’ مدقت .دریگ 

هباثم هب  هنرگو  دننک ؛ یم یگدنیامن  ار  یمومع  هافر  دنریگ و  یم رب  رد  ار  هعماج  داحآ  هدننک  فرصم هباثم  هب  اهنت  ناریگب  قوقح  دزم و 

.تسه ناراد  نیمز ناراد و  هیامرس  نایامرفراک ، نارگراک ، نوچمه  هناگادج  یاه  هورگ  عفانم  هدننک  سکعنم هدننکدیلوت ، ی 
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یم هدیشک  شلاچ  هب  ناگدننک  فرصم  تیمکاح  هب  دانتسا  اب  یلوپ  تسایس  نییعت  رد  تلود  رادتقا  هچرگا  لاربیلوئن ، یسایس  داصتقا  رد 

و تلود ، زا  یزکرم  کناب  لالقتسا  .تسین  روشک  یلوپ  تسایس  رب  ناگدننک  فرصم  عماجم  ذوفن  لامعا  یانعم  هب  رما  نیا  اما  دوش ،

هب ار  ناصصختم  یروهمج  دنشاب ، یم  یلام  دنمتردق  یاه  هورگ  ذوفن  تحت  امومع  هک  یلام  ناسانشراک  ناگبخن و  تسد  هب  نآ  هرادا 

.تسا هدرک  تیوقت  مدرم  روهمج  یاج 

یم وترپ  کناب ، نیا  لالقتسا  ندش  هنیداهن  یزکرم و  کناب  دهعت  هناگی  ناونع  هب  مروت  اب  هلباقم  تیولوا  رب  مسیلاربیلوئن  خیرات  ینیبزاب 

.دنکفا

مسیلاربیلوئن خیرات  ینیبزاب  رد  درکیور  ود 

هعماج رد  نآ  هاگیاج  تلود و  هب  دروخرب  رد  ار  داضتم  یتح  زیامتم و  الماک  درکیور  ود  دیاب  یم  مسیلاربیلوئن  خیرات  ینیبزاب  رد 

هیوناژ خیرات ١٠  زا  سنارفود  جلاک  رد  وکوف  لشیم  هناگ  هدزاود یاهراتفگ  هعومجم ی  رد  ناوت  یم  ار  تسخن  درکیور  .تخانشزاب 

تینالقع هیاپ  رب  تلود و  دقن  نتم  رد  ار  مسیلاربیلوئن  خیرات  درکیور ، نیا  .تفایزاب   [۶](٢٠٠٨٨ وکوف ،  ) لیروآ ١٩٧٩ ات ۴   ١٩٧٩

مسیلایرپما  “ یسررب رد  هک  تسا  یوراه  دیوید  مود ، درکیور  صخاش  هدنیامن ی  .دنک  یم  یسررب  روحم  تلود  هن  روحم و  هعماج 

هب هافر ” تلود   “ یئالط رصع  نایاپ  نوچمه  ار  مسیلاربیلوئن   ، [٨](٢٠٠۵ ” ) مسیلاربیلوئن رصتخم  خیرات   “ و   [٧](٢٠٠٣ ” ) دیدج

فالخرب مود ، شرگن  .دنک  یم  یقلت  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  یتلود  تردق  رب  شبازحا  رگراک و  هقبط  ذوفن  لامعا  هرمث ی  هباثم 

هس رد  اهنت  ایوگ  هک  درادنپ  یم  اوژروب  هقبط  تیمکاح  یایحا  خیرات  ار  مسیلاربیلوئن  خیرات  تسا و  روحم  تلود  اتاذ  تسخن ، شرگن 

.دش هدش  هدیشک  شلاچ  هب  گنج  زا  سپ  تسخن  ههد 

نیا .تسا  هتفای  موادت  نونکات  هدش و  زاغآ  مهدجیه  نرق  زا  یو ، رواب  هب  هک  تسا  ( Biopolitics  ) کیتیلوپویب وکوف  راتفگ  یلصا  مت 

.دنهد یم  لیکشت  ار  تیعمج  هک  تسا  یا  هدنز  تادوجوم  همه ی  هصتخم ی  هک  تسا  یلئاسم  هب  ندیشخب  تینالقع  هجوتم  تسایس 

داژن و رمع ، لوط  دلوت ، خرن  تشادهب ، یتمالس ، زا  دنترابع  لئاسم  نآ  .تسا  ینارمکح  تموکح و  یلصا  عوضوم  هتبلا  تیعمج 

زا .تسا  هدوب  حرطم  تلود  ربارب  رد  مهدجیه  نرق  نامه  زا  نادنورهش  یتمالس  عوضوم  وکوف ، یاه  شهوژپ  جیاتن  هب  انب  .هریغ 

مود لوا ، سرد   ) نیتسخن یاه  سرد نامه  زا  و  دوش ، یم  زاغآ  مسیلیتناکرم  کیسالک و  مسیلاربیل  یسررب  اب  وکوف  یاهراتفگ  ور  نیا

نوماریپ یداقتنا  تسا  یلمات  نمضتم  تسا و  روحم  هعماج  دوخ  سفن  رد  مسیلاربیل  هک  دوش  یم  عقاو  دیکات  دروم  هتکن  نیا  موس ) و 

یمن یقلت  ضورفم  ار  ( raison d’Etat ” ) تلود قطنم   “ تلود و دوجو  مسیلیتناکرم  فالخرب  هک  انعم  نیدب  تلود  ؛ یاهدرکلمع 

زا لاربیل  : » دسیون یم  یو  .دروآ  یم  لمع  هب  شسرپ  هعماج  یارب  نآ  دیاوف  اه و  هنیزه  تلود ، دوجو  یئارچ  هرابرد ی  هکلب  دنک ،

سپ .دراد  دوجو  تلود  هب  تبسن  ینورد  ینوریب و  هدیچیپ ی  هطبار  رد  هک  دزاغآ  یم  هعماج  زا  هکلب  دنک … ، یمن  عورش  تلود  دوجو 

ای درک ؟ تموکح  دیاب  ارچ  مینک : حرطم  ار  شسرپ  نیا  دزاس …  یم  نکمم  هک  تسا  تیاغ ) نوچ  مه  طرش و  هباثم  هب  هچ   ) هعماج نیا 

تیدوجوم ات  دنک  بیقعت  هعماج  لابق  رد  دیاب  ار  یفادها  هچ  تموکح  دزاس و  یم  یرورض  ار  تموکح  یزیچ  هچ  رگید ، ترابع  هب 

[٩] (. ص ٣١٩ ، ٢٠٠٨ وکوف ، ( »؟ دزاس هجوم  ار  دوخ 

تردق هدننکدودحم  شور  ود  زا  یکی  ار  نآ  و  دنیب ، یم  یتموکح  درکلمع  رب  یداقتنا  لمات  زا  یلکش  مسیلاربیل  رد  وکوف  ور ، نیا زا 

موهفم ود  زا  شور  ود  نیا  ص٣٢٨[١٠] . ، Michel Senellart، رال ٢٠٠٨ هنس  لشیم  هب  دینک  هاگن   ) دروآ یم  باسح  هب  یتلود 

و دنک ، یم  وجتسج   مدرم  قوقح  رد  ار  تیمکاح  اشنم  هک  تسا  یبالقنا  یشور  تسخن ، شور  .دنریگ  یم  همشچرس  یدازآ  داضتم 

ار یتموکح  تیحالص  تیدودحم  ات  دنک  یم  زاغآ  تموکح  درکلمع  زا  هک  تسا  ( Utilitarian  ) دنم هدیاف  لاکیدار  هاگن  یرگید 

هعنام اما  دنزیامتم ، هچرگا  ریسم  ود  نیا  .دهد  رارق  دیکات  دروم  ییوج  هدیاف  هیاپ  رب  ار  درف  یراتخمدوخ  هزوح  دناسرب و  تابثا  هب 

درکیور ود  ای  ریسم  ود  نیا  کیژتارتسا  لماعت  یوترپ  رد  دناوت  یم  یوس  نیا  هب  مهدزون  نرق  زا  اپورا  مسیلاربیل  خیرات  .دنتسین  عمجلا 

Droits des ” ) ناگدش تموکح  قوقح   “ موهفم زا  دعب  هب  زا ١٩٧٧  ات  دهد  یم  ناکما  وکوف  هب  هک  تسا  لماعت  نیمه  .دوش  هدیمهف 

[١١] .دنک هدافتسا  رشب ” قوقح   “ موهفم یاج  هب  ( gouvernés
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یگدنزرد تلود  هلخادم  هریاد ی  شرتسگ  اب  نادنورهش  ( Political life ” ) یسایس یگدنز   “ نیب یسوکعم  هطبار  وکوف ، شرگن  رد 

یگدنز رد  نادنورهش  هلخادم  و  یوسکی ، زا  تلود  دوجو  سفن  رب  مسیلاربیل  دقن  نایم  یو  زین  رابتعا  نیا  هب  .دراد  دوجو  یعامتجا 

یم داقتنا  نیا  .منیبب  ار  یتلود  درکلمع  رب  یداقتنا  لمات  زا  یلکش  مسیلاربیل  رد  ملیام  نم  : “ دنیب یم  ییوسمه  رگید ، یوس  زا  یسایس ،

نآ ای  نیا  هب  ای  و  دشاب ، یکتم  داصتقا  یروئت  نآ  رب  ای  نیا  رب  دناوت  یم  و  دریگ ، همشچرس  یتموکح  درکلمع  نوریب  ای  نورد  زا  دناوت 

هباثم هب  دناوت  یم  هک  مسیلاربیل  شسرپ  .دشاب  هتشاد  دوجو  اهنآ  نیب  کی  هب  کی  یرورض  هطبار  هک  نآ یب  دنک ؛ دانتسا  یقوقح  ماظن 

ییاپورا رخاتم  هدیدپ  داعبا  زا  یکی  زا  دوش ، هدیمهف  ( Too much government ” ) دح زا  هدایز  تموکح   “ هرابرد یشسرپ 

رما نیا  یسایس .” یگدنز  : “ درک فیرعت  نینچ  ناوت  یم  ار  هدیدپ  نیا  .دش  رادیدپ  ناتسلگنا  رد  راب  نیتسخن  ارهاظ  هک  دریگ  یم  تاشن 

نکمم طارفا  هک  دراد  دوجو  ینامز  یسایس  یگدنز  هک  دشاب  هتشاد  تقیقح  نیا  رگا  تسناد ؛ نآ  هلکاش  لماوع  زا  یکی  یتح  ناوت  یم  ار 

صص ، ٢٠٠٨ وکوف ،  ” ) .دشاب هدش  دودحم  نآ  یمک ” ای  یدایز  ”، “ یدب ای  یبوخ   “ نوماریپ یمومع  هثحابم  هطساوب  یتموکح  لمع  رد 

[١٢] (. ٣٢١-٣٢٢

یناملآ و مسیلاربیلوئن  یکی  تسا : هتفای  صاصتخا  مسیلاربیلوئن  هنوگود  یسررب  هب  ینایاپ ، هسلج  ات  مراهچ  هسلج  زا  وکوف ، سورد 

یم ( Ordoliberalism  ) مسیلاربیلودرا ای  مسیلاربیلوئن  لکش  نیتسخن  هب  وا  یاهراتفگ  هدمع  شخب  .یئاکیرمآ  مسیلاربیلوئن  یرگید 

Ludwig  ) دراهرا گیودول  رئاندآ و  یاه  تموکح  هرود  رد  ١٩۶٢  – یناهج ١٩۴٨ گنج  زا  سپ  یاهل  اس رد  هک  دزادرپ ،

ستنارف (، Röpke  ) هکپور (، Eucken  ) نکیوا زا  دندوب  ترابع  بتکم  نیا  یلصا  ناگدنیامن  .تفای  جاور  ناملآ  رد  ( Erhard

، یتناکوئن هفسلف  زا  تشادنپ  یا  همغلم  ناوت  یم  ار  بتکم  نیا  (. Von Rüstow  ) وتسور نوف  و  ( Franz Böhm  ) مهوب

دیوارت بتکم  نیا  زا  هک  یداصتقا  یوگلا  .یشیرتا  نانادداصتقا  یاه  هشیدنا  و  ربو ، سکام  یسانش  هعماج  لرسوه ، یسانشرادیدپ 

لانویسان یوروش ، عون  مزیلایسوس  اب  لباقت  رد  هک  ( Social Market Economy  ‘ ) یعامتجا رازاب  داصتقا   ’ زا دوب  ترابع 

.دوب هدش  فیرعت  ارگزنیک  هنایارگ  هلخادم یاه  تسایس  و  مزیلایسوس ،

هب تشگزاب  یطارفا و  تموکح  زا  یشان  تینالقع  مدع  رب  یدقن  نتم   » رد یعامتجا ،’ رازاب  داصتقا   ’ یوگلا وکوف ، هتفگ  هب  انب 

یعدم وگلا  نیا  .دوب  هتفرگ  لکش  ص٣٢٢)[١٣]  ، ٢٠٠٨ وکوف ، « ) تفگ یم نیلکنارف  هک  یروط  نآ  وج  هفرص  تموکح  یژولونکت 

هدش یزیر  همانرب  تروص  هب  هن  اما  دشاب ، هتفای  نامزاس یقوقح  هنایارگداهن و  بوچراچ  کی  رد  دناوت  یم  رازاب  داصتقا  هک  تسا 

داصتقا زا  یو  یدنب  تلصخ  هوحن  تسا و  ناشخرد  یناملآ  مسیلاربیلوئن  یلجت  ناونع  هب  مسیلاربیلودرا  هب  وکوف  شرگن  هنارمآ . و 
یزیر همانرب  دشاب و  هنارمآ  هکنآ  یب  دوب ، هتفای ” نامزاس  “ گنج زا  سپ  ناملآ  رد  رازاب  داصتقا  .ریظن  مک  قیقد و  یعامتجا ،  رازاب 

.دوب مروت  اب  هلباقم  یلوپ و  تابث  رما  نیا  هتسجرب  قیداصم  زا  یکی  .هدش 

تسایس ثیح  زا  هتکن  نیا  یور  ناملآ ، رد  رازاب  هتفای  نامزاس تلصخ  هدهاشم  مغریلع  ورنیا  زا  و  نادداصتقا ، هن  دوب و  فوسلیف  وکوف 

هک ١٩٣٣  – یاهلاس ١٩٢٠ یط  رامیاو  یروهمج  نارود  ( hyperinflation  ) فازگ مروت  زورب  زا  سپ  .درکن  یفاک  ثکم  یلوپ 

تابث رما  خیرات ،)» رد  فازگ  یاه  مروت   » هرابرد ی  ١ هرامش لودج  هب  دینک  هاگن   ) دیسر دصرد  هب ٧١‚٢٩۵٢۵  مروت  خرن  نآ  رد 

لود هنایوج  یفالت  یاه  تسایس  هرمث ی  فازگ ، مروت  نیا  هک  میناد  یم  .دش  لدبم  ناملآ  یسایس  داصتقا  یزکرم  عوضوم  هب  یلوپ 

ناملآ یداصتقا  یماظن و  نیشام  یایاقب  نتسکش  مهرد  یارب  وسناملک ، ژرژ  یربهر  هب  هسنارف  صخالاب  لوا  یناهج  گنج  دنمزوریپ 

.[١۴](١٩١٩، زنیکرانیم ناج   ) دوب یاسرو  نامیپ  یط 

یلوپ تابث  عوضوم  هک  تسین  ببس  یب  .دوب  گنج  ود  نیب  هلصاف  رد  مزیشاف  دشر  لیالد  زا  یکی  فازگ  مروت  نیا  هک  میناد  یم  نینچمه 

یوریپ ارچ  نوچ و  یب  لصا  نیا  زا  کناب ) سدنوب   ) ناملآ یزکرم  کناب  .دش  هدنایامن  لصا  کی  ناونع  هب  ناملآ  لاردف  یروهمج  رد 

؛ دیسرن بیوصت  هب  هتبلا  هک  تسا  هدوب  اپورا  هیداحتا  یساسا  نوناق  رد  هباشم  یلصا  ندناجنگ  ناهاوخ  هراومه  ناملآ  و  تسا ، هدرک 

هک تسیروآدای  هب  مزال  .دنهد  یمن  رارق  دیکات  دروم  ناملآ  هزادنا ی  هب  ار  یلوپ  تابث  هدعاق ی  ییاپورا  یاهروشک  بلغا  هکارچ 

: تسا هدوب  راوتسا  ریبدت  هس  هیاپ ی  رب  امومع  یلوپ  تابث  نیمضت 

لاردف هرادا  رد   Paul Volcker رکلوو لپ  ریظن   ) یلوپ تابث  صوصخرد  یراک  هظفاحم  هب  یزکرم  کناب  سیئر  راهتشا  فلا )

(. ناگیر دلانور  سپس  لاس ١٩٧٨ و  رد  رتراک  یمیج  هرود  رد  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  ورزر 

.یمروت دض  تسایس  بیقعت  روظنم  هب  یراتخاس  یداهن  رییغت  کی  ناونع  هب  یزکرم  کناب  لالقتسا   ب )
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‐ یم روآ  مازلا  اه  تموکح  همه  یارب  ار  رما  نیا  زا  یوریپ  هک  یساسا  نوناق  رد  لصا  کی  ناونع  هب  یلوپ  تابث  رما  ندناجنگ   پ )

Credible ربتعم  ’ دهعت   ’ نانادداصتقا نابز  هب  ای   ) یدنبیاپ لکش  نیرتدیدش  دش ، هتسب  راک  هب  ناملآ  رد  هک  یرخآ  ریبدت  .دزاس 

یقوقح و تاررقم  نینچ  نیودت  عفادم  مسیلاربیلودرا ، هاگدید  زا  هتفای ، نامزاس  رازاب  داصتقا  .تس  یلوپ تابث  هب  ( commitment

بتکم هاگدید  زا  .دننک  افیا  لمکم  موقم و  یشقن  رازاب  داصتقا  تیریدم  رد  ( Rules  ) دعاوق زا  هتشر  کی  نآ  رد  هک  تسی  هنایارگداهن 

زین اپورا و  یلوپ  هیداحتا  یحارط  شخب  ماهلا دیاب  زین  ار  بتکم  نیمه  تسا و  دعاوق  نیا  سار  رد  یلوپ  تابث  هدعاق ی  مسیلاربیلودرا ،

رظن رد  اپورا  رد  لاس ٢٠٠٩  نوید  نارحب  هب  دروخرب  هوحن  صخالاب  اپورا ، هیداحتا  ضورقم  یاهروشک  نوید  لفکت  مدع  هب  دهعت 

.تفرگ

مود یناهج  گنج  زا  سپ  یاهلاس  رد  یناملآ  مسیلاربیلوئن  لکش  نیتسخن  ناونع  هب  ار  مسیلاربیلودرا  یتسرد  هب  وکوف  ورنیا  زا 
هک تسا  راوتسا  یلوپ  تابث  یلاربیلوئن  هشیدنا ی  رب  داحتا  نیا  اما  دوبن ، اپورا  یلوپ  هیداحتا  نیوکت  دهاش  وکوف  دوش . یم  ناشنرطاخ 

.دش هدرورپ  ناملآ  رد 

رواب هب  .تسا  یناملآ  مسیلاربیلوئن  هرابرد  یو  تاظحالم  زا  رترصتخم  بتارم  هب  ییاکیرمآ  مسیلاربیلوئن  نوماریپ  وکوف  یاهراتفگ 

، لیدوین یپ  رد  (  Too much government ” ) دحزا هدایز  تموکح  ” هیلعرب شنکاو  ناملآ ، نوچمه  زین  اکیرمآ  رد  وکوف ،

کی لاح  نیا  اب  .دمآ  دیدپ  تارکومد  بزح  تیامح  تحت  یعامتجا  یداصتقا و  گرزب  یاه  همانرب  گنج و  هرود ی  یزیر  همانرب 

هناگی ناونع  هب  ار  رازاب  طسوت  اه  تمیق میظنت  ناملآ  مسیلاربیلوئن  هک  یلاح رد  .تشاد  دوجو  مسیلاربیلوئن  هنوگ  ود  نیا  نیب  مهم  توافت 

تالخادم هتشر  کی  هطساو  هب  دباین و  نامزاس ‘  ’ و مظن ‘  ’ هنیئآره تسا ، رصُم  نآ  یگدننکش  رب  دریذپ ، یم  ییالقع  داصتقا  یانبم 

مسیلاربیلوئن .تسا  هریغ  نکسم و  هنیزه  کمک  یتمالس ، همیب  ناراکیب ، هب  کمک  لماش  تالخادم  نیا  .دوشن  تیوقت  یعامتجا 

هک تسا  ییاه  هصرع  هب  رازاب  قطنم  شرتسگ  ناهاوخ  هک  تسا ، راوتسا  وگاکیش  بتکم  رب  اساسا  وکوف  هاگدید  زا  ییاکیرمآ 

مسیلایرپما  “ شیارگ نیا  هب  .یئانج  تسایس  یراکهزب و  تیعمج ، دشر  خرن  هداوناخ ، ریظن  دنتسین ، یداصتقا  اساسا  ای  اراصحنا 

رب رظان  هژیو  هب  وگاکیش  بتکم  هرابرد  وکوف  تادانتسا  . [١۵](٢٠٢٠ لیروآ  ١٠ یباهو ، هب  دینک  عوجر   ) دنیوگ یم  یداصتقا ”

طسوت دوب ، هدرک  زاغآ  وکوف  هک  ار  هچ  نآ .تسین  رادروخرب  مزال  تیعماج  زا  هک  تسا ، ( Gary Becker  ) رکب یراگ  یاهراک 

مهاوخزاب نادب  رت  نییاپ  هک  تشاد  ایاز  یا  هرمث  و  دش ، بیقعت  یئاکیرمآ  مسیلاربیلوئن  هرابرد  وا  هعلاطم  شور  ناوریپ  زا  یخرب 

حرطم مسیلاربیلوئن  خیرات  یسررب  رد  یوراه  دیوید  طسوت  هک  یدرکیور  مناسانشب ، ار  مود  درکیور  تسا ، مزال  نآ  زا  شیپ  اما  .تشگ 

.دش

رد هژیو  هب  هک  کیتارکمد  لایسوس  هافر  یاهتلود  : » تشادنپ یقرتم  هعسوت ی  یوگلا  دیاب  ار  هافر  تلود  یوراه ، رظن  هطقن  زا 

یقرتم هعسوت ی  یوگلا  هباثم  هب  دیاب  یلخاد ، تالکشم  لئاسم و  مغریلع  دندیسر ، روهظ  هب  یوانیدناکسا  یاهروشک  یبرغ و  یاپورا 

، یوراه ‘ ) راک هیامرس و  نیب  یتاقبط  شزاس   ’ لوصحم اهتلود  نیا  یو ، معزب  ص١٧٠)[١۶] . ، ٢٠٠٣ یوراه ، « ) .دنوش کرد 

رگراک هقبط  یاهداهن  یبای  تردق  هناشن  دیاب  ار  روبزم  یاه  تلود  ور  نیا  زا  .دندوب  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  ص١٠)[١٧]  ، ٢٠٠۵

کی : “ دوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیمکاح  زا  یشخب  اوژروب  هقبط  رابتعا  نیا  هب  .درک  یقلت  یتلود  یاه  هاگتسد  رب  اهنآ  ذوفن  لامعا  و 

، رگ هلخادم  تلود  کی  تامادقا  قیرط  زا  دوب ) رادروخرب  یوق  یلم  تیوه  کی  تیامح  زا  اضعب  هک   ) یقالخا یعامتجا و  داصتقا 

 ‐ هیداحتا ریظن  رگراک  هقبط  یاهداهن  .دش  یم  ینورد  یتاقبط  طباور  نآ  رد  هک  دش  اوق  نزاوت  هصرع  کی  تلود  عقاو  هب  .دش  تیوقت 

رواب هب  صص ١١-١٢)[١٨] . ، ٢٠٠۵ یوراه ، ” ) .دندوب یتلود  یاه  هاگتسد  نورد  یعقاو  ذوفن  یاراد  پچ  یسایس  بازحا  اه و 

تلود و رد  رگراک  هقبط  ذوفن  هب  نداد  همتاخ  یتاقبط ،’ شزاس   ’ نیا نایاپ  خیرات  یوس ، نیا  هب  زا ١٩٧٩  مسیلاربیلوئن  خیرات  یوراه ،

نیعفادم نایم  صخالاب  دراد ، یناوریپ  زین  ناریا  رد  یوراه  یبایزرا  نیا  هک  مینادب  تسا  بلاج  .تسیزاوژروب  تیمکاح  لماک  یایحا 

تاقبط هب  یتاقبط  تردق  هداعا  یارب  اکیرمآ …  اپورا و  رد  مسیلاربیلون  : » [١٩] ناریا یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق  لصا ۴۴ 

.[٢٠](٢٠١٨ ربماون تقادص ، « ) .دوب تسدارف 

هافر تلود  یزاس ‘ یصوصخ   ’ انامه مسیلاربیلوئن  .تسا  ریسفت  نیا  تیاغ  عورش و  هطقن  هافر ،‘ تلود   ’ یوگلا ندرک  هزیلآ  هدیا 

ود مسیلاربیلوئن ، هافر و  تلود  هنایارگ  لیلقت  یبطقود  نیا  .هافر  تلود  هب  تشگزاب  هناهاوخیقرت ، تازرابم  فده  و  دوش ، یم  هتشادنپ 

دزم و طسوت  ینامرد  یهافر – ماظن  یتیریدمدوخ  رب  ینتبم  موس  یورین  کی  دوجو  تسخن ، دزادنا : یم  ملق  زا  ار  یروحم  هتکن 
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.ینامرد یعامتجا و  تانیمات  روما  هرادا ی  رد  یصوصخ  شخب  اب  یتلود  شخب  داضتم  افرص  هن  لمکم و  هطبار  مود ، .ناریگب  قوقح 

‘ یدنورهش یهافر  ماظن   ’ و هافر ‘ تلود   ’ ارچ هک  دنا  هداد  ناشن  لیصفت  هب    [٢١](٢٠٢٠  ) ناراکمه یباهو و  لوا ، هتکن  دروم  رد 

هب تمدخ  رد  هعماج  لک  جیسب  هجیتن  صخالاب  و  ( Mass warfare  ) یا هدوت  گنج  لوصحم  هافر  تلود  .دنداضتم  هکلب  توافتم ،

دروآ و رامش  هب  یناهج  گنج  ود  یط  یماظن  جیسب  و  یگنج ” مزیلایسوس   “ هرمث ی ناوت  یم  ار  نآ  .تسا  هدوب  تلود  یگنج  نیشام 

عبنم هژیوب  رما  نیا  .تسا  یلم  مسینووش  و  مسیتویرتاپ ،)  ) یطارفا یتسرپ  نطو  نآ  یلصا  هیام ی  .درادن  یطبر  یرگراک  تازرابم  هب 

یوس هب  ار  مهوتم  نارگراک  یتسیلانویسان ، یاه  هفارخ  هک  یماگنه  تسیزاوژروب  تیمکاح  هب  ندیشخب  تیعورشم  یارب  یمهم 

رتالاب .دنا  هدوب  یزاوژروب  نوگانوگ  بازحا  ناراک و  هظفاحم  هافر ، تلود  نارامعم  نیرکتبم و  .دهد  یم قوس  یتلود  هاگتسد  میکحت 

.تسا هدوب  مسیزان  نآزا  هافر ، تلود  هژورپ ی  نیرت  هدرتسگ  نآ ، زا 

هنومن ی .دش  زاغآ  لاس ١٨٧١  رد  سیراپ  نومک  اب  ناریگب  قوقح  دزم و  طسوت  یهافر  ماظن  لقتسم  هرادا  ای  یدنورهش  هافر  سکعلاب ،

هرادا هسنارف  رد  ت.ژ.س  یرگراک  یاکیدنس  نارگراک و  طسوت  هک  تسا  لاس ١٩۴۵  رد  هسنارف  یهافر  ماظن  نآ  رخاتم  هتسجرب و 

عفانم ضراعت  نیا  نیبم  ات ١٩٩۶ ، زا ١٩۴۶  هافر ‘ تلود   ’ داجیا ماظن و  نیا  ندرک  یتلود  یارب  تسیلگ  بازحا  هفقو  یب  شالت  .دش  یم 

، یردارب نواعت ، یاه  قودنص  زا  معا  یرگراک ، لقتسم  یاهداهن  هک  موش  روآدای  دیاب  نینچمه  .تسا  هافر  تلود  اب  نارگراک  نیبامیف 

دنتفای و لاوز  اهداهن  نآ  اه ، تلود  نیا  رارقتسا  بقاعتم  هک  نآ  لاح  دنتشاد ، دوجو  هافر ‘ یاهتلود   ’ شیادیپ زا  شیپ  هریغ ، باصتعا و 

.دنداد تسد  زا  تلود  هیامرس و  هب  تبسن  ار  دوخ  لالقتسا  و  دندش ، یتلود  هاگتسد  بذج  الماک  ای 

دوجو ود  نآ  نیب  هدننک  لیمکت  یا  هطبار  هکلب  تسین ، هدوبن و  ضراعت  رد  یصوصخ  شخب  اب  اهنت  هن  هافر  تلود  هک  نآ  مود  هتکن 

هب رت  گنتاگنت  دومنرب و  ار  یصوصخ  یتلود و  شخب  یاهدنویپ  درک و  راکشآ  ار  هطبار  نیا  تلود  یاه  یهدب  نارحب  .تسا  هتشاد 

طرش یهافر ، ماظن  ندش  یتلود  ، [٢٢] دنهد یم ناشن  ( ٢٠٢٠  ) ناراکمه رلوفیتاب و  هک  یروط  نامه ینعم ، کی  هب  .تشاذگ  شیامن 

.تسا نآ  ندش  یصوصخ  یتامدقم 

.دوش یم  راکشآ  یلعج  یسیون  خیرات  نیا  هدیدع ی  یاهاطخ  هتکن ، ود  نیا  نتشاد  ظوحلم  اب 

هزادنا هب  زگره  ناهج  یتعنص  هتفرشیپ  یاهروشک  رگید  رد  اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  رد  هقبط  کی  هباثم  هب  یزاوژروب  تیمکاح  فلا )

چیه اب  لاغتشا  راک و  یروآراب  یداصتقا ، دشر  نازیم  هنیمز ی  هس  رد  هک  ارچ  تسا ؛ هدوبن  مکحم  ( ١٩–١٩٧٣۴۵  ) قنور ههد  هس 

یم هدناوخ   [٢۴]” دنمهوکش ههد  هس   “ یداصتقا خیرات  رد  هک  هرود  نیا  . [٢٣] تسین هسیاقم  لباق  یراد  هیامرس  خیرات  راودا  زا  کی 

هس نودب  رگید ، ترابع  هب  .دش  نکمم  یناهج  گنج  ود  گرزب  یاه  یناریو  ناسنا و  نویلیم  تسیب  زا  شیب  راتشک  لیلد  هب  اهنت  دوش ،

.دوبن نکمم  ( ١٩–١٩٧٣۴۵  ) یداصتقا قنور  ههد  هس  (، ١٩۴۵–١٩١۴  ) گنج ههد 

دیدج یمظن  داجیا  اب  یشمارگ ، وینوتنآ  ریبعت  هب  دوب ، هتسناوت  یزاوژروب  هک  دوب  مکحم  تهج  نیا  زا  هژیو  هب  تیمکاح  نیا  ب )

داحتا هیاپ ی  رب  هافر  تلود  زا  دوب  ترابع  ینومژه  نیا  یانبم  . [٢۵] دنک ینومژه  لامعا  شناگدنیامن  رگراک و  هقبط  رب  مسیدروف ) )

یلم تیوه   » هناوتشپ اب  یقالخا » یعامتجا و  داصتقا  کی   » ناونع هب  نآ  زا  یوراه  هک  تسیزیچ  نامه  نیا  .مسیلانویسان  یلم و 

ذوفن لامعا  ساکعنا  سکعلاب  هکلب  تلود ، یاه  هاگتسد  رد  رگراک  هقبط  یاهداهن  ذوفن  لامعا  رولبت  هن  رما  نیا  .دنک  یم  دای  یوق »

اهنآ و هب  هتسباو  یرگراک  یاهاکیدنس  ذوفن  شحاف  لیلقت  ردارب ،» بازحا   » لالحمضا .دوب  رگراک  هقبط  یاهداهن  رد  یئاوژروب  تلود 

هن یتنس  پچ  لاوز  .تسا  دنور  نیمه  لوصحم  تارکومد  لایسوس تسیلایسوس و  بازحا  یشاپورف  ماجنارس  و  تسیلایسوس ، بازحا 

.تس یتاقبط ‘ شزاس   ’ نیمه لصاح  هکلب  مسیلاربیلوئن  هجیتن 

و ردارب » بازحا   » یتنس ذوفن  هریاد  زا  جراخ  رد  ناریگب  قوقح  دزم و  نایوجشناد ، تازرابم  دشر  ون و  پچ  شیادیپ  پ )

شبنج .دوب  مود  یناهج  گنج  بقاعتم  یاه  لاس هنارالاسردپ  مظن  یتلود و  هاگتسد  زا  لالقتسا  اب  یدالیم ، تصش  ههد  رد  تسیلایسوس 

یاه ههد  رد  گنج  دض  یضارتعا  یاه  شبنج  نینچمهو  گارپ ، ناملآ ، ناتسلگنا و  ایلاتیا ، رد  نآ  هباشم  هسنارف و  رد  هم ١٩۶٨  هام 

مسیلاربیلوئن و طسوت  هکنآ  زا  لبق  هافر  تلود  .دوب  نیون  درکیور  نیا  نایب  اپورا  اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  رد  یدالیم  داتفه  تصش و 

، ناگدننک فرصم  لقتسم  یاه  شبنج عماجم و  ناریگب ، قوقح  دزم و  لقتسم  یاه  شبنج  طسوت  دوش ، هدیشک  شلاچ  هب  اهلاربیلوئن 

.دوب هتفر  لاوس  ریز  هب  نایارگسنج  مه  زین  و  ییوجشناد ، یتسینمف و  یاه  شبنج
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ارگزنیک یاه  تسایس رگا  .دوب  اوژروب  هقبط  تیمکاح  نارحب  رولبت  هکلب  اوژروب ،‘ هقبط  تیمکاح  هداعا   ’ هن مسیلاربیلوئن  شیادیپ  ت )

خرن یلوزن  شیارگ  زورب  اب  دنکفا ، قیوعت  هب  یتلود  نوید  یتلود و  تالخادم  قیرط  زا  ار  یدالیم   یس  یاهلاس  یراد  هیامرس  نارحب 

.[٢۶](١٩٧٨، لدنم  ) تفای همتاخ  دنمهوکش ” ههد  هس  ، “ لاس ١٩٧٣ رد  ناماوت  مروت  دوکر و  اب  صخالاب  لاس ١٩۶٨ و  زا  دوس 

( هیامرس رازاب  یئادز  تاررقم  ) هیامرس شدرگ  یدازآ  یئونیزاک و  داصتقا  دیدج  هرود  عورش  ههد و  هس  نیا  نایاپ  نایب  مسیلاربیلوئن 

اوژروب تلود  .دنتشاد  هقئاف  تیعقوم  یتلود  هاگتسد  تیامح  اب  یلام  یزاوژروب  صخالاب  یزاوژروب  زا  یا  هژیو  راشقا  نآ  رد  هک  دوب 

ناونع هب  هکلب  تسینومک ،) هینایب  رد  سلگناو  سکرام  ریبعت  هب  « ) یزاوژروب کرتشم  هتیمک   » هباثم هب  هن  مسیلاربیلوئن  هرود  رد 

یتلود نانک  قاچراک  نیقراس و  یراکمه  اب  و  یلام ، نیطالس  میقتسم  ذوفن  لامعا  اب  تلود  نیا  .تسا  هدرک  لمع  ییایفام  رگتراغ و  دناب 

کرد یارب  .  [٢٧](٢٠٠٩، تیاربلاگ  ) دنرب یم  جارات  هب  یصوصخ  هاگنب  کی  دننام  زین  ار  یتلود  لاوما  نونکا  هک  دوب  هدش  لیکشت 

.مینک هسیاقم  پمارت  دلانود  نآ  زا  رتدب  ای  شوب و  جروج  یرادا  هاگتسد  اب  ار  تلوزور  هنیباک  تسیفاک  عوضوم  نیا  داعبا 

دساف یسارکوروب  ذوفن  لزنت  اب  و  ردارب ،» بازحا   » تسیلایسوس و بازحا  نتفر  هیشاح  هب  اب  زین  رگراک  هقبط  رگید ، یوس  زا 

یتلود و تردق  لباقم  رد  نتفرگ  رارق  اب  هکلب  تسا ، هدشن  گنج  زا  سپ  یاه  لاس زا  رت  فیعض  اهنت  هن  نارگراک ، نایم  رد  یئاکیدنس 

ماظن هیلع  یرگراک  لاکیدار  لقتسم و  شبنج  کی  یاه  هناوج  .تسا  هتفرگ  یا  هزات  ناج  مسیلاربیلوئن  ضرعت  ربارب  رد  یگداتسیا 

.دوش یم  هدید  گنج ، زا  سپ  یاه  لاس  زا  شیب  هزورما  تلود ، و  مسیلاربیلوئن ) افرص  هنو   ) یراد هیامرس 

لشیم ملق ، نیا  هدیقع  هب  .ارگ  تلود  ارگ و  هعماج  داد : رارق  یسراو  دروم  رظنم  ود  زا  ناوت  یم  ار  مسیلاربیلوئن  خیرات  مینک ، هصالخ 

گنر و اهنت  یمود  رد  یتاقبط  هزرابم  هقبط و  حالطصا  تسبراک  .ار  یمود  یوراه ، دیوید  و  دنک ، یم  یگدنیامن  ار  یلوا  وکوف ،

لباقم رد  یتلود  شخب  زا  تیامح  .هافر  تلود  زا  شیاتس  و  یزاس » یصوصخ   » هیلع هزرابم  هب  یتاقبط  هزرابم  لیلقت  یارب  تسیباعل 

ناریگب قوقح دزم و  لقتسم  شبنج  ییاناوت  راکنا  اب  هک  تسا  یتلود » مزیلایسوس   » یژولوئدیا رهوج  یراد ، هیامرس یصوصخ  شخب 

هک تسا  یپوتا  اهنت  یتیریدمدوخ  رب  ینتبم  یهافر  ماظن  و  دشاب ، یتلود  دیاب  اترورض  یهافر  ماظن  شرگن  نیا  رد  .دوش  یم  صخشم 

! درادن یطبر  ینیمز » تایعقاو   » اب

‐ یم نخس  مسیلاربیلوئن »  » هن و  اه » مسیلاربیلوئن   » زا وکوف  هک  نآ  تسخن ، .تسه  زین  یرگید  عیدب  تاکن  نمضتم  وکوف  درکیور 

تسا هناگی  نایرج  کی  مسیلاربیلوئن  اما ، یوراه ، هاگدید  زا  .دزاس  یم  زیامتم  اکیرمآ  مسیلاربیلوئن  زا  ار  ناملآ  مسیلاربیلوئن  یو  .دیوگ 

نآ لاح  . [٢٨] درادن ناملآ  مسیلاربیلوئن  هب  یا  هراشا  نیرتکچوک  یتح  وا  .دوش  یم  ققحتم  روشک  نآ  ای  نیا  رد  نوگانوگ  لاکشا  هب  هک 

عون نیا  رب  یهاگآ  .تسا  نکممان  ناملآ  مسیلاربیلودرا  شقن  زا  تخانش  نودب  اپورا  یلوپ  هیداحتا  صخالاب  اپورا و  هیداحتا  شیادیپ  هک 

هیداحتا یرامعم  رد  هکلب  گنج ، زا  سپ  ناملآ  رد  اهنت  هن  یلوپ  تابث  و  فازگ ، مروت  هیلع  هزرابم  یاه  هشیر  مهف  هب  ار  ام  مسیلاربیلوئن 

رد ار  ود  نآ  زیامت  هطقن  و  دزرو ، یم  دیکات  مسیلاربیلوئن  کیسالک و  مسیلاربیل  تاکارتشا  رب  وکوف  هک  نآ  مود  .دناسر  یم  یرای  اپورا ،

اما دبای ، یمزاب  وگاکیش  بتکم  رد  هژیو  هب  ار  رصنع  نیا  وکوف  هچرگا  .دیوج  یم  یداصتقا  ریغ  یاه  هزوح  هب  رازاب  قطنم  شرتسگ 

رفوتسیرک .دهد  یمن  رارق  هنافاکشوم  یسررب  یواکاو و  دروم  نالک  داصتقا  هزوح  رد  صخالاب  ار  روبزم  بتکم  رگید  تایصوصخ 

هدننک فرصم  ’ حرط اب  ( Niklas Olsen  ) [٣٠](٢٠١٩  ) نسلوا سالکین  ٢٩](Christopher Payne] و  ( ) ٢٠١٢  ) نیاپ

مسیلاربیلوئن هرابرد  ار  وکوف  لشیم  مامتان  راک  مسیلاربیلوئن ، هفسلف  یانب  گنس  هباثم  هب  ( Sovereign Consumer ‘ ) مکاح

.دنتفرگ یپ  یئاکیرمآ 

ییاکیرمآ مسیلاربیلوئن  مکاح و  هدننک  فرصم 

رثاتم هک   [Frank Fetter)  (١٩٠۴)[٣١) رتف کنارف  یئاکیرمآ ، نادداصتقا  طسوت  راب  نیتسخن  مکاح ‘ هدننک  فرصم   ’ حالطصا

.[٣٢](١٩٩٣، یکسرپ فزوج  هب  دینک  هاگن  نآ ، لوحت  حالطصا و  نیا  هچخیرات  دروم  رد   ) دش هتفرگ  راک  هب  دوب  یشیرتا  بتکم  زا 

هک دوب  وا  مه  .دشاب  هدننک  فرصم  یاضاقت  یاضرا  هجوتم  دیاب  اتیاهن  یداصتقا  یاهدنور  هک  درک  یم  یوریپ  هدیقع  نیا  زا  یو 

یار قح  یاراد  ینپ  ره  نآ  رد  هک  تسا  یا  یسارکمد  » رازاب هک  ارچ  تفگ ، نخس  یسارکمد ‘  ’ اب رازاب ‘  ’ هباشت زا  راب  نیتسخن 

ناسنیدب ار  هشیدنا  نیمه  رتف ، کنارف  زا  ماهلا  اب  (، Stefan Schwarzkopf  ) [٣۴](٢٠١١  ) فوکزراوش نافتسا   [٣٣]« .تسا

، اجنیا رد  هفصنم .‘ تئیه   ’ مه و  یضاق ‘  ’ مه تسا ، هدنهد ‘ یار   ’ مه داینب  – رازاب داصتقا  کی  رد  هدننک  فرصم  هک  تسا  هدرک  ناونع 

.دوش یم  یقلت  یداصتقا  تیلاعف  هافر و  یئاهن  عجرم  ناونع  هب  هدننک  فرصم  باختنا  قح 
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هکلب  ، ناگدننکدیلوت درکلمع  رد  هن  ار  یمومع  هافر  هلدابم و  شزرا  یانبم  کیسالک ، داصتقا  اب  لباقت  رد  کیسالکوئن  بتکم  عقاو  هب 

‘ نیرفآراک  ’ هن کیسالکوئن  داصتقا  رد  یروحم  تیصخش  جیار ، هدیا  کی  فالخرب  .دنک  یم  وجتسج  ناگدننک  فرصم  یاضاقت  رد 
.تسا هدننک  فرصم  هکلب  ( Entrepreneur)

.تساجرباپ نانچمه  و  دروآربرس ، یناهج  گنج  ود  نایرجرد  لاربیلوئن  یسایس  میاداراپ  یدیلک  لماع  هباثم  هب  مکاح  هدننک  فرصم 
هک تسا  یلصا  صخاش  نآ  نیا  .تسا  هتفرگ  لکش  مکاح  هدننک  فرصم  تیصخش  لوح  اساسا  نردم  هعماج  هرابرد ی  لاربیلوئن  هاگدید 

نیا یلصا  شسرپ  دوش ، یم  طوبرم  تلود  هب  هک  اجنآ  ات  .تسا  رضاح  یئاکیرمآ  مسیلاربیلوئن  رد  مه  یناملآ و  مسیلاربیلوئن  رد  مه 

یداصتقا افرص  شسرپ  نیا  تسا ؟ مادک  وا  باختنا  قح  هدننک و  فرصم  یاضاقت  رب  ینتبم  داصتقا  کی  رد  تلود  هاگیاج  هک  تسا 

.تسا رادروخرب  زین  یسایس  دعب  کی  زا  هکلب  تسین 

ناگدننک فرصم ای  نارادیرخ  نآ  رد  هک  دوش  یم یدنب  تلصخ  ( Buyers’ Market  ) نارادیرخ رازاب  هباثم  هب  داینب  – رازاب داصتقا 

تیفیک دننک ، تاغیلبت  دننک ، تباقر  رگیدکی  اب  دیاب  تالوصحم  شورف  یارب  ناگدنشورف  .دنطلسم  ناگدننک  هضرع  ای  ناگدنشورف  رب 

فرصم رازاب ، مکاح  رورس و  .دنروآ  گنچ  هب  ار  رازاب  زا  یرتشیب  مهس  دنشاب  رداق  ات  دنهد  ءاقترا  ابترم  ار  دوخ  تالوصحم  عونتو 

رد ار  رما  نیا  فالخ  تسا .” مکاح  یرتشم  : “ تسا نیا  یئاکیرمآ   یراجت  یاه  هاگنب  راعش  .وا  مداخ  هدنشورف  تسا و  رادیرخ  ای  هدننک 

ای نارادیرخ  رب  ناگدننک  هضرع  ای  ناگدنشورف  نآ  رد  هک  یرازاب  .درک  هدهاشم  ناوت  یم  ( Sellers’ Market  ) ناگدنشورف رازاب 

Shortage  ) دوبمک داصتقا  ای  ( War economy  ) یگنج داصتقا  کی  رد  هژیوب  یرازاب  نینچ  .دنطلسم  ناگدننک  فرصم 

ات دنک  یسولپاچ  قلمت و  دوخ  زاین  دروم  لوصحم  هب  یبایتسد  یارب  دیاب  هدننک  فرصم  اجنیا  رد  .دبای  یم  جاور  ( economy

زا یا  هکبش  دتسیاب و  ینالوط  یاه  فص  رد  ات  تسا  هدننک  فرصم  هدرگ ی  رب  نیا  .دهد  هئارا  ار  شزاین  دروم  یالاک  وا  هب  هدنشورف 

، ددرگ عیزوت  دوش و  زبس  رازاب  رد  اجنآ  و  اجنیا   تسا  نکمم  هک  یئالاک  نیرخآ  هرابرد ی  ات  دریگ  تمدخ  هب  ار  ناگیاسمه  نایانشآ و 

.هدننک فرصم  تیمکاح  هن  تسا و  هدعاق  هدننک  هضرع  هباثم  هب  تلود  تیمکاح  یداصتقا ، نینچ  رد  .دنک  بسک  عالطا 

ناگدننک و هضرع  رازاب  (، Shortage Economy « ) دوبمک داصتقا   » هباثم هب  یوروش  عون  داصتقا  درس ، گنج  هرود ی  رد 

قح (، Free Economy « ) دازآ داصتقا   » رهظم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  داصتقا  سکعلاب ، .دش  یم  هتخانش  تلود  نآ  سأر  رد 

یکسوریم پیلیف  هک  یروط  نامه .دیدرگ  هئارا  رازاب  داصتقا  زا  یدیدج  فیرعت  انبم ، نیا  رب  .دوب  هدننک  فرصم  تیمکاح  باختنا و 

[Jamie Peck) (٢٠١٠)[٣۶  ) کپ یماج  زین  ٣۵](٢٠٠٩) (Dieter Plehewe] و  ویهلپ رتید  و  ( Philip Mirowski)

زا عافد  ناسنیدب  .تسا  هدش  فیرعت  رازاب  داصتقا  هدننک  نییعت  تلصخ  ناونع  هب  هدننک  فرصم  دازآ  باختنا  دنا ، هداد  حیضوت 

نیا درس ، گنج  یاضف  رد  .دوب  گنج  ود  نیب  هلصاف  رد  لاربیلوئن  یسایس  داصتقا  یانبم  مزینومک ، مسیزان و  لباقم  رد  دازآ ‘ داصتقا  ’

هب مسیلاربیلوئن  .تفرگ  یسایس  ایوق  دعب  هنارمآ ، یزیر  همانرب  تیرابج  لباقم  رد  هدننک  فرصم  باختنا  قح  یدازآ و  لوح  لباقت 

نمدیرفزور شرسمه  نمدیرف و  نوتلیم  دیکات  دروم  تاعفد  هب  هدننک  فرصم  باختنا  رب  ینتبم  نردم  هعماج  یسایس  داصتقا  ناونع 
ناوت یمن  نیداینب ، هتکن  نیا  نتفرگرظنرد  نودب  نمدیرف ١٩٨٠[٣٨] .) نمدیرف و  نمدیرف [٣٧]١٩۶٢ ؛ هب  دینک  هاگن   ) تسا هدوب 

.تفایرد لاربیلوئن  یداصتقا  تسایس  رد  ار  مروت ‘ اب  هلباقم   ’ هاگیاج

یباهو دادرهم  مسیلاربیلوئن - زت  مروت و  هب  یمالسا  یروهمج  یسایس  داصتقا  یتاذ  شیارگ    : دیناوخب رتشیب 

مسیلاربیلوئن یرکف  هاگتسد  رد  هدننک  فرصم  تیمکاح  موهفم  تیمها  صیخشت  اب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  ( Payne) (٢٠١٢  ) نیاپ

نسلوا سالکین  طسوت  نیاپ ، تاقیقحت  .تفرگ  یپ  هزوح  نیا  رد  ار  وکوف  لشیم  مامتان  راک  وگاکیش ، بتکم  یئاکیرمآ 

تاررقم عضو  رد  تلود  شقن  اب  طابترا  رد  ار  مکاح ‘ هدننک  فرصم   ’ عوضوم نسلوا  .دش  لابند  ( ٢٠١٧،[٣٩]٢٠١٩)

نیتسخن هورگ  عضاوم  کیکفت  نمض  یو  .تسا  هدرک  هعلاطم  حورشم  روطب  وگاکیش  نانادداصتقا  نایم  رد  ( Regulation)

Aaron روتکریاد نورآ  ، Jacob Viner رنیاو بوقعی  ، Frank Knight تیان کنارف  ریظن   ) وگاکیش نانادداصتقا 

هب یراصحنادض ، نیناوق  تاررقم و  عضو  باب  رد  ( Stigler رلگیتسا نمدیرف و  صخالاب   ) یدعب یاه  هورگ  زا  ( Director

تاررقم عضو  تهج  تلود  هلخادم  در  وا ، رواب  هب  .دراد  دیکات  بتکم  نیا  رخاتم  عضاوم  نیودت  رد  مکاح  هدننک  فرصم  موهفم  تیمها 

.دروآ باسح  هب  وگاکیش  بتکم  مسیلاربیلوئن  یانب  گنس  دیاب  ار  نآ  و  تسا ، هدش  هیجوت  موهفم  نیمه  هیاپرب  تاراصحنا  هیلع 
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هلصاف ی رد  هک  دهد  یم رارق  ( Citizen Consumer ‘ ) دنورهش هدننک  فرصم   ’ لباقم رد  ار  مکاح ‘ هدننک  فرصم   ’ موهفم یو 

ناگدننک فرصم  قوقح  زا  تیامح  رب  رظان  ریخا  موهفم  .دش  باب  ( New Deal  ) لیدوین نارادفرط  بناج  زا  یناهج  گنج  ود  نیب 

هنالداع و یراذگ  تمیق  الاک ، ینمیا  نیمضت  .دنشاب  یم  تامدخ  اهالاک و  ناگدننک  هضرع  هک  تسا  مظعم  یاهتکرش  ربارب  رد  درفنم 

اب قباطم  هک  دوب  یئاکیرمآ  یسارکمد  هرابرد  ینیون  هاگدید  نمضتم  دنورهش ‘ هدننک  فرصم   ’ یارب هدننک  هارمگ  تاغیلبت  زا  تعنامم 

هک لاردف  حطس  رد  یتروشم  یاه  تئیه  عاونا  رد  دیاب  اتیاهن  هک  دندش  یم  جیسب  ییاه  شبنج  اه و  ینواعت رد  دیاب  ناگدننک  فرصم  نآ 

یماح تلود  دوش و  یم  یقلت  ریذپ  بیسآ  درفنم  هدننک  فرصم شرگن  نیا  رد  .دندش  ماغدا م ی دندوب ، هافر  تلود  تیامح  دروم 

Packard)  ) دراکاپ یئاکیرمآراگن ، همانزور  .دنک  نیمضت  ار  دنورهش  هدننک  فرصم  قوقح  تاررقم ، عضو  اب  دیاب  یم  تسیلانرتاپ 

ظاحلب ارگدرف و  ارگ و  فرصم  گنهرف  دقن  اب    [۴١](١٩۵٨  ) تیاربلاگ تینیک  ناج  ارگداهن  نادداصتقا  و  ، [(١٩۵٧)[۴٠

دیکات نمض  و  دنتخادرپ ، ناگدننک  فرصم  شنیزگ  باختنا و  هب  نداد  لکش  رد  تاغیلبت  یئرمان  یئرم و  ریثات  هب  رابنایز ، یعامتجا 

، شرگن نیا  فالخرب  .دنتفگ  نخس  عماج  هدرتسگ و  یراذگ  تاررقم  عیزوتزاب و  هب  زاین  زا  هدننک ، فرصم  زا  یتلود  تیامح  موزل  رب 

یاشفا اب  هژیو  هب  هاگن  نیا  .دشک  یم  نالطب  طخ  تلود  هلخادم  هب  وا  زاین  هدننک و  فرصم  تراغص  رب  مکاح  هدننک  فرصم  موهفم 

عضو تهج  یرگ  یبال لامعا  هب  رداق  هک  گرزب ، یاه  هاگنب  عفانم  زا  تیامح  رد  یتلود  تاررقم  عضو  اب  طبترم  هدرتسگ  یاهداسف 

زا تیامح  رد  تلود  شقن  و  هتفای ‘ نامزاس  ’ یراد هیامرس  رب  ( ١٩٣٣–١٩٣٨  ) لیدوین همانرب  رگا  .دش  تیوقت  دنتسه ، یتاررقم  نینچ 

رد یتلود  هاگتسد  اب  اهنآ  گنتاگنت  دنویپ  و  گرزب ، یاه  هاگنب یرگ و  یبال هیلع  هدنیازف  تاضارتعا  تشاد ، دیکات  درفنم  هدننک  فرصم  

عماجم اه و  شبنج  لالقتسا   ، لیدوین تاغیلبت  فالخرب  نونکا  .درک  هتسجرب  ار  مکاح  هدننک  فرصم  هرهچ  یدالیم ، تصش  ههد 

.دش یم  دادملق  ناگدننک  فرصم  تیمکاح  نماض  ناونع  هب  تلود  زا  هدننک  فرصم 

رایسب فیط  شبنج  نیا  رد  ناگدننک  تکرش  .دریگ  یم  اپ  ( Deregulation  ) یئادز تاررقم شبنج  یدالیم  داتفه  ههدرد ی 

یرکف یاه  هدکشیدنا  اه ، تکرش  نابحاص  زا  یئاه  هورگ  رب  دندوب  لمتشم  یوس  کی  زا  هک  دنداد  یم  لیکشت  ار  یداضتم  نوگانوگ و 

نوچمه یرادمان  نیققحم  وگاکیش و  هاگشناد  نوچمه  کیمداکآ  یملع و  یاهداهن  و  راک ، هظفاحم  نارادمتسایس  دازآ ، رازاب  هب  هتسباو 

هک دندرک  یم اعدا  تسخن  هتسد  اب  زاوآ  مه  هک  دیدج ، پچ  نارکفنشور  ناگدننک و  فرصم  نیعفادم   » رگید یوس  زا  .رلگیتسا 

یداصتقا یئآراک  و  درک ، لرتنک  دودحم و  ار  اهتکرش  هنایوجدوس  تردق  تشاذگ ، رانک  دیاب  ار  اراکریغ  رگبوکرس و  لاردف  یاهداهن 

پچ ییادص  مه نیا  و  پچ ، نایم  رد  شور  رییغت  نیا   [۴٢]« .داد شیازفا  هدننک  فرصم  یزاساهر  رازاب و  زا  تاررقم  ندیچرب  اب  ار 

هب  [۴٣](٢٠١١  ) زرجار شهوژپ  رد  دنمتردق ، یاه  هورگ  ذوفن  لامعا  زا  یشان  یتلود  تاررقم  داسف  هب  ضارتعا  رد  تسار  و 

ههد ی رخاوا  رد  هک  دوب  پچ  تسار و  داضتم  یلکب  تانایرج  یئوس  مه یزاوآ و  مه  نیا  یبای  تردق  اب  اهنت  .تسا  هدش  حیرشت  لیصفت 

رصم ف‐  ’ هرهچ ی لوفا  اب  .دش  حرطم  یمومع  راکفا  حطس  رد  وگاکیش  هاگشناد  مسیلاربیلوئن  یدالیم ، داتشه  ههد ی  لیاوا  داتفه و 

نم ایآ  : » دیسرپ یم  دوخ  زا  هک  تفای  رابتعا  هدنهد » یار هدنهد / تایلام  دنورهش / هدننک / فرصم  زا  یا  همغلم  ‘، » دنورهش هدننک 

ص٣٩٧)[۴۴]  . ، ٢٠٠٣ نهوک ، ( »؟ منک یم  تفایرد  ار  ملوپ  شزرا 

نینچ نتم  رد  دوب و  هداد  رارق  هجوت  دروم  تلود  دقن  رد  ار  لاربیل  یبالقنا و  نایرج  یئوس  مه نیا  رتشیپ  وکوف  یارگ  هعماج  درکیور 

دراد هتکن  نیمه  رب  تلالد  زین  اکیرمآ  مسیلاربیلوئن  نوماریپ  نسلوا  نیاپ و  تاعلاطم  .دوب  هتخادرپ  ناملآ  مسیلاربیلوئن  یسررب  هب  یدقن 

هک دید  یمومع  شبنج  کی  نتم  رد  ار  نآ  دیاب  هکلب  دوش ؛ یمن دودحم  اهلاربیلوئن  هب  هجو  چیه  هب  داصتقا  رد  تلود  هلخادم  دقن  هک 

.دوش یم  فیرعت  نوگانوگ  یعامتجا  یاه  شبنج  پچ و  تانایرج  بناج  زا  تلود  ندیشک  شلاچ  هب  اب  صخالاب 

رب ینتبم  هیامرس  تشابنا  میژر  هباثم  هب  مسیدروف  نیوکت  نودب  ناوت  یمن  ار  اکیرمآ  رد  ناگدننک  فرصم  عیسو  شبنج  یریگ  لکش 

راتفر زا  یرگید  هجو  میسرت  هب  ار  نسلوا  هک  تسرما  نیمه  .درک  کرد  گنج  زا  سپ  یاه  لاس  رد  یا  هدوت  فرصم  دیلوت و 

‐ یم زاب ار  هدننک  فرصم  زا  یرگید  هرهچ  نیا  (. Purchaser Consumer  ) رادیرخ هدننک  فرصم  دراد : یماو هدننک  فرصم 

رد فرصم  ای  ( Effective Demand  ) رثوم فرصم  .دنک  یم یگدنیامن  ار  لک  رثوم  یاضاقت  ارگزنیک  داصتقا  رد  هک  دنابات 

ار ناراذگ  هیامرس  تلود و  یلام  عبانم  یلم ، رازاب  شرتسگ  اب  هک  دوش  یم بوسحم  مسیدروف  داصتقا  رد  یلماع  نآ  یا ، هدوت سایقم 

 ‐ یم راکشآ  هدنهد  یار  ناونع  هب  ار  یو  یسایس  رادتقا  هن  دیرخ و  تردق   ، [۴۵] هدننک فرصم  موس  هرهچ ی  نیا  .دنک  یم نیمات 

.دزاس
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ناگدننک فرصم  شبنج  یریگ  لکش  مسیدروف ، نارحب  لاس ١٩٧٣ و  رد  ( Stagflation  ) ناماوت مروت  دوکر و  هرود ی  زاغآ  اب 

هچرگا نسلوا ، تاعلاطم  .دوب  راد  هیامرس  هقبط  ینومژه  یداصتقا  یانبم  رد  میظع  یا  هزرل  نیمز  ساکعنا  یسایس ، ماظن  هیلع 

هزوح رد  نآ  یازابام  زا  اما  دنک ، یم نشور  یبوخ  هب  یئاکیرمآ  مسیلاربیلون  بوچراچ  رد  ار  ناگدننک  فرصم  تیمکاح  موهفم  تیمها 

نایارگزنیک رب  نایارگ  یلوپ  کیژولوئدیا  قوفت  باتزاب  هک  یراکیب  اب  هزرابم  یاج  هب  مروت  اب  هلباقم  تیحجرا  رب  ینبم  نالک  داصتقا 
. دنک یم  تلفغ  دوب ،

اکیرمآ رد  یئارگ  یلوپ  قفوتو  ( ١٩٧٩–١٩٨٢  ) مروت شهاک  ات  لماک  لاغتشا  زا  ( ٣

جورخ اه و  تخادرپ  هنزاوم  زا  ینارگن  نزاوتم و  هجدوب  رب  شدیکات  اب  رواهنوزیآ  یداصتقا  یراک  هظفاحم  یدالیم ، هاجنپ  ههد  رد 

اب تباقر  رد  یدنک  فا  ناج  هک  دوب  لاس ١٩۶٠  یروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  .تشاذگن  یقاب  یئارگزنیک  یارب  یئاج  الط ،

دناوت یم لماک  لاغتشا  ایآ  هک  دوب  نیا  هرجاشم  دروم  یلصا  عوضوم  .درک  یتاباختنارازراک  دراو  ار  نالک  داصتقا  یاهتسایس  نوسکین ،

هک دوب  دصرد  دودح ۴ رد  یراکیب  لماک ، لاغتشا  زا  روظنم  .دش  دهاوخ  مروت  بجوم  رما  نیا  هک  نآ  ای  دوش  لدبم  یلم  فده  کی  هب 

هب رتشیب  هک   [۴۶](١٩۶٠  ) ولوس تربار  نوسلئوماس و  لپ  ملق  هب  یا  هلاقم  رد  .تشاد  جاور  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  یاه  لاس  رد 

رد هک  دندرک  یم  حرطم  ار  شسرپ  نیا  دوخ ، رصع  هتسجرب  نادداصتقا  ود  نیا  تشاد ، تهابش  یتاباختنا  تباقر  یارب  یدنک  هینایب 

مروت ای  لماک  لاغتشا  هناگود ی  نیا  .دش  دهاوخ  ردقچ  مروت  خرن  لماک ، لاغتشا  فده  نیمات  روظنم  هب  رثوم  یاضاقت  تیریدم  تروص 

هاگن صوصخ  نیا  رد   ) دنک یم رارقرب  یراکیب  مروت و  نیب  سوکعم  یا  هطبار  هک  تفرگ  یم ماهلا  ( Phillips  ) سپیلیف ینحنم  زا 

مروت شیازفا  هنیزه  دیاب  یراکیب  شهاک  لماک و  لاغتشا  هب  یبایتسد  یارب  هک  ینعم  نیدب   [۴٧] (. ٢٠٢٠ یالوج  ١۴ یباهو ، هب  دینک 

لاس هب  یدنلیزوین  نادداصتقا  سپیلیف ، هلاقم  .دیشک  شود  هب  ار  یراکیب  شیازفا  راب  دیاب  مروت ، لیلقت  یارب  سکعلاب  و  دش ؛ لمحتم  ار 

یاه لاس یط  یراکیب  نازیم  یلوپ و  یاهدزمتسد  دشر  خرن  صوصخ  رد  ناتسلگنا  داصتقا  یرامآ  یاه  هداد  هیاپ ی  رب   [۴٨]١٩۵٨

رد ار  مروت  رادقم  دننک و  میسرت  اکیرمآ  داصتقا  دروم  رد  ار  ینحنم  نیا  دندیشوک  ولوس  نوسلئوماس و  .دوب  راوتسا  ١٩۵٧  – ١٨۶١

زا یشان  مروت  ( ١: دنداد رارق  رظندم  ار  لماوع  هتشر  ود  نانآ  مروت ، اشنم  یسررب  رد  .دننک  هبساحم  لماک  لاغتشا  ققحت  تروص 

(. Demand-pull  ) یفرصم یاهالاک  یارب  اضاقت  رادقم  شیازفا  زا  یشان  مروت  ( ٢ ؛) Cost-push  ) دیلوت یاه  هنیزه  شیازفا 

میقتسم و یاهدزمتسد  هنیئآ  ره  هک  دش  نومنهر  هجیتن  نیا  هب  دیلوت  یاه  هنیزه  شیازفا  زا  یشان  مروت  نتشاد  ظوحلم  اب  نانآ  تابساحم 

یدصرد یراکیب ٣  خرن  کی  هب  یبایتسد   اب  ناوت  یم  دوش ، لرتنک  ( Income Policy  ) یدمآرد تسایس  کی  قیرط  زا  اه  تمیق 

هب لسوت  اب  هک  دندرک  توعد  گرزب ‘ شیامزآ   ’ کی هب  ار  نارادمتسایس  نانآ  ورنیا ، زا  .دروآ  لمع  هب  یریگولج  زین  مروت  شیازفا  زا 

« یعامتجا تاعزانم  یتاقبط و  گنج   » زا هک  دننکفا  یپ  یا  هزات  یوگلا  لماک ، لاغتشا  تسایس  بیقعت  اهدمآرد و  لرتنک  تسایس 

.[۴٩] دروآ لمع  هب  یریگولج 

هب اهدزمتسد  لرتنک  رب  صخالاب  درک و  نییعت  یراکیب  دصرد  خرن ۴  یانبم  رب  ار  لماک  لاغتشا  فده  لاس ١٩۶٢ ، رد  هتبلا  یدنک 

 ‐ یم ار  یدنک  هنیباک  ص٢٢٨)[۵٠] . ، Hetzel، لزته ٢٠١٣  ) درشف اپ  دیلوت  هنیزه  شیازفا  زا  یشان  مروت  زا  تعنامم  روظنم 

.دوب مکاح  اکیرمآ  یراذگ  تسایس یرکفنشور و  یاضف  رب  یاهلاس ١٩٧٠  رخاوا  ات  هک  تشادنپ  یزنیک  تسایس  هبلغ  زاغآرس  ناوت 

ود نیب  هدرتسگ  یراکیب  میظع و  دوکر  زا  سپ  هک  تفرگ  یم  تأشن  یبرجت   تیعقاو  نیا  زا  مود  یناهج  گنج  بقاعتم  یزنیک  قفاوت 

هک دندرک  یم جاتنتسا  نینچ  هدهاشم  نیا  زا  نانادداصتقا  .دوب  هدیماجنا  یراکیب  خرن  شحاف  تفا  هب  یزنیک  یاهتسایس  تسبراک  گنج ،

، یعافد هزوح  رد  صخالاب  یتلود  میظع  جراخم  ددم  هب  دیاب  ناصقن  نیا  و  تسا ، بویعم  لماک  لاغتشا  نیمضت  یارب  تمیق  مزیناکم 

انامه نآ  هرمث ی  .دش  حلص  نارود  رد  یگنج  داصتقا  موادت  مّوقم  لماع  ارگزنیک  یئارگ ) یماظن  ) مسیراتیلیم ناسنیدب  .دوش  ناربج 

.تس یماظن یتعنص - عمتجم 

عمجم هب  باطخ  لاس ١٩۶٨  هب  یکی  یلصا  هلاقم  ود  رد  (، Monetarist تسیراتنوم  ) ارگ یلوپ  داصتقا  رادمدرس  نمدیرف ، نوتلیم 

نم .درب  لاؤس  ریز  ار  ارگزنیک  قفاوت  نیا   ، [۵٢]١٩٧۶ لاس رد  لبون  هزیاج  تفایرد  تبسانم  هب  یرگید  [۵١] و  اکیرمآ نانادداصتقا 

ار هتکن  نیا  مناد  یم مزال  طقف  اجنیا  رد  . [۵٣](٢٠٢٠ یالوج ١۴، یباهو  ) ما هتفگ  نخس  هلاقم  ود  نیا  یلصا  سوئر  هرابرد ی  رتشیپ 

هک انعم  نیا  هب  .دوب  هدرک  ینیب  شیپ  یتسرد  هب  ار  سپیلیف  ینحنم  تسسگ  لاس ١٩۶٨ ، ینارنخس  نامه  رد  نمدیرف  هک  موش  روآدای 

رد « ) کیسالک ای  یعیبط  یراکیب   » نازیم هب  یراکیب  خرن  هک  یماگنه  زا  ار  رتشیب  مروت  هطساو ی  هب  یراکیب  خرن  شهاک  ناکما 
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شیازفا لوئسم  تدمزارد  رد  ار  ارگزنیک  یاه  تسایس  نمدیرف  انبم ، نیا  رب  .تشادنپ  یم  نکممان  دبای ، لیلقت  دصرد ) هدودحم ۴ نامه 

مروت یراکیب و  نامزمه  شیازفا  ینعی  ( Stagflation  ) ناماوت مروتو  دوکر  روهظ  .درک  یفرعم  نامزمه  یراکیب  زورب  مروت و 

.دیشخب رابتعا  لاس ١٩۶٨  رد  نمدیرف  ینیب  شیپ  هب  لاس ١٩٧٣  رد 

ناوت یم ( Consumer Price Index- CPI  ) یفرصم یاهالاک  دبس  تمیق  صخاش  دشر  هباثم  هب  مروت  فیرعت  نتشاد  ظوحلم  اب 

نیا رد ١٩٧٠ ، .درک  دشر  لاس  هب  لاس  لاس ١٩۶٠ ، رد  دص  رد  کی  مقر  زا  مظنمان  تروص  هب  دعب  هب  زا ١٩۶٠  مروت  خرن  هک  تفگ 

لزته تربار   ) تفای شیازفا  دصرد  هب ١٣٫۵ لاس ١٩٨٠  رد  ماجنارس  دصرد و  هب ١١  لاس ١٩٧۴  رد  و  دصرد ، هب ۵٫٧  مقر 

هب ار  یمروت  دوکر  لضعم  هدنیازف ، یراکیب  خرن  دصرد و  ١١ مروت اب  لاس ١٩٧۴  ص٢٢٣)[۵۴] . ، Robert Hetzel، ٢٠١٣

کوش نیلوا  رثا  رد  ار  ( Cost-push Inflation  ) اه هنیزه  شیازفا  زا  یشان  مروت  ادتبا  رد  نایارگزنیک  .تخاس  حرطم  ینشور 

تسایس یسررب  اما  .دندش  هدیدپ  نیا  روهظ  رد  ارگزنیک  یاه  تسایس  ریثأترکنم  و  دندرک ؛ دادملق  لکشم  نیا  لوئسم  یتفن ١٩٧٣ 

اهتمیق و لرتنک  مالعا  اب  یوسکی  زا  هک  تسایس  نیا  .دناسر  یم تابثا  هب  ار  رما  نیا  فالخ  توا ١٩٧١ ، رد  نوسکین  یداصتقا 

‘ گرزب شیامزآ  ، ’ انعم کی  هب  .دوب  ارگزنیک  یطاسبنا  یلوپ  تسایس  یارجا  زاس  هنیمز  دش ، یم صخشم  دیوید  پمک  رد  اهدزمتسد 

اب اهنت  . [۵۵]« دوب یمروت  دوکر  شا  هجیتن  ، » نایارگ یلوپ  رظن  زا  هک  یشیامزآ  .دمآرد  ارجا  هب  لاس ١٩٧١  رد  ولوس  نوسلئوماس و 

تمیق هب  یتح  مروت  شهاک  هلئسم  هک  دوب  دعب ، هب  توا ١٩٧٩  زا  ارگ ، یلوپ  تسایس  نتفرگ  شیپ  رد  ارگزنیک و  تسایس  نداهن  رانک 

.تفرگ رارق  اکیرمآ  نارادمتسایس  روتسد  رد  یراکیب  خرن  تفگنه  شیازفا 

(Federal Reserve  ) ورزر لاردف  تسایر  یو  هک  یماگنه  .دش  دیدج  تسایس  نیا  رادناکس  ( Paul Volcker  ) رکلوو لپ 

حلص نارود  رد  مروت  خرن  نیرتالاب  نیا  .دوب  دصرد  هنایلاس ١١  مروت  خرن  تفرگ ، هدهع  هب  توا ١٩٧٩  رد  ار  یزکرم ) کناب 

، تقو روهمج  سیئر  هک  نآ  زا  سپ  هام  دنچ  ینعی  ربتکا ١٩٧٩  خیرات  زا  ( Disinflation  ) مروت خرن  شهاک  .دش  یم  بوسحم 

(، » Allan Meltzer  ) رزتلم نلا  هتفگ  هب  انب  .دش  عورش  تشامگ ، یزکرم  کناب  تسایر  تمس  هب  ار  رکلوو  لپ  رتراک ، یمیج 

ص٢٨٣)[۵۶]. ، ٢٠١٣ رزتلم ، « ) .دوب اکیرمآ  یداصتقا  خیرات  رد  درف  هب  رصحنم  هثداح  کی  ات ١٩٨٢  زا ١٩٧٩  مروت  شهاک 

یمروت شهاک  هک  نآ  لاح  .دوب  هدومن  خر  گنج  هرود  یاه  مروت  یپ  رد  مروت ) خرن  لیلقت  ینعی   ) اه مروت  شهاک  یمامت  اریز  ارچ ؟

.دوبن طبترم  گنج  نآ  نایاپ  هب  هجو  چیه  هب  و  تسویپ ، عوقو  هب  مانتیو  گنج  همتاخ  زا  سپ  ههد  کی  دش ، زاغآ  ١٩٧٩ ربتکا رد  هک 

شریذپ تمیق  هب  یتح  یمروت ، دض  تسایس  یریگیپ  رد  رکلوو  لپ  ریذپان  هشدخ  میمصت  دوب ، مروت  شهاک  نیا  یلصا  ببس  هچ  نآ 

نامه .تشادن  هقباس  ماگنه  نآ  ات  زا ١٩۶٠  ینعی  ارگزنیک  تسایس  قوفت  نارود  مامت  رد  رما  نیا  .دوب  یراکیب  خرن  دیدش  شیازفا 

یمیج اب  یو  هک  یماگنه  .دوب  ارگ » لمع یارگ  یلوپ  » کی وا  تسا ، هتفگ  نخس  یداصتقا ش  هاگدید  هرابرد ی  دوخ  رکلوو  هک  یروط 

اب رتراک  و  دنک ، مادقا  مروت  راهم  تهج  رد  شا  نیشیپ  ناراطق  مه زا  رتدیدش  بتارم  هب  دراد  دصق  هک  تفگ  وا  هب  درک ، تاقالم  رتراک 

شیازفا بجوم  دناوت  یم مروت  لرتنک  رب  هبناجکی  دیکات  هنیزه  هک  دنتسناد  یمن  رتراک ، هن  رکلوو و  هن  نامز ، نآ  رد  .درک  تقفاوم  وا 

روهمج سیئر  کی  ارچ  هک  نیا  .دهد  شیازفا  دصرد  هب ١٠٫٨  ار  یراکیب  خرن  و  دوش ، یزکرم  کناب  هیاپ ی  هرهب  خرن  یدصرد   ٢٠

یداصتقا نیخروم  شسرپ  لحم  زونه  درک ، عافد  تیعطاق  اب  مروت  شهاک  صوصخ  رد  یزکرم  کناب  سیئر  داهنشیپ  زا  تارکمد 

.دوش یم  هراشا  لیلد  ود  هب  ابلاغ  اما  .تس 

نیا .دش  یم بوسحم  یلخاد  یلصا  لکشم  هباثم  هب  مروت  عوضوم  هک  دوب  نآ  دیؤم  عطقم  نآ  رد  یمومع  یارآ  شجنس  هک  نآ  تسخن 

راکفا هجوت  زکرم  هب  مروت  عوضوم  لاس ١٩٧٩ ، رد  هک  نآ  لاح  دوبن ، هزادنا  نآ  ات  نیشیپ  یاه  لاس  رد  مروت  دشر  هرود  رد  تیساسح 

یروهمج تسایر  ماقم  هب  ددجم  یبایتسد  روظنم  هب  یتاباختنا  رازراک  کرادت  رد  رتراک  .دوب  هتفای  ءاقترا  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  یمومع 

.دش لیدبت  یو  یصخش  هغدغد  هب  یمومع  راکفا  تیساسح  ورنیا  زا  و  دوب ،

، یزکرم کناب  سیئر  و  ( Blumenthal  ) لاتنمولب یراد  هنازخ  سیئر  نوچمه  شا  نیشیپ  نیرواشم  یاهدومنهر  زا  یو  هک  نآ  مود 

دعاقتم ار  رتراک  ربتکارد ١٩٧٨ ، رالد  هلدابم  خرن  نارحب  لمتحی  .دوب  هدربن  مروت  شهاک  صوصخ  رد  یا  هرهب ( Miller  ) رلیم

هب ناملآ  کرام  ربارب  رد  رالد  هلدابم  خرن  لیلقت  .تس  یگنیدقن  فازگ  دشر  هجیتن  هلدابم ، خرن  شهاک  هدنیازف و  مروت  هک  دوب  هدرک 

ادص هب  ار  یدج  رطخ  گنز  ربتکا ١٩٧٨ ، هم و  هام  هلصاف  رد  نپاژ  نی  لباقم  رد  نآ  یدصرد  لیلقت ٢٣  دصرد و  نازیم ١۴ 
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ار رالد  شزرا  ات  تسا  ممصم  هدحتم  تالایا  هک  درک  دعاقتم  ار  رازاب  نیلماع  یضابقنا ، یلوپ  تسایس  یریگراک  هب  . [۵٧] دوب هدروآرد 

تسا یفادها  ققحت  هب  رداق  ارگ ) یلوپ  سکدترا  تسایس  ینعی   ) یضابقنا یلوپ  تسایس  هک  تفای  نیقی  رتراک  ساسا ، نیا  رب  .دنک  تیوقت 

.دندوبن نآ  ماجنا  هب  رداق  نآ ، زا  شیپ  تامادقا  هک 

‐ یم مالعا  یعافد  جراخم  دایدزا  و  یداصتقا ، ددجم  دشر  تایلام ، شهاک  رانک  رد  ار  مروت  شهاک  زین  ناگیر  دلانور  یتاباختنا  همانرب 

هورگ دنچ  هب  عوضوم  نیا  رس  رب  وا  یرادا  هاگتسد  هک  یلاحرد  درک ؛ یرادبناج  رکلوو  یمروت  دض  تسایس  زا  هناعطاق  یو  .درک 

ناربهر زا  یکی  .دش  یم  غلاب  دصرد  هب ١٠٫٨  هک  دوب  یراکیب  یالاب  خرن  یگتسد ، دنچ  نیا  تلع  .دوب  هدش  هیزجت  رگیدکی  فلاخم 

تردابم یمروت  دض  تسایس  زا  دیدش  داقتنا  هب  هک  دوب  ( James Tobin  ) نیبوت زمیج  ماگنه ، نآ  رد  ارگزنیک  نانادداصتقا  یلصا 

الاب و یراکیب  سران ، تقوم و  یاهدوبهب  دوکر ، نمضتم  و  تسا ، هنیزه  رپ  ینالوط و  یمروت ] دض  هزرابم   ] دنور نیا  : » دیزرو

.[۵٨]( تسا هدش  هدوزفا  نم  بناج  زا  هشورک  نورد  بلاطم  ص٢٩٧ . ، ١٩٨٣ نیبوت ، « ) .هدنیازف

نیمخت اما  .دوب  یراکیب  هدنیازف  الاب و  خرن  یمروت ، دض  تسایس  نیا  هنیزه ی  یتسرد  هب  هک  ارچ  دوب ، حیحص  اشخب  نیبوت  ینیب  شیپ 

ینعی ربتکا ١٩٨٠ ، زا  سپ  لاس  ود  اهنت  .دوب  حیحصان  زیمآ و  هغلابم  مروت ، شهاک  تهج  هلاس  هد  هرود  کی  موزل  هرابرد  یو  ینامز 

ود زا   ١٩٧٩-١٩٨٢ هلصاف رد  مروت  شهاک  یارب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  یزکرم  کناب  تامادقا  .دش  راهم  مروت  خرن  ربتکا ١٩٨٢  رد 

.تشادن هقباس  گنج  زا  سپ  هرود  تامادقا  زا  کیچیه  رد  هک  دوب  رادروخرب  یگژیو 

یراکیب خرن  مروت و  هک  دوب  هدیقع  نیا  رب  رکلوو  .دوب  یراکیب  اب  هزرابم  هن  مروت و  اب  هلباقم  هجوتم  یلصا  زکرمت  هک  نآ  تسخن 

تسردان الماک  ههد ٨٠  یارب  صوصخ  نیا  رد  یو  ینیب  شیپ  .تشادنپ  یم  دودرم  ار  سپیلیف  ینحنم  وا  .تفای  دنهاوخ  شهاک  نامزمه 

.لزان یراکیب  یاه  خرن  کدنا و  مروت  کچوک ، یاهدوکر  اب  دوب  یرادیاپ  اتبسن  دشر  دهاش  داصتقا  ههد ٨٠ ، طساوا  زا  هک  ارچ  دوبن ؛

خرن شیازفا  اب  هک  نآ  مغریلع  تسشن ؛ تسد  دوخ  یمروت  دض  یاهتسایس  زا  رکلوو  نارود ١٩٧٩–١٩٨٢ ، مامت  رد  هک  نآ  مود 

هدعاق دوب : دحاو  ( Rule  ) هدعاق کی  هب  یدنبیاپ  رهظم  رکلوو  نایارگ ، یلوپ  هاگدید  زا  .دش  لمحتم  ار  یددعتم  یاهراشف  یراکیب ،

زا کناب  نیا  یئوگ  هک  درب  شیپ  ار  یزکرم  کناب  تسایس  یوحن  هب  لمع  رد  رکلوو  رظنم ، نیا  زا  مروت . اب  هلباقم  یلوپ و  تابث  ی 
رایتخا و ورزر ، لاردف  هک  میناد  یم  .تسا  مروت  اب  هلباقم  انامه  نآ  و  تسا ، دنبیاپ  تسایس  کی  هب  اهنت  اهنت و  تسا ، لقتسم  تلود 

، تسا هدرکن  بلس  دوخ  زا  ار  یمروت  دض  تسایس  کی  یاج  هب  یراکیب  دض  تسایس  کی  ذاختا  یارب  مزال  ( Discretion  ) رادتقا
مروت ققحت  هک  دهد  یم رطاخ  نانیمطا  رازاب  نیلماع  هب  یلوپ ، تابث  هب  دهعتم  راک و  هظفاحم  سیئر  کی  ندیزگرب  اب  لمع  رد  اما 

هک دش  تیمها  زئاح  نامز  نآ  زا  هژیو  هب  یلوپ ، تابث  هرابرد  رازاب  دامتعا  بلج  نم ، نامگ  هب  .تس  یزکرم  کناب  تیولوا  لزان ،

لاس زا  دوب  ( Bretton Woods  ) زدوو نوترب  یلوپ  ماظن  یانبم  هک  الط ) سنوا  ره  یارب  رالد  ٣۵  ) الط هب  رالد  ریعست  تردق 

‐ یم یلوپ  تابث  هب  یزکرم  کناب  دهعت  الط ، زا  رالد  دنویپ  تسسگ  اب  .دش  هداهن  رانک  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  بناج  زا  ًامسر   ١٩٧١

.دشاب یللملا  نیب  تخادرپ  هلیسو  ناونع  هب  رالد  شزرا  یارب  یدنمورین  تنامض  تسناوت 

الاب یراکیب  تمیق  هب  یتح   ) مروت راهم  هب  یدنبیاپ  تروص  نآ  رد  مینادب ، مسیلاربیلوئن  یلصا  یاه  صخاش  زا  یکی  ار  یئارگ  یلوپ رگا 

هک نیا  رد  .دش  هتخانش  یلاربیلوئن  تسایس  ناونعب  نتگنشاو ، عامجا  رد  اهدعب  هک  مینادب  یتسایس  نآ  نیزاغآ  هطقن  دیاب  ار  دوکر ) و 

یتمیق هچ  هب  تیقفوم  نیا  هک  تسا  نیا  یلصا  شسرپ  اما  .تشاد  ناوت  یمن یدیدرت  دوب ، قفوم  الاب  مروت  خرن  اب  هلباقم  رد  مسیلاربیلوئن 

؟ دمآ تسدب 

مروت یسایس  داصتقا  -۴

اجنیا رد  .درک  فیرعت  ( Consumer Price Index-PCI  ) یفرصم یاهالاک  زا  ینیعم  دبس  تمیق  شیازفا  اب  ناوت  یم ار  مروت 

دنا لمتشم اهالاک  نیا  .تسا  دیلوت  لماوع  ای  هطساو  یفرصم   یاهالاک  هن  ییاهن و  یفرصم  یاهالاک  یفرصم ، یاهالاک  زا  روظنم 

یفرصم دبس  .هریغ  نکسم و  هیارک  یگنهرف ، یحیرفت و  لقنو ، لمح یتشادهب ، یندیشوپ ، یندیشون ، یکاروخ ، داوم  اه و  هدروارفرب 

، ناملآ رد  جنرب ؛ نیچ ، رد  لاثم ، ناونع  هب  .دوش  یم نییعت  روشک  نآ  یگنهرف  یقالخا و  - یخیرات لماوع  هیاپ  رب  روشک  ره  رد 

هب یفرصم  دبس  رد  ار  یرت  الاب بیرض  دوش و  یم بوسحم  هتساشن  نیمأت  أشنم  یتگاپسا  ایلاتیا ، رد  نان و  هسنارف  رد  ینیمز ؛ بیس

ناملسم تیعمج  تیرثکا  اب  یاهروشک  زا  یرایسب  رد  و  وجبآ ؛ ناملآرد ، بارش ؛ هسنارف  رد  لاونم ، نیمه  هب  .دنهد  یم صاصتخا  دوخ 
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نتفر الاب  یفرصم ، تالوصحم  دبس  رد  هوالع ، هب  .دوش  یم بوسحم  یلصا  هباشون  یلکلا  ریغ  تابورشم  زا  یرگید  عاونا  ای  بآ  ًابلاغ 

نیداینب رصانع  زا  یکی  نکسم  یاهب  هراجا هک  نآ  الاح  دوش  یمن هدناجنگ  راداهب  قاروا  ماهس و  شزرا  ای  نکسم  شورف  دیرخ و  تمیق 

.تسا روبزم  دبس 

Mega) اه مروت  نالک  و  ( Hyper Inflation  ) فازگ یاه  مروت سکعلاب  .دنا  یسایس  تیمها  دقاف  ًامومع  طسوتم  لزان و  یاه  مروت

دنتسه هطساو  یب یسایس  ریثأت  یاراد  ًامومع  و  دنردان ، رایسب  دصرد  زا ١٠٠  شیب  هنایلاس  یاه  مروت یلک  روط  هب  و  (، Inflation

، یلخاد یاه  گنج لوصحم  ًابلاغ  زین  دوخ  اه  مروت زا  هنوگ  نیا .مهم  یداهن  تارییغت  ای  اه و  تموکح اه ، هنیباک نتفر  رانک  ریظن 

.یراد هیامرس ماظن  هب  یوروش  عون  زا  راذگ  ریظن  دنا  یسایس یعامتجا و  یداصتقا ، یاهداهن  نیداینب  رییغت  تابالقنا ،

نا قباطم  هک  دننک  یم دانتسا  ( Cagan) ناگاک فیرعت  هب  ًامومع  هدیدپ  نیا  صیخشت  رد  نانادداصتقا  تسیچ ؟ فازگ  مروت  زا  روظنم 

مروت هژاو  (. » دشاب دصرد   ١٢٨٧۵ هنایلاس خرن  ینعی   ) دشاب دصرد  هنایهام ۵٠  لقادح  هک  دوش  یم  یبایزرا  فازگ  یماگنه  مروت 

خرن زا  دراد ، نایرج  هک  یهام  رد  عورش  ماگنه  هب  هک  ممان  یم یمروت  ار  فازگ  مروت  نم  .دوش  فیرعت  یحیحص  وحن  هب  دیاب  فازگ 

کی تدم  هب   رت  لزان خرن  نیا  دنک و  لزنت  دصرد  زا ۵٠  رت  نییاپ  هب  دبای  یم همتاخ  هک  یهام  رد  و  دنک ، زواجت  هنایهام  دصرد   ۵٠

هک نآ  هب  طونم  دنک ؛ یمن ینثتسم  ار  هنایهام  دصرد  زا ۵٠  رتمک  خرن  اب  یاه  تمیق دایدزا  فیرعت  نیا  .دنامب  یقاب  دوخ  توق  هب  لاس 

.[۵٩]« دشاب دصرد  زا ۵٠  رتمک  مروت  خرن   اه  هام نیا  زا  یرایسب  رد  هکنیا  ولو  دبای ، همادا  یلاوتم  هام  دنچ  یط  مروت 

یارب .تسا  هناهاوخبلد  یعنصت و  یدودح  ات  ناگاک ، طسوت  هدش  مالعا نازیم  زا  رت  لزان اما  داح ، یاه  مروت فازگ و  مروت  نایم  زیامت 

هک درک  مالعا  ربماسد ١٩٨٩  رد  ( Mailson De Noberga  ) اگربون ود  ناس  لیم  لیزرب  ی  هیلام ریزو  هک  یماگنه  هنومن ،

ناباتش و یمروت  لیزرب  اما  .تفگ  یم حیحص  ینخس  ناگاک  فیرعت  قباطم  دنارذگ ، یمن رس  زا  ار  فازگ  مروت  زونه  شروشک 

Mega) مروت نالک  فیرعت  هک  تساجنیا  رد  .دوب  هدرک  کیدزن  هاگترپ  ی  هبل هب  ار  روشک  نآ  هک  درک  یم هبرجت  ار  رگناریو 

.تسا تیمها  زئاح  ( Inflation

ینعی ) هنایهام دصرد  کی  زا  شیب  هک  تس  یمروت  یاه  خرن : » تسا نینچ  ( Dornbusch) شوبنرود هتفگ  هب  انب  نالک ، مروت   

‐ هبرجت کی  و  هجوت ، لباق  رایسب  ولو  هناگادج  یمروت  هبرض  کی  نیب  دیاب  فیرعت ، نیا  رد  .دشاب  هام  نیدنچ  یط  هنایلاس ) دصرد  ۴٣۵

چیه و  دنیامیپ ، یم ار  فازگ  مروت  ریسم  دننک ، یم هبرجت  ار  مروت  نالک  هک  یاهروشک  .تشاذگ  قرف  الاب  یلیخ  مروت  یاه  خرن موادم  ی 

ص١٧٧)[۶٠]. ، ١٩٩١، شوبن رود  ”) .درادن دوجو  کاغم  ی  هطرو هب  ندش  باترپ  زا  اه  نآ نتشاد  رود  یارب  یراکدوخ  مزیناکم 

یسررب دروم  رد  ) دنک یم زیامتم  لدتعم ) ) طسوتم و  فیفخ ) ) کچوک یاه  مروت زا  ار  دیدش )  ) گرزب یاه  مروت مهم ، توافت  دنچ 

هجدوب یرسک  زا  ًامومع  گرزب  یاه  مروت هکنا  تسخن  . [Bernholz، ٢٠١۵)[۶زلوه ١ نرب  هب  دینک  عوجر  اهزیامت  نیا  یلیصفت 

؛ دبای یم شهاک  یلخاد  لوپ  شزرا  رابتعا  نیا  هب  .دنوش  یم یلام  نیمأت  یگنیدقن ، شیازفا  ای  لوپ  داجیا  هطساو  هب  هک  دنریگ  یم تاشن 

.دنک یم طوقس  لومعم  نازیم  ریز  هب  یشحاف  وحن  هب  یلخاد  لوپ  یعقاو  مجح  دبای و  یم  ییازسب  تیمها  یلم  لوپ  دحاو  ینیزگیاج 

.دراد رارق  لومعم  نازیم  زا  رت  الاب یلخاد  لوپ  یعقاو  مجح  طسوتم ، کچوک و  یاه  مروت رد  هک  یلاحرد

چیه رگید  یمومع  راکفا.تسا  طسوتم  کچوک و  یاه  مروت زا  توافتم  ًالماک  گرزب  یاه  مروت نارود  رد  جیار  یداصتقا  طیارش 

لوپ ینیزگیاج  دبای و  یم شهاک  یشحاف  وحن  هب  یلم  لوپ  یعقاو  مجح  ور  نیا  زا  .درادن  اه  تمیق حطس  رتشیب  شیازفا  ی  هرابرد یمهوت 

زا روبزم  دنور  .دنک  ظفح  یلم  لوپ  تروص  هب  ار  دوخ  ییاراد  تسین  لیام  سک  چیه  هک  ارچ  دبای ؛ یم شیازفا  یا  هدرتسگ وحن  هب  یلم 

ریخأت اب  دیاب  هک  ییاه  تخادرپ دروم  رد  هژیو  هب  دوش ، یمن هدافتسا  گرزب  تالماعم  زا  کی  چیه  رد  یلم  لوپ  ادتبا  تسا : رارق  نیا 

اب یدقن  تالماعم  رد  یتح  یلم  لوپ  اتیاهن ، .دهد  یم تسد  زا  شزرا  ی  هریخذ ناونع  هب  ار  دوخ  شقن  یلم  لوپ  سپس  .دریگ  تروص 

رارق یلوپ  رادتقا  نداد  تسد  زا  رطخ  ضرعم  رد  تعرس  هب  تموکح  .دوش  یم ضیوعت  یجراخ ) زرا  هچ  یزلف ، هچ  ) تابثاب لوپ 

تسد زا  لوپ  پاچ  قیرط  زا  هجدوب  یرسک  نیمأت  ای  ( Inflation tax) یمروت تایلام  لامعا  یارب  ار  دوخ  ییاناوت  دریگ و  یم

(The Oliviera- Tanzi effect «) یزنات - ارویلوا ریثأت  ای  نوناق   » هب داصتقا  تایبدا  رد  هک  تسیا  هدیدپ  رما  نیا  تلع  .دهد  یم

یعقاو شزرا  نازیم  مروت  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآ  تخادرپ  تایلام و   نییعت  نامز  نیب  یا  هلصاف هنییآ  ره  هک  انعم  نیدب  تسا ، موسوم 

دنک یمن  قرف  نادنچ  لدتعم  ای  فیفخ و  یاه  مروت دوجو  تروص  رد  لاثم ، ناونع  هب.دهد  یم شهاک  دیسررس  رد  ار  هدش  ذخا  تایلام 

شزرا هک  ارچ  تسین ؛ قداص  عوضوم  نیا  دیدش ، مروت  دوجو  تروص  رد  اما  .دوش  تخادرپ   ٢٠٢٠ لاس رد   ٢٠١٩ لاس تایلام  ک 
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نیا یمامت  ببس  هب  .دوب  دهاوخ  لاس ٢٠١٩  رد  هدش  مالعا تایلام  شزرا  زا  رتمک  بتارم  هب  لاس ٢٠٢٠  رد  هدش  تخادرپ یتایلام  لوپ 

داصتقا .تسین  نکمم  یلام  یگنیدقن و  لرتنک  نودب  اه  نآ راهم  دننک و  یم روآ  مازلا ار  یلوپ  تسایس  رییغت  گرزب  یاه  مروت اه ، یگژیو 

.تسا گرزب  یاه  مروت راهم  یسایس  داصتقا  ًاساسا  مروت  یسایس 

ی همانسانش هیهت  لوا  ی  هلهو رد  راک  نیا  ی  همزال دیجنس ؟ یرامآ  یاه  هداد ددم  هب  ار  رکذلا  قوف یرظن  تاجاتنتسا  ناوت  یم ایآ 

هب ییانشآ  کدنا  هک  سک  ره  تسا و  هدیسر  ماجنا  هب  فازگ  یاه  مروت دروم  رد  رما  نیا  .تساه  نآ یدنب  تلصخ  گرزب و  یاه  مروت

.تسانشآ اه  نآ اب  دشاب ، هتشاد  مروت  یسایس  داصتقا  ی  هزوح رد  نالک  داصتقا  ثحابم 

رامآ دنمزاین  فازگ  یاه  مروت ی  هبساحم هک  ارچ  درکدای ؛ لیصفت  هب  نانآ  زا  دیاب  ًامتح  هک  دراد  دوجو  هزوح  نیا  رد  یلصا  عجرم  ود 

تالاقم صیخرت  ای  ایدپ ، یکیو ریظن  یتنرتنیا  تالاقم  تاعالطا و  هب  هعجارم  .تسا  یرامآ  یاه  کینکت  زا  حیحص  هدافتسا  قیقد و 

اه هتشر نآ  ای  نیا  رد  فازگ  یاه  مروت دروم  رد  یرامآ  لوادج  یخرب  یواح  هک  یداصتقا ، ربتعم  تالجم  رد  هدشن  پاچ لوصولا ، لهس

زیورپ یاقآ  عوجر  یملع ، تقد  دقاف  هناراگنا و  لهس  تادانتسا  دراوم  نیا  زا  یکی  .تسین  اکتا  لباق نادنچ  دنشاب  یم اهروشک  زا 

هدنناوخ . [۶٣] دنا هتشاگن  نم  راتشون  رب  هک  یا  هیدر  رد   [Tamaz Giogadze)[۶٢  ) هزداگرویج زامات  لودج  هب  تسا  تقادص 

، هک نآ  رتدب  .دبای  رد  ار  اه  توافت دناوت  یم دمآ  دهاوخ  هتشون  نیا  رد  هک  یلصا  عجرم  ود  اب  هزداگرویج  رامآ  هسیاقم ی  اب  دنمقالع 

لماک روطب  زین  ار  ناشدوخ  دانتسا  دروم  شرازگ  یتح  ناشیا  داد ، مهاوخ  ناشن  هلاقم  نیمه  یدعب  یاه  شخب  رد  هک  یروط  نامه 

هن روبزم  فلوم  ناشیا ، یوعد  فالخ  رب  هک  دنتفای  یم  رد  دندوب ، هدرک  تئارق  یمامت  هب  ار  هزداگرویج  هلاقم  رگا  هک  ارچ  دنا  هدناوخن 

نماد کسیر  دقاف  ار  مرفر  عون  نیا  هکلب  دناد ، یمن  نیشیپ  یوروش  یاهماظن  رد  فازگ  یاه  مروت  لوئسم  ار  ینامرد  کوش  اهنت 
یاه مروت  ییاسانش  لوادج  هب  میدرگزاب  نونکا  تشگ .) مهاوخزاب  دنب ٧  رذ  هتکن  نیا  هب   ) دنک یم  یقلت  یمروت  عون  نینچ  هب  ندز 

.تسا هدروخن  تقادص  یاقآ  شوگ  هب  الصاایوگ  هک  فازگ 

 ، لاس ٢٠٠٣[۶۴] رد  دوخ  باتک  تسخن  شیاریو  رد  هک  تسا  ( Peter Bernholz) زلوه نرب  رتیپ  تسخن ، یلصا  عجرم 

، هئوبابمیز دروم  ندوزفا  اب  یو  لاس ٢٠١۵[۶۵]، رد  باتک  نیمه  مود  شیاریو  رد  .داد  هئارا  ار  فازگ  مروت  دروم  زا ٢٩  یتسرهف   

١ لودج .منک  یم لقن  اهروشک  مان  یابفلا  بیترت  بسح  رب  ار  دروم  یس  نیا  نییاپ ، رد  نم  .داد  شیازفا  هب ٣٠  ار  دراوم  نیا  دادعت 

میظنت یسیلگنا  هن  یسراف و  یابفلا  بسح  رب  اهروشک  مان  ندروآ  بیترت  اهنت  تسا ، هدش  ذخا  (٢٠١۵،ص١۶ ) زلوه نرب  زا  ًامیقتسم 

.تسا هدش 

خیرات رد   (hyperinflations) فازگ یاه  مروت کی - هرامش  لودج 

هبلاسروشکهرامش هنایهام  مروت  خرن  نیرتالاب 
دصرد

١٩٨٩١٩۶٫۶–١٩٩٠نیتناژرآ١

١٩٩١١١٨٫٠٩–١٩٩۴ناجیابرذآ٢

١٩٢٠٢٩۵٢۵٫٧١–١٩٢٣ناملآ٣

١٩٢١١٢۴٫٢٧–١٩٢٢شیرتا۴

داحتا۵
یوروش

١٩٢۴–١٩٢٢٢٧٨٫٧٢

14/39



١٩٩٣۴٣٨٫٠۴–١٩٩۴ناتسنمرا۶

١٩٩٢٢۴٩–١٩٩۴نیارکوا٧

١٩٨٩٨۴٫٣٢–١٩٩٣لیزرب٨

١٩٩۴۵٣٫۴سورالب٩

١٩٩٧٢۴٢٫٧ناتسراغلب١٠

١٩٨۴١٢٠٫٣٩–١٩٨۶یویلوب١١

١٩٨٨١١۴٫١٢–١٩٩٠ورپ١٢

١٩٩۵٧٨٫١ناتسکیجات١٣

١٩٩٣۶٢٫۵–١٩٩۶ناتسنمکرت١۴

١٩۴۵٣٩٨٫٧٣–١٩۴٩ناویات١۵

١٩۴٧۴٢٠٨٫٧٣–١٩۴٩نیچ١۶

٢٠٠٧١٠–٢٠٠٨هوبابمیز١٧ ×١٠٫٩۶

١٨( وگنک  ) ١٩٩١٢٢۵–١٩٩۴ریئز

١٩٩٢١٠–١٩٩۴٣ناتسبرص١٩ ×٣٠٩

١٧٨٩١۴٣٫٢۶–١٧٩۶هسنارف٢٠

١٩٩٢١۵٧ناتسزیقرق٢١

١٩٩۴۵٧ناتسقازق٢٢

١٩٩٣١٩۶٫٧٢–١٩٩۴ناتسجرگ٢٣

١٠

۶
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١٩٢١١٨٧٫۵۴–١٩٢۴ناتسهل٢۴

١٩٨٩٧٧٫٣٣–١٩٩٠ناتسهل٢۵

١٩٢٣٨٢٫١٨–١٩٢۴ناتسراجم٢۶

١٩۴۵١٠–١٩۴۶ناتسراجم٢٧ ×١٫٢٩۵

١٩٨٩١٢۶٫۶٢–١٩٨۶هئوگاراکین٢٨

١٩٩٠۵٨٫٨٢یوالسگوی٢٩

١٩۴٢١١٢٨٨–١٩۴۵نانوی٣٠

ص١۶. ولبات ٢–١ ، ، Peter Bernholz)، ٢٠١۵) زلوه نربرتیپ  عبنم : 

 

رامآ هب  اکتا  اب  هک  دنتسه   [Nicholas Krus) (٢٠١٣)[۶۶) زورک سالکین  و  ( Steve Hanke  ) کناه ویتسا  مود ، عجرم 

فازگ مروت  دروم  زا ۵۶  یتسرهف  یرامآ ، یاه  هداد  دوبمک  دراوم  رد  هلدابم  خرن  هب  طوبرم  یاه  هداد  زا  نتفرگ  هرهب  یناهج و  کناب 

.[۶٧] تسا هدش  ذخا  روبزم  نیفلوم  زا  امیقتسم   ٢ لودج .دنا  هدرک  جارختسا  ( ١٩۵۶) ناگاک فیرعت  اب  قباطم  ار 

(Hyperinflations  ) فازگ یاه  مروت یفرعم  هرامش ٢–  لودج 

هرامش
هب
بیترت
تیمها
مروت
فازگ

نامزروشک
عورش

نامز
همتاخ

هام
نیرتشیب
خرن
مروت

خرن نیرتالاب 
هنایهام مروت 

دصرد هب 

لداعم
خرن
دشر
مروت
هنازور
هب
دصرد

مزال نامز 
یارب
رباربود
ندش
اهتمیق

زرا صخاشدحاو  عون 
اهتمیق

تسوگاناتسراجم١
١٩۴۵

یالوج
١٩۴۶

یالوج
١٩۴۶

١٠ تعاس٧٫١٩٢٠٧× فرصموگنپ١۵
هدننک

چرامهئوبابمیز٢
٢٠٠٧

همین
ربماون

٢٠٠٨

همین
ربماون

٢٠٠٨

١٠ ×٧٫٩۶٩٨٢۴٫٧
تعاس

خرنرالد
ساحمریعست

هدش هب 

١۶

١۶

١٠
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لیرپایوالسگوی٣
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩۴

هیوناژ
١٩٩۴

١٠ ×٣١٣۶۴٫۶١٫۴١
زور

فرصمرانید
هدننک

یروهمج۴
اکسپارص

لیرپا
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩۴

هیوناژ
١٩٩۴

١٠ ×٢٩٧۶۴٫٣١٫۴١
زور

فرصمرانید

هدننک

تسوگآناملآ۵
١٩٢٢

ربماسد
١٩٢٣

ربتکا
١٩٢٣

٢٩۵٠٠٢٠٫٩٣٫٧٠
زور

کرام
ریپاپ

یشورف هدمع 

ربماسدهم ١٩۴١نانوی۶
١٩۴۵

ربتکا
١٩۴۴

١٣٨٠٠١٧٫٩۴٫٢٧
زور

ریعستامچارد خرن 

ربتکانیچ٧
١٩۴٧

هم همین 
١٩۴٩

لیرپا
١٩۴٩

۵٠٧٠١۴٫١۵٫٣۴
زور

یشورفناوی هدمع 
یاهگناش رد 

دازآ٨ رهش 
گیزناد

تسوگا
١٩٢٢

همین
ربتکا

١٩٢٣

ربماتپس
١٩٢٣

کرام٢۴۴٠١١٫۴۶٫۵٢
ریپاپ

یناملآ

ریعست خرن 

١٩٩٣ناتسنمرا٩ ربماسدربتکا

١٩٩۴

ربماون
١٩٩٣

۴٣٨۵٫٧٧١٢٫۵
زور

مهرد
لبورو
یسور

فرصم
هدننک

هیوناژناتسنمکرت١٠
١٩٩٢

ربماون
١٩٩٣

ربماون
١٩٩٣

۴٢٩۵٫٧١١٢٫٧
زور

فرصمتانم
هدننک

تسوگاناویات١١
١٩۴۵

ربماتپس
١٩۴۵

تسوگا
١٩۴۵

زور٣٩٩۵٫۵٠ یشورفنی١٣٫١ هدمع 
هپیات رد 

یالوجورپ١٢

١٩٩٠

تسوگا
١٩٩٠

تسوگا

١٩٩٠

زور٣٩٧۵٫۴٩ فرصمیتنیا١٣٫١
هدننک

ینسوب و١٣
نیوگوزره

لیروا
١٩٩٢

نوج
١٩٩٢

نوج
١٩٩٢

٣٢٢۴٫٩٢١۴٫۶
زور

فرصمرلنید
هدننک

همهسنارف١۴

١٧٩۵

ربماون
١٧٩۶

همین
تسوگا

١٧٩۶

٣٠۴۴٫٧٧١۵٫١
زور

ریعستادنام خرن 

۶

۶
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یالوجنیچ١۵
١٩۴٣

تسوگا
١٩۴۵

نوج
١٩۴۵

٣٠٢۴٫٧۵١۵٫٢
زور

یشورفناوی هدمع 
یاهگناش رد 

هیوناژنیارکوا١۶
١٩٩٢

ربماون
١٩٩۴

هیوناژ
١٩٩٢

٢٨۵۴٫۶٠١۵٫۶
زور

لبور
یسور

فرصم
هدننک

هیوناژناتسهل١٧
١٩٢٣

هیوناژ
١٩٢۴

ربتکا
١٩٢٣

زور٢٧۵۴٫۵٠ یشورفاکرام١۶  هدمع 

نوجهئوگاراکین١٨
١٩٨۶

چرام
١٩٩١

چرام
١٩٩١

٢۶١۴٫٣٧١۶٫۴
زور

فرصمابودروک
هدننک

وگنک١٩
( ریئز )

ربماون
١٩٩٣

ربماتپس
١٩٩۴

ربماون
١٩٩٣

٢۵٠۴٫٢۶١۶٫٨
زور

فرصمریئز
هدننک

هیوناژهیسور٢٠
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

زور٢۴۵۴٫٢٢ فرصملبور١٧ 
هدننک

هیروفناتسراغلب٢١
١٩٩٧

هیروف
١٩٩٧

هیروف
١٩٩٧

٢۴٢۴٫١٩١٧٫١
زور

فرصماول
هدننک

هیوناژیوادلوم٢٢
١٩٩٢

ربماسد
١٩٩٣

هیوناژ
١٩٩٢

٢۴٠۴٫١۶١٧٫٢
زور

لبور
یسور

فرصم
هدننک

هیسور٢٣
داحتا )

( یوروش

هیوناژ
١٩٢٢

هیروف
١٩٢۴

هیروف
١٩٢۴

٢١٢٣٫٨۶١٨٫۵
زور

فرصملبور
هدننک

ربماتپسناتسجرگ٢۴

١٩٩٣

ربماتپس
١٩٩۴

ربماتپس
١٩٩۴

٢١١٣٫٨۶١٨٫۶
زور

فرصمنوپوک
هدننک

هیوناژناتسکیجات٢۵
١٩٩٢

ربتکا
١٩٩٣

هیوناژ
١٩٩٢

٢٠١٣٫٧۴١٩٫١
زور

لبور
یسور

فرصم
هدننک
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چرامناتسجرگ٢۶
١٩٩٢

لیرپا
١٩٩٢

چرام
١٩٩٢

١٩٨٣٫٧٠١٩٫٣
زور

لبور
یسور

فرصم
هدننک

همنیتناژرآ٢٧

١٩٨٩

چرام
١٩٩٠

یالوج
١٩٨٩

١٩٧٣٫۶٩١٩٫۴
زور

فرصملارتسوا
هدننک

لیرپایویلوب٢٨
١٩٨۴

ربماتپس
١٩٨۵

هیروف
١٩٨۵

١٨٣٣٫۵٣٢٠٫٣
زور

فرصمونایویلوب
هدننک

هیوناژسورالب٢٩
١٩٩٢

هیروف
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

١۵٩٣٫٢٢٢٢٫٢
زور

لبور
یسور

فرصم
هدننک

هیوناژناتسزیقرق٣٠
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

١۵٧٣٫٢٠٢٢٫٣
زور

لبور
یسور

فرصم
هدننک

هیوناژناتسقازق٣١
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

زور١۴١٢٫٩٧ لبور٢۴ 
یسور

فرصم
هدننک

ربتکاشیرتا٣٢
١٩٢١

ربماتپس
١٩٢٢

تسوگا
١٩٢٢

١٢٩٢٫٨٠٢۵٫۵
زور

فرصمنوئارک
هدننک

هیروفناتسراغلب٣٣
١٩٩١

چرام
١٩٩١

هیروف
١٩٩١

١٢٣٢٫٧١٢۶٫٣
زور

فرصماول
هدننک

هیوناژناتسکبزا٣۴
١٩٩٢

هیروف
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

زور١١٨٢٫۶۴ لبور٢٧ 
یسور

فرصم
هدننک

هیوناژناجیابرذآ٣۵
١٩٩٢

ربماسد
١٩٩۴

هیوناژ
١٩٩٢

زور١١٨٢٫۶٣ لبور٢٧ 
یسور

فرصم
هدننک

وگنک٣۶
( ریئز )

ربتکا
١٩٩١

ربماتپس
١٩٩٢

ربماون
١٩٩١

١١۴٢٫۵٧٢٧٫٧
زور

فرصمریئز
هدننک

ربماتپسورپ٣٧
١٩٨٨

ربماتپس
١٩٨٨

ربماتپس
١٩٨٨

١١۴٢٫۵٧٢٧٫٧
زور

فرصمیتنیا
هدننک
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ربتکاناویات٣٨
١٩۴٨

هم
١٩۴٩

ربتکا
١٩۴٨

١٠٨٢٫۴۶٢٨٫٩
زور

یشورفیپیات هدمع 
هپیات رد 

چرامناتسراجم٣٩
١٩٢٣

هیروف
١٩٢۴

هیئوژ
١٩٢٣

فرصمنوئارک٩٧٫٩٢٫٣٠٣٠٫٩
هدننک

ربتکایلیش۴٠
١٩٧٣

ربتکا
١٩٧٣

ربتکا
١٩٧٣

فرصمودوکسا٨٧٫۶٢٫١٢٣٣٫۵
هدننک

هیوناژینوتسا۴١
١٩٩٢

هیروف
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

٨٧٫٢٢٫١١٣٣٫۶
زور

لبور
یسور

فرصم
هدننک

ربماسدالوگنآ۴٢
١٩٩۴

هیوناژ
١٩٩٧

هم
١٩٩۶

٨۴٫١٢٫٠۶٣۴٫۵
زور

فرصمازناواک
هدننک

ربماسدلیزرب۴٣
١٩٨٩

چرام
١٩٩٠

چرام
١٩٩٠

٨٢٫۴٢٫٠٢٣۵٫١
زور

ودازورک و
وریزورک

فرصم
هدننک

یروهمج۴۴
کیتارکمد
وگنک

تسوگا
١٩٩٨

تسوگا
١٩٩٨

تسوگا
١٩٩٨

٧٨٫۵١٫٩۵٣۶٫۴
زور

فرصمکنارف
هدننک

ربتکاناتسهل۴۵
١٩٨٩

هیوناژ
١٩٩٠

هیوناژ
١٩٩٠

٧٧٫٣١٫٩٣٣۶٫٨
زور

فرصمیتولز
هدننک

هیوناژناتسنمرا۴۶
١٩٩٢

هیروف
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

٧٣٫١١٫٨۵٣٨٫۴
زور

لبور
یسور

یشورف هدمع 

ربتکاناتسکیجات۴٧
١٩٩۵

ربماون
١٩٩۵

ربماون
١٩٩۵

زور۶۵٫٢١٫۶٩ لبور۴٢ 
یناتسکیجات

یشورف هدمع 

هیوناژینوتل۴٨
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

۶۴٫۴١٫۶٧۴٢٫۴
زور

لبور
یسور

فرصم
هدننک

ربماونناتسنمکرت۴٩
١٩٩۵

هیوناژ
١٩٩۶

هیوناژ
١٩٩۶

۶٢٫۵١٫۶٣۴٣٫۴
زور

فرصمتانم
هدننک
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هیوناژنیپیلیف۵٠
١٩۴۴

ربماسد
١٩۴۴

هیوناژ
١٩۴۴

۶٠١٫۵٨۴۴٫٩
زور

یاهسانکسا
هرود ینپاژ 

گنج

فرصم
هدننک

ربماتپسیوالسکوی۵١
١٩٨٩

ربماسد
١٩٨٩

ربماسد
١٩٨٩

۵٩٫٧١٫۵٧۴۵٫١
زور

فرصمرانید
هدننک

هیوناژناملآ۵٢
١٩٢٠

هیوناژ
١٩٢٠

هیوناژ
١٩٢٠

۵۶٫٩١٫۵١۴۶٫٨
زور

کرام
ریپاپ

یشورف هدمع 

ربماونناتسقازق۵٣
١٩٩٣

ربماون
١٩٩٣

ربماون
١٩٩٣

۵۵٫۵١٫۴٨۴٧٫٨
زور

گنت و
لبور
یسور

فرصم
هدننک

هیوناژیناوتیل۵۴
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

هیوناژ
١٩٩٢

۵۴١٫۴۵۴٨٫٨
زور

لبور
یسور

فرصم
هدننک

تسوگاسورالب۵۵
١٩٩۴

تسوگا
١٩٩۴

تسوگا
١٩٩۴

۵٣٫۴١٫۴۴۴٩٫٣
زور

لبور
سورالب

فرصم
هدننک

هیروفناویات۵۶
١٩۴٧

هیروف
١٩۴٧

هیروف
١٩۴٧

ور۵٠٫٨١٫٣٨  ۵١٫۴
ز

یشورفهپیات هدمع 
هپیات رد 

تقادص زیورپ  اب  زور  رابخا  یوگتفگ  تیعقاو ؟ ای  هناسفا  ناریا ، رد  مسیلاربیلوئن    : دیناوخب رتشیب 

ص ٣٧٢–٣٧٣. لودج ٣٠–١ ، ، Steve Hanke and Nicholas Krus)، ٢٠١٣  ) زورک سالکین  کناه و  ویتسا  عبنم :

یسیلگنا حالطصا  ناشیا  .دیجنس  ار  تقادص  یاقآ  یواعد  زا  یخرب  مقس  تحص و  ناوت  یم لوادج ١ و ٢  لوادج  اب 

هک دنا  هدش یعدم  دنا ، هتشاگن نم  رب  هک  یا  هیدر  رد  . [۶٨]‘ فازگ مروت   ’ نم دنا و  هدرک همجرت  مروت ‘ ربا   ’ ار ( Hyperinflation)

لیدعت یارجا  یاه  لاس رد  یتفن  ریغ  ی  هنایمرواخ ییاقیرفآ و  ییاهروشک  رد   » زینو ییاقیرفآ » یاهروشک  رد  ی ١٩٨٠  ههد رد  »

زا کیچیه  هک  دنهد  یم  ناشن  لوادج  یسررب  .تساطخ  هرسکی  اعدا  ود  ره  . [۶٩] تسا هتشاد  دوجو  فازگ  مروت  یراتخاس ، »

دنا هدرک هبرجت  ار  هدیدپ  نیا  هک  ییاقیرفآ  یاهروشک  اهنت  .دنا  هدرکن  هبرجت  ار  فازگ  مروت  ی ١٩٨٠  ههد رد  ییاقیرفآ  یاهروشک 

و ( ١٩٩٨) وگنک کیتارکمد  یروهمج  (، ١٩٩-١٩٩١۴ () وگنک ) ریئز (، ٢٠٠٨-٢٠٠٧) هئوبابمیز زا : دنا  ترابع

.تسا هدوب  گنج  هک  مسیلاربیلوئن ، دروآ  هر  هن  اهروشک  نیا  رد  فازگ  یاه  مروت  هوالع  هب  (. ١٩٩۴-١٩٩٧) الوگنآ

زا دنترابع  روشک  هدفه  نیا  .دنا  هدرکن هبرجت  ار  فازگ  مروت  یتفن ، ریغ  هچ  یتفن  هچ  هنایمرواخ  روشک  هدفه  زا  کی  چیه  هک  نیا  ًافاضم 

، رطق تیوک ، نامع ، نانبل ، نیطسلف ، ندرا ، یبرع ، هدحتم  تاراما  هیروس ، نمی ، یدوعس ، ناتسبرع  قارع ، هیکرت ، ناریا ، رصم ،  : 

.سربق و  نیرحب ،

؟ دنیوگ یم هچ  یناهج  سایقم  رد  فازگ  یاه  مروت عیزوت  یگنوگچ  ی  هرابرد لوادج  اما 

یارب اشنم  ود  .دش  زاغآ  ( ١٧٩۶-١٧٨٩) هسنارف بالقنا  اب  فازگ  مروت  نیتسخن  هک  دهد  یم ناشن  روبزم  لوادج  یسررب   هعلاطم و 

اهنت هیرظن  نیا  نایب  رد  یو  .دناد  یم طوبرم  ( Assignat) انیسآ یلوپ  دحاو  هب  ار  مروت  نیا  زلوه ، نرب  رتیپ  .تسا  هدش  رکذ  مروت  نیا 
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.دشک یم شلاچ  هب  ار  رواب  نیا  ( ٢٠١٣) زورک کناه و  ِعیدب  هتفای  اما  .دنتسه  یار  مه  وا  اب  یداصتقا  نیخروم  مومع  ابیرقت  تسین و 

دحاو ود  نیا  .دندوب  شدرگ  رد  یلوپ  دحاو  کی  هن  یلوپ و  دحاو  ود   ، ١٧٩۶ لاس رد  فازگ  مروت  زورب  ماگنه  رد  نیققحم ، نیا  نامگ  هب 

شیب یتح  ادنام  شزرا  اما  تفای ، لیلقت  تدش  هب  انیسآ  شزرا  هچرگا  (. Mandat  ) ادنام (٢ Assignat ؛)  ) انیسآ (١: زا دندوب  ترابع 

، زورک کناه و  ) تسناد طبترم  ادنام  شزرا  لزنت  اب  اساسا  دیاب  ار  فازگ ١٧٩۶  مروت  ور  نیا  زا  و  دوب ، هتفای  لیلقت  نآ  زا 

٢٠١٣،ص٣٧٠)[٧٠].

یادرف زا  تساخرب و  اپورا  زا  تسخن  جوم  .تسا  نونکات  هسنارف  بالقنا  ماگنه  زا  مروت  گرزب  ِجوم  هس  دیوم  لوادج  ی  هعلاطم

.دندش هفاضا  زین  رگید  یاهروشک  یدودعم  اما  تساپورا ؛ نانچمه  لقث  زکرم  زین  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  هچ  رگ  .لوا  یناهج  گنج 

دازآ رهش  (، ١٩٢۴-١٩٢٣) ناتسراجم (، ١٩٢۴-١٩٢٢) یوروشداحتا (، ١٩٢۴-١٩٢١) شیرتا (، ١٩٢٠-١٩٢٣) ناملآ

(، ١٩۴۵-١٩۴٢) نانوی .دندش  هضراع  نیا  راچد  لوا  یناهج  گنج  یادرف  رد  (، ١٩٢۴-١٩٢١) ناتسهل (، ١٩٢٢-١٩٢٣) گیزناد

هک دنتسه  ییاهروشک  ( ١٩۴۴ هیوناژ - ربماسد ) نیپیلیف و  ( ١٩۴١٩-٩۴٧) نیچ (، ١٩۴١٩-٩۴۵) ناویات (، ١٩۴۶-١٩۴۵) ناتسراجم

.دندوب فازگ  مروت  دهاش  مود  یناهج  گنج  زا  سپ 

زا رثاتم  روبزم  یاهروشک  هیلک  هک  ارچ  دزاس ؛ یم راکشآ  ار  مروت  یسایس  داصتقا  تیمها  ًامیقتسم  تسخن  جوم  نیا  هک  تسبلاج 

یلام نیمأت  یارب  لوپ  پاچ  هب  تلود  هجدوب  یرسک  اهروشک  نیا  یمامت  رد  .دندوبراچد  یناهج  گنج  ود  صخالاب  اه  گنج تابالقنا و 

.دوب هدیماجنا  یگنیدقن  روآ  ماسرس شیازفا  و 

رد روشک  شش  ای  جنپ.دوش  یم طوبرم  ی ٩٠  ههد لیاوا  ههد ٨٠ و  رخاوا  هب  جوم  نیا  .تسویپ  عوقو  هب  نیتال  یاکیرمآ  رد  مود  جوم 
(، ١٩٨۶-١٩٨۴) یویلوب (، ١٩٨٩-١٩٩٣) لیزرب (، ١٩٨٩-١٩٩٠) نیتناژرآ زا : دنترابع  هک  دندش  فازگ  مروت  راچد  مود  ِجوم  نیا 

، روشک جنپ  نیا  هب  یداصتقا ، نیققحم  زا  یرایسب  (. ١٩٨-١٩٩١/١٨٩٨۶) هئوگاراکین (١٩٩٠-١٩٨٨)و  ورپ

مروت هک  تسین  یقطانم  ی  هرمز رد  روشک  نیا  ناگاک ، رایعم  یانبم  رب  هک  دنچ  ره  دنیازفا ، یم زین  ار  ( ١٩٨-١٩٨٩۵) کیزکم

.[Dijkstra ، ٧١](١٩٩٧ ارتسکجید هب  دینک  هاگن   ) دنا هدرک  هبرجت  ار  فازگ 

.تسا طبترم  اه  گنج اهداهن و  مهم  تارییغت  هب  ًامیقتسم  فازگ ، مروت  زین  اجنیا  رد 

نیا .داد  خر  ( Post-Socialist Transotion  ) یتسیلایسوس اسپ  لاقتنا  ی  هرود رد  قرش و  کولب  یشاپورف  زا  سپ  موس  جوم 
هیسور ی  هتفای لالقتسا هزات  یاهروشک   رد  اساسا  و  تساخرب ، یقرش  یزکرم و  یاپورا  یاهروشک  زا  یدودحم  دادعت  رد  جوم 

: تسا ریز  رارق  هب  فازگ  مروت  داعبا  تیمها  بیترت  هب  اهروشک  نیا  تسرهف  دوب . نیشیپ  یوروش 

(۴ (١٩٩٣-١٩٩۴ ؛) ناتسنمرا ( ٣ (١٩٩٢-١٩٩۴ ؛) اکسپارص یروهمج  (٢ ( ١٩٩۴ هیوناژات ١٩٩٢ لیروآ ) یوالسگوی (١

(٧ ١٩٩٢-١٩٩۴ ؛)  ) نیارکوا ( ۶ ١٩٩٢-١٩٩۴ ؛)  ) نیوگزره ینسوب و  ( ۵ ١٩٩٣ ؛) ربماون   ات  هیوناژ ١٩٩٢  ) ناتسنمکرت

ناتسجرگ ( ١٠ ربماسد ١٩٩٣ ؛) ات  هیوناژ ١٩٩٢  ) یوادلوم ( ٩ هیروف ١٩٩٧ ؛) ) ناتسراغلب ( ٨ هیوناژ ١٩٩٢ ؛) ) هیسور

(١٣ لیروآ ١٩٩٢ ؛) - چرام ) ناتسجرگ ( ١٢ ربتکا ١٩٩٣ ؛) ات  هیوناژ ١٩٩٢   ) ناتسکیجات ( ١١ (١٩٩٣-١٩٩۴ ؛)

چرام - هیروف  ) ناتسراغلب ( ١۶ هیوناژ ١٩٩٢ ؛)  ) ناتسقازق ( ١۵ هیوناژ ١٩٩٢ ؛) ) ناتسزیقرق ( ١۴ هیروف ١٩٩٢ ؛) - هیوناژ ) سورالب

ات ربتکا ١٩٨٩  ) ناتسهل ( ١٩ هیروف ١٩٩٢ ؛) - هیوناژ  ) ینوتسا ( ١٨ هیروف ١٩٩٢ ؛) - هیوناژ ) ناتسکبزا ( ١٧ ١٩٩١ ؛)

؛) هیوناژ ١٩٩٢  ) ینوتل ( ٢٢ ١٩٩۵ ؛) ربماون - ربتکا ) ناتسکیجات ( ٢١ ١٩٩٢ ؛) هیروف - هیوناژ ) ناتسنمرا ( ٢٠ ١٩٩٠ ؛) هیوناژ

(٢۶ ربماون ١٩٩٣ ؛) ) ناتسقازق ( ٢۵ ١٩٨٩ ؛) ربماسد - ربماتپس ) یوالسگوی ( ٢۴ هیوناژ ١٩٩۶ ؛) ات   ١٩٩۵ ربماون  ) ناتسنمکرت (٢٣

.میتسه وربور  فازگ  مروت  جوم  دنچ  اب  ام   ، اهروشک نیا  زا  یخرب  رد  توا ١٩٩۴ .) ) سورالب ( ٢٧ هیوناژ ١٩٩٢ ؛)  ) یناوتیل

: دنرارق نیدب  لودج  نیا  مهم  یگژیو  ود  .تسا  ینتبم  ( ٢٠١٣  ) زورک کناه و  تابساحم  ینعی  لودج ٢ ، رد  رتشیب  تسرهف  نیا  نیودت 

هدش ییاسانش  ًالقتسم  زین  هام  کی  هلصاف  رد  فازگ  مروت  ور  نیا  زا  و  تسا ، هدوب  تابساحم  یانبم  ًانیع  ناگاک  فیرعت  هک  نآ  تسخن 

داعبا تیمها  بسح  رب  مروت  راودا  میسقت  لیلد  هب  هک  نآ  مود  .دشاب  یم لودج ١  زا  شیب  فازگ  مروت  راودا  رامش  هک  تس  ینتفگ  .تسا 

22/39



هدمآ لودج  رد  فلتخم  خیرات  دنچ  رد  راب و  نیدنچ  دحاو  روشک  کی  تسا و  هتفای  شیازفا  فازگ  مروت  دراوم  دحاو ، روشک  کی  رد  نآ 

.تسا

رییغت کی  اب  تسا  طبترم  ًامیقتسم  زین  یمروت  جوم  نیا  .دزاس  یم راکشآ  ار  مروت  یسایس  داصتقا  تیمها  زین  موس  جوم  یسررب 

ماظن رب  ینتبم  رازاب  داصتقا  هب  داصتقا  کیتارکوروب  یگنهامه  رب  ینتبم  یوروش  عون  یاه  ماظن زا  لاقتنا  ینعی  یداهن ، نیداینب 

، یوالسگوی زا  دیاب  اه  نآ مها  زا  هک  تسا  هدرک  افیا  ییازس  هب  شقن  اه  مروت نیا  زا  یا  هراپ رد  زین  یلخاد  گنج  هوالع  هب  .اه  تمیق

.درب مان  نیارکوا  و  نیوگوزره ، ینسوب ،

نیتال و یاکیرمآ  هعسوت ، لاح  رد  یاپورا  هجوتم  ًاتدمع  فازگ  یاه  مروت هک  دهد  یم ناشن  جوم  هس  ره  لودج و  ود  ره  هعلاطم 

یراد هیامرس هتفرشیپ  یاهروشک  ای  و  هنایمرواخ ، اقیرفآ ، ایسآ ، هجوتم  نادنچ  تسا و  هدوب  یتسیلایسوساسپای  راذگ  لاح  رد  یاهروشک 

رایسب فازگ  یاه  مروت اه و  مروت نالک  : » تسا هتفرگ  رارق  دیکات  دروم  زین  شوبنرود  بناج  زا  یبرجت  هدهاشم  نیا  .تسا  هدوبن 

اپورا و هعسوت  لاح  رد  یاهروشک  هلئسم  الاب  مروت  .دنا  بایمک هنایلاس  دصرد  یالاب ١٠٠  مروت  یاه  خرن زورب  هک  نانچمه  دنردان 

[٧٢]« .دروآ باسح  هب  یتعنص  هتفرشیپ  یاهروشک  ای  ایسآ  اقیرفآ ، یاهداصتقا  تفص  ناوت  یمن ار  نآ  هک  یلاحرد تسا  نیتال  یاکیرمآ 

یتسیلایسوساسپ لاقتنا  نارود  و  نیتال ، یاکیرمآ  اپورا ، رد  ار  فازگ  یاه  مروت جوم  هس  ره  نم  هلاقم ، نیا  یدعب  یاه  شخب رد 

سکدترا یاه  تسایس هکلب  هدوبن ، لاربیلوئن  یاه  تسایس لوصحم  اهنت  هن  روبزم  یاه  مروت هک  داد  مهاوخ  ناشن  درک و  مهاوخ  یسررب 

.دندرک افیا  رثوم  شقن  نآ  راهم  رد  هک  دندوب  لاربیلوئن  ای  ارگ  یلوپ 

ًالثم  ) فازگ یاه  مروت لیلقت  یارب  یلام  یلوپ و  لرتنک  رب  ینتبم  سکدترا  یاه  تسایس هک  دنا  هتکن نیا  دیوم  ًامومع  یداصتقا  تاعلاطم 

شیازفا اه  نآ مها  زا  هک  تخادرپ  دیاب  اه  نآ لامعا  تباب  ینیگنس  هنیزه ی  اما  .دنرثوم  (( ١٠) یمقر ود  هب  ( ١٠٠٠) یمقر راهچ 

مروت عنام  ای  دننک و  کشخ  ار  مروت  یعقاو  یاه  هشیر  دنتسین  رداق  سکدترا  یاه  تسایس اما  .تسا  یداصتقا  دشر  شهاک  یراکیب و 

دنیوگ ( Inertial Inflation) لیسرنیا ای  انام  مروت  ار  مروت  عون  نیا  .دندرگ  دمآرد  عیزوتزاب  لوح  یعامتجا  تازرابم  زا  یشان 

انام مروت  یسررب  . [Anderff ، ١٩٩۴)[٧۴ فردنآ و  وناکان ١٩٨٧،[٧٣] Nakano ؛ اریرپ Bresser Pereira و  رسرب  )

عون نیا  هب  نتخادرپ  زا  لبق  اما  .دنک  یم راکشآ  ار  هتکن  نیا  یقرش  یزکرم و  یاپورا  یاهروشک  رد  زین  و  لیزرب ، نیتناژرآ و  رد 

Post- ارگزنیکاسپ میوگب  تسا  رتهب  ای   ) ارگزنیک ارگ ، یلوپ  هاگدید  زا  مروت  لیالد  ی  هرابرد راصتخا  هب  تسا  مزال  اه ، مروت 

.موش روآدای  ار  یتاکن  ( Strueturalist  ) ارگراتخاس و  (، Keynesian

یاضاقت زا  شیب  لوپ  ی  هضرع رب  ینبم  یزکرم  کناب  تسایس  زا  هک  تس  یلوپ  ًافرص  ی  هدیدپ کی  مروت  ارگ ، یلوپ  بتکم  هاگدید  زا 

یرسک یلام  نیمأت  ی  هجیتن دناوت  یم (، Monetary Overhang  ) یگنیدقن ای  لوپ  هضرع ی  دازام  نیا  .دریگ  یم تاشن  لوپ ،

هدمآ دوجو  هب  یصوصخ  شخب  هب  هزادنا  زا  شیب  رابتعا  یراذگاو  لیلد  هب  هک  نآ  ای  دشاب ؛ سانکسا  راشتنا  قیرط  زا  تلود  هجدوب ی 

.دشاب

رارصا مروت  نیوکت  رد  عیزوت  دیلوت و  هب  طوبرم  یعقاو  لماوعرب  هتشادنپن ، یلوپ  هدیدپ  کی  ًافرص  ار  مروت  ارگزنیک ، بتکم 

یاهالاک تمیق  یناهگان  شیازفا  دننام  ینوریب  یاه  کوش ی  هرمث ار  مروت  (، Post-Keynesian  ) نایارگ زنیکاسپ  دزرو . یم

نیا .دنناد  یم هباشم  هدنیازف  لماوع  ریاس  ای  یلام  یرسک  یناهگان  دشر  ای  و  اه ، تمیق شیازفا  زا  شیب  اهدزمتسد  دایدزا  یتادراو ،

عورش داصتقا  زا  شخب  کی  رد  هک  یتمیق  دایدزا  ناس  نیدب دوش و  یم لوپ  هضرع  دشر  ببس  کیتاموتا  روط  هب  یعقاو »  » یاه کوش

یلوپ تسایس  کی  یارجا  هب  رداق  ًاساسا  یزکرم  کناب  شرگن ، نیا  رد  هوالع  هب  .دنک  یم تیارس  نآ  رگید  یاه  شخب هب  دوش  یم

.تسین   تلود  زا  لقتسم 

هب .درکدای  دنتسه )  Cepal لاپس هب  موسوم  نیتال  یاکیرمآ  رد  ) هک یگتسباو  بتکم  نایارگراتخاس  ریسفت  زا  دیاب  ریسفت ، ود  نیازج 

ببس ( Stuctural Rigidities یراتخاس ‘ یاه  یریذپان  شمرن   ’ ای یراتخاس ‘ للع   ’ هتشر کی  نانادداصتقا ، زا  هورگ  نیا  نامگ 

 : تسا هدش  هماقا  صوصخ  نیا  رد  هدمع  لیلد  هس  .تسا  مروت  زورب 
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نینچ تحت  یتایلام  یاهدمآرد  .تسا  هدوب  دمآرد  نیمز و  عیزوت  رد  یرباربان  ببس  هک  نیتال  یاکیرمآ  یتارمعتسم  هتشذگ  (١ 

هب دینک  عوجر   ) تسا هداد  یم  لیکشت  ههد ٧٠  رد  ار ) دصرد  دودح ١٢  ًاضعب  و   ) یلم صلاخان  دیلوت  دصرد  زا ٢٠  رتمک  یطیارش 

(. ١٩٧٧، ارتسکجید

هب هک  ( ١٩٧۵-١٩۶٨  ) ورپ رد  وکسالو  ای  نیتناژرآ و  رد  ( ١٩۴١٩-٩۴۶  ) نورپ ناوخ  ریظن  تسیلوپوپ  کیتامزیراک  ناربهر   (٢ 

.دندرک مادقا  اهدزمتسد  یناهگان  دایدزا 

.ناهج طاقن  ریاس  زا  رت  ینالوط  بتارم  هب  یا  هرود یارب  نیتال  یاکیرمآ  رد  تادراو  ینیشناج  رب  ینتبم  ندرک  یتعنص  تسایس  ( ٣ 

یازا رد  ماخ  داوم  رودص  یارب  هلدابم  خرن  لزنت  یا و  هیامرس یاهالاک  دورو  هب  یتعنص  شخب  دشر  یگتسباو  ببس  هب  رما  نیا 

ناونع هب  لماع  هس  نیا  .دیماجنا  یدالیم  ههد ی ٨٠  یادتبا  رد  نیتال  یاکیرمآ  یاهروشک  یاه  یهدب شیازفا  و  یا ، هیامرس یاهالاک 

.دنا هدش یفرعم مروت  ینابم 

یداصتقا تسایس  هنوگ  هس  ارگراتخاس ،) ارگزنیک و  ) رگید شرگن  ود  اب  ارگ ) یلوپ   ) تسخن شرگن  نیداینب  یاه  توافت هب  هجوت  اب 

.تسا هدوب  حرطم  مروت  راهم  یارب 

.تسا یلام  یلوپ و  ضابقنا  نمضتم  هک  لاربیلوئن ) ) ارگ یلوپ  سکودترا  ای  فراعتم  یانعم  رد    یداصتقا تیبثت   تسایس فلا )

مهرد ( Income policy) دمآرد لرتنک  تسایس  اب  ار  یلام  ضابقنا  تسایس  هک   (Heterodox) فراعتمریغ تسایس  ب )

.دزیمآ یم

نازیم هک  نآ  لاح  و  تساهدزمتسد ؛ اه و  تمیق یدازآ  مروت  یلصا  لیالد  زا  یکی  هک  تسا  راوتسا  ضرف  نیا  رب  دمآرد  لرتنک  تسایس 

نآ ای  دوش ، ارجا  اه  تمیق اهدزمتسد و  دشر  یارب  یفقس  لامعا  اب  تلود  بناج  زا  ای  دناوت  یم لرتنک  نیا  .دوش  لرتنک  دیاب  ود  ره  دشر 

شیپ رد  رب  دیکات  .ددرگ  لصاح  دزمتسد  دشر و  نازیم  هرابرد  نایامرفراک  نارگراک و  ناگدنیامن  نیب  مهافت  هرکاذم و  هیاپ  رب  هک 

نیا رد  .تسا  ثعبنم  لیسرنیا  ای  انام  مروت  لیلحت  زا  یا ، هجدوب تسایس  رب  هوالع  ( (، lncome Policy یدمآرد تسایس  کی  نتفرگ 

.دوش یم بوسحم  مروت  یعقاو  رصنع  دزمتسد  دوس و  مهس  نییعت  ای  دمآرد  عیزوت  زاب  لوح  یعامتجا  تازرابم  فیرعت ،

لصتم هیاپ  رب  (Fixed exchange rate  ) تباث هلدابم  خرن  کی  نییعت  رب  تسا  ینتبم  هک  زرا  هلدابم  خرن  تیبثت  تسایس  پ )

.رالد ًالثم  مکحم  زرا  کی  هب  روشک  یلوپ  دحاو  ندرک 

یلوپ لماوع  رد  مه  یعقاو و  لماوع  رد  دیاب  مه  ار  مروت  تلع  .داد  لیلقت  یلوپ  ًافرص  هدیدپ  کی  هب  ناوت  یمن ار  مروت  نم ، هاگدید  زا   

هب ات ١٩۶٠  زا ١٨۶٧  اکیرمآ  هدحتم  تالایا یلوپ  خیرات  هرابرد   [٧۵](١٩۶٣) زتراوش نمدیرف و  شزرا  اب  تاعلاطم  .درک  وجتسج 

مادهنا عیزوت و  زاب  ای  عیزوت ، دیلوت ، طیارش  رد  دیاب  نینچمه  ار  مروت  یعقاو  للع  اما  .تسا  هدرک  راکشآ  ار  مروت  یلوپ  للع  یبوخ 

.دنشاب یم زین  یداهن  یسایس و  هکلب  دنتسین  یداصتقا  ًافرص  للع  نیا  .درک  وجتسج  تورث 

یسارکومد تهج  رد  مهم  یسایس  تارییغت  لثملا  یف .دنداصتقا  تسایس و  هطبار  لوصحم  اه  مروت نالک  فازگ و  یاه  مروت ًابلاغ 

زا سپ  یاه  لاس رد  شیرتا  ناملآ و  ناتسراجم ، یوروش ، داحتا  .دنا  هدوب یلوپ  یتابث  یب لماع  یخیرات  ظاحل  هب  یتکراشم  میقتسم و 

دوزفا ار   [٧۶] یناهج گنج  صخألاب  لودلا  نیب یلخاد و  یاه  گنج دیاب  لماوع ، نیا  رب  .دنا  هدهاشم نیا  قیداصم  لوا  یناهج  گنج 

پاچ طسوت  نآ  یلام  نیمأت  تلود و  هجدوب  یرسک  دراوم  نیا  یمامت  رد  .دنوش  یم اه  یهدب شیازفا  و  اه ، تلود یلام  فعض  ببس  هک 

ارگ و یلوپ  سکودوترا  یاه  تسایس یبسن  تیقفوم  تساجنیا  زا  .تسا  هدش  لدبم  فازگ  یاه  مروت زورب  یلصا  لماع  هب  سانکسا 

.اه مروت نالک  فازگ و  یاه  مروت راهم  رد  یتلود  جراخمو  یگنیدقن  لرتنک  رب  ینتبم  هک  لاربیلوئن 

راهم ًایناث ، .تسا  نیگنس  یداصتقا  دشر  شهاک  یراکیب و  خرن  شیازفا  بسح  رب  تیقفوم  نیا  هنیزه  ًالوا  هکارچ    یبسن  میوگ یم

.فازگ یاه  مروت جوم  هس  هب  میزادرپب  نونکا  .تسین  نآ  زورب  یعقاو  لیالد  مروت و  هب  نداد  نایاپ  یانعم  هب  فازگ  یاه  مروت

اپورا رد  فازگ  یاه  مروت تسخن  جوم  (۵
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هدرک دشر  یدالیم  ی ٩٠  ههد رد  صخألاب  هک  دوش  یم بوسحم  دیدج  یا  هبرجت ًامومع  یزکرم  کناب  لالقتسا  یداصتقا ، تایبدا  رد 

جوم کی  دوجو  زا  نانآ  .دننک  حیحصت  ار  جیار  تشادرب  نیا  ات  دنا  هدرک شالت  یداصتقا  نیخروم  زا  یرایسب  ریخا ، یاه  لاس رد  .تسا 

Elkin نیکلا شزرا  ای  رثا  اهنت  هن  .دنا  هدرکدای یدالیم  ههد ٢٠  رد  لوا ، یناهج  گنج  یادرف  رد  یزکرم  یاه  کناب لالقتسا  تسخن 

یگنوگچ هرابرد  یلمع  یامنهار  نیلوا  یزکرم ، یاه  کناب یاسور  درکلمع  صوصخ  رد  ص١٧)[٧٧]  ، Kisch (شیک ١٩٢٨ و 

تسد هب  ار  رگید  یوس  زا  یراجت ، یاه  کناب زا  و  یوس ، کی  زا  تلود  زا  یزکرم  کناب  فعاضم  لالقتسا  لصا  هب  یبایتسد 

De) کوک ود  بناج  زا  یدعب  یاه  شهوژپ . [٧٨] دراد هراشا  یزکرم  یاه  کناب لالقتسا  جوم  نیتسخن  نیا  تیمها  هب  هکلب  دهد ، یم

Capie etal.)   ) [٨١] ناراکمه یپک و  (١٩٨۶) (Sayers،ص١۵٩)[٨٠]  زریاس ١٩٣٩) (kock،ص۵۶)[٧٩] ، 

لالقتسا تسخن  جوم  نیا  داعبا  تاصتخم و  یسررب  هب  ،  [Do Vale) (٢٠٢٠)[٨٢  ) لاو ود  صخألاب  و  ١٩٩۴)،ص۵٣ )

.دنزادرپ یم تایئزج  رد  یزکرم  یاه  کناب

یلوپ ماظن  درادناتسا  ناونع  هب  الط  اب  یذغاک  لوپ  هطبار  عطق  اهزرا و  ریعست  هب  نداد  همتاخ  زاغآ  رس  لوا  یناهج  گنج  روهظ 

تابث نیمضت  ( ١ تفرگ : رارق  هجوت  دروم  تهج  ود  زا  یزکرم  کناب  لالقتسا  یطیارش ، نینچ  رد  .دوب  یلوپ  تابث  نماض  و  یناهج ،

فیعضت اب  هژیو  هب  روبزم  یاهروشک  داصتقا  لرتنک  ( ٢ الط ؛ زا  گنج  رد  هدروخ  تسکش یاهروشک  زرادنویپ  تسسگ  رد  یلوپ 

.ناش یزکرم یاه  کناب رب  هدروخ  تسکش لود  لرتنک 

یزکرم کناب  لالقتسا  ترورض  هب  رواب  و  دش ، یقلت  یسایس  تالخادم  هرمث  ناونع  هب  گنجزا  سپ  گنج و  ی  هرود فازگ  یاه  مروت

(. ٢٠٢٠، لاو ود   ) دنتفرگ رارق  تارییغت  نیا  ضرعم  رد  روشک  .دش ٣٩  یزکرم  یاه  کناب لالقتسا  دشر  ببس  رما  نیا  .دز  نماد  ار 

هب دینک  هاگن   ) دوب یداصتقا  تیبثت  یاه  همانرب یانب  گنس  یزکرم  کناب  لالقتسا  لصا  یانبم  رب  یزکرم  یاه  کناب حالصا  ای  داجیا 

(، ١٩٢۴  ) ناتسراجم (، ١٩٢٣  ) شیرتا یزکرم  یاه  کناب ص٢)[٨٣] . : Ulrich،خیرلوا ١٩٣١ و  ص٢ ؛ ، ١٩٢٨ نیکلاو ، شیک 

مهم یزکرم  یاه  کناب زا  یکی  . [٨۴] دندوب مهم  یداهن  تارییغت  نیا  دهاش  ( ١٩٢٧  ) ناتسراغلب و  ( ١٩٢٧  ) نانوی (، ١٩٢٧  ) ینوتسا

، اکیرمآ هدحتم  تالایا ذوفن  تحت  .تفای  لالقتسا  ناملآ  تلود  زا  نیقفتم  میقتسم  تراظن  تحت  زین  ( ٢-١٩٢٢۴  ) کناب شیار  اپورا ،

.دش تیوقت  دنآ  یاهروشک  نایم  رد  صخألاب  نیتال  یاکیرمآ  رد  یزکرم  کناب  لالقتسا 

تیمها هاگ  نآ  میروآ ، رظن  رد  ار  جوم  نیا  زا  ناملآ  یریذپریثأت  ههد ٢٠ و  رد  یزکرم  یاه  کناب لالقتسا  تسخن  جوم  نیا  رگا 

لشیم مداد ، ناشن  رضاح  هلاقم  تسخن  شخب  رد  هکنانچ  .دوش  یم راکشآ  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  یاه  لاس رد  یناملآ  مسیلاربیلوئن 

رب دوخ  مهس  هب  زین  نم  .دراد  هراشا  گنج  زا  سپ  ناملآ  یداصتقا  یاه  تسایس نییعت  رد  مسیلاربیلودرا  تیمها  رب  یتسرد  هب  وکوف 

.مدیزرو دیکات  اپورا  یلوپ  هیداحتا  سیسأت  رد  مسیلاربیلوئن  هژیو  عون  نیا  یازس  هب  ذوفن 

یدوجو هفسلف  هکلب  دندوب ، نآ  لماع  لاربیلوئن  یاه  تسایس هک  تسین  نآ  دیوم  اهنت  هن  اپورا  رد  فازگ  یاه  مروت تسخن  جوم 

.داد حیضوت  یزکرم  کناب  لالقتسا  ور  نیا  زا  اه و  تمیق تیبثت  مروت و  راهم  هیاپ  رب  دیاب  ار  یناملآ  مسیلاربیلوئن 

نیتال یاکیرمآ  رد  فازگ  یاه  مروت مود  جوم  ( ۶

مروت راچد  یدالیم  ههد ٩٠  لیاوا  ههد ٨٠ و  رخاوا  رد  هک  ار  نیتال  یاکیرمآ  روشک  شش  ای  جنپ  یماسا  رضاح ، هلاقم  شخب ۴  رد   

(، ١٩٨۶-١٩٨۴) یویلوب (، ١٩٨٩-١٩٩٣  ) لیزرب (، ١٩٩٠-١٩٨٩  ) نیتناژرآ مدروآ : حرش  نیا  هب  ار  دنا  هدش فازگ 

(. ١٩٨-١٩٨٩۵  ) کیزکم (،   ١٩٨-١٩٩١،١٩٨٩۶  ) هئوگاراکین (، ١٩٨٨-١٩٩٠) ورپ

یلوپ یلام و  نارحب  روبزم  دراوم  یمامت  رد  .تسا  هدوبن  لاربیلوئن  یاه  تسایس لوصحم  اهروشک  نیا  زا  کی  چیه  رد  فازگ  مروت   

و یتلود ، داسف  یتسیلوپوپ و  یاه  تسایس تادراو ،) ینیشناج   ) ندرک یتعنص  عون  اب  طبترم  لماوع  زا  یا  هعومجم رتسب  رب  اه  تلود

یاه تسایس عاونا  همه  زا  فازگ ، مروت  راهم  روظنم  هب  .دنا  هدوب فازگ  یاه  مروت زورب  لماع  لودلا ، نیب ای  یلخاد  یاه  گنج زین 

یاه تسایس یلام ، یلوپ و  سکودترا )  ) فراعتم یاه  تسایس ینعی  شخب ۴  نایاپ رد  هدشدای  هناگ  هس یداصتقا 

.دش هدافتسا  یلوپ  دحاو  هلدابم  خرن  تیبثت  تسایس  زین  و  اه ، تمیق اهدزمتسد و  لرتنک  رب  یکتم  سکودورته ) ) فراعتمریغ
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یاه تسایس .تسالاب  نآ  هنیزه  اما  دراد ، دوجو  سکودوترا  یاه  تسایس هطساو  هب  مروت  شهاک  ناکما  هک  داد  ناشن  یویلوب  هبرجت 

نیا .دوب  دصرد   ١١٧۵٠ مروت خرن  ماگنه  نآ  رد  .دش  لومعم  یویلوب  رد  لاس ١٩٨۵  رد    یداصتقا تیبثت   همانرب ای  سکودترا 

خرن شهاک  رد  تیقفوم  هک  تسا  یروآدای  هب  مزال  اما  .تفای  لزنت  دصرد  هب ١۵  رد ١٩٨٧  و  دصرد ، هب ٢٧۶  لاس ١٩٨۶  رد  مقر 

هدودحم ی ١٠ رد  یاه ١٩٨۶-١٩٨٩  لاس لوط  رد  زین  یراذگ  هیامرس خرن  و  یداصتقا ، دشر  لزان  یاه  خرن اب  دوب  مأوت  مروت 

.دنام یقاب  یلم  صلاخان  دیلوت  دصرد 

و ( ١٩٨۵  ) نیتناژرآ رد  اتمدقم  تلود ، یلام  یاه  یهدب شهاک  نودب  اهدزمتسد  اه و  تمیق لرتنک  ینعی  فراعتمریغ  یاه  تسایس

تسب راک  کیزکم ، رد  سکعلاب  .دیماجنا  تسکش  هب  یلوپ  یلام و  لرتنک  بایغ  رد  اه  تسایس نیا  .دش  هتفرگ  راک  هب  ( ١٩٨۶  ) لیزرب

.دوب زیمآ  تیقفوم یلوپ  یلام و  لرتنک  سکودترا  یاه  تسایس فراعتمریغ و  یاه  تسایس نامأوت 

زا مروت  شهاک  ثیح  زا  نآ  جیاتن  دش و  بیقعت    یداصتقا تیبثت   تسایس (، Fuji Mori  ) یروم یجوف  تموکح  تحت  ورپ  رد 

.تفای لزنت  دصرد  هب ٢۴  لاس ١٩٩۴  رد  دصرد و  هب ۵٢  لاس ١٩٩٢  رد  مروت  خرن  اریز  .دوب  رادروخرب  یبسن  تیقفوم 

مأوت یبسن  تیقفوم  اب  دش  زاغآ  هیئوژ ١٩٩٠  زا  هک  وروماچ  هویب  تموکح  تحت    یداصتقا تیبثت   تسایس زین  هئوگاراکین  رد 

(، ص۵۵٠ ، ١٩٩٧  ) ارتسکجید .تفای  لزنت  لاس ١٩٩٢  رد  دصرد  هب ٢٠  لاس ١٩٩١ رد  دصرد  زا ٢٧۴٢  مروت  خرن  هک  ارچ  دوب ،

لرتنک رب  ینتبم  هک  سکودترا  یاه  تسایس : “ دنک یم یدنب  عمج روط  نیا ار  فراعتمریغ  سکودترا و  یاه  تسایس تسب  راک  لصحام 

و ( ، ١٩٩٠-١٩٩٣) ورپ (، ١٩٨٩-١٩٩٣  ) نیتناژرآ (، ١٩٨۵) یویلوب رد  تسا ، یدمآرد  تسایس  دقاف  تسا و  لوپ  هضرع 

شهاک یارب  دنیآ  یم رظن  هب  یضابقنا  یلام  یلوپ و  یاه  تسایس یلک ، روط  هب  دنا … هدوب  زیمآ  تیقفوم ( ١٩٩۴-١٩٩١  ) هئوگاراکین

ینعی تسا ، هدوب  الاب  ًابلاغ  هدمآ  تسد  هب  سکودترا  یاه  تسایس هب  اکتا  اب  هک  یداصتقا  تیبثت  عون  نیا  هنیزه  دنا  … هدوب قفوم  مروت 

[٨۵]” .تسا هدوب  یفنم  یلاوتم  لاس  دنچ  یارب  یداصتقا  دشر  یاه  خرن

رثأتم ناراکمه ١٩٩٠[٨۶]  شوبنرود و  یبایزرا  زا  ًاقیمع  نیتال  یاکیرمآ  رد  فازگ  یاه  مروت مود  جوم  هرابرد  روبزم  یدنب  عمج

.تسا

 

یاه مروت راهم  ثیح  زا  سکودورته )  ) فراعتمریغ و  سکدترا )  ) ارگ یلوپ  یاه  تسایس تسکش  ای  تیقفوم  همانزارت  لودج ٣– 
فازگ

اه یدمآرد (Incomesهنومن تسایس 
(policy

یلام لیدعت 

Fiscal)
(adjustment

ای تیقفوم 
تسکش

تیقفومیرآیرآکیزکم ١٩٨٨–١٩٩٠

تسکشیرآیرآلیزرب ١٩٩٠–١٩٩١

تیقفومیرآهنیویلوب ١٩٨۵

تیقفومیرآهننیتناژرآ ١٩٨٩–١٩٩٣
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تیقفومیرآهنورپ ١٩٩٠–١٩٩٣

تیقفومیرآهنهئوگاراکین ١٩٩١–١٩٩۴

تیقفومیرآهنلیزرب ١٩٩۴–١٩٩۵

تسکشهنیرآورپ ١٩٩٠–١٩٩٣

تسکشهنیرآلیزرب ١٩٨۵–١٩٨٧

تسکشهنیرآنیتناژرآ ١٩٨۵–١٩٨٩

تسکشهنهنلیزرب ١٩٨٩

ص ۵١ ، Dornubusch et al.)، ١٩٩٠) ناراکمه شوبنرود و  عبنم :         

شهاک رد  هکلب  دنا ، هدوبن نیتال  یاکیرمآ  رد  فازگ  یاه  مروت أشنم  اهنت  هن لاربیلوئن ) ) سکودترا یاه  تسایس مینک ، یم هظحالم  هکنانچ 

هک تسا  نالک  داصتقا  هتسجرب  نانادداصتقا  ینعی  ناراکمه ، شوبنرود و  یبایزرا  نیا  .دنا  هدوب  رادروخرب  یبسن  تیقفوم  زا  اه ، نآ

.دنشاب یم سکودورته ) ) فراعتمریغ یاه  تسایس نارادبناج  زا  دوخ 

یتسیلایسوساسپ یاهروشک  رد  فازگ  یاه  مروت موس  جوم  -٧

عون یداصتقا  یاه  ماظن لاقتنا  هلئسم  هب  ًامیقتسم  یزکرم  یایسآ  رد  و  یقرش ، یزکرم و  یاپورا  رد  فازگ  یاه  مروت موس  جوم 

هب زکرمتم  یزیر  همانرب رب  ینتبم  یداصتقا  ماظن  زا  راذگ  زا  یشان  یدالیم  ههد ٩٠  رد  مروت  عون  نیا  زورب  .دراد  طابترا  یوروش 

دوبمک و  ( Bureaucratic Coordination  ) کیتارکوروب یگنهامه  اب  یوروش  عون  داصتقا  .دوب  رازاب  زکرمتمریغ  داصتقا 

نامأوت مروت  دوکر و  یتسیلایسوس  دعب  ام  نارود  هب  راذگ  ماظن و  نیا  یشاپورف  یمومع  تاصتخم  زا  یکی  .دوش  یم صخشم 

نخس لوحت  نیا  هرابرد  نوگانوگ  بتاکم  زا  نانادداصتقا  یتسیلایسوس و  یاه  ماظن نیصصختم  زا  یرایسب  .دوب  (  Stagflation   )

هاگشناد داتسا  ناتسراجم و  مولع  یمداکآ  وضع  راجم ، نادداصتقا  ( (،  Janos Kornai یانروک شونای  نانآ ، دمآرس  هک  دنا  هتفگ

هب دینک  عوجر   ) تسا هدروآ  لمع  هب  (  Shortage Economy) دوبمک داصتقا  هرابرد  ار  تاعلاطم  نیرت  قیمع هک  تسا  دراوراه 

نویسامروفسنارت زا  یشان  مروت  دوکر و  هرابرد   [٨٩](١٩٩٧  ) یانروک تالاقم  هعومجم  (. [٨٨]١٩٩٢ , [٨٧]١٩٨٠، یانروک

.دزادرپ یم رما  نیا  نوگانوگ  داعبا  هب  ( Transformatoinal Recession)

تسا و هدوب  مانتیو ) ابوک ، نیچ ، هیسور ،  ) قرش رد  هچ  برغ و  رد  هچ  یداصتقا  ناصصختم  زا  یرایسب  ماهلا  عبنم  یانروک  راثآ   

Soft ”) لُش یا  هجدوب طابضنا   “ نوماریپ یو  هیرظن  هب  دانتسا  اب  یدالیم  یاه ٨٠ و ٩٠  ههد رد  هدش  ماجنا تاقیقحت  زا  یرایسب 

: تسا هدوب  یا  هجدوب طابضنا  عون  ود  کیکفت  یانروک  تاعادبا  زا  یکی  .تسا  هتفرگ  تروص   [Budget Constraint)[٩٠

ناگدننک فرصم ای  اهراوناخ  راتفر  حیرشت  یارب  فراعتم  درخ  داصتقا  رد  یلوا  .لُش  و  ( ( Hard Budget Constraint تفس

،٢٠٠١ یباهو هب  دینک  عوجر   ) .ددرگ یم زاب ( Say Princple) هس تیتاب  ناژ  لصا  هب  نآ  یاه  هشیر تسا و  هدش  حرطم 

نازیم یربارب  .دنک  جرخ  شدمآرد ، نازیم  زا  شیب  دناوت  یمن هدننک  فرصم کی  لصا  نیا  قباطم  (. [٩٣]٢٠١۴ ، [٩٢]٢٠١٢

دشاب ناگدننک  فرصم هدش  یزیر همانرب راتفر  هیاپ  دناوت  یم لصا  نیمه  اما  .تسیرادباسح  هیلوا  لصا  کی  ًارهاظ  دمآرد ، اب  جراخم 

، تفس یا  هجدوب طابضنا  .دنک  نییعت  هنایهام ش  هجدوب  فرص  رد  ار  یو  یصخش  یزیر  همانرب هدننک و  فرصم راظتنا  حطس  ینعی 

 

[٩١] 

27/39



ماجنا رد  دناوت  یمن هدننک  فرصم نآ  یانبم  رب  هک  دنک  یم ینیب  شیپ هدننک  فرصم درکلمع  هرابرد  ار  ینالقع  یزیر  همانرب یعون 

یتلود یاه  تکرش دروم  رد  لصا  نیا  یوروش  ماظن  رد  اما  .دنک  نییعت  دروآ ، تسد  هب  دناوت  یم هک  یدمآرد  یارو  یفقس  دوخ  جراخم 

تیامح زا  هراومه  هک  ارچ  دنک ، جرخ  دوخ  دمآرد  نازیم  زا  شیب  دناوت  یم یتسیلایسوس  هاگنب  کی  هک  انعم  نیدب  دوش ، یم راد  هشدخ

.دوش هتسکشرو  یلام  میخو  عضو  تروص  رد  یتح  ضورقم ، هاگنب  داد  دهاوخن  هزاجا  هک  دوب  دهاوخ  رادروخرب  تسیلانرتاپ  تلود 

هدعاق هب  رما  نیا  دنک و  جرخ  دوخ  دمآرد  زا  شیب  تسا  رداق  یهاگنب  نینچ  .دسانش  یمن گرم  یگتسکشرو و  یتسیلایسوس ، هاگنب 

هب تیساسح  دقاف  یو  ور  نیا  زا  .دهد  همادا  دوخ  تایح  هب  هاگنب  جراخم ، نازیم  زا  رظن  فرص هک  .دوش  یم لیدبت  هاگنب  ریدم  یراتفر 

شخب رد  لوپ  لعفنم  تلصخ  رد  ار  هدیدپ  نیا  هشیر  و  دمان ، یم لُش ” یا  هجدوب طابضنا   “ ار هدیدپ  نیا  یانروک  .تساه  تمیق رییغت 

لمع لک  هدنشورف  رادیرخ و  هباثم  هب  تلود  و  تسا ، تلود  تسد  رد  دیلوت  لیاسو  بلغا  تیکلام  هک  اجنآ  زا   . دیوج یم داصتقا  یتلود 
قیرط زا  هنارمآ ، ماکحا  هطساو  هب  عبانم  صیصخت  .دراد  هیوناث  یتیمها  عبانم  صاصتخا  یارب  یتلود  شخب  رد  لوپ  شدرگ  دنک ، یم

لوپ و شقن  ندش  یعرف  یانعم  هب  لوپ  هب  یسارکوروب  قوفت  .دریگ  یم تروص  کیتارکوروب  مئاد  تالخادم  ای  یزیر  همانرب مزیناکم 

نازیم هب  یطبر  چیه  دنوش و  یم نییعت  یلمعلاروتسد  یرادا و  یا  هویش هب  اه  تمیق .تسا  عبانم  صیصخت  رد  اه  تمیق مزیناکم  زین 

یتیساسح اه  تمیق رییغت  هب  تبسن  یتسیلایسوس  یاه  هاگنب ناریدم  تیعضو ، نیا  اب  رظانتم  .دنرادن  اه  نآ تیفیک  تالوصحم و  یبایمک 

هب دوخ  جراخم  رد  دیاب  یم  هک  دنناگدننک  فرصم اهنت  .دننک  جرخ  هاگنب  دمآرد  نازیم  زا  شیب  دنناوت  یم هراومه  نانآ  هک  ارچ  دنرادن ،

دوبمک دنیور ، هبور دوبمک  اب  مادم  نانآ  دنتسه : وربور  یا  هژیو لکشم  اب  زین  ناگدننک  فرصم اذهعم  .دننک  هجوت  ناشدمآرد  رادقم 

(Sellers Market  ) هدنشورف رازاب  دوبمک ، داصتقا  رد  .هریغ  و  یندیشوپ ، یندیشون ، یندروخ ، زا  معا  یفرصم ، تالوصحم 

هب رداق  هدننک  فرصم تاقوا ، یرایسب  .دوخ  هقالع  دروم  لوصحم  رادقم  تیفیک و  نییعت  رد  رایتخا  دقاف  هدننک  فرصم .تسا و  مکاح 

.دنک یم زادنا  سپ  ار  دوخ  دمآرد  ًارابجا  تسین و  دوخ  زاین  دروم  مزاول  دیرخ 

) درک فیرعت  یتلود  شخب  یلوپ  هبش  تلصخ  زین  و  ( Forced Saving ‘ ) یرابجا زادنا  سپ   ’ اب ار  دوبمک  داصتقا  ( ١٩٨٠) یانروک  

اما .  [٩۴](١٩٩٣ یباهو هب  دینک  عوجر  یوروش ، عون  یاه  ماظن یداصتقا  تاحالصا  زین  یانروک و  راثآ  دوبمک ، داصتقا  دروم  رد 

هب دینک  هاگن   ) دنتسناد فدارتم  ( Repressed Inflation ”) هدش بوکرس مروت   “ اب ار  دوبمک  داصتقا  رگید ، نانادداصتقا  زا  یرایسب 

هب یطبر  چیه  یزکرم  یزیر  همانرب داهن  یسارکوروب و  بناج  زا  هدش  نییعت یتلود  یاه  تمیق هک  ناس  نیدب  . [٩۵](١٩٩٣ یباهو

دوبمک شا  هرمث هدش ، هنیداهن داصتقا  رد  هتفاین  روهظ  مروت  نیا  .دشابیم  دوبمک  اه  تمیق نیا  لیمحت  لصاح  و  درادن ، دازآ  رازاب  تمیق 

زا هدش ‘ بوکرس  مروت   ’ ای دوبمک  داصتقا  .دنک  یم سکعنم  ار  رازاب  تمیق  هب  رت  کیدزن یاه  تمیق هک  تسا  هایس  رازاب  شیادیپ  سانجا و 

هدیمان ( Monetary overhang ´ ) یگنیدقن دازام   ´ هک تسا  یزیچ  نآ  زاس  هنیمز رگید ، یوس  زا  یرابجا  زادنا  سپ و  یوسکی ،

ماظن ثاریم  هک  درک  وجتسج  یگنیدقن ´ دازام   ´ نیمه رد  دیاب  ار  یتسیلایسوساسپ  لاقتنا  ی  هرود رد  فازگ  یاه  مروت اشنم  .تسا  هدش 

.  [٩۶](٢٠١۵ زلوهنرب ، هب  دینک  عوجر  ) تسا نیشیپ 

ی هوحن یتایلام و  ماظن  زا  تسترابع  مود  ثاریم  .دنا  هدوب رسیم  فازگ  یاه  مروت زورب  رد  یوروش  عون  ماظن  رگید  مهم  ثاریم  ود 

یتایلام تاماقم  اب  هتفای  هعسوت یتایلام  متسیس  کی  هب  یزاین  یوروش  ماظن  رد  .یتسیلایسوس  یاه  هاگنب طسوت  یعامتجا  تامدخ  عیزوت 

یعامتجا تامدخ  بلاغ  هوالعب  .دنک  تشادرب  دوخ  ی  هعبات یاه  تکرش زا  امیقتسم  ار  یتایلام  عبانم  دناوت  یم تلود  .تسین  هتفای  نامزاس

دهم لماش  تامدخ  نیا  .دریگ  یم رارق  ناریگب  قوقح  دزم و  رایتخا  رد  یتسیلایسوس  یاه  هاگنب بناج  زا  هکلب  تلود  قیرط  زا  هن 

هاگنب کی  .دشاب  یم یکشزپ  تانیاعم  یتشادهب و  ینامرد و  روما  زین  رفس و  نداد  نامزاس  هلمج  زا  یحیرفت  روما  کدوک ،

زا تامدخ  عون  نیا  هئارا  نتفای  نایاپ   یوروش و  ماظن  همتاخ  اب  ورنیا  زا  .تسا  راد  هدهع ار  یرادرهش  کی  لداعم  یشقن  یتسیلایسوس 

تلود یاه  هنیزه هکلب  دوب ، فیعض  هتفاین و  هعسوت رایسب  تایلام  ذخا  یرادا  هاگتسد  اهنت  هن  نیشیپ ، یتسیلایسوس  یاه  هاگنب بناج 

یرسک تادهعت ) ی  هنیزه شیازفا  تایلام و  ذخا  رد  یناوتان   ) رما نیا  ی  هجیتن .تفای  شیازفا  یعامتجا  تامدخ  میقتسم  هئارا  تهج 

تالضعم اب  یتموکح  هاگتسد  رت  نیئاپ حوطس  هوالعب  .دوب  یلام  یرسک  ناربج  یارب  لوپ  پاچ  هب  نآ  لسوت  تلود و  هدنیازف  هجدوب 

یتسیلایسوس یاه  هاگنب زا  یهجوت  لباق  شخب  یهد  هرهب نادقف  یئآراک و  مدع  هب  هجوت  اب  اریز  دندوب ، وربور  یلحم  حوطس  رد  یهباشم 

رتشیب تماخو  لوپ و  پاچ  مزلتسم  ناشیرادهگن  ی  هنیزه تخادرپ  اهنآ و  ظفح  تشادن و  دوجو  اهنآ  ندش  یصوصخ  ناکما  رتکچوک ،

ریغ یاه  هاگنب یگتسکشرو  هب  طوبرم  نیناوق  لامعا  زا  ءارآ ، بسک  تهج  زین  نارادمتسایس  هک  نیا  افاضم  .دوب  تلود  یلام  تیعضو 

ماظن کی  مدع  هدش ، دای  لماوع  ی  همه رب  .دنیازفیب  دوخ  یتاباختنا  ی  هیاپ رب  لغاشم ، ظفح  ی  هدعو اب  ات  دندرک  یم زیهرپ  هددوس 

[٩٧] .دوزفا دیاب  ار  نالیب  همانزارت و  نییعت  اه و  یئاراد رب  یراذگ  شزرا  اه ، تکرش تیعضو  هبساحم  یارب  بسانم  یرادباسح 
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تسا روحم  هعجاف ِیراد  هیامرس یارب  رایع  مامت ی  هعجاف انورک  نیالک : یموئان    : دیناوخب رتشیب 

لوپ شقن  ددجم  ندش  لاعف  اهنت  هن  .یلوپ  داصتقا  کی  اب  رظانتم  یاهداهن  یقوقح و  ماظن  کی  نادقف  زا  تسا  ترابع  ثاریم  نیموس 

دنمزاین نینچمه  هکلب  تسا  نآ  هلدابم  خرن  و  روشک ، زرا  یزکرم ، کناب  هاگیاج  درکلمع و  رد  رظندیدجت  مزلتسم  یسارکوروب ، یاجب 

کی رد  یکناب  درکلمع  یریذپ و  قابطنا دیدج  ی  هوحن یریگارف  .تسیراذگ  هیامرس یراجت و  زا  معا  یکناب  ماظن  لک  یهد  نامزاس دیدجت 

.دشاب یم هبرجت  نامز و  دنمزاین  رازاب  داصتقا 

تایلام و ذخا  یرادا  هاگتسد  یزاسزاب  (، Monetary Overhang  ) یگنیدقن دازام  یداهن ، یداصتقا - لماع  هس  .مینک  هصالخ 

هدوب فازگ  مروت  یلصا  ءاشنم  یکناب ، ماظن  یهدنامزاس  دیدجت  داصتقا و  ندرک  یلوپ  و  تلود ، طسوت  یعامتجا  تامدخ  میقتسم  هرادا 

اما .تسا  هدش  هتخانش  دنراد ، یئانشآ  یتسیلایسوساسپ  لاقتنا  تالضعم  نالک و  داصتقا  اب  هک  ینانادداصتقا  بلغا  رب  تاکن  نیا  .تسا 

ای یربخ  یب نیا  زراب  قادصم  .دنا  هتفاین ار  تاکن  نیا  اب  یئانشآ  تصرف  زونه  پچ ´  ´ هدناوخدوخ نانادداصتقا  زا  یا  هراپ هنافساتم 

، یباهو یاقآ  یاعدم  فالخ  رب  دراوم  زا  یرایسب  رد  : “ تسا تقادص  یاقآ  اه ، یرواد شیپ هتشر  کی  هیجوت  یارب  یربخ  یب هب  رهاظت 

زا ینامرد  کوش  ی  هویش هب  یتمیق  حالصا  هژیو  هب  یلاربیلوئن و  نارود  رد  اه  تمیق حالصا ”  “ یاه تسایس ی  هجیتن داح  مروت 

ربا یریگ  لکش الاب و  رایسب  مروت  یاه  خرن ی  هدنهد ناشن  مه  یناهج  ی  هبرجت تسا … هدوب  یلاربیلوئن  یاه  تسایس یلومعم  یاهدمآ  یپ

یتسیلایسوس یاهروشک  زا  یا  هعومجم رد  لاثم  یارب  تسا … یلاربیلوئن  یاه  ینامرد کوش  یارجا  یاه  لاس رد  هژیو  هب  اه   مروت

رب غلاب  کانتشحو  ماقرا  یتح  ات  دصرد  لقادح ٢١  زا  مروت  یاه  خرن زا  یا  هعومجم دهاش  ات ١٩٩۴  ی ١٩٩١ ههد یط  نیشیپ 

[٩٨] (.” کی لودج   ) .میتسه دصرد  رازه  ١٠

هک تسا  یحالطصا  نیا  تسیچ ؟ ینامرد  کوش  زا  روظنم  .تسا  ینامرد  کوش  تسایس  لوصحم  فازگ  مروت  تقادص ، یاقآ  معز  هب 

یلام و یضابقنا  تسایس  لامعا  همانرب  نیا  یانبم  .تفرگ  لکش  رد ١٩٨٩  چیورسلاب ، ناتسهل  ی  هیلام ریزو  ی  همانرب اب  طابترا  رد 

درک شالت   [٩٩](١٩٩٢  ) لروم رتیپ  .دوب  نامزمه  هرابکی و  هب  یتلود  یاه  هاگنب ندرک  یصوصخ  اه و  تمیق ندرک  هزیلاربیل  یلوپ ،

نیا .دروآ  لمعب  کیکفت  ( Gradualism ´ ) یئارگ جیردت   ´ و (  Shock Therapy ´ ) ینامرد کوش   ´ نیب یرظن  ظاحل  هب 

زا ینامرد  کوش  یلکروطب ، .دوب  اهنآ  یارجا  سناکس  ای  ارجا  ی  هوحن تهج  زا  مه  تاحالصا و  ماجنا  تعرس  ثیح  زا  مه  توافت 

و اه ، تمیق ندرک  هزیلاربیل  یلوپ ،) یلام و  ضابقنا   ) یداصتقا تیبثت  تسایس  دنک و  یم عافد  تاحالصا  عیرس  یارجا 

.درادنپ یم حجرم  ( Institutional change  ) یداهن تاحالصا  ماجنا  داصتقا و  راتخاس  دیدجت  رب  ار  اه  یزاس یصوصخ

لئاق تیولوا  و  اطخ ´ نومزآ و   ´ قیرط زا  تاحالصا  دربشیپ  یارب  رت  ینالوط ینامز  تصرف  نداد  زا  یئارگ ´ جیردت ، ´ سکعلاب

یوریپ یئارگ  جیردت تسایس  زا  نیارکوا  ناتسراجم و  لثملا  یف .دنک  یم ینابیتشپ  رازاب  داصتقا  یارب  مزال  یاهداهن  داجیا  یارب  ندش 

اب اتدمع  لاربیلوئن  تاحالصا  .[١٠٠] تسا هدوب  رایسب  یاه  شهوژپ عوضوم  تاحالصا  یارجا  ی  هوحن ود  نیا  ی  هسیاقم .دندرک 

.تسا هدش  یقلت  فدارتم  ینامرد  کوش 

زا یرامآ  هب  روظنم  نیدب  تسینامرد و  کوش  لوصحم  قباس  یتسیلایسوس  یاهروشک  رد  فازگ  مروت  هک  تسیعدم  تقادص  یاقآ 

تقد هب  رخآ و  هب  ات  دنک ، یم دانتسا  نادب  هک  ار  یبلطم  نامه  تقادص  یاقآ  ایآ  اما  .دهد  یم عوجر   [١٠١](١٩٩٧  ) هزداگرویج زامات 

ی ۴ هرامش لودج  .دنک  یم حرطم  ار  ناشیا  یاعدا  فالخ  تسرد  هزداگرویج  هک  ارچ  تسا ، یفنم  خساپ  هنافساتم  تسا ؟ هدرک  هعلاطم 

کوش شور  ود  زا  کی  ره  رب  بترتم  یاهزایتما  مدع  تازایتما و  تارطخ ، نازیم  ات  تسا  هدش  هئارا  ( ١٩٩٧  ) هزداگرویج بناج  زا 

.[١٠٢] دجنسب رگیدکی  اب  ار  یئارگ  جیردت  ینامرد و 

مدع تازایتما و  ثیح  زا  یتسیلایسوساسپ  یاهروشک  رد  یجیردت  لاقتنا  ینامرد و  کوش  شور  ود  هسیاقم  هرامش ۴–  لودج 
اهزایتما

یداصتقا ینامردتارییغت  لاقتناکوش 
یجیردت

الاب مروت  یرآـکسیر 
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یاهتمیق راتخاس  رد  رییغت 
یبسن

یرآـ

( تدم هاتوک  رد   ) رتالاب ـیرآیراکیب 

رتمک یعامتجا  ـیرآتانیمات 

اه هاگنب  ـیرآیگتسکشرو 

عبانم یاراک  ـیرآصیصختزاب 

( تدم زارد  رد   ) رتالاب یرآـیراکیب 

یلوپ دحاو  شزرا  یرآـشهاک 

ص ٣٠. ، Tamaz Giorgadze)، ١٩٩٧  ) هزداگرویجزامات عبنم :                       

، دشاب یم ناما  رد  الاب  مروت  کسیر  زا  ییارگ  جیردت  اب  سایق  رد  ینامرد  کوش  یلاربیلوئن  شور  هک  دهد  یم ناشن  لودج  نیا  هعلاطم 

یاه هداد  اهتکاف و  رب  تسا  ینتبم  روبزم  یوعد  .تدم  هاتوک  رد  تسا  یراکیب  یالاب  خرن  دنک  یم دیدهت  ار  نآ  هک  یرطخ  سکعلاب 

نیلوا و  دش ، میظنت  ( Gomulka  ) اکلوموگ و  (( Sachs زکاس یرفج  تکراشم  اب  هک  چیورسلاب  همانرب  لثملا ، یف .راکنا  لباقریغ

رما رد  نیارکوا ، رد  ییارگ  جیردت  هک  یلاح  رد  .دوب  زیمآ  تیقفوم فازگ  مروت  راهم  ثیح  زا  دوش ، یم بوسحم  ینامرد  کوش  همانرب 

اب فازگ  مروت  لرتنک  ثیح  زا  نآ  جیاتن  دش و  بیقعت  ناتسهل  زا  یوریپ  هب  زین  ناتسراغلب  رد  ینامرد  کوش  .دوبن  قفوم  مروت  راهم 

(٢٠١۵  ) زلومنرب هرامش ١-٨   لودج  رد  لاس ١٩٩٨  ات  هیئوژ ١٩٩٧  تاحالصا  ماگنه  زا  رما  نیا  زا  یشان  جیاتن  .دوب  ماوت  تیقفوم 

تسا دیکات  هب  مزال  . [١٠٣] تاحالصا یارجا  زا  سپ  لاس  نیتسخن  رد  مروت  هنایلاس  خرن  دشر  دصرد  ٢٫٩٣ تسا :  هدمآ  رارق  نیا  هب 

نیمأت لاغتشا و  داجیا  صخالاب  رگید  یاه  هزوح رد  همانرب  نیا  تیقفوم  یانعم  هب  فازگ  مروت  راهم  رد  چیورسلاب  همانرب  تیقفوم  هک 

، کچ یروهمج  ناتسراغلب ، رد  ًابقاعتم  ناتسهل ، ینامرد  کوش  .تسا  هدوبن  ناریگب  قوقح دزم و  تیرثکا  یارب  یعامتجا  تامدخ 

.دش بیقعت  ینابلآ  یناوتیل و  ینوتسا ،

رد فازگ  یاه  مروت هتبلا  .دندرک  یوریپ  ییارگ  جیردت  شور  زا  ناتسزیقرق  ینامور و  ناتسراجم ، ریظن  رگید  یاهروشک  هتشر  کی 

داحتا هتفای  لالقتسا هزات  یاه  یروهمج رد  یمروت  عون  نینچ  اما  .تفاین  شرتسگ  نادنچ  یقرش  یزکرم و  یاپورا  یاهروشک  نایم 

ناتسنمکرت و ناتسکیجات ، ناتسزیقرق ، ناتسقازق ، ناتسجرگ ، ناجیابرذآ ، ناتسنمرا ، نوچمه  یزکرم  یایسآ  رد  قباس  یوروش 

لاربیلوئن ینامرد  کوش  هب  دیاب  زین  ار  اه  مروت نیا  زورب  ایآ  .نیوگوزره  ینسوب و  قباس ، یوالسگوی  رد  زین  تفای و  جاور  ناتسکبزا 

، ناتسنمکرت لثملا  یف .تسویپن  عوقو  هب  یمروفر  هنوگ  چیه اهروشک  نیا  زا  یرایسب  رد  هکنآ  تسخن  .تسا  یفنم  خساپ  مینادب ؟ بستنم 

ار روما  هرادا  ناکس  تسینومک  قباس  تاماقم  .دنتفرگن  شیپ  رد  ار  یحالصا  همانرب  چیه  ًالصا  ( ١٩٩۵  ) لاس ات  سورالب  ناتسکبزا و 

تاعزانم تاجنشت و  زا  اهروشک  زا  یخرب  هوالع  هب  .دندوبن  تاحالصا  ماجنا  ناهاوخ  دندوب و  هدرک  ظفح  ناتسکبزا  ناتسنمکرت و  رد 

هنومن باب  زا  .دوب  زین  تیعقاو  نیا  باتزاب  اه  نآ رد  مروت  یالاب  خرن  دندوب و  جنر  رد  ًادیدش  یلخاد  یموق و  یاه  گنج یماظن و 

نارحب مغریلع  اهروشک  نیا  .درک  رکذ  دیاب  ار  ناتسکیجات  ناتسجرگ و  ناجیابرذآ ، نیوگوزره  ینسوب و  قباس ، یوالسگوی  ناتسنمرا ،

توافتم رگیدکی  اب  ناشیاه  تموکح  یریگ  تهج  فادها و  هک  دنچره  دنتفاین ، ار  تاحالصا  یارب  مزال  تصرف  اهتدم  قیمع ، یداصتقا 

مروت همه ی  لوئسم  دش ، لومعم  یتیلایسوساسپ  یاهروشک  زا  یخرب  رد  اهنت  هک  ار  لاربیلوئن  ینامرد  کوش  ناوت  یمن  ور  نیا  زا  .دوب 

.درک دادملق  فازگ  یاه 
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فالخرب هک  تسا  نآ  دیوم  ییارگ ،) جیردت  ای  ینامرد  کوش   ) هدش هدیزگرب تاحالصا  عون  زا  رظن   فرص فازگ  مروت  یریگارف 

.تاحالصا ( Policy) تسایس ی  هرمث هن  تسا و  هدوب  یوروش  ماظن  ( Legacy  ) ثاریم ًاساسا  مروت  عون  نیا  تقادص ، یاقآ  یاعدا 

مروت ینعی  یوروش  ماظن  کرتام  نآ  عورش  ی  هطقن هک  تفرگ  رظن  رد  یداهن  میظع  رییغت  کی  نتم  رد  دیاب  ار  فازگ  مروت  هلئسم 

روظنم هب  دندوب  یتاحالصا  ماجنا  ی  هویش ود  ییارگ  جیردت  ینامرد و  کوش  .نیعتمان  شا  هدنیآ دوب و  یگنیدقن  دازام  ای  هدش  بوکرس

.داینب رازاب  داصتقا  کی  یوس  هب  یداهن  رییغت  نیا  تیاده 

هک میشاب  هتشاد  یا  هراشا زین  ناشیا  هیاپ  یب مکح  نیا  هب  تسبوخ  دنامن ، خساپ  یب تقادص  یاقآ  یوعد  چیه  هک  نآ  یارب 

اه تمیق یزاسدازآ  ار  اه  تسایس نیا  .تسا ” هدوب  داح  مروت  لوئسم  یلاربیلوئن  نارود  رد  اه  تمیق   حالصا  یاه تسایس ” ایوگ

رب ینتبم  یرازاب  یاه  تمیق شرتسگ  نیوکت و  اه و  تمیق یرادا  لرتنک  هب  نداد  همتاخ  نآ  یازا  هبام  .دنیوگ  یم نویسازیلاربیل ) )

یب یبرجت  ظاحل  هب  مه  یرظن و  ظاحل  هب  مه  شسرپ  نیا  خساپ  تسا ؟ هدوب  اه  تمیق یزاسدازآ  نیا  مروت  تلع  ایآ.تساضاقت  هضرع و 

.تس یفنم 

شیازفا ثعاب  رگید ، یوس  زا  و  اضاقت ، شهاک  یانعم  هب  رما  نیا  یئوس  زا  .دنک  یم لمع  تهج  ود  رد  یزاسدازآ  یرظن ، ظاحل  هب 

نیا هجیتن  .هن  ای  تفای ، دهاوخ  تمیق  زا  یرتالاب  حطس  اب  رازاب  رد  یدیدج  لداعت  هطقن  رما  نیا  هک  تفگ  ناوت  یمن شیپ  زا  .تسا  هضرع 

الاب دنامب ، یقاب  قباس  رادقم  نامه  رد  دبای و  شیازفا  دناوتن  هضرع  هنییآ  ره  .دراد  یگتسب  اضاقت  هضرع و  یبسن  یریذپ  ششک هب  رما 

ترابع هب  .دوب  دهاوخن  راک  رد  یمروت  و  دش ، دهاوخ  یلداعت  تمیق  حطس  شهاک  هب  رجنم  اضاقت  نازیم  شهاک  اب  اه ، تمیق نتفر 

.دوش یمن ببس  ار  مروت  کیتاموتا  روط  هب  اه  تمیق یزاسدازآ  رگید ،

، ناتسقازق ینعی  یزکرم  یایسآ  روشک  جنپ  یاه  هداد دیراذگب  .دهد  یم ناشن  ار  رما  نیا  فالخ  ریز  لوادج  زین  یبرجت  ظاحل  هب 

، روشک جنپ  نیا  زا  .دنا  هدوب تقادص  یاقآ  دانتسا  دروم  تاعفد  هب  هک  مینک  یسراو  ار  ناتسکبزا  ناتسنمکرت و  ناتسکیجات ، ناتسزیقرق ،

ریسم ًاساسا  ناتسکبزا  ناتسنمکرت و  .دراد  رارق  ناتسقازق  نآ  زا  سپ  تسینامرد و  کوش  ای  لاربیلوئن  تاحالصا  رهظم  ناتسزیقرق 

.دنا هدوب هنایارگ  جیردت  ی  هدودحم رد  رتشیب  دنتشاد  لومعم  ار  تارییغت  هتشر  کی هک  اجنآ  ات  دنتفرگن و  شیپ  رد  ار  تاحالصا 

(، Hoen  ) [١٠۴](٢٠١٠) نئوه ور  نیا  زا  .دش  یتارییغت  یاریذپ  یلخاد  گنج  نایاپ  زا  سپ  اهنت  رایسب و  ریخأت  اب  زین  ناتسکیجات 

یزکرم یایسآ  یاهروشک  رد  تاحالصا  ریسم  یدنب  هتسد هب  رداق  ییارگ  جیردت  ای  ینامرد  کوش  ی  هناگود ًاساسا  هک  تسا  رواب  نیا  رب 

ناتسقازق تعسو  هنومن ، یارب  .دنک  یم هراشا  یعیبط  عبانم  ثیح  زا  اهروشک  نیا  رتاپرید  یاه  توافت هب  یتسرد  هب  نینچمه  وا  .تسین 

یعیبط عبانم  ثیح  زا  روشک  نیا  .اپورا  هراق  کاخ  مین  لداعم  یتعسو  اب  تسرگید  یروهمج  راهچ  ی  هعومجم ربارب  ود  ییاهنت  هب 

یاراد زین  ناتسنمکرت  .تسا  ینغ  رایسب  زاگ  تفن و  زین  میساتپ و  ساملا ، الط ، نهآ ، گنس ، لاغذ میزینم ، یور ، مویناروا ، نوچمه 

ناتسکیجات و سکعلاب  .دنک  یم نیمأت  زاگ  تعنص  قیرط  زا  ار  دوخ  یلم  صلاخان  دیلوت  فصن  و  دشاب ، یم ینغ  یعیبط  عبانم 

ود نآ  زا  رت  الاب یمک  هبنپ  ای  دیفس ” یالط  ” رودص لیلد  هب  ناتسکبزا  هافر  حطس.دنوش  یم بوسحم  اهروشک  نیرتریقف  زا  ناتسزیقرق 

.دراد رارق 

ار دوخ  هجوت  هنییآ  ره  فصولا  عم .دوزفا  ار  نآ  زا  یشان  یاهدمآرد  یعیبط و  عبانم  ریثأت  دیاب  دوبمک ، داصتقا  ثاریم  رب  نیاربانب 

ی[١٠۵] ۵ هرامش لودج  قباطم  هک  مینک  یم هظحالم  میراد ، فوطعم  روشک  جنپ  نیا  رد  فازگ  یاه  مروت خرن  هسیاقم  هب  ًافرص 

.تسا هدوب  رادروخرب  رگید  روشک  راهچ  هب  تبسن  یرت  لزان مروت  خرن  زا   ١٩٩٢ لاس رد  مروت  دصرد  اب ٧٧٢  ناتسزیقرق 

 

٢٠٠۴–١٩٩٢ یزکرم ، یایسآ  رد  یفرصم ) یاهالاک  تمیق   ) مروت  – ۵ هرامش لودج 

روشک ١٩٩٢١٩٩۶٢٠٠٠٢٠٠۴مان 

١۶۶٢٣٩٫١١٣٫٢۶٫٩ناتسقازق

31/39



٧٧٢٣١٫٣١٨٫٧۴٫١ناتسزیقرق

٢١٩۵۴١٨٣٢٫٩٧٫٢ناتسکیجات

٣١٠٢٩٩٢٨٫٣۵٫٩ناتسنمکرت

١۵۶٨۵۴٢۴٫٢۶٫۶ناتسکبزا

ص٢٣۶. ، Hoen)، ٢٠١٠  ) نئوه عبنم :             

.تفای شهاک  دصرد  هب ١.۴  رد ٢٠٠۴ ، و  دصرد ،  ٧/١٨ ، ٢٠٠٠ لاس رد  دصرد ، ٣/٣١ لاس ١٩٩۶ ، رد  ناتسزیقرق  مروت  خرن 

رداق نیریاس  زا  رتدوز  درک ، هبرجت  ار  لاربیلوئن  تاحالصا  ریسم  یزکرم ، یایسآ  رگید  روشک  راهچ  زا  شیب  هک  یروشک  ناس  نیدب

نآ یگدرتسگ  نازیم  عورش و  نامز  هیاپ  رب  ار  نویسازیلاربیل )  ) اه تمیق یزاسدازآ  ی[١٠۶] ۶ ،   هرامش لودج  .دش  مروت  راهم  هب 

.دنک یم یراذگ  هناشن روشک  جنپ  نیا  رد 

٢٠٠۴–١٩٩٢ نویسازیلاربیل ،)  ) اهتمیق یزاسدازآ  –۶ هرامش لودج 

روشک اهتمیقمان  یزاسدازآ 

١٩٩۴)ناتسقازق ربماون  ) لماک

١٩٩٢)ناتسزیقرق هیروف  ) لماک

١٩٩۶)ناتسکیجات چرام  ) لماک

لماکناتسنمکرت زا  رود  رایسب 

هیوناژناتسکبزا  ) لماک ابیرقت 
(١٩٩٨

ص٢٣٧. ، Hoen)، ٢٠١٠  ) نئوه عبنم :       

هاوگ اه  هداد نیا  .دیزرو  تردابم  لماک  روط  هب  اه  تمیق یزاسدازآ  هب  هیروف ١٩٩٢  نامه  زا  ناتسزیقرق  دینک  یم هظحالم  هکنانچ 

.تسا تقادص  یاقآ  یواعد  نالطب  راکنا  لباقریغ

هناعطاق نینچ  دوب ، هدرک  هعلاطم  یتسرد  هب  ( ١٩٩٧، هزداگ رویج   ) ار دوخ  دانتسا  دروم  نتم  نامه  تقادص  یاقآ  رگا  یتسار  هب 

هویش هب  یتمیق  حالصا  هژیو  هب  یلاربیلوئن و  نارود  رد  اه  تمیق حالصا ”  “ یاه تسایس ی  هجیتن داح  مروت   “ هک تشاد  یمن  راهظا 

.تس یهاگآ  بوخ  تسود  ارچ  نوچ و  یب ماکحا  زاربا  رد  رتمک  تیعطاق  رتشیب و  لمأت  .تسا ” … ینامرد کوش 
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ینایاپ مالک 

رد هک  تفای  وکوف  لشیم  دزن  ناوت  یم ار  تسخن  درکیور  .درک  کیکفت  رگیدکی  زا  دیاب  ار  درکیور  عون  ود  مسیلاربیلوئن ، ینیبزاب  رد 

ار نآ  تسا و  روحم  - تلود مود ، درکیور  .ددرگ  یم حیرشت  روحم  - هعماج تینالقع  هیاپ  رب  تلود و  دقن  نتم  رد  مسیلاربیلوئن  خیرات  نآ 

یقرتم هعسوت  یوگلا  هباثم  هب  هافر  تلود  شیاتس  مود  درکیور  نیا  تیاغ  .درک  وجتسج  یوراه  دیوید  یاهراک  رد  هژیو  هب  ناوت  یم

.یتلود هاگتسد  رد  رگراک  هقبط  ذوفن  لامعا  رهظم  تسیزاوژروب و  رایع  مامت تیمکاح  ضقان  ایوگ  هک  تسا 

یکی مسیلاربیلوئن ، عون  ود  تیمها  وکوف  درکیور  دزرو ، یم رارصا  ییاکیرمآ  مسیلاربیلوئن  ندوب  هناگی  رب  هک  مود  درکیور  فالخرب 

.دنک یم راکشآ  ار  وگاکیش ) بتکم  ) یئاکیرمآ یرگید  و  مسیلاربیل ) ودرا  ) یناملآ

ناشن یئاکیرمآ  مسیلاربیلوئن  رد  مه  یناملآ و  مسیلاربیلوئن  رد  مه  ار  مروت  اب  هلباقم  مسیلاربیلوئن و  ی  هطبار مدرک  شالت  هلاسر  نیا  رد 

.مهد

هدعاق زا  یوریپ  رب  اپورا  یلوپ  هیداحتا  یامنهار  ی  هشیدنا زین  گنج و  زا  سپ  ناملآ  یراذگ  تسایس أشنم  ناونع  هب  مسیلاربیلودرا 

تیمکاح لصا  اب  اهنت  هن  هک  یبتکم  تسا ، وگاکیش  بتکم  زا  مهلم  زین  یئاکیرمآ  مسیلاربیلوئن  .تسا  راوتسا  مروت  اب  هلباقم  ای  یلوپ  تابث 

اب هزرابم  یاج  هب  مروت  اب  هلباقم  هب  نداد  تیولوا  اب  نالک  داصتقا  ی  هزوح رد  شیاه  هزومآ هکلب  دوش  یم صخشم  هدننک  فرصم

.دوش یم فیرعت  یراکیب 

یضابقنا یاه  تسایس ینعی  یلاربیلوئن  یاه  تسایس هک  تسا  نآ  دیوم  زین  اه  مروت نالک  فازگ و  یاه  مروت گرزب  جوم  هس  ی  هعلاطم

رس رب  یعامتجا  تاعزانم  ریظن  مروت  یعقاو  لیالد  هکنآ  یب  دتفا ؛ رثوم  دیدش  یاه  مروت شهاک  رد  دناوت  یم یلام  یلوپ و  ی  هضرع رد 

یفازگ یاه  هنیزه یاراد  لاربیلوئن  یاه  تسایس ی  هطساو هب  مروت  شهاک  هک  نیا  نآ  زا  رت  مهم .درادرب  نایم  زا  ار  دمآرد  عیزوت  زاب 

یداصتقا دشر  خرن  یراذگ و  هیامرس نازیم  لزنت  یعامتجا ، تامدخ  حطس  شهاک  ، یراکیب خرن  دشر  زا  دیاب  اه  نآ مها  زا  هک  تسا 

.درکدای

نیمأت مروت و  هب  ندیشخب  رارمتسا  اب  ار  نآ  مینک و  یقلت  فازگ  یاه  مروت شیادیپ  لوئسم  ار  مسیلاربیلوئن  رگا  تسا  ضحم  یبیرف  ماوع

: تس یقاب  دوخ  توق  هب  نانچمه  مدرک  حرطم  رت  شیپ هک  یشسرپ  ور ، نیا  زا  .مینک  دادملق  راگزاس  مروت  زا  عفنیذ  یاه  هورگ عفانم 

هیئوژ ١۴، یباهو (”؟ دناسر یم یرای  نآ  دیدشت  موادت و  هب  هکلب  هدشن ، مروت  لرتنک  ببس  اهنت  هن  هک  تسا  یمسیلاربیلوئن  هنوگچ  نیا  “

داصتقا دقن  .لماک  لاغتشا  تسایس  نداهن  رانک  ای  یراکیب و  شیازفا  دراد : یمهم  یازا  هبام  یلوپ  تابث  رب  مسیلاربیل  وئن  دیکات  (. ٢٠٢٠

(، ارگزنیک لکش  نینچمه  هکلب  نآ ، لاربیلوئن  لکش  طقف  هن  (و  یلک روط  هب  یراد  هیامرس ماظن  نیداینب  تاضقانت  یاشفا  اب  یسایس 

.دنک یم راکشآ  ار  مروت  یراکیب و  نامز  مه  شهاک  یارب  شالت  یاه  تیدودحم

اب هک  دنچ  ره  مروت ؛ شهاک  هن  دشاب و  یراکیب  هیلع  هزرابم  دیاب  ناریگب  قوقح دزم و  تیولوا  یراد ، هیامرس ماظن  بوچراچ  رد 

هک تسور  نیا  زا  .دهد  رارق  عاعشلا  تحت ار  لماک  لاغتشا  تسایس  دربشیپ  ًاتقوم  دناوت  یم نآ  راهم  یارب  هزرابم  مروت ، دیدش  شیازفا 

یاه شلاچ عوضوم  نآ  تفگنه  یاه  هنیزه اه ، مروت نالک  ای  فازگ و  یاه  مروت راهم  رد  لاربیلوئن  یاه  تسایس یبسن  یئآراک  مغریلع 

حطس رد  یراکیب  اب  هزرابم  تیولوا  رگید  راب  انوروک ، ریگناهج  سوریو  یداصتقا  داعبا  شیازفااب  زورما  تسا .  گرزب  یعامتجا 

مروت و هب  نامز  مه  ندیشخب  نایاپ  ص ١۴ .) یالوج ٢٠٢٠ ، تسیمونوکا ٢۵–٣١  هیرشن  هب  دینک  هاگن   ) تسا هدش  حرطم  یناهج 

.تس یرودزم  راک  رب  ینتبم  ماظن  یاغلا  مزلتسم  یراکیب 
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، یراکیب هقوعم ، یاهدزمتسد  تفایرد  مدع  هب  نارگراک  تاضارتعا  یصوصخ و  شخب  هب  هپت  تفه  رکشین  یراذگاو  لابند  هب   .19
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ءاقلا ار  ریوصت  نیا  دنا و  هتخادرپ نم  زا  داقتنا  هب  ندرک ، یتلود  زا  عافد  رد  شا  هنابلط  تصرف تسایس  هیجوت  یارب  تقادص ،

اب هپت  تفه  رکشین  نارگراک  باصتعا  زا  هام  کی  هک  یعطقم  رد  : “ متسه هپت  تفه  یزاس  یصوصخ عفادم  نم  هک  دنا  هدرک 

، تسا هدشن  ارجا  یلاربیلون  یاه  تسایس ناریا  رد  هک  نیا  نتفگ  درذگ …  یم دحاو  نیا  یصوصخ  نارادیرخ  زا  دی  علخ  هبلاطم 

نیا زا  یا  یواعد و  دش ،)! یم هزجعم  دوب  هدش  راذگاو  یعقاو ” ” یصوصخ شخب  هب  رگا  ایوگ   ) تسا یزاس  یتلوصخ اه  نیا

اه و یرگ هبلاطم راک  روتسد  زا  یداصتقا  یقرتم  تابلاطم  ندرک  رود  نآ  زا  رتمهم  تسین ، یرظن  یاطخ  افرص  تسد ،
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اطخ و هرسکی ، دیاب  ار  یرگراک  ینواعت  قیرط  زا  هپت  تفه  هرادا  ایآ  درک ؟ عافد  ناریا  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق 

نآ زا  هژیو  هب  نم ، بناج  زا  یزاس ” یصوصخ  “ زا عافد  باستنا  هرابرد  تقادص  یاقآ  نیغورد  ماهتا  ؟  تشادنپ ایپوتا ” “

نوناق راهچ  لهچ و  لصا  زا  عافد  و  ندرک ” یتلود  ” تسایس هیجوت  یارب  مسیلاربیلوئن  زت  زا  یو  هک  تسا  هناروزم  تهج 

.دنک یم هدافتسا  یساسا 

رذآ یسایس ، داصتقا  دقن  مینک ،”؟ یم دیکات  ناریا  رد  یداصتقا  یاه  تسایس یلاربیلون  هجو  رب  ارچ  ، “ ٢٠١٨ زیورپ ، تقادص ،  .20

.٢٠١٨ ربماون هام ١٣٩٧ ،

Vahabi, Mehrdad, Batifoulier, Philippe, and Da Silva, Nicolas, 2020, “A Theory of  .21

Predatory Welfare state and Citizen Welfare: The French Case,” Public Choice, Vol.

.182, Issue 3-4, pp. 243-271

Batifoulier, Philippe, and Da Silva, Nicolas, et Vahabi, Mehrdad, 2020, “La Sociale  .22

contre l’Etat providence. Prédation et protection sociale,” CEPN Working papers

.2020-21, Centre d’Economie de l’Université Sorbonne Paris Nord

Maddiso, Angus, 1982, Phases of Capitalist Development, New York: Oxford  .23

.University Press

عضو لاس ١٩٧٩  رد  ( Jean Fourastié  ) هیتساروف ناژ  ار  ( Trente glorieuses ” ) دنمهوکش ههد  هس   “ حالطصا  .24

Fourastié, Jean, 1979, Les Trente Glorieuses ou la révolution: هب دینک  هاگن  .درک 

.invisible de 1946 à ١٩٧۵, Paris: Fayard

Gramsci, Antonio, 1999, “Americanism and Fordism,” in Gramsci, Selections from  .25

.the Prison Notebooks, London: Elc Book, pp. 561-620

Mandel, Ernest, 1978, Second Slump: A Marxist Analysis of Recession in the  .26

.٧٠’s, London: NLB

.Galbraith, James, 2009, The Predator State, New York, London: Free Press  .27

35/39



هب هن  یا  هراشا هنوگچیه  هرامش ۶ ) تشون  یپ هب  دینک  عوجر   ) مسیلاربیلوئن خیرات  نوماریپ  ( ٢٠٠۵  ) یوراه باتک  رد   .28

اساسا مسیلاربیلوئن  هلوقم ی  یئوگ  .ناملآ  مسیلاربیلودروا  هب  هن  دراد و  دوجو  مسیلاربیلوئن  هرابرد  وکوف  لشیم  یاهراتفگ 

! درادن اپورا  هیداحتا  اپورا و  یلوپ  داحتا  یرامعم  هب  یطابترا 

Payne, Christopher, 2012, The Consumer, Credit and Neoliberalism:  .29

.Governing the Modern Economy, New York: Routledge

Olsen, Niklas, 2019, The Sovereign Consumer, A New Intellectual History of  .30

.Neoliberalism, Cham: Springer International Publishing

Fetter, Frank, 1905, The Principles if Economics: With Application to  .31

.Practical Problems, New York: The Century Co

Persky, Joseph, 1993, “Retrospective: Consumer Sovereignty”, Journal of  .32

.Economics Perspectives, Vol 7, No. 1, pp. 183 – ١٩١

ص ٢١٢. هرامش ٣١ ، عبنم  نامه  ، ١٩٠۴ رتف ، کنارف   .33

Schwarzkopf, Stefan, 2011, “The Consumer as ‘Voter’, ‘Judgé and ‘Jury’: Historical  .34

Origins and Political Consequences of a Marking Myth,” Journal of

.Macromarketing, Vol 31, No. 1, pp. 8 -18

Mirowski, Philip and Plehwe, Dieter, 2009, The Road from Mont Pelerin: The  .35

Making of the Neolieral through Collective, Cambridge, Mass: Harvard

.University Press

Peck, Jamie, 2010, Constructions of Neoliberal Reason, Oxford: Oxford  .36

.University Press

Friedman, Milton, 1962, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of  .37

.Chicago Press

Friedman, Milton and Friedman, Rose, 1980, Free to Choose: A Personal  .38

.Statement, Harmondsworth: Penguin

Olsen, Niklas, 2017, “From Choice to Welfare: The Concept of the Consumer in the  .39

Chicago School of Economics”, Modern Intellectual History, Vol. 14, No. 2, pp.

.507 – ۵٣۵

.Packard, Vance, 1957, The Hidden Persuaders, London: Longmans, Green  .40

.Galbraith, John Kenneth, 1958, The Affluent Society, Boston: Houghton Miffin  .41

.Olsen, Niklas, 2017, Ibid, p. 529  .42

Rogers, Daniel, 2011, The Age of Fracture, Cambridge, MA: Belknap press of  .43

.Harvard University Press

Cohen, Lizabeth, 2003, A Consumers’ Republic, The Politics of Mass  .44

.Consumption in Postwar America, New York: Knopf

(Efficient Consumer ” ) آراک هدننک  فرصم  “ وا رواب  هب  هک  دنک  یم دای  مراهچ  هرهچ  کی  زا  نینچمه  ( ٢٠١٧  ) نسلوا  .45

رانک شلصاح  هک  دش  هدرورپ  تاراصحنا  هیجوت  یارب  ( Stigler  ) رلگیتسا بناج  زا  صخالاب  موهفم  نیا  وا  هاگدید  زا  .تسا 

موهفم نیودت  اب  هک  تسا  رلگیتسا  هکلب  نمدیرف  هن  نیا  نسلوا ، تشادرب  رد  .تسا  هافر ”  “ رب دیکات  و  باختنا ”  “ هلئسم نداهن 

هیرظن ی تیمها  هب  نسلوا  یئانشآ  نادقف  نم  نامگ  هب  .تساوگاکیش  بتکم  مسیلاربیلوئن  یلصا  هدنیامن  اراک ،” هدننک  فرصم “

تاریثأت زا  یو  هک  هدش  نآ  ببس  ارگ  یلوپ داصتقا  تیمها  و  ( Quantitative Theory of Money  ) لوپ یرادقم 

.دنامب لفاغ  نالک  داصتقا  هزوح  رد  نمدیرف  هشیدنا 

36/39



Samuelson, Paul and Solow. Robert (1960 [1966], “Analytical Aspects of Anti-Inflation  .46

Policy”, in Stiglitz, Joseph (1966) (ed.), The Collected Scientific Papers of Paul

.A. Samuelson, ٢, No. 102, pp. 1336 – ۵٣, Cambridge, MA: The MIT Press

هرامش ٢. تشون  یپ رد  یالوج ٢٠٢٠   ١۴ یباهو ، هب  دینک  عوجر   .47

Phillips, William, 1958, “The Relation between Unemployment and the Rate of Change  .48

of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861 – ١٩۵٧”, Economia, ٢۵, pp. 283 –

.٢٩٩

.١٣۵٣ صص ١٣۵٢ ، هرامش ۴٩ ، تشون  یپ رد  هدش  دای  عبنم  نامه  ، ١٩۶٠ ولوس ، نوسلئوماس و   .49

Hetzel, Robert, 2013, “The Great Inflation of the 1970s”, in Parker, Randall and  .50

Whaples, Robert (eds.), Routledge Handbook of Major Events in Economic

.History,Y.: Routledge, Chapter 20, pp. 223 – ٢٣٨

Friedman, Milton, 1968, “The Role of Monetary Policy”, The American Economic  .51

.Review, Vol. 58, No. 1, March, pp. 1- 17

Friedman, Milton, 1976, “Nobel Lecture: Inflation and Unemployment”, Journal of  .52

.Political Economy, ۵٨, No. 3, pp. 451 – ۴٧٢

هب هک  یا  هلاقم رد  تقادص  زیورپ  یاقآ  هرامش ٢ . تشون  یپ رد  هدش  دای  عبنم  نامه  یالوج ٢٠٢٠ ،  ١۴ یباهو ، هب  دینک  عوجر   .53

هراشا نمدیرف  نوتلیم  لاس ١٩٧٣  ینارنخس  هب  یباهو  یاقآ  : “ دنا هتشاد  راهظا  دنا ، هداد  صاصتخا  نم  تارظن  هطقن  دقن 

ینارنخس  “ هب اجک  چیه  رد  نم  هرامش ۵ .) تشون  یپ رد  هدش  دای  عبنم  نامه  یالوج ٢٠٢٠ ،  ١۶ زیورپ ، تقادص ، ” ) .دراد

هراشا لاس ١٩٧۶  رد  لبون  هزیاج  تفایرد  تبسانم  هب  نمدیرف  ینارنخس  هب  اهنت  هکلب  ما ؛ هدادن عوجر  نمدیرف  لاس ١٩٧٣ ”

هبحاصم لاس ١٩٧٣ ، رد  یو  نتم  نیرتمهم  .دنا  هداد خر  یاهلاس ١٩۶٨ و ١٩٧۶  رد  نمدیرف  هدمع ی  ینارنخس  ود  .ما  هتشاد

نیا .یراد  هیامرس ماظن  رد  ناگدننک  فرصم باختنا  یدازآ  هرابرد ی   (Playboy  ) یوب یلپ  یسکس  هیرشن  اب  تسیروهشم 

.تسا هتفرگ  رارق  ص ۵٢۵ ) ، ٢٠١٧  ) نسلوا دانتسا  دروم  هبحاصم 

.دانتسا عبنم  هرابرد ی  هرامش ۵٠  تشون  یپ هب  دینک  عوجر  ص ٢٢٣ . ، ٢٠٠٣ لزته ، تربار   .54

ص ٢٣١. عبنم ، نامه   .55

Meltzer, Allan, 2013, “Disinflation, 1979 – ١٩٨٢”, in Parker, Randall and Whaples,  .56

Roberts (eds.), Routledge Handbook of Major Events in Economic History,

.New York: Routledge, Chapter 24, pp. 283 – ٢٩٢

ص ٢٨۴. ، ٢٠١٣ رزتلم ، نیشیپ ، عبنم  هب  دینک  هاگن  ماقرا ، نیا  دروم  رد   .57

Tobin, James, 1983, “Okun on Macroeconomic Policy: A Final Comment”, in Tobin,  .58

James (ed.), Macroeconomics, Prices and Quantities, Washington, DC:

.Brookings, pp. 297 – ٣٠٠

Cagan, phillip, 1956, “The Monetary Dynamics of Hyperinflation”, in Friedman,  .59

Milton (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago: Chicago

.University Press, p.25

Dornbusch, Rudiger, 1991, “Experiences with Extreme Monetary Instability,” in  .60

Commander, Simon (ed.), Managing Inflation in Socialist Economies in

Transition, Economic Development Institute of the World Bank, EDI Seminar

.Series, Washington DC: The World Bank, chapter 8, pp.175- 196

Bernholz, Peter, 2015, Monetary Regimes and Inflation: History, Economic  .61

and Political Relationships, Second Edition, Northampton: Edward Elgar

.Publishing

37/39



Giorgadze, Tamaz, 1997, Economy and Governmental Policy in the  .62

.Postsocialist Countries, Final Report for the Nato Research Fellowship, June

هیئوژ ٢٠٢٠.  ١۶ هرامش ۵ ، تشون  یپ رد  هتفگ  شیپ  عبنم  زیورپ ، تقادص ،  .63

لوا ٢٠٠٣. تساریو  هرامش ۶١ ، تشون  یپ رد  هتفگ  شیپ  عبنم  هب  دینک  عوجر   .64

هرامش ۶١. تشون  یپ رد  هدش  رکذ  عبنم  نامه   .65

Hanke, Steve and Krus, Nicholas, 2013, “World hyperinflations,” in Parker, Randall  .66

and Whaples, Robert (eds.), Routledge Handbookof Major Events in

.Economic History, New York: Routledge, chapter 30, pp. 367- 377

ص ٣٧٢-٣٧٣. ، ٣٠ - ١ نیشیپ ، عبنم   .67

لداعم ناونع  هب  فازگ ” مروت   “ هژاو هرابرد  ناشداهنشیپ  رطاخب  رجاهم  رصان  یروشآ و  شویراد  نایاقآ  زا   .68

.منک یم رکشت   Hyperinflation

، یمقر ود  مروت  یاه  خرن زا  تقادص  یاقآ  هرامش ۵ . تشون  یپ رد  هدش  دای  عبنم  نامه  هیئوژ ٢٠٢٠ ،  ١۴ زیورپ ، تقادص ،  .69

! هنایلاس ای  تسا  هنایهام  مروت  خرن  روظنم  دنک  نشور  هکنآ  یب  دیوگ  یم نخس  یمقر  راهچ  یمقر و  هس 

ص ٣٧٠. هرامش ی ۶۶ ، تشون  یپ رد  هدش  دای  عبنم  هب  دینک  عوجر   .70

Dijkstra, Geske, 1997, “Fighting Inflation in Latin America,”Development and  .71

.Change, Vol. 28, pp. 531- 557

.لماک عبنم  نتفای  یارب  هرامش ۶٠  تشون  یپ هب  دینک  عوجر  ص ١٧٧ . ، ١٩٩١ شوبنرود ،  .72

Bresser Pereira, Luiz and Nakano, Yoshiaki, 1987, The Theory of Inertial  .73

Inflation: The Foundation of Economic Reform in Brazil and Argentina,

.Boulder, Colo: L. Rienner Publishers

Andreff, Wladimir, 1994, “Quand la stabilisation dure… L’hypothése d’une inflation  .74

inertielle en Europe centrale et orientale”, Revue économique, May 1994, Vol. 45,

.No. 3, pp. 819- 831

Milton, Friedman and Schwarz, Anna, 1963, A Monetary History of the United  .75

.States, 1867- 1960, Princeton: Princeton University Press

صوصخ نیا  رد  ناشخرد  هعلاطم  کی  یارب  .تسا  هدرک  هجوت  مروت  اب  اه  گنج نیب  هطبار ی  هب  هژیو  هب  زنیک  دراینم  ناج   .76

Keynes, John Maynard, 1940, How to Pay for the War: A Radical Plan هب : دینک  هاگن 

for the Chancellor of the Exchequer, New York: Harcourt Brace

Kisch, Cecil Hermann and Elkin, W. A., 1928/ 1932 , Central Banks: A Study of the  .77

Constitutions of Banks of Issue, With an Analysis of Representative

.Charters, London: Macmillan, First and Second editions

ص ١٧. نیشیپ ، عبنم   .78

.de Kock, M. H., 1939, Central Banking, London: PS King and Son  .79

Sayers, R. S., 1986, The Bank of England 1891- 1944: Appendixes (Vol.3).  .80

.Cambridge: Cambridge University Press

Capie, F., Goodhart, C., and Schandt, N., 1994, “The Development of Central  .81

Banking”, in Capie, F., Goodhart, C., Fischer, S. and Schnadt, N. (eds.), The Future

.of Central Banking, Cambridge: Cambridge University Press, PP. 1- 112

Do Vale, Adriano, 2020, Central Bank Independence in Historical  .82

.Perspective: A Not so New Idea, University of Sorbonne, Paris Nord, Manuscript

Ulrich, E., 1931, Les pricipes de la réorganisation des banques Centrales en  .83

.Europe aprés la guerre, Paris: Sirey

38/39



تشون ٨٢. یپ رد  هدش  دای  عبنم  نامه  ، do Vale, 2020  .84

.لماک عبنم  نتفای  یارب  هرامش ی ٧١  تشون  یپ هب  دینک  عوجر  ص ۵۵٠ .) ، ١٩٩٧  ) ارتسکجید  .85

Dornbusch, R., Sturzenegger, F., and Wolf, H., 1990, “Extreme Inflation: Dynamics  .86

and Stabilization,” Brookings Papers on Economic Activity, No. 2, Wahington,

.DC: Brookings Institution

.Kornai, Janos, 1980, Economics of shortage, Amsterdam: North- Holland  .87

Kornai, Janos, 1992, The Socialist System. The Political Economy of  .88

Communism, Princeton, Oxford: Princeton University Press, Oxford University

.Press

Kornai, Janos, 1997, Struggle and Hope, Essays on Stabilization and Reform  .89

.in a Post- Socialist Economy, Cheltenham, UK: Edward Elgar

Kornai, Janos, 1998, “The Place of the Soft Budget Constraint in Economic Theory, ”  .90

.Journal of Comparative Economics, Vol. 26, pp. 11- 17

Vahabi, Mehrdad, 2001, “The Soft Budget Constraint: A Theoretical Clarification,”  .91

.Louvain Economic Review, Vol. 67, No. 2, pp. 157- 195

Vahabi, Mehrdad, 2012, “Soft Budget Constraints and Predatory States,” Review of  .92

.Radical Political Economics, Vol. 44, No. 4, pp. 468- 483

Vahabi, Mehrdad, 2014, “Soft Budget Constraint Reconsidered,” Bulletin of  .93

.Economic Research, Vol. 66, No. 1, pp. 1-19

Vahabi, Mehrdad, 1993, ʻLa pensée economique de Janos Kornai (1955- 1984), De la  .94

réforme de l’économie socialiste a’ la théorie de l’économie de pénurié (Janos

Kornai’s Economic Thought (1955- 1984), From Reforming the Socialist

Economy to the Economics of Shortage), PHD Dissertation, University of Paris

.VII, Jussieu- Denis Diderot

.عبنم نامه   .95

.Bernholz, Peter, 2015, Ibid, p. 185  .96

.Ibid, pp.192- 193  .97

هیئوژ ٢٠٢٠.  ١۶ ی ۵ ، هرامش عبنم  نامه  زیورپ ، تقادص ،  .98

Murrell, Peter, 1992, “Evolutionary and Radical Approaches to Economic Reform,”  .99

.Economics of Planning, Vol. 25, No. 2, pp. 79- 95

Roland, Gérard, 2002, “The Political Economy of Transition, “Journal of هب : دینک  هاگن   .100

.Economic Perspectives, Vol. 16, No. 3, pp. 29- 50

.Giorgadze, Tamaz, 1997, Ibid  .101

.Ibid, p. 30  .102

.Bernholz, Peter, 2015, Ibid, p. 175  .103

Hoen, Herman, 2010, “Transition Strategies in Central Asia: 1s There such a thing as  .104

“Shock- Versus- Gradualism” ? “, Economics and Environmental Studies, Vol.

.10, No. 2, pp. 229- 245

.Hoen, 2010, Ibid, p. 236  .105

.Hoen, 2010, Ibid, p. 237  .106

39/39


	نئولیبرالیسم و مقابله با تورم مهرداد وهابی
	یادداشت ها


