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 مقدمه

از علم اقتصاد و موضووعا   یو برداشت یرواقع تفس در1«اقتصاد در اخلاق» رهیافت
تور ینانوهبهتور و واقوع ب یوی تب یبورا یو را ن یمورد مطالعه آن است که وجه اخلاق

 ومحض  ییاز نگاه سودجو ی و حاصل آن پره یردگدر نظر می یاقتصاد یرفتارها
 یاخلواق یشوهآن اتخوا  اند ینادرست و بوه جوا یهایاستراتژ یی مد  و تعکوتاه

و  یودتول»است. اخلواق در  یاجتماع ینهبلندمد  با امعان نظر نقطه به یانمنفعت بن
اد بوا داشوت  کودها و اخلواق در اقتصو یوا مجموعوه ادبیربه عنووان ز 2«خلق پول
 یودیجد یهاحلداشته و راه یاقتصاد یعبه وقا یدجد ینگاه ی،اخلاق یهاشاخص

 اسوتاندارد سواختار یو  وجوود ضورور  رغمعلوی یگورطور  د یند. ازگ یبر م
 3«ی راسوت پوول» معیارهوای تعیوی  و متعوار  پوولی نظوا  و پول برای المللیبی 
 نشوده ارائوه جهوان در پول خلق و تولید برای مندینظا  ساختار تاکنون (اخلاقی)

 صوور  بوه کوه تبادلواتی و ارتباطوا  از بسویاری کوه اسوت حالی در ای . است
...  ریلی و زمینی دریایی، هوایی، نقل و حمل شبکه سوئیفت، نظیر است المللیبی 
 4«یولجان استوار  م» یر. به تعبهستند استاندارد و یکسان ساختار و دارای مندنظا 
 در کوه دارد، وجوود متمودن کشورهای بیشتر مبادلا  در ایگسترده بربریت هنوز
 در خوود آسوایش ملیوت، از پشوتیبانی برای مستقل کشورهای همه بیش و کم آن،

                                                                                                                                 

1. Ethic in economy 

2. Ethic in money creation 
3. Honest Money 
4. John Stuart Mill 
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 اسوتفاده 1(پشوتوانه بدون پول یا حکومتی)خود  خاص پول از همسایگانشان، برابر
 یشورفتبا توجه به پ همچنی ( 482: 7931کینگ، ترجمه حبیبی،  مروی ) .کنندمی

 توجوه قابول کواهشدر رفتار مصر  کنندگان،  ییردر اقتصاد، تغ یروزاف ون فناور
 شوده،رم نگاری و دیجیتوالی هوایپول سومت بوه گورایش و نقود پوول از استفاده
 احسوا  بیشتر روز به رو جهان پولی نظا  در مشترک استانداردی ایجاد ضرور 

 .شودمی
 بهوره وبوه پوول  ینگاه اخلاق یهپژوهش در نظر دارد از زاو ی وصف ا ی ا با
 پولی یهاو نظریه3«یفلسف ییگراسنت واقع» ،2«یخیتار ماتریالیسم» روش از گیری
 .  نماید ارائه پولی نظا  و پول برای را استانداردی یهاشاخص اقتصادی، مکاتب

 در اخلواق»و  «اقتصاد در اخلاق» یقتحق یشینهو پ نظری ادبیا  بخش در ابتدا
 را مطالعوه نوو  ایو  از اسوتفاده اهمیت و یلشرح داده و دلا را «پول خلق و تولید
 بیوان را انودداشوته فعالیت چشمگیر زمینه ای  در که اقتصاددانانی برشمردن ضم 
 ی همچنو ودر اقتصواد و پوول  یاخلواق یوارشوش مع معرفی با سپس. کرد خواهیم

 نووزدهمتعوار ،  یناگوار پوول و نظوا  پوول یامدهاینواقص و پ یب،برشمردن معا
 کرد.  یمخواه ارائهپول  برایشده،  یمعرف یارشش مع یمبنا بر شاخص

 و سؤالات پژوهش پژوهش  یشینهو پ ینظر ادبیات. 8

 ینظر یاتادب .8-8

 اخلواق بحو  به ورود برایابعاد آن  یو بررس اخلاق و دقیق کامل یفاگرچه تعر
 اخلواق بررسوی تحقیوق ای  از هد  اینکه به توجه با اما است ضروری اقتصاد در
بوه  ی بنوابرا، باشودیم - اقتصاد در اخلاق ادبیا  زیرشاخه- پول خلق و تولید در
 :شودمی اکتفا مرتبط کاملاً ومختصر  تعریف چند

 توا منطقوی اسوتدلال گرفت  کار به برای است کوششی اصل در اخلاقی اصول
 تعاملوا هوا آن با که شود همراه ییهاروش و قوانی  با انسان گیریتصمیم و رفتار

                                                                                                                                 

1. Fiat Money-pure money  
2. Historical Materialism 

3. Philosophical Realism 
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 قسوم دو بوهتووان اخلواق را نگاه می ی . از ابسنجد و کند تنظیم را دیگران با خود
 :نمود تعریف

 یتبور مسولول نه یلتبر فض یمبتن اخلاقیاخلاق ب رگوارانه:  یا فضیلت اخلاق
 .پیامدها محاسبه و فایده و نفع قوانی ، از وپیروی

 مسولولیت، بور مبتنی اخلاقیا : محور عقلانیت یا یانمنفعت بن یا کانتی اخلاق
لاچو ، متورجم )زد  .پیامدها محاسبه و فایده و نفع قوانی ، از پیروی خوب، نیا 

 (432: 7931علیقلیان، 
کانوت  یمانوئلمتعلق به ا یا محور به اخلاق یتعقلان یکردرو ی تریقدق شاید

بوود.  یموانمکاشوفه و ا یوه، نه بور پایتبر اسا  عقلان یاتید. او خواستار اخلاقباش
و ارزش و  یگورانبا د یجوار، همینی، واقع بیشیاز نظر کانت دوراند یعقلان یلدلا

 یوریگیمتصوم یشود. او درصدد ابدا  روش اخلاقفرد محسوب می یمن لت درون
 (72-71: 7932 ینی،فرد باشد. )ج یشت بود که فارغ از حصار خو

 توا خواهدمی فرد آن در که است کانتی اخلاق اخلاق، از منظور تحقیق ای  در
 . جوید بهره دوراندیشی و عقلانیت از خود منافع بلندمد  حفظ برای

 «اقتصاد در اخلاق»چرا  .8-8-8

 اخلواقی اصوول مبنای بر اقتصاد علم یهاپایه اقتصاددانان از بسیاری گواه به اگرچه
 نوه یهادهوه از آن، بوه مربوو  ادبیوا  و اقتصاد در اخلاق واژه اما است، شده بنا

 صوور  به اقتصاد بط  در انحرا  ی  به واکنش و نیاز ی  به واسطه دور چندان
 صوور  رویکج بتواند اقتصاد علم اصول مبنای بر تا است آمده پدید طبیعی کاملاً
 خوود آغوازی  و اصوول اصولی مسویر بوه و داده توضوی  را آن و پیامدهای گرفته

 .سازد رهنمون
 سور -اسمیت آدا  عمومی رفاه اندیشه -(1)«اخلاق» دل از خود که اقتصاد علم
 شود اخلواق از عاری چنانآن غیرطبیعی صور  به و سال صد از پس بود برآورده

 و آور ملوال کاملوا اقتصاد در اخلاق ،اندیشه اقتصاددانان نظر از پیش یهادهه تا که
 (482: 7931لاچ ، مترجم علیقلیان، . )زد رفتمی شمار به ربطبی

 ی... ولباشند،  نداشته اخلاقی مسائل با کاری دهندمی ترجی  اقتصاددان بیشتر
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 یو . ایننودبمی یخود را گرفتار مسائل اخلاق یشترروز به روز ب یدها،کأت ی با همه ا
بوه خواطر  یگوریدر جهوان اسوت، د یبازتاب تحوول یکیدو علت دارد.  یگرفتار

، متورجم )سندل است که در استنبا  اقتصاددانان از عملشان رخ داده است. ییریتغ
 (27: 7939 ،افشار

آگواه  یوا اخلاق یوتاقتصاد دوباره از اهم هاییانجر یبعض یراخ یهادهه در
 نهادها، سط  عدالت، اخلاق کار، فسواد و ماننود یفیتاند و به شکل سنجش کشده

 یبررسو ی،رشود اقتصواد ییمها را بر اقتصاد، اگر نگووآن یرو تأث کنندیآن اعتماد م
 یمنفعت شخصو ی)جستجواقتصادی  چرخه از ناسازگار تفسیر دو ای  اما. کنندیم

 است ممک  آیا: کنیممی کاسه ی  چگونه رابازار و اخلاق(  یبه عنوان دست نامرئ
 موانپیرامون واقعیوت بور خوود اعمال با توانیممی آیا نه؟ یا باشد آن مسبب اخلاق
لاچو ، متورجم علیقلیوان، )زد  گوذارد؟می تأثیر آینده بر اخلاق آیا بگذاریم؟ تأثیر
 اقتصواد در اخلواق نگرش با ج  اقتصاد در موجود انحرافا  شناخت (722: 7931

 آدا  یهانوشوته از نادرسوت تفسویر مانند بسیاری دلایل به اخلاقی، یهاشاخص و
لاچو ، متورجم )زد  عموومی رفواه در محوض طلبیمنفعوت اثور مورد در اسمیت

 اخلواق نقوش(، 4278رومور، )پول  اقتصاد در زدگیریاضی(، 921: 7931علیقلیان، 
 در یسویدگرد(، 72:7934 ،، مترجم میرابوطالبی)هولسم  اقتصاد در مذهبی و دینی
 تیووکفا عوود  ،(912-912: 7931لاچوو ، متوورجم علیقلیووان، )زد  اقتصوواد فیووتعر
( و ... 79: 4272یگلیت ، )اسووت یاقتصوواد یهووابحران و ییتنهووا بووه آزاد یهووابازار
 .نیست پذیرامکان

 ؟«پول خلق و تولید در اخلاق»چرا  .8-8-2

 یاریباع  خواهد شد که بس یکلان به پول و بانکدار اقتصاد یچهدر ازنگاه صر  
 یوداز صفحه  ه  ما ناپد یهستند، به راحت یاشارا  مهم اخلاق یحاو که نکا از 

 نهادهوای طور  ی  از. است عدالت با مرتبط کاملاًپول از دو جهت  تولیدشوند. 
از  یکویداشوته و بوه تبوع آن بوا  یمتوداول بسوتگ یبه نظم قانون ،پول یدتول مدرن
 ازشوود در ارتبوا  اسوت. می یودهنام یآنچه عدالت اجتماع یهابخش ی تریدرون
است که باعو  توور   یخود مشکل اساسیخودبهمتداول  ینظم قانون یگرد یسو
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شوود. می یگورنواگوار د یامودهایپ ونامشورو  درآمود  توزیع یتی،مسلولبی مداو ،
 (44: 7934 ،، مترجم میرابوطالبی)هولسم 
متعووار   بانکووداری سیسووتم، 1آن دولتووی انحصووار و پووول ماهیووتبوور  علوواوه
 بتووانهسوتند توا  یاخلاق ارزیابی نیازمند پولی نهاد عنوان به نی  2کسری()اندوخته 

را مورد چالش قورار داد.  یقضاو  کرد و سلامت پول هاآن مورد درفراتر از قانون 
 یوابیارز یبورا ییهاشواخص ارائهو خلق پول به دنبال  یدنگاه اخلاق در تول ی ا از

 ارائوه یار اسوتانداردمتعار  است تا بتواند بور اسوا  آن سواخت یپول و نظا  پول
 دهد.

 یقتحق یشینهپ. 8-2

 جهوانی عرصوه در اخیور هایسوال در ی،متماد یانغفلت سال رغمیعل خوشبختانه
 تبوع به و اخلاقی اقتصاد یا اقتصاد در اخلاق به توجه نگاه، نو  تغییر ضم  اقتصاد
وجود تعداد منوابع موجوود  ی ا با. است شده بیشتر پول خلق و تولید در اخلاق آن
از  یاخلواق یوابیارز یچهو یا ی ها ناز آن یاریمحدود بوده و بس یاربس ینهزم ی در ا

 یوقموجود بدون درک دق ینهادها ینقد اخلاق ینکها یاصور  نداده  یپول ینهادها
 ای  به به صور  مشخص که دسترسی در منابع. است بوده مرتبط اقتصادی مسائل
 :از عبارتند است شده استفاده هاآن از پژوهش ای  در و پرداخته موضو 
 یوددربواره تول یاقورن چهواردهم رسواله یاسقف فرانسوو 3«اورسم نیکلا »
در  اسوت را رسواله بوه نگوارش درآموده ی اولوکوه پول و مخالفت با تور   یعیطب

 یلرساله به دل ی . ااست آورده در تحریر رشته به راپول  یاخلاق یابیخصوص ارز
 مختلف ترجمه شده است.  یهاوضوح و عمقش به زبان اختصار،

از  یهووادار یش،مکتب اتر مفاهیمبر اسا   (7332-7341) 4«روتبارد مورای»
ل متمرکو ، از حوذ  کنتور ی یراقتصاد آزاد در خلق پول و محکو  کوردن برناموه

                                                                                                                                 

1. Monopoly on money creation 

2. Fractional reserve banking 

3. Nicholas Oresm 
4. Murray Rothbard 
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 انحصواری نیوروی او. کوردیدفوا  م یجامعه و اقتصاد توسط دولت مرک  یاجبار
 حکوموت و دانستمی مرد  بلندمد  رفاه و آزادی برای خطر ب رگتری  را دولت
 و پرواتوری  بوی تری ،غیراخلواقی مکان و «آزادی سیستماتی  دزدیدن سازمان» را

 1«یبانکودار یمعموا». او در کتواب دانسوتمی جامعوه هر در افراد تری خودخواه
از  یرا شوکل یا نظا  پول ف ی تحت  یکسر یره خ یبانکدارو  یمرک  یانکدارب

 عنووان یوا ولوت، متضواد بوا اصوول و اخلاقد یتشده مورد حما یاختلا  قانون
 کند.می

 بوا آن مقایسوه و مقد  کتاب مباح  از گیریبهره با( 4272) 2«نورث گری»
دانسته و معتقد است کوه  یرا جعل یفعل پول 3«راستی  پول» کتاب در پولی مباح 

پوول و  شوهیر یبررسو بوا اودر سواختار اقتصواد وجوود دارد.  یبحوران بوده  ی
خلق  ی ی، چچیتوان از هینم که است معتقدارزش کردن آن جعل و کم یهاروش
 ،نظور او ازکنود. آن عمول می هیومتعار  بور پا یکه نظا  بانکدار یسمیمکان ،نمود

 سیسوتم القوای باید اصلی هد  بلکهباشد  دولت توسطشده  یی نباید استاندارد تع
از  یریجلووگ ی)بورا ثابت یهاوزن وها اندازه اجرای و کسری اندوخته بانکداری

حذ  انحصار پول توسط دولت و نمایندگان مجواز  یدبا یجعل( باشد. هد  اصل
کار تواند پول راستی  را برگرداند. هر راهآن باشد. هیچ چی  دیگری غیر از ای  نمی

 تما  خواهد بود.حل و معیار نیمهدیگری ی  راه
پول بوه  دینوان اخلاق در تولبا ع ی( در کتاب4228) 4«هولسم  دویگوئ ورگی»

دهود کوه نشان می ییاستقرا یپردازد او با بررسپول می دیله اخلاق در تولأطرح مس
 پول کاملواً یعیطب دیتول اوها انحصار پول را در دست گرفتند. از نظر چگونه دولت

 کتواباسوت.  یپول توسط بخش خصوص دیتواند کارآمد باشد. او معتقد به تولمی
  یورا ن یکنوون یپوول یهواو نظا  یپول نظم پول، تحول ریس دادن نشان بر علاوه او

اموا  هستنداصلاح  ازمندینظر او ن از اگرچه یپول یدهد. نهادهامورد چالش قرار می
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C
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هوا  یگ یاز جا یکوی ک یلو ،ممک  اسوتریوپادزهر بوه سورعت غ هیبه باور او ته
 پول باشد.  یعیطب دیتواند تولمی

هوا روش بان  رییها از ل و  تغ( در کتاب گسست بان 4272) 1«نگیک بر »
 دیواز بحوران با یریجلووگ یدر ارائه خدما  گفتوه و اعتقواد دارد بورا یو نوآور

 و دیوجد شوده یرم نگوار یهاپول یبررس با اورا از نو بنا کرد.  یبانکدار ستمیس
وجوه  یجیتودر مرگآن  یایو م ا بیضم  برشمردن معا آن،  یمبدع یهاشهیاند
در  رییوو تغ یدر اقتصواد، فنواور رییوباور اسوت تغ  یبر ا وداند می  یرا ن د نقد

 دیواست که استفاده از وجه نقود را بوه ترد یحوزه عموم سهکنندگان  رفتارمصر 
 اندازد. می

 اقتصواد یفروپاشو و رشود یچگوونگ کتواب در( 4272) 2«و اندرو شف تریپ»
 بانو ، و پوول اختورا  پوول، نقوش سواده، زبان به یاقتصاد میمفاه یبررس ضم 
 یموال بحران تینهادر و  ینظا  بانک یورشکستگ، ینگینقد رشد ،ینگینقد تیاهم

باورند چاپ اسوکنا    یبر ا هاآن. دهندمی قرار یبررس مورد را کایآمر در مسک 
 یمخربو و رانگوریو اریبس آثاربودجه دولت  یو کسر یبده شیاف ا یهااستیو س
 .داشت خواهد اقتصاد بر

 پوول، کیمیواگری، عصور پایوان( بوا نگوارش کتواب 4271) 3«نوگیک  یمرو»
 اطمینوانییب ،تعوادلعد  مفهو  چهار از استفاده با جهانی اقتصاد آینده و بانکداری
 بوه پوولی نظا  فعلی مکانیسم که است باور ای  بر اعتماد و زندانی معمای بنیادی،
 اصولاح یبلندمد  بورا برنامه ی  نیازمند که شودمی محسوب مالی کیمیاگر نوعی
عهوده ه بان  انگلسوتان را بو یاستر 4228باشد. او که خود در دوره بحران یآن م

 اسوتفادهسوء بوههوا دولت یولتما و ییاست که اعتماد به پول بر توانا معتقدداشت 
 هایوا  یکبان یهاسپرده پشتوانه. دارد تکیه پول چاپ برای خود قدر  از نکردن

 بنوابرای . نیسوتند نقود پوول بوه تبدیل قابل سرعت بهاست که  یخطرپر بلندمد 
 منوافع دادن دسوت از بودون تووانمی آن کیمیاگری بنیان در تغییر ضرور  ضم 
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 آن را اصلاح نمود.  بان  و پول از حاصل
 یآورجموع با ،پس از بحران یجهان یهاپول سرنوشت کتاب در 1«ی نآ سارا»
 هوایتوازنرا عود   4228بحران  یلدلا ی ترمهم ی،اقتصاد یشمنداناند هایاندیشه
 در پوول ارزش کواهش در پوایی  بوه رو رقابوت. دانودمی یدر اقتصاد جهوان یپول

. زد خواهود رقوم جهان اقتصاد برای را تاری و تیره آینده جهانی ب رگ اقتصادهای
 یو  عنووان بوه دلار جایگاه همچنی  و متعار  پول مشکلا  شمردن بر ضم  او
 کوم را SDR نظیور واحود جهوانی پوول یو  آمدن بوجود احتمال المللی،بی  پول
 .  داندمی جهانی پول چند وجود را نتیجه تری محتمل و داندمی

 الوی 7347 ازسوال) گذشوته سوده بندیتقسویم بوا (4277) 2«ریکاردز جیم »
 یکاهش رقابت را آن ارزی، هایجنگ کتاب در ارزی هایجنگ دوره سه به (4272

 یو دانسوته و از نظور او ا یگرد یکشور در برابر پول کشورها ی  یارزش پول مل
است که  یاتفاقا  در اقتصاد جهان ی آورترو دلهره تری کنندهیراناز و یکیجنگ، 
 مشوابه، هوایبحران دیگور و پولی هایبحران. است غیرممک  هاآن در شدن برنده
 اقتصوادی، ریاضوت هایسیاسوت اقتصوادی، رکود تور ، ایجاد با طولانی، یا کوتاه
 جنوگ تواکنون. دارنود رابطوه دردنواک اقتصادی اتفاقا  دیگر و بانکی هایبحران
: پوول مورگ» نوا  بوه خوود دیگر کتاب در او .است نداشته مثبتی برآیند هیچ ارزی
 فروپاشوی کوه اسوت بواور ای  بر( 4272) 3«المللیبی  پول فروپاشی شدن ن دی 
 .  داشت نخواهد تاریخ در همانندی بعدی اقتصادی
 و اعتبووار خلووق مکانیسوومتحووت عنوووان  ایمقالووه( در 7382) 4«الووه یسمووور»

 انتشار چه هر دهدمی نشان نموداری و جبری هایمدل از استفاده با آن کاربردهای
نه تنها کفا  تقاضا را  عرضه. بود خواهد بیشتر نی  آن برای تقاضا شود، بیشتر پول
 اینکه اول: دارد وجود آن برای دلیل دونظر او  از. ی اندانگمیدهد بلکه آن را برینم

 افو ایش بوا یابود می افو ایش آن اسوا  بر هم هاقیمت یابدمی اف ایش پول وقتی
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 اجتنواب غیرقابول بازیسوفته ایجواد اینکوه دو . یابدمی اف ایش نی  تقاضا هاقیمت
 نیازمنود کوه شوده بودهی و پول حجیم گسترش به منجر ها،قیمت اف ایش متعاقب
هوا سود بان  یعیطور طب به. باشدمی آن تصفیه برای گردش در مقدار پول اف ایش
کمتور، بالواتر خواهود بوود )چوه بوه صوور   یاطیاحت یرهو  خ بیشتروا   یدر ازا
ها به سومت نرمال، بان  یتموقع ی در  پس(.  یو چه به صور  اجبار یاطیاحت
 .یابندمیاز توان خود سوق  بیشتر یدهوا 

 الات پژوهشسؤ .8-9

 معیارهای اخلاقی در تولید و خلق پول چیست؟ 
 آیا در حال حضر امکان ایجاد ی  پول جدید اخلاقی تر وجود دارد؟ 

 های پول راستی  )اخلاقی( چیست؟ شاخص
تواند با تغییر ماهیت پول نواقص موجود در پوول های جدید میآیا تکنولوژی

 متعار  را برطر  نماید و جایگ ی  آن شود؟ 

 اقتصاد در اخلاقی یهاشاخص و معیارها شناخت و بررسی. 2

نظور مشوترک و فراگیور نیواز داریوم توا در اقتصاد به ی  نقطه اخلاق ادبیا در  ما
یم کوه چوه یاخلاقی را تعیی  کنیم و به صراحت بگو هایخصشابتوانیم معیارها و 

نقطه مشوترک سوودمندی فورد یوا  ای . شودمیکنشی در اقتصاد، اخلاقی محسوب 
 زیانعود  حداقل یا 1اجتماعی( بهینه)نقطه اجتما   سودمندی ضم عامل اقتصادی 

 ،اقتصوادتر شودن مقولوه اخلواق در . به منظور روش است 2تو( پاره بهینه)سایری  
 و یوددر تول اخلواقبتوانیم در مورد  آنآن را بر می شماریم تا براسا   (2)معیارهای
 : یمآن برشمار یبرا یاخلاق یهاشاخص ونظر صری  داشته اظهارخلق پول 

 رقابتی بازار و قیمت مکانسیم .2-8

قیموت در  مکانیسوم شورایط، سایر بودن مساعد درصور  که است روش  همه بر
گذاری دستوری و عمل قیمت انجامدمی( ینهبه یمتبازار رقابتی به بهتری  نتیجه )ق
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نتایج غیراخلاقی نظیر رانت، بوازار سویاه و تعطیلوی  تواندمی( یمت)کف یا سقف ق
تولید را به دنبال داشته باشد. نقطه تقواطع منحنوی عرضوه و  یانبنگاه اقتصادی یا پا

تقاضا در بازار رقابتی به قیمتی منجر می شود کوه رونود تولیود را تضومی  و رفواه 
به هموراه عرضوه محصوول بوا کیفیوت  ینهواسطه ارائه ی  قیمت بهه اجتماعی را ب

 مناسب به دنبال خواهد داشت. 
کوه پوول هماننود  یکه در گذشته تا زمواندهد پول نشان می یخیتار مطالعا 

خوود را بوه  یکوارکرد واقعو شدمی یدتول یبازار رقابت در ..(. و نقرهکالا )طلا،  ی 
پول  یختار مطالعه( 7934 ،، مترجم میرابوطالبی. )هولسم نمودمیارائه  ینحو بهتر
 نوقرو از سواله هشوتاد تقریبواً دوره در، 7379 سوال توا 7891 ازسال دهدمینشان 

نداشوت.  یبانو  مرکو  یکاآمر ی،قو یو رشد اقتصاد نوآوری سابقه،بی اقتصادی
نتوانسوته  یتوسوط بانو  مرکو  یپوول یسماست انحصار و سنترال یمعن ی به ا ی ا

 آن -بوردمیدلوار بهوره  یسلطه پول یایاز م ا که-یکا قرن در آمر ی است پس از 
هوار  گودمطلوب توسوط  یو ا .نمایود تجربه را 7379 سال از قبل اقتصادی رشد
 بوانکی و پوولی هوایبحران تعوداد 7379توا 7882 ازسوال که است شده داده نشان
 کموا (Goodhart, 4272: 8) .است بوده کنون تا خود بعدی یهادوره از کمتر بسیار
 4228 بحوران»جملوه  از موالی یهوابحران نظرانصاحب از بسیاری عقیده به اینکه
یکواردز، متورجم راهوداری، . )ر«اسوت بوده رزرو فدرال نادرست عملکرد از ناشی

 یفضوا یو از انحصار پول توسط دولت ،پول در بازار آزاد و در  قبل( 442:7939
کالاهوا چنود  رقوابتی بوازارهمانند  ینو  بازار رقابت ی ا بیشتر. شدمی یدتول یرقابت
: اسوت شدهمی یماعاجت ینهوجود آمدن نقطه بهه سبب ب کهبرجسته داشتند  یژگیو

 حاکم توسط مداو  پایش برداران،بهره توسط مداو  پایشمداو  توسط رقبا،  پایش
 حمایتعود  پوول، سولامتو  یفیوتک یبررسو سوهولت انتخاب، آزادی دولت، یا

 منوافع جودایی و اسوتقلال فورد، بوه منحصور نشوانی یوا خواص پولی از حاکمیت
 بردار و ناظر.بهره تولیدکننده،

   افراد مالکیت حفظ و آزادی .2-2

 سوازی، هماهنوگ هود  بوا اگرچوه قوانونی پوول تنهوا عنوان به رسمی پول اعلا 
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 در تعور  نووعی بوه اما است سواستفاده و جعل از جلوگیری و مبادلا  سهولت
 پوولی از اسوتفاده بوه مجبوور ناچوار بوه افوراد. شودمی محسوب افراد انتخاب حق

 را کنودمی تولید خود که را پولی فقط ناظر، و تولیدکننده مقا  در دولت که هستند
نشان داده است کوه  1«راستی  پول» کتاب در نورث گری .است نموده اعلا  رسمی
هوا در ابتودا در چه آن . اگراندداشتهکردن پول نقش  یدر انحصار هادولتچگونه 
 هوایپول از ییکو گو ینشبوا  توانسوتندمیاموا  اندنداشوته یشدن پول نقش یرفراگ

 قوانونی و شودن فراگیور در س ایی به نقش مالیا  دریافت برای جامعه در موجود
 .نمایند سلب مرد  آحاد از را انتخاب آزادی نوعی به و باشند داشته آن دادن جلوه

از  خصوصوی هوایبان  نجوا  بورای متمادی، سالیان هایمخالفت رغمعلی
 را 2«نامحدود دهنده وا  منجی آخری »بود که نقش  یازن یبان  مرک  ی  هابحران
اتفواق در سوال  یو ا سورانجا ( 29: 7939یکاردز، مترجم راهوداری، )ر کند. بازی
و خلوق  یودها با انحصوار تولدولت .ختم شد یکاآمر یبان  مرک  یلبه تشک 7379

 ی پوول راسوت یو  یوریگاز شکل یآن، به نوع یدتول یبازار رقابت یجادپول و منع ا
 .  نمودندنموده و افراد را از داشت  حق انتخاب محرو   یریجلوگ

 تبانی و انحصار مقابل در برابر یهافرصت ایجاد .2-9

 نقشوی پوول آمودن پدیود در دولوت ابتدا  .است مهم بسیار اجتماعی نهاد ی  پول
 دولوت. یافراد بوده است نه محصول قانون اقتصادی عملکرد محصول پول. نداشت
 نیست. ،)پول( که وجود داردی ی چ یپول توسط دولت برا یدبه تول یازین ی بنابرا

(Gary North, 4277: 72) دولوت  یمجوز خطرنواک قودر  بورا ی  پول، انحصار
 .کندمی یریبرابر جلوگ یهافرصت یجاداست که از ا

 طبیعت نمادگرایی -«اقتصادی فیزیك» طبیعی قانون .2-1

رفتار و کردار بشری اسوت کوه بوا نظوا   ،قواعد اخلاقی یا اخلاقی قانون از مقصود
موافق باشد. قانون طبیعوی  ،است ترطبیعی که از هر نظا  دیگری برای بشر سودمند
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 بوه (18: 7912 ،ی)تفضول دهودمیمجمو  نظا  طبیعی را شکل در و قانون اخلاقی 
 یعویطب پوول شوود، تفادهاسو مختلف افراد داوطلبانه همکاری طی که پولی نو  هر
از پوول وجوود  یآزاد انوا  مختلف جامعه در که گفت توانمی یعبارت به. گویندمی
نهواد  یو از هور چ یشبو یعیطب پول. آیندمی حساب هب یعیپول طب یکه همگ دارد

افوراد اسوتفاده  یانتبادلا  م در آن از توانمی ینکها یلاست. نه فقط به دل یاجتماع
 ی مأتو یبورا اشتوانواییآن،  یدر اصول فلسوفه وجوود که دلیل ای  به بلکه ،کرد
افراد حاضور  ینکهاست. به محض ا یگریانسان، بهتر از هر واسطه مبادله د یازهاین

آن را کنوار گذاشوته و  یسوت،مناسب ن یگرواسطه د ی دهند که ا یصدر بازار تشخ
نظووا   یجووادباعوو  ا ی،انتخوواب یآزاد چنووی . کننوودمی ی را جانشوو یگوورد یهوواپول

 (.طبیعی)پول شود میپول ممک   ی و انتخاب بهتر ی دموکرات

 نتایج و پیامدها .2-5

 متعوار  پوولی نظوا  از حاصول نتوایج بررسوی جهوت از یجو نتوا پیامودها معیار
و انحصار پول توسط دولت( و  یاندوخته کسر بانکداری پشتوانه، بدون)اسکنا  
راهگشوا باشود. از  تواندمیبود  یامدهنحصار به وجود نا ی که ا یآن با زمان مقایسه

اثورا   ینجوادر ا یاخلواق یبه عنوان شاخص بررسو یجو نتا یامدهااز منظر پ روی ا
 :شماریممیبر یرمتعار  را به تفس یپول و نظا  پول باریانز

 یوامتعوار  توور   یپول و نظا  پوول باریانز یامدهایاز پ یکی :تور  .4-2-7
 پوولی نظوا  و پول آمدن وجود به از قبل که ایپدیده است  هاقیمتمداو   یشاف ا
 که است اقتصاد مفاهیم تری مشخصاز  یکیبودن تور   مضر .نداشت وجود فعلی
 ینظا  پول باریانز یامدهایپ اکثر اگرچه. دارند نظر اتفاق آن روی اقتصاددانان همه
: از عبارتند گیرندمی  أکه از تور  نش مهمی با تور  ارتبا  دارد اما موارد یبه نوع
 هایه ینوه توأمی  بودهی، یوغ اخلاق، هایشعله شدن خاموش متمرک ،فوق دولت
 جامعه، به معنوی صدما  پولی، هایسازمان در پایی  به رو رقابت استبداد، جنگ،
 و ... . نااطمینانی اف ایش
 وجوود عود ) آن ارزش کواهش نوه پول ارزش انتقال و مجدد عیتوز .4-2-4

 (:پارتو نهیبه
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پوول  چواپ بوه اقدا  دیگری علت هر یا بودجه کسری برای دولت گرا( الف
 از را خوود بودهیبه صور  چراغ خاموش  یدر واقع به نوع ید( نماسنتی)روش 
پشوتوانه یپس از چاپ پول ب چرا که (3)،است کرده برداشت اندازکنندگانپس جیب

شوده و ارزش پوول در  یودار( توور  پدیودا ارزش تول یوا یی)پشتوانه اعم از دارا
 ش،کوه در دسوت صواحبان ی. در واقوع ارزش پوولیافتخواهد  انتقالدست افراد 
 کرده است.  یدابه دولت انتقال پ را از دست داده است قبلاً خود یدقدر  خر
 وا  گورفت  به اقدا  دیگر علت هر یا خود بودجه کسری برای دولت اگر( ب

 بوه نیوازی دیگورهوا دولت حاضر حال)در  نماید بانکی سیستم یا مرک ی بان  از
 بانو  از دلوار میلیاردهوا توانندمی کلی  ی  با فقط و نداشته هم پول چاپ ه ینه
خود را بدهکار بان  نموده است که در اثور  در واقع( نمایند دریافت اعتبار مرک ی

خوود را کواهش داده اسوت و  یبوده ارزش ینگینقود یشاف ا ی تور  حاصل از ا
 نموده است. ی مأگذاران تسپرده از یافتهانتقال ارزش کاهشخود را از  یبده

را در وجوه افوراد  یلاتیتوا تسوه یودنما یوفتکل یدولت به شبکه بانک اگر( ج
و توور   ینگینقود یشوصف سبب افو ا ی و با ا یدپرداخت نما یحقوق یا یقیحق
 انتقوالوا   یرنودگانگذاران در دوره تور  بوه گردهپول سپ یافتهارزش کاهش ،شود
 از بوانکی، بودهکاران یو آن کاهش ارزش سپرده معادل کواهش ارزش بوده یافته
 گذاریسورمایه امکان که جامعه فقیر و متوسط طبقه بیشتر) کنندگان اندازپس جیب
 منابع به دسترسی امکان که جامعه مرفه طبقه بیشتر) تسهیلا  گیرندگان به( ندارند

  (4).یابدمی انتقال( دارند را
اقودا  بوه پرداخوت  یبان  مرکو  یهادر اثر عد  نظار  یشبکه بانک اگر( د
 ی،بان  مرک  یهااز حساب یقانونیرخارج از ضوابط )اضافه برداشت غ یلا تسه

بوا  یچاعتبوار از هو یجوادا ی،قوانون یورهو  خ ی منوابعبودون تجه یلا پرداخت تسه
و توور   یختوهافسوار گر ینگینقود یشمعادل اف ا نمایدسواستفاده از اعتماد مرد ( 

گوذاران بوه خوود را از سوپرده یافتوهپوول کاهش یدحاصل از آن ارزش قدر  خر
 غلوط بوه کوار بوردن رغمعلی بنابرای انتقال داده است.  ی)بان ( و بدهکاران بانک

و ارزش کوار  دسوتم د اقتصوادی، بیا اد در انتقال جای به پول ارزش کاهش واژه
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گوذار بوه اعتبار از گوروه سوپرده خلق پول و یندشده توسط افراد در اثر فرآ یره خ
   یافت.گروه بدهکار انتقال خواهد 

 : باشیم داشته اگر
V= کل ثرو  , QP= فرد فی یکی یهادارایی , AM= فرد سپرده و نقدینگی  
V=Q7P7+ Q4P4+ …. +A 7M7+ A 4M4+ …. 

و سوپرده در  ینقود یهوا(+ جموع ارزش پولی یکیها )فییارزش دارا جمع
 ثرو اقتصاد = کل ارزش 

V = ∑ QP + ∑ AMn
k=7

n

k=7  

اقتصواد شوامل ارزش  یو کل ثورو   یریمساده در نظر بگ یاربه طور بس اگر
ارزش  یودبا یوانم یو و سوپرده افوراد باشود در ا ینقود یهاو جمع پول هادارایی
∑یبده lmn

k=7  توانودنمیزموان افراد کسر شود چوون هوم ییدارااز ارزش خالص 
 وا  افوراد دارایوی هم و آید حساب به نقدی دارایی عنوان به افراد هایسپرده ج و
 آن از تفکیو  ایو . شوود گرفته نظر در اند،نموده تبدیل دارایی به را آن که گیرنده
 :است ضروری دهیم توضی  تور  دوره در را ارزش انتقال باید که نظر

 :بنابرای 
 V = (∑ QP − ∑ lm)

n

k=7 + ∑ AMn
k=7

n

k=7
 

-22) یشوانهابدهی کسر به اشخاص دارایی کل ارزشطور مثال  بهاگر  حال
مودل  یو بوا  یمجمع کن (22ها )سپرده یو موجود ینقد یرا با کل موجود (722
 :یمکشور داشته باش ی  ثرو توانست مقدار ارزش کل  یمساده خواه یاربس

V= (722-22) +22      722 

 :بگیریم نظر در درصد و نسبت با بخواهیم اگر
V=%22Q+%22M 

 22 و نقود درصود 22 شامل اقتصاد در موجود ارزش با فر  اولیه کل یعنی
 .حال اگر:  است دارایی درصد

 If P       (∑ QP − ∑ lm)
n

k=7 + ∑ AMn
k=7

n

k=7
 

فووق  شوده گفته گانه چهار دلایل از کدا  هر به نقدینگی اف ایش اثر در تور 
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به  722)از  ی نکل جامعه ها دارایی قیمت آن، متعاقب کند پیدا اف ایشدر صد  صد
 ی یکویف یهواییکالاهوا و دارا یموتق یوقتو یگور. از طر  دیابدمی اف ایش( 422
 : ی بنابرا یابدها کاهش میپول نقد و سپرده یدقدر  خر یابدمی یشاف ا

V= (422-22) +22      422 

دو هوا دارایی قیمت اف ایش به توجه با افراد بدهی منهای دارایی ارزش اسمی
 دارایی، اسمی قیمت اف ایش ای  با مقایسه در بنابرای  است کرده پیدا اف ایش برابر
 :  است نموده پیدا کاهش نقد پول خرید قدر 

V=%12Q+%42M 

)فوارغ ی موجوود بانک یهاارزش سهم پول نقد و سپرده تور ، اثر بر در ظاهر
)بوه  است یافتهها انتقال ییو به ارزش دارا یافتهکاهش  از محاسبه نقدینگی جدید(

 یو . اعبارتی قدر  خرید پول نقد و سپرده نسبت به دارایی کواهش یافتوه اسوت(
که بور  یردگصور  می 42به  22وا  از  یرندهگ یکاهش ارزش بده یقانتقال از طر

 :اسمیاسا  ارزش ای  
V= (722-42) +42=722 

 ییدر دارا یمتق یش)اف ا پرانت  داخل در تغییرا  مجمو  نتیجه که آنجایی از
 اطمینوان با توانیممی بنابرای  بود خواهد مثبت یقی  طور به( یو کاهش ارزش بده

شوده افوراد در قالوب پوول نقود و   خیوره کوار ارزش توور ، اثور در بگوییم کامل
 .یابدمیانتقال  یبه دارندگان بده یبانک یهاسپرده
پووارتو  ینووهبووه عوود  وجووود به یواقووع همووه موووارد گفتووه شووده بووه نوووع در

  :باید آن در که دارد اشاره (7988.ا .ا، والترز ی.جآر.یپیارد،)ل
  [

Ux

Uy
]A = [

Ux

Uy
]B  

 گیرنده وا  فرد مطلوبیت مقدارمعادله صادق نبوده و  ی در مثال فوق ا ی کهحال در
 بود: خواهد ب رگتر

[
Ux

Uy
]A > [

Ux

Uy
]B            

 نتوایج و پیامودها از تووانموی که تردیدی غیرقابل و مهمی موارد دیگر از. 4-2-9
 ،یسوتیالیامپر یهوااسوتیس یبورا یابو ار: از عبارتند دانست متعار  پول بارزیان
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 ح بووی منووافع بوورای سیاسووی ابوو اری ،یارز یهوواجنگ جووادیا 1،«یتووورم رکووود»
 تحمیول بیکواری، بانکوداران، منوافع تأمی  برای اب اری تورمی، مالیا  دولتمردان،
 یطمحو تخریوب اخلواقی، مخواطرا  اجتماعی، سرمایه تن ل حمایتی، هایسیاست

پول بوه منظوور  یدتول ادعای رد ساختمان، و زمی  اقتصادوجود آمدن ه ب با یستز
، ریکواردز، متورجم راهوداری جیمو )پوولی. مودرن  نظریهاسا   برمقابله با رکود 

7939) 

 شیاند دور تیعقلان و تیعقلان .2-6

 3«شیانود دور تیوعقلان» و 2«تیوعقلان»اخلواق در اقتصواد  یارهایاز مع یگرد یکی
 اقتصوادی پدیوده یو  نادرسوتی و درسوتی سنجش برای اب اری تواندمیاست که 

 اخلواقی متعوار  پوولی نظوا  و پول آیا نماییم بررسی توانیممیمنظر  ی از ا .باشد
متعوار  را از  ینواقص و مشکلا  پوول و نظوا  پوول منظور ی به ا خیر؟ یا است

  یویتع در تناقضکه عبارتند از:  شماریممیبر  یشدوراند یتو عقلان یتمنظر عقلان
  یمرو) و (788: 7918فرد،  توانایان) (5)پول یتقاضا و عرضه واسطهه ب پول متیق
، فوردیوان)توانا (6)پوول ساخت  گنج ای کن  مکان( 777: 7931، ،ترجمه حبیبینگیک

 و منوودنظووا  سوواختار وجووود عوود  ،4«ارزش رهیوو خ» امکووان عوود  ،(781: 7918
 ی اتووو ینووودگیف ا ،( ,4277Gary North :429) (7)اسوووتاندارد یهاشووواخص

)234: 7381Maurice & Alaise, ( ،(8)پوول، ارزش تضعیف یا تقویت در منافع تضاد 
 بانو  کنترل امکان عد  ،هاقیمت اف ایش متعاقب اجتناب غیرقابل بازیسفته ایجاد
 بهینوه عرضه دقیق محاسبه امکان عد  (9)بانکی، سیستم توسط پول در خلق مرک ی
: 7934 ،، متورجم میرابوطوالبی)هولسوم  و(Maurice & Alaise, 7381: 239) پوول
 اسوا  بورها سوپرده یریپوذ یتفک عد  و یکسر اندوخته یبانکدار ستمیس ،(23

 امکوان عود  و یریانحصوارپذ ،یرکوود تور  ای تور  دهیپد ظهور اشخاص، وجوه

                                                                                                                                 

1. Stagflation 

2. Rationality 

3. Non-myopic 

4. Store of value  
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 بانو  دسوتان در متمرک شوده موالی قودر  بوه اعتمادیبی ،یرقابت بازار در دیتول
 دهنوده وا  منجوی آخوری » بوه عنووان یاحتمال اسوتفاده از بانو  مرکو  مرک ی،
 اعتبوارا  پرداخت و کاغذی پول انتشار به توجه با دارایی حباب ایجاد 1،«نامحدود
 اسوتیس بور یمال استیس تسلط پول، بر یتیامن یاسیس مسائل طرهیس آسان، بانکی
 کسب (، 921: 7939یکاردز، مترجم راهداری، ر یم )ج 2« یفیتر پارادوکس» ،یپول

یکواردز، ر یم )ج 4«پیچیدگی تلوری» شفافیت، عد  3،«یبده از یسازپول» و درآمد
 صوندوق توسوط پوول تولیود کنتورل امکوان عود ، (422: 7939راهداری، مترجم 

 دخالت و مرک ی بان  واقعیاستقلال  عد  سیاسی، ملاحظا  به بنا پول المللیبی 
 یو بوه  یلامکوان تبود عد  انتشار، عد  زمان در منفی تور  ایجاد امکان ،هادولت

 توسوط پوولی نظوا  کردن دیکته خاص، کشوربدون داشت  نشان  یالمللواحد بی 
 تحمیوول ،(441:7939، ، متوورج اربووابو انوودرو شووف تووری) پخوواص کشووورهای
یکوارد، ر یمو )ج (10)تور بو رگ خسوار  از جلووگیری برای حمایتی هایسیاست

 .و .. (712: 7939مترجم راهداری، 
 حول راه یو  فعلی پول کلی طور به یاقتصاد یشاناز دگراند یاریبه زعم بس

 پوول الگووی بنوابرای . اسوت تهاتری تبادلا  مشکلا  کردن برطر  برای ناقص
 .شود معرفی جایگ ی  حل راه عنوان به تواندمی راستی 

 (یاخلاق)پول  نیراست پول یهاشاخص. 9

 دولت انحصار اقتصاد، در اخلاقی یهاشاخص شمردن ضم گذشته  یهابخش در
 پوول معبور از کسوری اندوختوه بانکوداری سیستم اخلاقیبی پول، خلق و تولید در

پوول را بوه  یو نوواقص و مشوکلا   اتو آن بوارزیان پیامودهای و اثرا  متعار ،
مطالب گفته شده و با علوم بوه وجوود  یمبنا بر ین . ایمنمود بیان مختصر صور 

 و 5هواشواخص شوده، تشوری  اخلواقی مووارد لحاظ ضرور  و نواقص برشمرده
                                                                                                                                 

1. Unlimited lender of last resort 

2. Triffin’s dilemma 

3. Monetization of debt  

4. Complexity Theory 

5. Benchmark 
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 :شمرد برخواهیم را راستی  پولنوزده گانه  معیارهای

 

 7اعتماد اصل .9-8

 بوه تواریخی نگواه. است اعتماد است لاز  پول هر در که عنصری تری مهم و اولی 
از  حاصولاعتمواد  ایو  هوا،پول  اتوی ارزش از فوارغ بیشوتر که دهدمی نشان پول

                                                                                                                                 

1. Trust 
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عهوده ر را بو ینقوش اصول کوهاست  بودهها انسان یشدور اند یتو عقلان یتعقلان
)هم موان(  ینقد یاپایاست. جوامع کوچ  قبل از ورود به دوره معاملا  پاداشته 

 بووده اعتماد آن یکه عنصر اصل نمودندمیسلف استفاده  یا یهنس یاپایاز مبادلا  پا
در  یکه نقش مهم یاعتماد به عنوان سازوکار نبود (11)«کینگ مروی » زعم به. است
 یاقتصواد ییمنجور بوه کواهش کوارا کندمیاعطا  یشرفتهجوامع پ یاقتصاد یزندگ
 اعتموواد بووه اقتصوواددانان خووود کووه اسووت ایوو  اصوولی مسووأله او نظووراز  .شووودمی
 پوول اموا کنودمی یبه پوول را منتفو یازباور است که اعتماد ن ی . او بر ااعتمادندبی

 بوه پوول پایان عنوان با خود کتاب در ولم  دیوید. ندارد ارزشی هیچ اعتماد بدون
 بوه که اجتماعی فقط و است مجازی ل وماً موجود هایپول تما  که دارد اشاره ای 
ینووگ، ترجمووه تیموووری و . )کبخشوودمووی اعتبووار آن بووه دارد اعتموواد و اعتقوواد آن

 (711: 7932میردامادیان، 

 (7ازهیچ پول تولید امکان)عدم  تقدم اصل .9-2

 ایجواد یواکالوا  یوداز تول پوس مصر ، تا تولید فرآیند طول در پول طبیعی طور به
شده و پس  یدتول یخدمت یادر ابتدا کالا  ینکها یعنی .گیردمی قرارخدمت  یا ارزش

. کنودمی ینقش واسطه را بواز یانم ی در ا ی و پول ن گیردمیاز آن مبادله صور  
 یواکالا  ی  یدکار و تول بایستمی یریماگر پول را عنوان واسطه در نظر بگ ی بنابرا

 شوودنمی یاصل شامل پول با ارزش  ات ی پول باشد )البته ا یجادخدمت مقد  بر ا
( ی)کاغوذمتعوار   پوول موورد در(. شوودمیکالا محسووب  ی که در واقع خود 

که با توجه  دارد وجود اف وده ارزش ایجاد یا تولید از قبل پول خلق و تولید امکان
 .  ودشمینرمال محسوب یرغ یعیقانون طب یاربه مع

 4ارزش رهیذخ و حفظ اصل .9-9

ارزش است کوه عرضوه  یبا ثبا  برا یاسیپول مق ینظر لاک و همفکرانش زمان از
که مقودار کول  افتدمیاتفاق  ی ا یو همفکران او زمان ی هانکند. از نظر ییرپول تغ
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 توواننمیاشوتباه بووده و  ینهوانکند اما از نظر هولسم  همه ا ییریتغ یمخارج پول
 نوسوانا  از را PPM1 تووانمی یتنها در صوورت کرد. ی را تضم یقیدق یمتنظ ی چن
 و باشوند آزاد هواپول انتخواب در رقوابتی بازار در بتوانند مرد  که داشت نگه دور

 (7939 ،، مترجم میرابوطالبی. )هولسم نمایند انتخاب را ممک  پول بهتری 

 انحصار عدم اصل .9-1

 7372تا سوال  یکادر آمر یدوره رشد اقتصاد ی در بهتر یخیاسا  اطلاعا  تار بر
 (12)«توموا  جفرسوون» یوررهبوران آن نظ ینکهوجود نداشت، ضم  ا یبان  مرک 

ها خوارج شوده و بوه مورد  از دست بان  یداعتقاد داشتند که قدر  انتشار پول با
کینوگ، ترجموه حبیبوی،  مروی )هستند.  آن شایسته که کسانی به  بازگردانده شود

در  یکویکننده پول و نهاد ناظر را یدتول تواننمی گاهیچه ینکهتر امهم (742 :7931
 عنووان به را خود اشتباه اعمال ناظری که داشت انتظار تواننمی چرا کهنظر گرفت 
را بوه  یدولوت بانو  مرکو  یاگر بوه جوا حتی. نماید اعلا  همگان به تولیدکننده

توسوط خوود  یبواز بانو  مرکو  یوریممسوتقل در نظور بگ لواًکام یصور  واحد
 کنترل شود.  تواندنمی

 تیهو اصل .9-5

درآن  ییاست کوه امکوان پولشوو ایگونهبه  یفعل یپول و نظا  پول یدتول مکانیسم
وضوع  FATFهوا از طور  بان  یبورا یتورسوخت ی بالاست. هرروز قووان یاربس
 سراسور در نقودینگی پرداخوت و دریافوت و جاییجابوه انتقال، روند از تا شودمی

 هوایلیونم یو اطلاعوا  موال یتاد یسسا  مالؤها و مبان  روزانه. باشد آگاه جهان
موجوود  یهاتا از صحت و سلامت پول کنندمی یرهو  خ یشپا یابی،تراکنش را باز
نشانگر وجود معوابر فسواد در  ینها. همه ایندحاصل نما یناناطم ینگیدر چرخه نقد

. وجوود گیوردمی  أپول سالم نش ی است که از نداشت   یبانکدار یستمول و سپ
 یامروز را برا یبانک یستمس یازو شجره باشد ن یتهو یخچه،تار یپول که دارا ی 
. بوا نمایودمی ی مأتو یوفکث یهواپول ییمضواعف شناسوا هایه ینوهاز  یشگیریپ
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با وجود شوجره وجوود خواهود  یپول یجاددر حال حاضر امکان ا یفناور یشرفتپ
بوه فورد  یآن مشخص بوده و انتقال آن از فرد أو منش یشهکه درآن ر یداشت. پول

شوده  یعدفتر کل توز یباشد. در حال حاضر فناور یابیدر طول زمان قابل رد یگرد
DLT1  یهایتمالگور یرو سا 3«هشگرا » یا 2«چی  بلاک» هایالگوریتم ازاستفاده  با 

تبوادل  یا عمل یسوابق برا یجادامکان ا (13)شده یرم نگار یهامشابه در قالب پول
 پول را قابل رصد خواهند کرد. یتو هو یخچهتار یقطر ی را داشته و از ا

 یریپذمبادله اصل .9-6

 کالوایی هوایپولدارنود از  یواکه تاکنون وجوود داشوته  ییهاهمه پول یدترد بدون
 اصوول» دیجیتووالی، و الکترونیکووی کاغووذی، پووول و هخ انوو رسوویدهای تووا گرفتووه
که مورد استفاده بودنود  ایدورهحداقل در  یارا دارا بوده و هستند و  4«پذیریمبادله

 یاریاست که بسو ینکته هم ضرور ی . اما  کر ااندداشتهاصل را تما  و کمال  ی ا
 را پوذیریمبادله خاصویت حمایوت، و دولت بخشی مشروعیت واسطه به هاپولاز 
 مورد  عموو  آزادانوه انتخاب حاصل رقابتی، فضای در بود ممک  اگرنه. بودند دارا

 .نباشند

 سپرده از وجوه كیتفک عدم اصل .9-0

 شوخص ی  به مربو  پول است معنی ای  به سپرده از وجوه تفکی  عد  عبار 
 بوه منحصر پول از فرد، برداشت درخواست صور  در است شده گذاریسپرده که
 بخشوی یوا تما  تسهیلا ، برای آن از بان  استفاده صور  در و باشد او خود فرد
 فورد یو  دارایوی زموانهم که است معنی آن به ای . شود برداشت نی  او سپرده از

 کاغوذی پول واسطه هامکان ب ی . اآید حساب به دیگری فرد ی  دارایی تواندنمی
وجوود ه بو یاندوخته کسور یبانکدار یستمدر س پول استخر ایجاد و الکترونیکی و
 را ویژگوی ای  کینگ مروی . کنندمی یرتعب ی ن یندگیف ا یبکه از آن به ضر آیدمی
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 -پوول-یس بدون ر یبانک یهاسپرده تبدیل: کندمی یربان  تعب 1«مالی کیمیاگری»
وجوود آمودن ه . در حال حاضر بوا بویی پا یپرخطر با نقدشوندگ یگذاریهبه سرما
 و هسوتند برخووردار ویژگوی ایو  از شوده رم نگاری هایپول یدجد هایفناوری
 استخر پول وجود ندارد.  یتها از خاصاستفاده بان سو امکان

 استقلال اصل .9-1

 حتمواً ی کو یتمانند ب یدشده جد رم نگاری هایپول ج  به جهان هایپول تمامی
در شوبکه  هاحسواب. ضورور  انتقوال از یابنودانتقال  یبانک سیستم طریقاز  یدبا

 توانودنمیکوه  دهودمی)وجود واسطه( را نشان  پول ینو  وابستگ ی خود  یبانک
 ی  گونوهپول ا یعت. طبیدنما ایفا را ایمگرفته نظرپول در  یکه برا جدیدی ویژگی

انجوا   یحقووق یوا یقیبه شخص حق یافراد بدون وابستگ ی بوده است که تبادل ب
واسوطه بوه عنووان پوول اسوتفاده  یکه مرد  از کالاها یاست چه در زمان گرفتهمی
 یکدیگرمبادله بر اسا  اعتماد به  یاو چه قبل از آن که به صور  سلف  کردندمی

 است ممک  که شده تمرک گرایی به منجر در نهایت وابستگی ای . کردندمیمبادله 
 وDLT فنواوری کم  با امروزه. باشد داشته دنبال به را دولتی سنترالیسم و انحصار
 عود  معنوای بوه ایو  البتوه. دارد وجود p to p2امکان تبادل  ی بلاک چ یتمبا الگور
 فعلوی فرآینود تغییور با و نیست پولشویی به مربو  موارد از جلوگیری برای کنترل
 نقص را برطر  نمود.  ی ا توانمیشده وجود دارد  رم نگاری هایپول در که

 عیتوز و دیتول در تیمحدود عدم اصل .9-3

از  یکی یابیاصل کم هستند معمولاً یارزش  ات یکه دارا هاییپولاز  یاریبس برای
 ها معمولاًپول ی  گونه. منابع محدود اشودمیمحسوب  هاپول ی  گونها هایم یت
 برای محدود منابع ای  جایی که تا دهندمیانجا   یارزش را به درست یره خ یفهوظ

ایو   ارزش بوارهی  به است ممک  جدید  خایر شدن پیدا اما. باشد پایدار همیشه
 منابع یافت  واسطه به تاریخ در بارها مورد ای . دهد قرار تأثیر تحت را هاپول گونه
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 در کوهطوری هموان است. کرده روبرو شدیدی نوسانا  با را آن ارزش طلا جدید
بوا توجوه بوه  ی کوو یوتشده مانند ب رم نگاری هایپول از بعضی در حاضر حال

مواجوه  یتآن را بوا محودود یعو توز یدتول یلیون،م 47آن تا رقم  یدتول یتمحدود
نموده و با رشد مبادلوا  اقتصوادی و نیواز اقتصواد بوه پوول بیشوتر ممکو  اسوت 

 مشکلاتی را در تسهیل مبادلا  سبب شود. 

  یدگیچیپ عدم اصل .9-87

 هاییسوتمس پیچیودگی، تلووری تحلیل با ارزی یهاجنگ تابک در ریکاردز جیم 
 رشود بوا ورودی انورژی نیازمنود ناپوذیر،بینیپیش خودجووش، سازمانی را پیچیده
 ایو  گونوه. دانودیم آمی فاجعوه سوقوطی بورای پتانسویل دارای نهایت در و نمایی
 و پوول. هسوتند کنشبورهم دارای و داشوته تفاو  تودرتو هایسیستم با هاسیستم
 همووراه بووه ارز و سوورمایه مشووتقه، بازارهووای آن متعاقووب و کنووونی پووولی نظووا 

. نیسوتند برخوردار ام  حاشیه از که اندشده پیچیده بسیار نظامی پولی هایسیاست
مواقع  یمختلف و در برخ یرهایمتغ یدبا یرشد اقتصاد یداریبه منظور پا کشورها

از مواقوع بور اسوا   یلویقورار دهنود کوه در خ یشو موورد پوا یلمتناقض را تحل
. اسوت دشوم  حتوی یا و شری  رقیب، کشورهای غیرآشکار پویای هایاستراتژی
 .  است آن کردن کوچکتر و کردن ترساده ام  نقطه به بازگشتراه  بنابرای ،

  ارزش سنجش اصل. 9-88

 یواسونجش ارزش  یلهوس رودمیکار ه پول ب یبرا یکه به طور سنت یاز اصول یکی
 و کوم بی اندآمدهوجود ه ب یخکه در تار ییهاپول یواحد محاسبه است که در تمام

 ابو ار عنووان بوه را پوول اگور حتی کینگ مروی  نظر از. است داشته وجود کاست
 قیموت بورای ثبوا  بوا شومارش واحد ی  نیازمند همیشه بگذاریم، کنار پرداخت
 (917 :7931 ،ینگ)ک .بود خواهیم خدما  و کالاها

 7(تیمقبول) انتخاب یآزاد اصل. 9-82

حاصول  یافته یتمقبول هایپولهمه  یاینددر انحصار دولت درب هاپول ینکهاز ا قبل
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 . اندبوده یانتخاب آزادانه افراد جامعه در بازار رقابت
 یوابور قورارداد  یبوا ارزش مبتنو یفل هوا یرسوا یاطلا و نقره  یخیتار انتخاب

 خوودی بوه خوود گرایویهم از انتخاب ای  بلکه است نبوده خاص ایعده یمتصم
: 7934،، مترجم میرابوطوالبی) هولسم  .است شده حاصل مختلف افراد تصمیما 

99) 
 ییگرااز هم یدشدن آن با فراگیر پولی، هر آمدن به وجود صور  در بنابرای 
 جامعه حاصل شده است.  ی افراد مختلف در  یما تصم یخود به خود

  ارزان، نگهداری و مبادله  دیتول اصل. 9-89

 و طلوا یهاسکه نظیر کالایی پول تولید بر کاغذی پول ترجی  دلایل از یکی اگرچه
 یرا نمو یپوول فعلو یومرژ 1بسیاری گواه به اما شودمی قلمداد آن تولید ه ینه نقره

 گرفتوه نظور در سوالاری دیوان هایگ ا  دستگاه یهاینهخواند. ه  ینهتوان کم ه 
 همچنوی  و پوول المللویبی  صوندوق بوانکی، سیسوتم و مرکو ی بان  مانند شده
 هایه ینوه یرو پژوهش و سا یقتحق ینهادها یگرد و FATFمانند  ینظارت ینهادها
 توزیوع، شومارش، فرد، به منحصر مشخصا  گرفت  نظر در با پول)چاپ  مستقیم
 برخوی اموا. باشوندمی هاه ینوه یو از ا هایینمونه یممستقیرامحا( و غ آوری، جمع
 یموهب یرا نووع ینوهبرداشوت  ه  در( 7934 ،، متورجم میرابوطوالبی)هولسم  منابع
 داشوته توجوه بایود لیک . دانندمی یداز حد قدر  خر یشدر برابر کاهش ب یعیطب

  اتوی ارزش کوه اسوت صوادق هواییپول خصوص در مورد ای  در ابتدا که باشیم
 ینکوها دو  .نیست صادق متفرقه هایه ینهبا  یکاغذ هایپول خصوصدر  و دارند

قابول  ینهنوظهور در برداشت  ه  هایپولاز  یاریدر بس یراخ یهابا توجه به تجربه
ممک  است منجور  در آینده آن أیید و مبادلهت ی،نگهدار یا یدتول یاتوجه استخراج 
 ایمگرفتوهپول در نظر  یکه برا یارزش آن شود که با توجه به نقش یدبه نوسان شد

کما اینکه در حال حاضر نی  در انتقوال مبوالج جو ء از )حفظ ارزش( تناقض دارد. 
های فروش ه ینه هر تراکنش بیشتر از اصول مبلوج بووده و موورد نقود طریق پایانه
 باشد.ها میجدی بان 
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 7یبخش تیمشروععدم نیاز به  اصل. 9-81

به انحصار درآوردن پول در ابتودا  یبرا هادولتکه  هددمیپول نشان  یختار مطالعه
 در و نمودنودمیاعلوا   یقرار داده و آن را قوانون یترا مورد حما یخاص هایپول

از پول را به عنووان پوول  یفقط نو  خاص هامالیا  دریافت مانند موارد از بسیاری
پوول  یودسوبب انحصوار تول یوتنهادر  یبخشو یتمشروع ی . اپذیرفتندمی یقانون

متعاقب حاصول از انحصوار را رقوم  یامدهایشده و پ یبان  مرک  یاتوسط دولت 
شودن آن  یوراگرچه ممک  است در ابتودا سوبب فراگ یبخش یتزده است. مشروع

 یبورا یمستمسوک یبخشو یتپول شود اما در بلندمد  ممکو  اسوت آن مشوروع
نقوش  توانودمی یتوا زموان یگورید دهر نها یادولت  ینکهاستفاده گردد. ضم  اسو
و  یودتول یگراناز بواز یکویکه خود به عنووان  یدنما یفاا یخود را به درست ینظارت

 نشرآن نباشد. 

 4معکوس استحاله امکان عدم اصل .9-85

 ی بوده است به ا یخاستحاله معکو  آن در طول تار یاز مشکلا  پول کاغذ یکی
 یلتبود یپول جعلو ی به  یاخلاق یباًساختار تقر یپول خوب و دارا ی که  یمعن

از  اموا. انودبودهشده طلوا در خ انوه  یرهاز مقدار  خ یدهاییرس هاپولشد. در ابتدا 
وقوت  یجمهوور یاسوتپس از اعلا  قطع رابطه دلوار و طلوا توسوط ر 7317سال 
 شوده و بوا فراهم یصور  قانون بهعمل امکان چاپ پول بدون پشتوانه در  یکاآمر

 یطبه ج  قبول شورا یجهان راه یاقتصادها ی مشترک ب یتوجه به منافع و ضررها
پول متعوار   یهایژگیاز و یکیاستحاله معکو   ی شده وجود نداشت. ا یلتحم

 در نظر گرفت.  یدآن با یباز معا یکیاست که به عنوان 

 پول دیتول در مخرب رقابت امکان عدم اصل .9-86

 یانمتعار  به م یپول انحصار یدتول یبه جا یپول رقابت یدکه صحبت از تول وقتی
 بوه رو رقابوت یوا مخورب رقابوت که داشت خواهد وجود نی  مخاطره ای  آیدمی

                                                                                                                                 

1. Protectionism 

2. Revers Transubstantiation 



 73     اخلاقی هایشاخص معرفی با یپول نظامو  پول استاندارد ساختار

ممک  است بر سر پرداخت  یدولت هایبان  مثال فر  به. گیرد صور  نی  پایی 
ه رقابوت بوا هوم بو هاسوپردهمحاسبه نرخ سود بالاتر  یاو  ترپایی با نرخ  یلا تسه

 عنووان بوه مرکو ی بانو  داننودمیهوا آن ینکهرقابت با توجه به ا ی بپردازند. اما ا
 خواهنود حمایوت نی  وسیع زیان صور  در هاآن از هابان  سایر و منجی آخری 
خواهد  یتسرا ی ها نآتش به وجود آمده به آن یت)چون در صور  عد  حما کرد

 یوا واحودها بنوابرای . کنودمی یشوترروز بوه روز بها را آن یانو ز یافتهکرد( ادامه 
موورد  یکایو فوارغ از سوند مسوتقلبوه صوور   یودکننده پول با یدتول هایبنگاه
درسوت  هوایفعالیت یهوا از روو اعتماد مرد  به آن یندنما یتدولت فعال یتحما
 را امکوان ایو  توانودمیدولوت  یا یمردم ینظار  نهادها ینکها ضم ها باشد. آن

 .نماید محدود

 7(پول خلق و یسازپول) یبده از درآمد كسب امکان عدم اصل .9-80

 پوولی انحصوار دستوری، پول)مثل   پولی نظا  فعلی مکانیسم با و حاضر حال در
 وجوود دولت توسط بدهی ایجاد امکان( کسری اندوخته بانکداری سیستم و دولت
 هواینرخدولوت بوا  یبورا یبده یجادبا ا تواندمی یبان  مرک  واسطه به و داشته
 ضوریب گورفت  نظور در بوا آن متعاقوب و شوده اقتصواد در سازیپول سبب پایی 
 وجوود. شوود توور  ایجواد سوبب کسوری اندوختوه بانکداری در نقدینگی ف اینده
کوار موانع از  یواارزش  یجادپول قبل از ا یدو عد  امکان تول یتهو یدارا هایپول
در جامعوه  ینگینقود یشدولوت شوده و از افو ا یوا یتوسط بان  مرک  یسازپول
 از درآمود» کسب و سازیپول امکان که باشد ایگونهبه  ید. ساختار پول باکاهدمی
 وجود نداشته باشد. 2«هیچ

   ییمانا اصل. 9-81

 عود  نوظهوور هایپول و کاغذی از اعم موجود هایپول یبمعا ی از ب رگتر یکی
 تواندمی یزندگ هایسال طول در فرد ی  کار  خیره ارزش تما . است هاآن دوا 

                                                                                                                                 

1. Monetization of Debt 

2. Money for nothing 
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در  یو بورود. ا ی انهدا  پول از بو یاسرقت رفت   به  شدن، مفقود  سوخت ، اثر در
شوده در  یره خ یطلا یاز مقدار یدیرس یبه طور سنت یکه پول کاغذ ی استحال

 کوه شوودمی یودهد ی ن ی کو یتنوظهور مانند ب هایپولنقص در  ی خ انه است. ا
وجوه قابول  یچمفقوود شودن آن بوه هو یا سرقت  کامپیوتر، رفت  از بی  درصور 

ثورو   یاهستند نشانگر ارزش کار  یتهو یکه دارا هاییپول. اما باشدنمی یابیباز
و  حقووقی قراردادهای همانند و بوده ماندگار همیشه برای که باشندمیشده  یره خ

دارنوده آن هسوتند  مالکیت معر  (ی ماش یامسک   ی ،)زم افراد مالکیت سندهای
 یقتدر حق یاکتفا ندارند. ساختار پول واقع یابیقابل بازیرغ یتمالگور یاکه به کاغذ 
 یویدارا یگ ی ثورو  فورد اسوت کوه جوا یوا یزنودگ هوایکار سال یرهمعر   خ
های کالوایی صوادق نبووده چوون در ای  مورد در خصوص پول. شودمیمحسوب 

باشود انتقوال اصول برعکس پول کاغوذی کوه جانشوی  دارایوی می های کالاییپول
الوای واسوطه در نظور گرفتوه گیرد اگرچه آن دارایی به عنووان کدارایی صور  می

 شود.می

   كالاها ریسا اساس بر پول ارزش نییتع اصل .9-83

 سوایر ارزش بوه رجوو  بوا آن ارزش که است واقعی پولی 1«گوک ویلیا » زعم به
 خوود. است  خیره ارزش یا دارایی ی  مبی  پول اینجا در. شود زده تخمی  کالاها
هوا را ای اسوت کوه ارزشنیست )بلکه به زعم اما  محمد غ الی آینوه ارزش دارای

( در 7824گووک،  یلیوا )و .کنودموی نمایندگی را ارزش ی  تنها و دهد(نشان می
پول بوه عنووان واحود سونجش ارزش  یفاز وظا یکی یاقتصاد یمنابع علم یتمام

آمده اسوت کوه  یانسخ  به م ی از ا ییقرار گرفته است، اما کمتر جا یرشمورد پذ
 یورهوصوف پوول  خ ی شود. با ا یابیکالاها ارزش یربر اسا  سا یدبا ی پول خود ن

از کالاها و خدما  بوده کوه در طوول  یسبد یا یفرد معادل مقدار متنابه ی شده 
 آن حفظ خواهد شد. یدوده و قدر  خرزمان ثابت ب

 

                                                                                                                                 

1. William Gouge 
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 شنهادیپ و یریگجهینت

که در پوول  یراتییتغ بابر بازار در گذر زمان  یمبتن یاخلاق یپول نظا  که ییآنجا از
وجود ه ب سببشده و  بدل (14)یاگریمیک یژگیبا و یانحصار یوجود آمد به نظامه ب

رکوود،  هایدیودهپ هوا،دولوت یبده بحرانحد و مرز )ابرپول(،  یب ینگیآمدن نقد
 یوانم یارز هوایجنگ ،در ارزش پوول دسوتکاری ویرانگور، توورمی رکود وتور  
دار شودن از هموه خدشوه ترمهم وناگوار  یاجتماع یامدهایو پ عدالتیبی ها،دولت

نوواقص و  سوتیبایمواسوت،  شده (15)ینظا  مال ژهیعنصر اعتماد به عنوان گوهر و
 ایو  رو یوا از. شووند ییشناسا یبه درست یپول نظا  و پول در موجود یهاس یر

و اسوتحاله  ییورتغ یپوول و مطالعوه چگوونگ ییاسوتقرا یدر ابتدا بوا بررسو یقتحق
و برشومردن  اقتصاد در اخلاقی معیارهای از گیریبهرهمعکو  آن در طول زمان با 

ا فراتور متعار ، کارکرد پول ر یناگوار پول و نظا  پول یامدهایپ ونواقص  یب،معا
اقتصاد  یو علاوه بر مباح  تخصص دادهمحض مورد چالش قرار  یاز نگاه اقتصاد

 اخلاقی یهاشاخص هاآن مدد بهمد نظر قرار داده و  ی را ن اخلاقو  فلسفه  و پول،
 در اخلواقی معیوار شش ازابتدا با استفاده  در .است نموده ارائه را راستی  پول ی 

 وجوود اقتصوادی مکانیسوم بطو  در بنیان منفعت یا کانتی اخلاق پایه بر که اقتصاد
 یو دل ا ازعنصور  یوا شاخص نوزده سپس و پرداخته هاآن اثبا  و بررسی به دارد
ضولع  ساختار پوول، سواختار دو ییرکه علاوه بر تغ ایگونهاحصا نموده به  یارهامع
را  یاندوخته کسور یبانکدار یستمانحصار دولت و س یعنی اخلاقی،بیمثل   یگرد
هوای نووی  در قالوب گیوری از فناوریبا بهرهشایان توجه است  .گیردمیدر بر  ی ن

چی  یا های بلاکو با استفاده از الگوریتم DLTساختار فناوری دفتر کل توزیع شده 
های بر شومرده در قالوب یو  های مشابه همه شاخصهشگرا  و سایر الگوریتم
های تعیی  شده فقط ده قابل پیاده سازی بوده و شاخصپول دیجیتال رم نگاری ش
 باشند.معیارهای انت اعی نمی

 نوو  در اینکه به توجه با مطالعه ای  که داریم تأکید نکته ای  بر حال عی  در
 باشود،می هواپژوهش اولوی  از پوول برای اخلاقی هایشاخص احصای یعنی خود
 مسوتل   نیواز، موورد هایشواخص سوایر خصوص در جانبههمه هایبررسی برای
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 نظور در بوا 1«دوبلوی رولف» زعم به اینکه ضم . است تردقیق و تروسیع مطالعا 
 نبایود نقصبوی شورو  یو  پیدا کوردن خاطر به مداو ، اصلاح ظریف هنر گرفت 
 ضم  بلکه. نماییم محرو  نوآورانه حرکت ی  از را خود و دهیم دست از را زمان
 .نماییم اقدا  آن اصلاح و نقد بازبینی، و تصحی  به نسبت نو، مسیر ی  آغاز

 رفتوار در تغییور اقتصواد، در فناوری روزاف ون پیشرفت به توجه با رو، هر به
 هوایپول سمت به گرایش و نقد پول از استفاده توجه قابل کاهش کنندگان،مصر 
 پوولی نظوا  در مشوترک اسوتانداردی ایجاد ضرور  شده، نگاری رم  و دیجیتالی
 بنیوادی تغییرا  زمان رسیدن فرا بر مبنی اقتصاددانان برخی یرباور فراگ به و جهان
پوول  ساختار استانداردسازی منظور به شودمی یشنهادپ جهان، پولی نظا  و پول در

 یاحصوا ینوهو مطالعوه در زم یقتحق ید،جد یهاپول یداز انحرا  تول یریو جلوگ
 . یردفراتر از موارد بر شمرده انجا  گ نیاز، مورد راستی  هایشاخص

  

                                                                                                                                 

1. Rolf, Dobelli 
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  هایادداشت
 تیوعقلان ایو انیومنفعوت بن ایو یکوانت خلواقمنظور از اخلاق در اینجا و در ای  مقاله ا .7

 از یرویوپ، خووب ا یون، تیمسولول بور یمبتن ا یاخلاقباشد که می Ethicsمحور
کوه   Moralityاست نه اخلواق ب رگوارانوه  امدهایپ محاسبه و دهیفا و نفع،  یقوان

باشوود بنووابرای  اعمووالی نظیوور ایثووار، فووداکاری، بخشووش، مبتنووی بوور فضوویلت می
 گیرد.جوانمردی و .. .را در بر نمی

توجه به اینکه معیارهای اخلاق در اقتصاد به صور  منسجم درمرجعی یافت نشوده  با .4
است معیارهای برشمرده از منابع مختلف برداشت شوده و بیشوتر نواظر بور پوول 

 باشد.می

 مالیا  تورمی .9

کنود کوه هوا اشواره میآرباک مینستر فولر در کتاب سرقت آشکار پول نقد توسط غول .2
هوا کوت و شولوار پوشویده و زنند. بلکوه آنس  به چهره نمیسارقی  امروزی ما

 زنند . کنند و از داخل بان  دستبرد میکراوا  زده مدارج دانشگاهی کسب می

 در خودما  و کالاهوا یداری ارزش پول هم به عرضوه و تقاضوادر نظا  سرمایه یعنی .2
 پول یتقاضا و عرضه به هم و دارد یبستگ جامعه

 از است نهیآ مانند پول که است باور  یا بر پول یژگیو خصوص دری غ ال محمد اما  .1
. از نظر او چوون پوول وسویله دهدرا نشان می هاگرن همه یول ندارد یرنگ خود

 .است یراخلاقیغ آن ساخت  گنجمبادله است بنابرای  کن  یا 
توسوط  طرفوه یودلار و طلا بوه صوور    یو پس از قطع کردن رابطه ب 7317سال از .1

 و دیوتول یبورا یساختار استاندارد جهان چیه گرید کایجمهور آمر سیرئ کسونین
( کوه بوه صوور  EMU)به غیور از اتحادیوه پوولی اروپوا ) ندارد وجود پول خلق

ها هسوتند محدود و در بی  کشورهای عضو فعالیت دارد( و ای  کشورها و دولت
 هایتو خلق نامحدود سرنوشو دیبا تول هاتمل ریسا و دکه آزادانه برای ملت خو

و  انوهیجویتلاف اقداما  یبرا کشورها  یب تقابل  یب  یا در. زنندرقم می یمتفاوت
های ای  نبود استاندارد را برای عموو  نی  ه ینهارزش پول  فیرقابت بر سر تضع

  .کندمرد  بیشتر و بیشتر می

  ینووع بهدر واقع  ردیگد در نظر میخو یارز مل تیخود را تقو استیس یکشور یوقت .8
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خوود نمووده  یارزها در مقابل پوول ملو ریسا فیتضع هایتاسیس ریدرگ را خود

او را  یکواهش صوادرا  توراز تجوار ایواردا   شیتواند در اثر اف ااست که می
 دیتول در یسع کشورها همه  ییپا به رو رقابت یفضا  یا در  یبنابرا. دینما یمنف
 . دارند بیرق یارزها ریبا سا یارزش هایتنسب حفظ منظور به شتریب پول

توسوط  یو موابق باشودمیکول  ینگینقد ی ازدرصد شیفقط قادر به اف ا یبان  مرک  .3
ی گوذارهیسورما هایقصندو و یتجار اوراق، لا یبا پرداخت تسه یبانک ستمیس
  شود.می جادیا

ها آنقدر ب رگ هستند که دولت و بان  مرکو ی مجبوور بوه حمایوت بعضی از بان  .72
رعایت ها در مواقع بحران هستند حتی درصورتی که ای  بحوران حاصول عود آن

 (Too big to fail)قوانی  بان  مرک ی باشد. 

( و نویسونده کتواب پایوان عصور 4279-4229مروی  کینگ رئیس بانو  انگلسوتان ) .77
 است . کیمیاگری

 7823تا 7827رئیس جمهور آمریکا از سال  .74

باشود های رم نگاری شوده میدر اینجا منظور تأیید فقط فناوری مورد استفاده از پول .79
 های آن.نه تمامی ویژگی

واژه ای که مروی  کینگ از آن در کتاب پایان عصر کیمیواگری بورای توصویف نظوا   .72
 کند.مالی کنونی استفاده می

کند کوه اگور بوه دلایول نوامعلو  کند و اشاره میتعبیری که بگهو  از آن استفاده می .72
 ای کوچ  ممک  است به بحرانی ب رگ تبدیل شود.تضعیف شود حادثه



 

 

 منابع
، تهران: انتشوارا  ی وندی؟، ترجمه ری درچرا اقتصاد فرو می .(7931) جوز  یگلیت ،ستا

 .اقتصاد یایدن

 .تهران: انتشارا  کتاب نشر، ی یسقو  آزاد، ترجمه ع  .(7934)  جوز  استیگلیت ،
 :حبیبوی، تهوران ترجموهبحوران،  از پوس جهوانی هایپول سرنوشت. (7931) سارا آی ن،

 .اقتصاد دنیای انتشارا 
 .ی، تهران: انتشارا  نشر نیاقتصاد دیعقا خیتار .(7981) دونیفر ،یتفضل
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