
 

 

 اقتصاد سیاسی 

Political Economy 

رویکردهای متفاوت به تعریف  قتتافاد اساافی قفی تفر  

در کتاب رقهنمفای قتتافاد اساافی فکسفف رد مسالدی بسستم 

2006 (The Oxford Handbook of Political Economy, 

بندی شفد  قاف د در رویکفرد ( در دو داته کلی قبقه2006

ق  حف ه  مااععفه رقبافه دواف یه عن قول، قتتااد اساای به

مقابف،، رویکفرد درشف د  قتتااد و اساا  در نظر گرفته می

دوم بر تعمسم متدع ژی قتتافاد بفه اسااف  تدکسفد دقشفته و 

کارگسری متدع ژی قتتافاد در به»ص رت قتتااد اساای رق به

کنفد )ویناااف  و تعری  می« تحلس، رفتار اساای و نهادها

تمرکف   (. قماWeingast and Wittman ,2006-2006ویتمن، 

« قتتااد اساافی ددیفد»فنچه در کتب درای قه ف  با عن ق  

شف د بفر اسامفدهای قتتافادی اسااف  قاف . نام بفرد  می

، قتتااد اساای ددیفد در افی ااافه بفه قیفن دیارعبارتبه

 تفديسرمدهای قتتاادی ااراش قا  که اساا  چا نه بر اس

 ذقرد.گمی

قین فرض ضمنی قما مهم رق در  عارف به قتتاادنارش مت 

ی قتتافادی در وف د نهفتفه دقرد کفه در گذقراسااف همسنه 

شد  یک اساا  قتتاادی بهسنه، قیفن اسااف  ص رت یافته

ی گذقراساافف قدففرق و قهففد شففد. بنففابرقین،  حففتمق ر بففه

تکنسکفی یفا محاافباتی فروکاافته  مسفللهقتتاادی به یفک 

ابفف،، نقاففه فنففاهین قتتاففاد اسااففی ددیففد مقدرد. شفف می

 ناعبفاًی قتتاادی قدرقشفد  در عمف، هااساا فنجاا  که 

 های بهسنه هستند.اساا متفاوت قه 

قهد کفه بفا افردمیقتتااد اساای ددیفد بفدین م ضف    

ی هاتافمسمود د تضاد منافع در مسا  بفاهیارق  قتتافادی، 

ا نه قتخاذ در یک دامعه چ -Collective-«دمعی»قتتاادی 

 (.Drazon, 2000قتتافادی دقرنفد )های اسامدند و چه ش می

 فرقینفدمکانسسمی قا  کفه  (Politics، اساا  )در قین معنا

سففرد. گمیی دمعففی در چففارچ ب ف  صفف رت گسرتاففمسم

قهد کفه افردمیبنابرقین، قتتااد اساای ددید به قین م ض   

 شفد خابقنتی گذقراسااف ی هاهچا نه گ ین تس د اساای

 دهند.میدر ااح دامعه رق ت ضسح 

ی قتتافاد اساافی ددیفد رق هاهریشف ارا   و تفابلسنی 

 (Public Choiceعم می )نظریه قتتااد کال ، نظریه قنتخاب 

 Formal Analysisو مبحث تحلس، نمادین در عل م اساای )

in Political Scienceاساافی قتتااد  دقنند. در ناا  فنها( می

همانند دقنش اساا ، به مااععفه قنتخفاب دمعفی و ددید، 

بخشففی قه علففم  عن ق بففهقهد  قمففا، اففردمینهادهففای اسااففی 

های قتتاففادیس اساافف  قافف . اسامففدقتتاففاد، در اففی در  

، قتتااد اساای، قب قرهای قصلی تحلس، و د رق دیارعبارتبه

ی رق گذقراساافف ی هاهقه علففم قتتاففاد وقم گرفتففه و گ ینفف

قاففترقتکیک مسففا  فحففاد  کنشهمتعففادعی بففر اسامففد عن ق بففه

 Persson andکنففد )میعقالیففی قعا اففاهی قتتاففادی 

Tabelini, 2000اساای ددید وقدد ق روالصه، قتتااد (. به

دو مشخاه قا د قول، در تساس با قتتااد متعارف که در ف  

ند، در ش میفرض  هقبرو ی قتتاادی دقد  شد  و هااساا 

 عن ق بفهی قتتاادی، هااساا ش قتتااد اساای ددید، دقن

ند. شف میق  معرففی مدقراساا ه قلبانمنفع بروندقد رفتار 

دوم، در تساس بفا قتتافاد متعفارف کفه در ف  چنفسن ففرض 

افاهی یفک بسشسنه واسلهبهی قتتاادی هااساا د که ش می

ی هاهگ ین قتتااد اساای، ند،ش میتابع رفا  قدتماعی تعسسن 

های فرقینفدتعادعی نهادها و  اسامدی قتتاادی رق گذقراساا 

 (.Saint-Paul, 2000گسرد )میاساای در نظر 

 -قتتااد اساای ددیفد در حقسقف  دقنفش مااععفه بفد  

بسفتا  قهفنجفا  -های ف  قا . قین بد اسامدبستا  اساای و 

ت هیعی د که تامسمات اساای دقرقی قيرقت بفاهش میناشی 

شفد  وضفعس   بهتفر معنایبفه ع وماً هستند. قین تامسمات

وضع « مالق»بروی قه باهیارق  به تسم  بدتر شد  « مالق»

چنانچه تامسمات اساافی کفارقی  دیارق  نسستند، بلکه ن عاً

بروففی قه  هرحالبففهنسفف  باشففند،  (Pareto Efficientارتفف  )

. دعسف، دیافر و قهنفد شفد مندبهر باهیارق  بسش قه دیارق  
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در بسشفتر  گذقراسااف اف  کفه ق بستا  ف  -ود د قین بد 

هما  با محدودی  ب دده م قدفه قاف . بنفابرقین، بفه م قرد

قحتمال داتسابی وی بفه  بدیامیمس ق  که به یک هدف دا  

بد. در قین معنا، اسااف  چاف نای یامیاایر قهدقف کاهش 

متعفارض بف د  و دقنفش بستا  مسا  قهدقف  -بد  مسللهح، 

 قهدافردمیهای قتتافادی ف  اسامفدقتتااد اساای به بررای 

(Drazen , 2000.) 

ی هاکنشفرضسه بنسادین قتتااد اساای ددید فنس  که  

رق  هادوع نسروهای اساای که  اسامد عن ق بهرق باید  هادوع 

ند، در  کرد. بنفابرقین، کنمیتادر به تحاس، و حفظ تدرت 

 رگی قه قدبسفات کنف نی قتتافاد اساافی، بفر نقفش بخش ب

ی هاگذقریاسااف  دهیشفک،اساای در  گ ناگ  نهادهای 

ف  بر قتتااد تمرک  دقرد. قین قدبسفات در دو  تديسرقتتاادی و 

، قتتاففاد اسااففی در -ibid-( 2000دریفف   )کتففاب دراففی 

 ، و(Political Economy in Macroeconoicsقتتااد کفال  )

(، Persson and Tabelini, 2000 ) (2000ارا   و تفابلسنی )

 Politicalگذقری قتتافادی )قتتااد اسااید ت ضسح اساا 

Econoy: Explaining Economic Policy ،) قاف . بخففش

 قعا هایی قوتااصب رگی قه قدبسات قتتااد اساای به بسط 

، تردسحفات فنهفا و نسف  دقرد که در فنها تنها مجم عفه قففرقد

اساافی دقد  شفد   فرقینفدی مرتبط بفا هاتکن ع ژیمجم عه 

ق ، قحف قب اساافی، مدقراساا گا ، دهندرأیب د  و رفتار 

 هاگذقریاساافف نهایفف  درو  هففادوع ، نفففعذیی هففا گرو

تعففادعی قیففن قعا هففا هسففتند. در قدقمففه یففک ی هففاورودی

 دهسم. قرقئه بندی کلی قه قین قعا ها رققبقه

 

 دهيرأي. 2-1

کننفد تفا بفه دو ارافش قعا های قتتااد اساافی تفالش می

بنسففادین اااففه دهنففدد قول، شففهروندق  بففه چففه دعسفف، رأی 

 دهند؟دهندگا  چا نه رأی میدهند؟ و دوم، رأیمی

 هففای نظففری در مفف رد مشففارک نقاففه شففرو  اکوهش 

(Turnoutرأی )  1957دقونف  ) وافسلهبهدهنفدگا( ) owns, 

 Calculus of « )دهیریاضسات رأی»( و در چارچ ب  1957

Voting( 1967تففاع   ) واففسلهبهشففد  و در قدقمففه ( قرقئه

(Tullock, 1967(   و ریکر و قردشف )1968) (Riker and 

Ordeshook, 1968  هففای ( ت اففعه دقد  شففد  قافف . قعا

دهنففد  هففای رأیاففه داففته قعا  تفف ق  درددیففدتر رق می

 ،1983( )ااعفری و رهنتال، Pivotal-Voter Modelsمح ری)

1985- Palfrey and Rosenthal, 1983, 1985) ،عفدیارد  )

1984 (Ledyard, 1984)   ،2004بففف رگره (Borgers , 

 Ethical-Voter دهنففد  قوالتففی )هففای رأی(، قعا 2004

Models1980رقاانی، ( )ها-Harasanyi, 1980 فدرافن و  )

(  Feddersen and Sandroni, 2006)2006افففاندرونی، 

( و Coate and Conli, 2004) 2004ک ئسفف  و کففانلسن، 

( Uncertain-Voter Modelsدهند  نسرتاعفی )های رأیقعا 

 Feddersen and-1999، 1996)فدراففن و اسففندورفر، 

Pesendorfer, 1996, 1999))   ،1995ماتس افففففاکا 

(Matsusaka, 1995)   ، 2011دگفا  و مرعف ( Degan and 

Merlo, 2011در ااافه بفه ارافش دوم، کردبندی ( تقسسم .

قدبسات قتتااد اساای به قین م ض   اردقوته قاف  کفه فیفا 

رأی « قتکیکقاففتر»( یففا Sincerely« )واعاففانه» شففهروندق 

 Austen-Smith- 2005قامس  و بنکس،   -دهند )فاتنمی

and Banks, 2005)   ، 2009، 2007دگفا  و مرعف ( Degan 

and Merlo, 2007, 2009.) 

 افاهییکی دیافر قه رویکردهفای رقیفن کنف نی در قعا  

دهفی تافادفی   شهروندق ، قعا هفای رأی دهیرأیچا نای 

(Probabilisticng Voting Models قاف  کفه )بار سننخسفت

 Lindbeck and ( )1987بففال )عسنففدبک و وی واففسلهبه

Weibaull, 1987رویکرد چنسن ففرض  ( اسشنهاد شد. در قین

گا  در معففرض شفف   دهنففدرأید کففه تردسحففات شفف می

دامعه و نسف  شف    گ ناگ  ی ها قیدئ ع ژیک مختص گرو

در    تفرقر دقرد. قیفن قبف قر افاد مدقرقاساا ب بس  عام مح
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نم نفه،  برقیی اساای بسسار مفسد ب د  و هاقاترقتکیتحلس، 

( Persson and Tabelini, 2000 ( )2000ارا   و تفابلسنی )

گسفترد  مف رد قافتفاد  تفرقر  ص رتبهرق  در کتاب و د ف 

 .قنددقد 

 انمدارسياست. 2-2

هفای قوعسففه در قتتافاد اسااففی در بخفش مهمففی قه اکوهش

در ای اااه به قیفن ارافش  ق مدقراساا  ااهی رفتارقعا 

 مدقر  چسس .اساا ب د  قا  که محر  

 با مااععات دقون که  ،یک ان  دیرینه در قتتااد اساای 

کند که هفدف قصفلی چنسن فرض مید، ش میفناه  (1957)

قاففاس، ر قنتخابففات قافف . برقینمدقرق  اسففروهی داساافف 

 هایاساافف  (Opportunistic« )قلبفرصفف »کاندیففدقهای 

ند کفه رضفای  کنمیقنتخاب  قیگ نهبهاسشنهادی و یش رق 

قحتمال اسروهی  ترتسببدینگا  رق فرقهم کرد  و کنندقنتخاب

 عنف ق   با و د در قنتخابات رق بسشسنه کنند. رویکرد دایا ین

در برقبففر اففارقدیم ( Partisan Paradigm« )ح بففییم اففارقدق»

  (Hibbs, 1977 - 1977)هسبف ،  قرقئفه شفد  قاف  دقونف ی

و   (Wittman, 1977, 1983) - 1983، 1977من، ویففف 

رویکفرد دفایا ین،  (. در(Alesina, 1988  - 1988فعسفسنا، 

 -ی اسشففنهادی وفف د رق برقاففاس بففد هااساافف کاندیففدقها 

بسففتا  مسففا  تردسحففات وفف یش و تمایفف، بففه اسففروهی در 

 ینند. یک نقافه عاف  در قدبسفات قتتافاد گمیقنتخابات بر

ق  شرو  بفه اکوهشاراساای در قین همسنه همانی رخ دقد که 

نقد قین فرض قااای کردند که تعفدقد کاندیفدقهای اساافی 

قافف . قیففن نقففد بخففش قعظففم  هقبففرو در حففال رتابفف ، 

ی در قین رقباه رق تعری  کرد  و افارقدقیم ی دارهااکوهش

رق ( Citizen-Candidate Paradigm« )کاندیففدق -شففهروند»

 - 1996بنسففا  گففذقرد  قافف  )قوهبفف ر  و قالس ینسففکی، 

(Osborne and Slivinski, 1996 )  ، 1997بسفلی و ک ئسف 

(Besley and Coate, 1997.) 

 

 . احزاب2-3

در قدبسات قتتااد اساای برقی کارکرد قح قب اساای دالیلی 

 , Levy - 2004گذقری )ع ی، های اساا نظسر قنتخاب مرقم

 2010تسفففتا،   (Morelli, 2004) 2004مففف رعی،   (2004

(Testa, 2010،)  ق  و کاندیدقها )کفایالد مدقراساا قنتخاب

افسندر و   (Caillaud and Tirole, 2002 - 2002تسفرول، و 

مفات هی و مرعف ،   (Synder and Ting , 2002) 2002تسنگ، 

2008 (Mattozzi and Merlo, 2008،)  دهی و افففاهما

 - 2008قتتاادی )قوهب ر  و تف رکی، های هماهنای کمپسن

Osborne and Tourky, 2008)، ،هففای قئتالف دهیشففک

 2002گذقری )دکس   و م اف،، هنی در مجلس تان  چانه

- Jackson and Moselle, 2002دهففی بففه رفتففار ( و نظم

 ,Harrington - 1992شفد  )هفارینات  ، نمایندگا  قنتخاب

 شد  قا . ( قرقئه1992

 

 نفعذيي هاه. گرو2-4

و چا نای قيرگذقری فنها بفر قنتخابفات و  نفعذیی ها گرو

کفرد  و ی البیهاهی تعادعی، در چفارچ ب نظریفهااساا 

قه  ( یکففیCampaign Contributionقنتخابففاتی )ی هاهقعانفف

های مهففم در قدبسففات قتتاففاد اسااففی محسفف ب ارفافف،

گروافمن و هلفپمن  مااععفهبراایه  ناعباً هاقین قعا د. ش می

(1994( )Grossman and Helpman, 1994قافت قر )  هسفتند

یففک م قیففد  کففه در ف   صفف رتبهکففرد  رق البی مسففللهکففه 

ند، شف میت افط بفاالترین اسشفنهاددهند  تعسفسن  هااساا 

ی گذقراساافف های اسامفدرو، قنفد. قههمفسنکرد  قعا افاهی

یافته هسفتند. های افاهما کنند  مس، به اردقو  البیمنعکس

قه یفک  کفه ن عفاً ترهفای تفدیمیبه قعا سب  قین رویکرد ن

 ( بفرقی قعا افاهیInfluence Function« )تفابع قيرگفذقری»

دهی بفاالتری بروف ردقر کردند، قه تابلس  ت ضسحقاتفاد  می

 قا .
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 . دولت2-5

 دکنفمیی قتتافادی رق قدفرق هااسااف نهادی که در نهای  

رقیففی  ل قدلمسفف های ریااففتیدوعفف  قافف . در دم کرقاففی

شفهروندق  قنتخفاب  وافسلهبهمستقسم  ق ربهدمه ر( )رئسس

یفک نهفاد تعفادعی  عن ق بفهد. بنابرقین، بررای دوع  ش می

ق  و مدقراساافف گا ، دهنففدرأیقه تحلسفف، رفتففار  هقدرو 

 های اارعمفانیمقاب،، در دم کرقایدرد. ش میقح قب مشتق 

رق قه  وف د (Mandateکار )قدرقیفی )کابسنفه( دافت ر مسل ل

قا . قین قمر دالعف   مسل لمجلس گرفته و در برقبر ف  نس  

ی هااساافف  ،نتسجففهدردقرد بففر قینکففه قعضففای دوعفف  و 

ند، بلکفه شف میمردم قنتخاب نرأی  قتتاادی تعادعی، تنها با

هنی مسا  قعضفای مجلفس هسفتند. بفا چانه فرقیندنتسجه یک 

ت قتتافاد اساافی در مف رد ت ده به قیفن قمفر بسشفتر قدبسفا

بفففر  ی دوعففف هقدرو گسری و قنحفففالل چاففف نای شفففک،

 عن ق بفههای اارعمانی متمرک  قاف  و دوعف  رق دم کرقای

قی مسا  قح قب مرحله -هنی چندتعادعی یک باهی چانه اسامد

 (1962ریکفر ) واسلهبهبار سننخستسرد. قین قید  گمیدر نظر 

(Riker, 1962اسشففنهاد )  ی هففااکوهششففد  و در قدقمففه در

 Austen-Smith and ( )1988قافمس  و بفنکس ) -فافتن

Banks, 1988)، (  1989بففارو  و فردففا( ) Baron and 

Ferejohn, 1989)(  1993، 1991، بفارو) (Baron, 1991, 

 ,Baron and Diermeier) (2001( ، بفارو  و درمسفر )1993

 ,Persson) (2007و ارافف  ، روناعففد و تففابلسنی ) (2001

Ronald and Tabellini, 2007سط دقد  شد.( ب 

 نکات اایانی

در اایا  الهم به ذکر قا  که رویکرد قتتااد اساای ددیفد 

 (2000افاول ) -با نقفدهایی نسف  همفرق  بف د  قاف . شفاو 

Saint-Paul, 2000)قدبسففات دففاری قتتاففاد  های( نقساففه

د. قول، قتتافاد کنمی بندیقبقهاساای ددید رق در اه داته 

قی فرقتفر قه فرض عقالنسف  رق بفه حف ه که اساای ددید، 

در قتتافاد اساافی  هاهنظریفکه هد. دوم، دمیقتتااد تعمسم 

نفد. قیفن کنمیها حرکف  گسریددید بسسار دل تر قه قنفدقه 

هیفاد  هفاینکرد  تغسسرشکالت تجربی ناشی قه م ض   قه م

کفرد  بسفساری قه  نهادها در قی هما  و نس  دشف قری کمفی

یففا ی قئتالفففی هففادوع متغسرهففا ماننففد نااایففدقری اسااففی، 

 منفابعنهایف ، قافتناد درد. ش میهای قنتخاباتی ناشی اسستم

رچ ب چفاهفای وفاص در قتتااد اساافی ددیفد بفه م ال

های ااد  مجرد قا . در قین معنا، بسساری قه نتاین تنها قعا 

بفه  تغسسفر کفرد  و نااشف  نتفاین قعا هفا هفاضفربا تغسسر 

 ناعبفاًی دنسای وقتعی که در ای ت ضسح فنها هسفتند، ها ادید

قتتااد اساای ددیفد در تسفاس بفا  ،هرحالبهروشن نسس . 

تعفارف نظسفر قتتافاد ی همتای و یش در قتتافاد مها ح ه

کال ، دقنشی د ق  قا  و گرچفه کمب دهفای فف ی بسفانار 

های اکوهش در قین حف ه  قاف ، قمفا در بخشی قه دش قری

نخ رد  در دهند  گسفترد  م ضف عات داف عسن حال نشا 

 مااععات قتتااد اساای ددید قا . 
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 مسعود نیلی
 هیئت علمی دانشگاه صنعتی شريف

 

 


