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مقدمه
رهیافت «اخلاق در اقتصاد»1در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضووعا
مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیو بورای تبیوی بهتور و واقوع بینانوهتور
رفتارهای اقتصادی در نظر میگیرد و حاصل آن پرهی از نگاه سودجویی محض و
کوتاهمد

و تعیی استراتژیهای نادرست و بوه جوای آن اتخوا اندیشوه اخلواقی

منفعت بنیان بلندمد

با امعان نظر نقطه بهینه اجتماعی است .اخلواق در «تولیود و

خلق پول» 2به عنووان زیرمجموعوه ادبیوا

اخلواق در اقتصواد بوا داشوت کودها و

شاخصهای اخلاقی ،نگاهی جدید به وقایع اقتصادی داشته و راهحلهای جدیودی
بر میگ یند .از طور

دیگور علویرغم ضورور

بی المللی برای پول و نظوا پوولی متعوار

وجوود یو

سواختار اسوتاندارد

و تعیوی معیارهوای «پوول راسوتی »

3

(اخلاقی) تاکنون ساختار نظا مندی برای تولید و خلق پول در جهوان ارائوه نشوده
است .ای در حالی اسوت کوه بسویاری از ارتباطوا

و تبادلواتی کوه بوه صوور

بی المللی است نظیر سوئیفت ،شبکه حمل و نقل هوایی ،دریایی ،زمینی و ریلی ...
نظا مند و دارای ساختار یکسان و استاندارد هستند .به تعبیر «جان استوار
هنوز بربریت گستردهای در مبادلا

میول»

4

بیشتر کشورهای متمودن وجوود دارد ،کوه در

آن ،کم و بیش همه کشورهای مستقل برای پشوتیبانی از ملیوت ،آسوایش خوود در

1. Ethic in economy
2. Ethic in money creation
3. Honest Money
4. John Stuart Mill
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برابر همسایگانشان ،از پول خاص خود (حکومتی یا پول بدون پشوتوانه) 1اسوتفاده
میکنند( .مروی کینگ ،ترجمه حبیبی )482 :7931 ،همچنی با توجه به پیشورفت
روزاف ون فناوری در اقتصاد ،تغییر در رفتار مصر

کنندگان ،کواهش قابول توجوه

استفاده از پوول نقود و گورایش بوه سومت پولهوای دیجیتوالی و رم نگاریشوده،
ضرور

ایجاد استانداردی مشترک در نظا پولی جهان رو به روز بیشتر احسوا

میشود.
با ای وصف ای پژوهش در نظر دارد از زاویه نگاه اخلاقی بوه پوول و بهوره
گیری از روش «ماتریالیسم تاریخی»« ،2سنت واقعگرایی فلسفی»3و نظریههای پولی
مکاتب اقتصادی ،شاخصهای استانداردی را برای پول و نظا پولی ارائه نماید.
ابتدا در بخش ادبیا

نظری و پیشینه تحقیق «اخلاق در اقتصاد» و «اخلواق در

تولید و خلق پول» را شرح داده و دلایل و اهمیت اسوتفاده از ایو نوو مطالعوه را
ضم برشمردن اقتصاددانانی که در ای زمینه فعالیت چشمگیر داشوتهانود را بیوان
خواهیم کرد .سپس با معرفی شوش معیوار اخلواقی در اقتصواد و پوول و همچنوی
برشمردن معایب ،نواقص و پیامدهای ناگوار پوول و نظوا پوولی متعوار  ،نووزده
شاخص بر مبنای شش معیار معرفی شده ،برای پول ارائه خواهیم کرد.
 .8ادبیات نظری و پیشینه پژوهش و سؤالات پژوهش
 .8-8ادبیات نظری

اگرچه تعریف کامل و دقیق اخلاق و بررسی ابعاد آن برای ورود به بحو
در اقتصاد ضروری است اما با توجه به اینکه هد
در تولید و خلق پول -زیرشاخه ادبیا

اخلواق

از ای تحقیوق بررسوی اخلواق

اخلاق در اقتصاد  -میباشود ،بنوابرای بوه

چند تعریف مختصر و کاملاً مرتبط اکتفا میشود:
اصول اخلاقی در اصل کوششی است برای به کار گرفت اسوتدلال منطقوی توا
رفتار و تصمیمگیری انسان با قوانی و روشهایی همراه شود که با آنهوا تعاملوا
1. Fiat Money-pure money
2. Historical Materialism
3. Philosophical Realism
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خود با دیگران را تنظیم کند و بسنجد .از ای نگاه میتووان اخلواق را بوه دو قسوم
تعریف نمود:
اخلاق فضیلت یا اخلاق ب رگوارانه :اخلاقی مبتنی بر فضیلت نه بور مسولولیت
وپیروی از قوانی  ،نفع و فایده و محاسبه پیامدها.
اخلاق کانتی یا منفعت بنیان یا عقلانیت محور :اخلاقیا
نیا

مبتنی بور مسولولیت،

خوب ،پیروی از قوانی  ،نفع و فایده و محاسبه پیامدها( .زد لاچو  ،متورجم

علیقلیان)432 :7931 ،
شاید دقیقتری رویکرد عقلانیت محور به اخلاقیا
باشد .او خواستار اخلاقیاتی بر اسا

متعلق به ایمانوئل کانوت

عقلانیت ،نه بور پایوه مکاشوفه و ایموان بوود.

دلایل عقلانی از نظر کانت دوراندیشی ،واقع بینی ،همجواری با دیگوران و ارزش و
من لت درونی فرد محسوب میشود .او درصدد ابدا روش اخلاقی تصومیمگیوری
بود که فارغ از حصار خویشت فرد باشد( .جینی)72-71 :7932 ،
در ای تحقیق منظور از اخلاق ،اخلاق کانتی است که در آن فرد میخواهد توا
برای حفظ منافع بلندمد

خود از عقلانیت و دوراندیشی بهره جوید.

 .8-8-8چرا «اخلاق در اقتصاد»

اگرچه به گواه بسیاری از اقتصاددانان پایههای علم اقتصاد بر مبنای اصوول اخلواقی
بنا شده است ،اما واژه اخلاق در اقتصاد و ادبیوا
چندان دور به واسطه ی

نیاز و واکنش به ی

مربوو بوه آن ،از دهوههای نوه
انحرا

در بط اقتصاد به صوور

کاملاً طبیعی پدید آمده است تا بر مبنای اصول علم اقتصاد بتواند کجروی صوور
گرفته و پیامدهای آن را توضوی داده و بوه مسویر اصولی و اصوول آغوازی خوود
رهنمون سازد.
علم اقتصاد که خود از دل «اخلاق»( -)1اندیشه رفاه عمومی آدا اسمیت -سور
برآورده بود پس از صد سال و به صور

غیرطبیعی آنچنان عاری از اخلواق شود

که تا دهههای پیش از نظر اقتصاددانان ،اندیشه اخلاق در اقتصاد کاملوا ملوال آور و
بیربط به شمار میرفت( .زد لاچ  ،مترجم علیقلیان)482 :7931 ،
بیشتر اقتصاددان ترجی میدهند کاری با مسائل اخلاقی نداشته باشند ... ،ولی
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با همه ای تأکیدها ،روز به روز بیشتر خود را گرفتار مسائل اخلاقی میبیننود .ایو
گرفتاری دو علت دارد .یکی بازتاب تحوولی در جهوان اسوت ،دیگوری بوه خواطر
تغییری است که در استنبا اقتصاددانان از عملشان رخ داده است( .سندل ،متورجم
افشار)27 :7939 ،
در دهههای اخیر بعضی جریانهای اقتصاد دوباره از اهمیوت اخلاقیوا

آگواه

شدهاند و به شکل سنجش کیفیت نهادها ،سط عدالت ،اخلاق کار ،فسواد و ماننود
آن اعتماد میکنند و تأثیر آنها را بر اقتصاد ،اگر نگووییم رشود اقتصوادی ،بررسوی
میکنند .اما ای دو تفسیر ناسازگار از چرخه اقتصادی (جستجوی منفعت شخصوی
به عنوان دست نامرئی بازار و اخلاق) را چگونه ی

کاسه میکنیم :آیا ممک است

اخلاق مسبب آن باشد یا نه؟ آیا میتوانیم با اعمال خوود بور واقعیوت پیرامونموان
تأثیر بگذاریم؟ آیا اخلاق بر آینده تأثیر میگوذارد؟ (زد لاچو  ،متورجم علیقلیوان،
 )722 :7931شناخت انحرافا

موجود در اقتصاد ج با نگرش اخلواق در اقتصواد

و شاخصهای اخلاقی ،به دلایل بسیاری مانند تفسویر نادرسوت از نوشوتههای آدا
اسمیت در مورد اثور منفعوتطلبی محوض در رفواه عموومی (زد لاچو  ،متورجم
علیقلیان ،)921 :7931 ،ریاضیزدگی در اقتصاد (پول رومور ،)4278 ،نقوش اخلواق
دینی و مذهبی در اقتصاد (هولسم  ،مترجم میرابوطالبی ،)72:7934 ،دگردیسوی در
تعریوف اقتصوواد (زد لاچو  ،متوورجم علیقلیووان ،)912-912 :7931 ،عوود کفایوت
بازارهووای آزاد بووه تنهووایی و بحرانهووای اقتصووادی (اسووتیگلیت  )79 :4272 ،و ...
امکانپذیر نیست.
 .2-8-8چرا «اخلاق در تولید و خلق پول»؟

نگاه صر
از نکا

از دریچه اقتصاد کلان به پول و بانکداری باع
که حاوی اشارا

خواهد شد که بسیاری

مهم اخلاقی هستند ،به راحتی از صفحه ه ما ناپدیود

شوند .تولید پول از دو جهت کاملاً مرتبط با عدالت است .از ی

طور

نهادهوای

مدرن تولید پول ،به نظم قانونی متوداول بسوتگی داشوته و بوه تبوع آن بوا یکوی از
درونیتری بخشهای آنچه عدالت اجتماعی نامیوده میشوود در ارتبوا اسوت .از
سوی دیگر نظم قانونی متداول بهخودیخود مشکل اساسی است که باعو

توور
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مداو  ،بیمسلولیتی ،توزیع نامشورو درآمود و پیامودهای نواگوار دیگور میشوود.
(هولسم  ،مترجم میرابوطالبی)44 :7934 ،
علوواوه بوور ماهیووت پووول و انحصووار دولتووی آن ،1سیسووتم بانکووداری متعووار
(اندوخته کسری) 2نی به عنوان نهاد پولی نیازمند ارزیابی اخلاقی هسوتند توا بتووان
فراتر از قانون در مورد آنها قضاو

کرد و سلامت پولی را مورد چالش قورار داد.

از ای نگاه اخلاق در تولید و خلق پول به دنبال ارائه شواخصهایی بورای ارزیوابی
پول و نظا پولی متعار

است تا بتواند بور اسوا

آن سواختار اسوتانداردی ارائوه

دهد.
 .2-8پیشینه تحقیق

خوشبختانه علیرغم غفلت سالیان متمادی ،در سوالهای اخیور در عرصوه جهوانی
اقتصاد ضم تغییر نو نگاه ،توجه به اخلاق در اقتصاد یا اقتصاد اخلاقی و به تبوع
آن اخلاق در تولید و خلق پول بیشتر شده است .با ای وجود تعداد منوابع موجوود
در ای زمینه بسیار محدود بوده و بسیاری از آنها نی یا هویچ ارزیوابی اخلواقی از
نهادهای پولی صور

نداده یا اینکه نقد اخلاقی نهادهای موجود بدون درک دقیوق

مسائل اقتصادی مرتبط بوده است .منابع در دسترسی که به صور

مشخص به ای

موضو پرداخته و در ای پژوهش از آنها استفاده شده است عبارتند از:
«نیکلا

اورسم» 3اسقف فرانسووی قورن چهواردهم رسوالهای دربواره تولیود

طبیعی پول و مخالفت با تور کوه اولوی رسواله بوه نگوارش درآموده اسوت را در
خصوص ارزیابی اخلاقی پول را به رشته تحریر در آورده است .ای رساله به دلیل
اختصار ،وضوح و عمقش به زبانهای مختلف ترجمه شده است.
«مورای روتبارد» )7332-7341( 4بر اسا

مفاهیم مکتب اتریش ،هوواداری از

اقتصاد آزاد در خلق پول و محکو کوردن برناموهری ی متمرکو  ،از حوذ

کنتورل

1. Monopoly on money creation
2. Fractional reserve banking
3. Nicholas Oresm
4. Murray Rothbard

ساختار استاندارد پول و نظام پولی با معرفی شاخصهای اخلاقی 33

اجباری جامعه و اقتصاد توسط دولت مرک ی دفوا میکورد .او نیوروی انحصواری
دولت را ب رگتری خطر برای آزادی و رفاه بلندمد
را «سازمان دزدیدن سیستماتی

مرد میدانست و حکوموت

آزادی» و مکان غیراخلواقیتری  ،بوی پرواتوری و

خودخواهتری افراد در هر جامعوه میدانسوت .او در کتواب «معموای بانکوداری»
بانکداری مرک ی و بانکداری خیره کسری تحت ی
اختلا

نظا پول فیا

1

را شوکلی از

قانونی شده مورد حمایت دولوت ،متضواد بوا اصوول و اخلاقیوا

عنووان

میکند.
«گری نورث» )4272( 2با بهرهگیری از مباح
مباح
ی

کتاب مقد

و مقایسوه آن بوا

پولی در کتاب «پول راستی » 3پول فعلی را جعلی دانسته و معتقد است کوه
بحوران بودهی در سواختار اقتصواد وجوود دارد .او بوا بررسوی ریشوه پوول و

روشهای جعل و کمارزش کردن آن معتقد است که نمیتوان از هیچ ،چی ی خلق
نمود ،مکانیسمی که نظا بانکداری متعار

بور پایوه آن عمول میکنود .از نظور او،

نباید استاندارد تعیی شده توسط دولت باشد بلکه هد

اصلی باید القوای سیسوتم

بانکداری اندوخته کسری و اجرای اندازهها و وزنهای ثابت (بورای جلووگیری از
جعل) باشد .هد

اصلی باید حذ

انحصار پول توسط دولت و نمایندگان مجواز

آن باشد .هیچ چی دیگری غیر از ای نمیتواند پول راستی را برگرداند .هر راهکار
دیگری ی

راهحل و معیار نیمهتما خواهد بود.

«یورگ گوئیدو هولسم » )4228( 4در کتابی با عنوان اخلاق در تولید پول بوه
طرح مسأله اخلاق در تولید پول میپردازد او با بررسی استقرایی نشان میدهود کوه
چگونه دولتها انحصار پول را در دست گرفتند .از نظر او تولید طبیعی پول کاملواً
میتواند کارآمد باشد .او معتقد به تولید پول توسط بخش خصوصی اسوت .کتواب
او علاوه بر نشان دادن سیر تحول پول ،نظم پولی و نظا هوای پوولی کنوونی را نیو
مورد چالش قرار میدهد .نهادهای پولی اگرچه از نظر او نیازمند اصلاح هستند اموا
1. The mystery of banking
2. Gary North
3. Honest Money
4. Hulsman, Jorg Guido
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به باور او تهیه پادزهر بوه سورعت غیورممک اسوت ،لویک یکوی از جایگ ی هوا
میتواند تولید طبیعی پول باشد.
کینگ» )4272( 1در کتاب گسست بان ها از ل و تغییر روش بان هوا

«بر

و نوآوری در ارائه خدما

گفتوه و اعتقواد دارد بورای جلووگیری از بحوران بایود

سیستم بانکداری را از نو بنا کرد .او با بررسی پولهای رم نگواری شوده جدیود و
اندیشههای مبدعی آن ،ضم برشمردن معایب و م ایای آن مرگ تودریجی وجوه
نقد را ن دی

میداند و بر ای باور اسوت تغییور در اقتصواد ،فنواوری و تغییور در

رفتارمصر

کنندگان سه حوزه عمومی است که استفاده از وجه نقود را بوه تردیود

میاندازد.
«پیتر و اندرو شف» )4272( 2در کتواب چگوونگی رشود و فروپاشوی اقتصواد
ضم بررسی مفاهیم اقتصادی به زبان سواده ،نقوش پوول ،اختورا پوول و بانو ،
اهمیت نقدینگی ،رشد نقدینگی ،ورشکستگی نظا بانکی و در نهایت بحران موالی
مسک در آمریکا را مورد بررسی قرار میدهند .آنها بر ای باورند چاپ اسوکنا
و سیاستهای اف ایش بدهی و کسری بودجه دولت آثار بسیار ویرانگور و مخربوی
بر اقتصاد خواهد داشت.
«مروی کینوگ» )4271( 3بوا نگوارش کتواب پایوان عصور کیمیواگری ،پوول،
بانکداری و آینده اقتصاد جهانی با استفاده از چهار مفهو عد تعوادل ،بیاطمینوانی
بنیادی ،معمای زندانی و اعتماد بر ای باور است که مکانیسم فعلی نظا پوولی بوه
نوعی کیمیاگر مالی محسوب میشود که نیازمند ی

برنامه بلندمد

آن میباشد .او که خود در دوره بحران  4228ریاست بان

بورای اصولاح

انگلسوتان را بوه عهوده

داشت معتقد است که اعتماد به پول بر توانایی و تمایول دولتهوا بوه سوءاسوتفاده
نکردن از قدر
بلندمد

خود برای چاپ پول تکیه دارد .پشتوانه سپردههای بانکی وا های

پرخطری است که به سرعت قابل تبدیل بوه پوول نقود نیسوتند .بنوابرای

ضم ضرور

تغییر در بنیان کیمیاگری آن میتووان بودون از دسوت دادن منوافع
1. King, Bret
2. Schiff, Peter and Schiff, andrew
3. King, mervin
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حاصل از پول و بان

آن را اصلاح نمود.

«سارا آی ن» 1در کتاب سرنوشت پولهای جهانی پس از بحران ،با جموعآوری
اندیشههای اندیشمندان اقتصادی ،مهمتری دلایل بحران  4228را عود توازنهوای
پولی در اقتصاد جهوانی میدانود .رقابوت رو بوه پوایی در کواهش ارزش پوول در
اقتصادهای ب رگ جهانی آینده تیره و تاری را برای اقتصاد جهان رقوم خواهود زد.
او ضم بر شمردن مشکلا

پول متعار

پول بی المللی ،احتمال بوجود آمدن یو

و همچنی جایگاه دلار بوه عنووان یو
پوول جهوانی واحود نظیور  SDRرا کوم

میداند و محتملتری نتیجه را وجود چند پول جهانی میداند.
«جیم ریکاردز» )4277( 2بوا تقسویمبندی سوده گذشوته (ازسوال  7347الوی
 )4272به سه دوره جنگهای ارزی در کتاب جنگهای ارزی ،آن را کاهش رقابتی
ارزش پول ملی ی

کشور در برابر پول کشورهای دیگر دانسوته و از نظور او ایو

جنگ ،یکی از ویرانکنندهتری و دلهرهآورتری اتفاقا

در اقتصاد جهانی است که

برنده شدن در آنها غیرممک است .بحرانهای پولی و دیگور بحرانهوای مشوابه،
کوتاه یا طولانی ،با ایجاد تور  ،رکود اقتصوادی ،سیاسوتهای ریاضوت اقتصوادی،
بحرانهای بانکی و دیگر اتفاقا

اقتصادی دردنواک رابطوه دارنود .تواکنون جنوگ

ارزی هیچ برآیند مثبتی نداشته است .او در کتاب دیگر خوود بوه نوا «مورگ پوول:
ن دی

شدن فروپاشی پول بی المللی» )4272( 3بر ای بواور اسوت کوه فروپاشوی

اقتصادی بعدی همانندی در تاریخ نخواهد داشت.
«موووریس الووه» )7382( 4در مقالووهای تحووت عنوووان مکانیسووم خلووق اعتبووار و
کاربردهای آن با استفاده از مدلهای جبری و نموداری نشان میدهد هر چه انتشار
پول بیشتر شود ،تقاضا برای آن نی بیشتر خواهد بود .عرضه نه تنها کفا

تقاضا را

نمیدهد بلکه آن را برمیانگی اند .از نظر او دو دلیل برای آن وجود دارد :اول اینکه
وقتی پول اف ایش مییابد قیمتها هم بر اسوا

آن افو ایش مییابود بوا افو ایش

1. Sara Eisen
2. James Rickards
3. The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System
4. Maurice Allais
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قیمتها تقاضا نی اف ایش مییابد .دو اینکوه ایجواد سوفتهبازی غیرقابول اجتنواب
متعاقب اف ایش قیمتها ،منجر به گسترش حجیم پول و بودهی شوده کوه نیازمنود
اف ایش مقدار پول در گردش برای تصفیه آن میباشد .به طور طبیعی سود بان هوا
در ازای وا بیشتر و خیره احتیاطی کمتور ،بالواتر خواهود بوود (چوه بوه صوور
احتیاطی و چه به صور

اجباری ) .پس در ی

موقعیت نرمال ،بان ها به سومت

وا دهی بیشتر از توان خود سوق مییابند.
 .9-8سؤالات پژوهش

معیارهای اخلاقی در تولید و خلق پول چیست؟
آیا در حال حضر امکان ایجاد ی

پول جدید اخلاقی تر وجود دارد؟

شاخصهای پول راستی (اخلاقی) چیست؟
آیا تکنولوژیهای جدید میتواند با تغییر ماهیت پول نواقص موجود در پوول
متعار

را برطر

نماید و جایگ ی آن شود؟

 .2بررسی و شناخت معیارها و شاخصهای اخلاقی در اقتصاد
ما در ادبیا

نقطهنظور مشوترک و فراگیور نیواز داریوم توا

اخلاق در اقتصاد به ی

بتوانیم معیارها و شاخصهای اخلاقی را تعیی کنیم و به صراحت بگوییم کوه چوه
کنشی در اقتصاد ،اخلاقی محسوب میشود .ای نقطه مشوترک سوودمندی فورد یوا
عامل اقتصادی ضم سودمندی اجتما (نقطه بهینه اجتماعی) 1یا حداقل عود زیان
سایری (بهینه پاره تو) 2است .به منظور روش تر شودن مقولوه اخلواق در اقتصواد،
معیارهای( )2آن را بر می شماریم تا براسا

آن بتوانیم در مورد اخلواق در تولیود و

خلق پول اظهارنظر صری داشته و شاخصهای اخلاقی برای آن برشماریم:
 .8-2مکانسیم قیمت و بازار رقابتی

بر همه روش است که درصور

مساعد بودن سایر شورایط ،مکانیسوم قیموت در

بازار رقابتی به بهتری نتیجه (قیمت بهینه) میانجامد و عمل قیمتگذاری دستوری
”1. Constrained “bliss point
2. Pareto-Optimal
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(کف یا سقف قیمت) میتواند نتایج غیراخلاقی نظیر رانت ،بوازار سویاه و تعطیلوی
بنگاه اقتصادی یا پایان تولید را به دنبال داشته باشد .نقطه تقواطع منحنوی عرضوه و
تقاضا در بازار رقابتی به قیمتی منجر می شود کوه رونود تولیود را تضومی و رفواه
اجتماعی را به واسطه ارائه ی

قیمت بهینه به هموراه عرضوه محصوول بوا کیفیوت

مناسب به دنبال خواهد داشت.
مطالعا
ی

تاریخی پول نشان میدهد که در گذشته تا زموانی کوه پوول هماننود

کالا (طلا ،نقره و  )...در بازار رقابتی تولید میشد کوارکرد واقعوی خوود را بوه

نحو بهتری ارائه مینمود( .هولسم  ،مترجم میرابوطالبی )7934 ،مطالعه تاریخ پول
نشان میدهد ازسال  7891توا سوال  ،7379در دوره تقریبواً هشوتاد سواله از رونوق
اقتصادی بیسابقه ،نوآوری و رشد اقتصادی قوی ،آمریکا بانو

مرکو ی نداشوت.

ای به ای معنی است انحصار و سنترالیسم پوولی توسوط بانو

مرکو ی نتوانسوته

است پس از ی

قرن در آمریکا -که از م ایای سلطه پولی دلوار بهوره میبورد -آن

رشد اقتصادی قبل از سال  7379را تجربه نمایود .ایو مطلوب توسوط گودهوار
نشان داده شده است که ازسوال 7882توا  7379تعوداد بحرانهوای پوولی و بوانکی
بسیار کمتر از دورههای بعدی خود تا کنون بوده است (Goodhart, 4272: 8) .کموا
اینکه به عقیده بسیاری از صاحبنظران بحرانهوای موالی از جملوه «بحوران 4228
ناشی از عملکرد نادرست فدرال رزرو بوده اسوت»( .ریکواردز ،متورجم راهوداری،
 )442:7939قبل از انحصار پول توسط دولت ،پول در بازار آزاد و در یو

فضوای

رقابتی تولید میشد .بیشتر ای نو بازار رقابتی همانند بوازار رقوابتی کالاهوا چنود
ویژگی برجسته داشتند که سبب به وجود آمدن نقطه بهینه اجتماعی میشده اسوت:
پایش مداو توسط رقبا ،پایش مداو توسط بهرهبرداران ،پایش مداو توسط حاکم
یا دولت ،آزادی انتخاب ،سوهولت بررسوی کیفیوت و سولامت پوول ،عود حمایت
حاکمیت از پولی خواص یوا نشوانی منحصور بوه فورد ،اسوتقلال و جودایی منوافع
تولیدکننده ،بهرهبردار و ناظر.
 .2-2آزادی و حفظ مالکیت افراد

اعلا پول رسمی به عنوان تنهوا پوول قوانونی اگرچوه بوا هود

هماهنوگ سوازی،
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و جلوگیری از جعل و سواستفاده است اما بوه نووعی تعور

سهولت مبادلا

در

حق انتخاب افراد محسوب میشود .افوراد بوه ناچوار مجبوور بوه اسوتفاده از پوولی
هستند که دولت در مقا تولیدکننده و ناظر ،فقط پولی را که خود تولید میکنود را
رسمی اعلا نموده است .گری نورث در کتاب «پول راستی » 1نشان داده است کوه
چگونه دولتها در انحصاری کردن پول نقش داشتهاند .اگر چه آنهوا در ابتودا در
فراگیر شدن پول نقشی نداشوتهاند اموا میتوانسوتند بوا گو ینش یکوی از پولهوای
موجود در جامعه برای دریافت مالیا

نقش به س ایی در فراگیور شودن و قوانونی

جلوه دادن آن داشته باشند و به نوعی آزادی انتخاب را از آحاد مرد سلب نمایند.
علیرغم مخالفتهای سالیان متمادی ،بورای نجوا
بحرانها ی

بان

بان هوای خصوصوی از

مرک ی نیاز بود که نقش «آخری منجی وا دهنده نامحدود» 2را

بازی کند( .ریکاردز ،مترجم راهوداری )29 :7939 ،سورانجا ایو اتفواق در سوال
 7379به تشکیل بان

مرک ی آمریکا ختم شد .دولتها با انحصوار تولیود و خلوق

پول و منع ایجاد بازار رقابتی تولید آن ،به نوعی از شکلگیوری یو

پوول راسوتی

جلوگیری نموده و افراد را از داشت حق انتخاب محرو نمودند.
 .9-2ایجاد فرصتهای برابر در مقابل انحصار و تبانی
پول ی

نهاد اجتماعی بسیار مهم است .ابتدا دولوت در پدیود آمودن پوول نقشوی

نداشت .پول محصول عملکرد اقتصادی افراد بوده است نه محصول قانونی دولوت.
بنابرای نیازی به تولید پول توسط دولت برای چی ی (پول) که وجود دارد ،نیست.
( )Gary North, 4277: 72انحصار پول ،ی

مجوز خطرنواک قودر

بورای دولوت

است که از ایجاد فرصتهای برابر جلوگیری میکند.
 .1-2قانون طبیعی «فیزیك اقتصادی» -نمادگرایی طبیعت

مقصود از قانون اخلاقی یا قواعد اخلاقی ،رفتار و کردار بشری اسوت کوه بوا نظوا
طبیعی که از هر نظا دیگری برای بشر سودمندتر است ،موافق باشد .قانون طبیعوی
1. Honest money
2. Unlimitted lender of last resort
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و قانون اخلاقی در مجمو نظا طبیعی را شکل میدهود (تفضولی )18 :7912 ،بوه
هر نو پولی که طی همکاری داوطلبانه افراد مختلف اسوتفاده شوود ،پوول طبیعوی
میگویند .به عبارتی میتوان گفت که در جامعه آزاد انوا مختلفی از پوول وجوود
دارد که همگی پول طبیعی به حساب میآیند .پول طبیعی بویش از هور چیو نهواد
اجتماعی است .نه فقط به دلیل اینکه میتوان از آن در تبادلا

میان افوراد اسوتفاده

کرد ،بلکه به ای دلیل که در اصول فلسوفه وجوودی آن ،توانواییاش بورای توأمی
نیازهای انسان ،بهتر از هر واسطه مبادله دیگری است .به محض اینکه افراد حاضور
در بازار تشخیص دهند که ای واسطه دیگر مناسب نیسوت ،آن را کنوار گذاشوته و
پولهووای دیگوور را جانشوی میکننوود .چنووی آزادی انتخووابی ،باعو
دموکراتی

ایجوواد نظووا

و انتخاب بهتری پول ممک میشود (پول طبیعی).

 .5-2پیامدها و نتایج

معیار پیامودها و نتوایج از جهوت بررسوی نتوایج حاصول از نظوا پوولی متعوار
(اسکنا

بدون پشتوانه ،بانکداری اندوخته کسری و انحصار پول توسط دولت) و

مقایسه آن با زمانی که ای انحصار به وجود نیامده بود میتواند راهگشوا باشود .از
ای رو از منظر پیامدها و نتایج به عنوان شاخص بررسوی اخلواقی در اینجوا اثورا
زیانبار پول و نظا پولی متعار

را به تفسیر برمیشماریم:

 .7-2-4تور  :یکی از پیامدهای زیانبار پول و نظا پوولی متعوار

توور یوا

اف ایش مداو قیمتها است پدیدهای که قبل از به وجود آمدن پول و نظوا پوولی
فعلی وجود نداشت .مضر بودن تور یکی از مشخصتری مفاهیم اقتصاد است که
همه اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند .اگرچه اکثر پیامدهای زیانبار نظا پولی
به نوعی با تور ارتبا دارد اما موارد مهمی که از تور نشأ

میگیرند عبارتند از:

دولت فوقمتمرک  ،خاموش شدن شعلههای اخلاق ،یوغ بودهی ،توأمی ه ینوههای
جنگ ،استبداد ،رقابت رو به پایی در سازمانهای پولی ،صدما

معنوی به جامعه،

اف ایش نااطمینانی و . ...
 .4-2-4توزیع مجدد و انتقال ارزش پول نوه کواهش ارزش آن (عود وجوود
بهینه پارتو):
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الف) اگر دولت برای کسری بودجه یا هر علت دیگری اقدا بوه چواپ پوول
(روش سنتی) نماید در واقع به نوعی به صور

چراغ خاموش بودهی خوود را از

جیب پساندازکنندگان برداشت کرده است )3(،چرا که پس از چاپ پول بیپشوتوانه
(پشتوانه اعم از دارایی یوا ارزش تولیودا ) توور پدیودار شوده و ارزش پوول در
دست افراد انتقال خواهد یافت .در واقوع ارزش پوولی کوه در دسوت صواحبانش،
خرید خود را از دست داده است قبلاً به دولت انتقال پیدا کرده است.

قدر

ب) اگر دولت برای کسری بودجه خود یا هر علت دیگر اقدا به گورفت وا
مرک ی یا سیستم بانکی نماید (در حال حاضر دولتهوا دیگور نیوازی بوه

از بان

ه ینه چاپ پول هم نداشته و فقط با ی

کلی

میتوانند میلیاردهوا دلوار از بانو

مرک ی اعتبار دریافت نمایند) در واقع خود را بدهکار بان

نموده است که در اثور

تور حاصل از ای اف ایش نقودینگی ارزش بودهی خوود را کواهش داده اسوت و
بدهی خود را از کاهش ارزش انتقالیافته از سپردهگذاران تأمی نموده است.
ج) اگر دولت به شبکه بانکی تکلیوف نمایود توا تسوهیلاتی را در وجوه افوراد
حقیقی یا حقوقی پرداخت نماید و با ای وصف سبب افو ایش نقودینگی و توور
شود ،ارزش کاهشیافته پول سپردهگذاران در دوره تور بوه گیرنودگان وا انتقوال
یافته و آن کاهش ارزش سپرده معادل کواهش ارزش بودهی بودهکاران بوانکی ،از
جیب پسانداز کنندگان (بیشتر طبقه متوسط و فقیر جامعه که امکان سورمایهگذاری
ندارند) به گیرندگان تسهیلا
را دارند) انتقال مییابد.

(بیشتر طبقه مرفه جامعه که امکان دسترسی به منابع

()4

د) اگر شبکه بانکی در اثر عد نظار های بان
تسهیلا

مرکو ی اقودا بوه پرداخوت

خارج از ضوابط (اضافه برداشت غیرقانونی از حسابهای بان

پرداخت تسهیلا

مرک ی،

بودون تجهی منوابع و خیوره قوانونی ،ایجواد اعتبوار از هویچ بوا

سواستفاده از اعتماد مرد ) نماید معادل اف ایش نقودینگی افسوار گریختوه و توور
حاصل از آن ارزش قدر

خرید پوول کاهشیافتوه را از سوپردهگوذاران بوه خوود

(بان ) و بدهکاران بانکی انتقال داده است .بنابرای علیرغم بوه کوار بوردن غلوط
واژه کاهش ارزش پول به جای انتقال در ادبیا

اقتصوادی ،دسوتم د و ارزش کوار
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خیره شده توسط افراد در اثر فرآیند خلق پول و اعتبار از گوروه سوپردهگوذار بوه
گروه بدهکار انتقال خواهد یافت.
اگر داشته باشیم:
نقدینگی و سپرده فرد =, AMداراییهای فی یکی فرد=, QPثرو

کل=V

V=Q7P7+ Q4P4+ …. +A 7M7+ A 4M4+ ….

جمع ارزش داراییها (فی یکی) +جموع ارزش پولهوای نقودی و سوپرده در
اقتصاد = کل ارزش ثرو

∑nk=7 AM

n

V = ∑k=7 QP +

یو

اگر به طور بسیار ساده در نظر بگیریم کل ثورو

اقتصواد شوامل ارزش

داراییها و جمع پولهای نقودی و سوپرده افوراد باشود در ایو میوان بایود ارزش
بدهی ∑nk=7 lmاز ارزش خالص دارایی افراد کسر شود چوون هومزموان نمیتوانود
ج و سپردههای افراد به عنوان دارایی نقدی به حساب آید و هم دارایوی افوراد وا
گیرنده که آن را به دارایی تبدیل نمودهاند ،در نظر گرفته شوود .ایو تفکیو

از آن

نظر که باید انتقال ارزش را در دوره تور توضی دهیم ضروری است:
بنابرای :

n

n

QP − ∑k=7 lm) + ∑nk=7 AM

∑( = V
k=7

حال اگر به طور مثال ارزش کل دارایی اشخاص به کسر بدهیهایشوان (-22
 )722را با کل موجودی نقدی و موجودی سپردهها ( )22جمع کنیم بوا یو
بسیار ساده خواهیم توانست مقدار ارزش کل ثرو
722

ی

V= (722-22) +22

مودل

کشور داشته باشیم:

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

یعنی با فر

اولیه کل ارزش موجود در اقتصاد شامل  22درصود نقود و 22

درصد دارایی است .حال اگر:

n

QP − ∑k=7 lm) + ∑nk=7 AM

n

∑(

If P

k=7

تور در اثر اف ایش نقدینگی به هر کدا از دلایل چهار گانه گفته شوده فووق
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صد در صد اف ایش پیدا کند متعاقب آن ،قیمت داراییها کل جامعه نی (از  722به
 )422اف ایش مییابد .از طر
اف ایش مییابد قدر

دیگور وقتوی قیموت کالاهوا و داراییهوای فی یکوی

خرید پول نقد و سپردهها کاهش مییابد بنابرای :
422

V= (422-22) +22

ارزش اسمی دارایی منهای بدهی افراد با توجه به اف ایش قیمت داراییهوا دو
برابر اف ایش پیدا کرده است بنابرای در مقایسه با ای اف ایش اسمی قیمت دارایی،
قدر

خرید پول نقد کاهش پیدا نموده است:

V=%12Q+%42M

در ظاهر بر اثر تور  ،ارزش سهم پول نقد و سپردههای بانکی موجوود (فوارغ
از محاسبه نقدینگی جدید) کاهش یافته و به ارزش داراییها انتقال یافته است (بوه
عبارتی قدر

خرید پول نقد و سپرده نسبت به دارایی کواهش یافتوه اسوت) .ایو

انتقال از طریق کاهش ارزش بدهی گیرنده وا از  22به  42صور
ای اسا

ارزش اسمی:

میگیرد که بور

V= (722-42) +42=722

از آنجایی که نتیجه مجمو تغییرا

در داخل پرانت (اف ایش قیمت در دارایی

و کاهش ارزش بدهی) به طور یقی مثبت خواهد بود بنابرای میتوانیم با اطمینوان
کامل بگوییم در اثور توور  ،ارزش کوار خیوره شوده افوراد در قالوب پوول نقود و
سپردههای بانکی به دارندگان بدهی انتقال مییابد.
در واقووع همووه موووارد گفتووه شووده بووه نوووعی بووه عوود وجووود بهینووه پووارتو
(لیارد،پی.آر.جی ،والترز ا.ا  )7988.اشاره دارد که در آن
Ux

Ux

Uy

Uy

[ ]A = [ ]B

باید:

در حالی که در مثال فوق ای معادله صادق نبوده و مقدار مطلوبیت فرد وا گیرنده
ب رگتر خواهد بود:

Ux
[ ]B
Uy

>

Ux
[ ]A
Uy

 .9-2-4از دیگر موارد مهمی و غیرقابل تردیدی که مویتووان از پیامودها و نتوایج
زیانبار پول متعار

دانست عبارتند از :ابو اری بورای سیاسوتهوای امپریالیسوتی،
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«رکووود تووورمی» 1،ایجوواد جنگهووای ارزی ،اب و اری سیاسووی بوورای منووافع ح بووی
دولتمردان ،مالیا

تورمی ،اب اری برای تأمی منوافع بانکوداران ،بیکواری ،تحمیول

سیاستهای حمایتی ،تن ل سرمایه اجتماعی ،مخواطرا

اخلواقی ،تخریوب محویط

زیست با به وجود آمدن اقتصاد زمی و ساختمان ،رد ادعای تولید پول بوه منظوور
مقابله با رکود بر اسا

نظریه مودرن پوولی( .جیمو ریکواردز ،متورجم راهوداری،

)7939
 .6-2عقلانیت و عقلانیت دور اندیش

یکی دیگر از معیارهای اخلواق در اقتصواد «عقلانیوت» 2و «عقلانیوت دور انودیش»
است که میتواند اب اری برای سنجش درسوتی و نادرسوتی یو

پدیوده اقتصوادی

باشد .از ای منظر میتوانیم بررسی نماییم آیا پول و نظوا پوولی متعوار
است یا خیر؟ به ای منظور نواقص و مشکلا

3

پوول و نظوا پوولی متعوار

اخلواقی
را از

منظر عقلانیت و عقلانیت دوراندیش بر میشماریم که عبارتند از :تناقض در تعیوی
قیمت پول به واسطه عرضه و تقاضای پول(( )5توانایان فرد )788 :7918 ،و (مروی
کینگ،ترجمه حبیبی )777 :7931 ،مکان کن یا گنج ساخت پوول(( )6توانایوانفورد،
 ،)781 :7918عوود امکووان « خیووره ارزش» ،4عوود وجووود سوواختار نظووا منوود و
شووواخصهای اسوووتاندارد(4277: 429( )7

North,

 ،)Garyف اینووودگی اتوووی

) ،(Maurice & Alaise, 7381: 234تضاد منافع در تقویت یا تضعیف ارزش پوول،

()8

ایجاد سفتهبازی غیرقابل اجتناب متعاقب اف ایش قیمتها ،عد امکان کنترل بانو
مرک ی در خلق پول توسط سیستم بانکی )9(،عد امکان محاسبه دقیق عرضه بهینوه
پوول) (Maurice & Alaise, 7381: 239و (هولسوم  ،متورجم میرابوطوالبی:7934 ،
 ،)23سیستم بانکداری اندوخته کسری و عد تفکی پوذیری سوپردهها بور اسوا
وجوه اشخاص ،ظهور پدیده تور یا تور رکوودی ،انحصوارپذیری و عود امکوان
1. Stagflation
2. Rationality
3. Non-myopic
4. Store of value
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تولید در بازار رقابتی ،بیاعتمادی بوه قودر
مرک ی ،احتمال اسوتفاده از بانو

موالی متمرک شوده در دسوتان بانو

مرکو ی بوه عنووان «آخوری منجوی وا دهنوده

نامحدود» 1،ایجاد حباب دارایی با توجه به انتشار پول کاغذی و پرداخت اعتبوارا
بانکی آسان ،سیطره مسائل سیاسی امنیتی بر پول ،تسلط سیاست مالی بور سیاسوت
پولی« ،پارادوکس تریفی »( 2جیم ریکاردز ،مترجم راهداری ،)921 :7939 ،کسب
درآمد و «پولسازی از بدهی» 3،عد شفافیت« ،تلوری پیچیدگی»( 4جیم ریکواردز،
مترجم راهداری ،)422 :7939 ،عود امکوان کنتورل تولیود پوول توسوط صوندوق
بی المللی پول بنا به ملاحظا

سیاسی ،عد استقلال واقعی بان

مرک ی و دخالت

دولتها ،امکان ایجاد تور منفی در زمان عد انتشار ،عد امکوان تبودیل بوه یو
واحد بی المللی بدون داشت نشان کشور خاص ،دیکته کردن نظوا پوولی توسوط
کشووورهای خوواص( پیتوور و انوودرو شووف ،متوورج اربوواب  ،)441:7939،تحمیوول
سیاستهای حمایتی برای جلووگیری از خسوار

بو رگ تور(( )10جیمو ریکوارد،

مترجم راهداری )712 :7939 ،و ...
به زعم بسیاری از دگراندیشان اقتصادی به طور کلی پول فعلی یو
ناقص برای برطر

کردن مشکلا

تبادلا

راه حول

تهاتری اسوت .بنوابرای الگووی پوول

راستی میتواند به عنوان راه حل جایگ ی معرفی شود.
 .9شاخصهای پول راستین (پول اخلاقی)
در بخشهای گذشته ضم شمردن شاخصهای اخلاقی در اقتصاد ،انحصار دولت
در تولید و خلق پول ،بیاخلاقی سیستم بانکوداری اندوختوه کسوری از معبور پوول
متعار  ،اثرا
صور

و پیامودهای زیانبوار آن و نوواقص و مشوکلا

مختصر بیان نمودیم .این

نواقص برشمرده و ضرور

اتوی پوول را بوه

بر مبنای مطالب گفته شده و با علوم بوه وجوود

لحاظ مووارد اخلواقی تشوری شوده ،شواخصهوا 5و
1. Unlimited lender of last resort
2. Triffin’s dilemma
3. Monetization of debt
4. Complexity Theory
5. Benchmark
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معیارهای نوزده گانه پول راستی را برخواهیم شمرد:

 .8-9اصل اعتماد

7

اولی و مهمتری عنصری که در هر پول لاز است اعتماد است .نگواه تواریخی بوه
پول نشان میدهد که بیشوتر فوارغ از ارزش اتوی پولهوا ،ایو اعتمواد حاصول از
1. Trust

78

راهبرد اقتصادی ♦ سال هشتم ♦ شماره سی ♦ پاییز 8931

عقلانیت و عقلانیت دور اندیش انسانها بوده است کوه نقوش اصولی را بور عهوده
داشته است .جوامع کوچ
از مبادلا

قبل از ورود به دوره معاملا

پایاپای نقدی (هم موان)

پایاپای نسیه یا سلف استفاده مینمودند که عنصر اصلی آن اعتماد بووده

است .به زعم «مروی کینگ»( )11نبود اعتماد به عنوان سازوکاری که نقش مهمی در
زندگی اقتصادی جوامع پیشرفته اعطا میکند منجور بوه کواهش کوارایی اقتصوادی
میشووود .از نظوور او مسووأله اصوولی ای و اسووت کووه خووود اقتصوواددانان بووه اعتموواد
بیاعتمادند .او بر ای باور است که اعتماد نیاز به پوول را منتفوی میکنود اموا پوول
بدون اعتماد هیچ ارزشی ندارد .دیوید ولم در کتاب خود با عنوان پایان پوول بوه
ای اشاره دارد که تما پولهای موجود ل وماً مجازی است و فقط اجتماعی که بوه
آن اعتقوواد و اعتموواد دارد بووه آن اعتبووار موویبخشوود( .کینووگ ،ترجمووه تیموووری و
میردامادیان)711 :7932 ،
 .2-9اصل تقدم (عدم امکان تولید پول ازهیچ)7

به طور طبیعی پول در طول فرآیند تولید تا مصر  ،پوس از تولیود کالوا یوا ایجواد
ارزش یا خدمت قرار میگیرد .یعنی اینکه در ابتدا کالا یا خدمتی تولید شده و پس
از آن مبادله صور

میگیرد و پول نی در ای میان نقش واسطه را بوازی میکنود.

بنابرای اگر پول را عنوان واسطه در نظر بگیریم میبایست کار و تولید ی

کالا یوا

خدمت مقد بر ایجاد پول باشد (البته ای اصل شامل پول با ارزش اتی نمیشوود
که در واقع خود ی

کالا محسووب میشوود) .در موورد پوول متعوار

(کاغوذی)

امکان تولید و خلق پول قبل از تولید یا ایجاد ارزش اف وده وجود دارد که با توجه
به معیار قانون طبیعی غیرنرمال محسوب میشود.
 .9-9اصل حفظ و ذخیره ارزش

4

از نظر لاک و همفکرانش زمانی پول مقیاسی با ثبا
پول تغییر نکند .از نظرهای

برای ارزش است کوه عرضوه

و همفکران او زمانی ای اتفاق میافتد که مقودار کول
1. Money for nothing
2. Criterion of stability
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مخارج پولی تغییری نکند اما از نظر هولسم همه اینهوا اشوتباه بووده و نمیتووان
چنی تنظیم دقیقی را تضمی کرد .تنها در صوورتی میتووان  1PPMرا از نوسوانا
دور نگه داشت که مرد بتوانند در بازار رقوابتی در انتخواب پولهوا آزاد باشوند و
بهتری پول ممک را انتخاب نمایند( .هولسم  ،مترجم میرابوطالبی)7939 ،
 .1-9اصل عدم انحصار

بر اسا
بان

اطلاعا

تاریخی در بهتری دوره رشد اقتصادی در آمریکا تا سوال 7372

مرک ی وجود نداشت ،ضم اینکه رهبوران آن نظیور «توموا

اعتقاد داشتند که قدر

جفرسوون»

()12

انتشار پول باید از دست بان ها خوارج شوده و بوه مورد

بازگردانده شود به کسانی که شایسته آن هستند( .مروی کینوگ ،ترجموه حبیبوی،
 )742 :7931مهمتر اینکه هیچگاه نمیتوان تولیدکننده پول و نهاد ناظر را یکوی در
نظر گرفت چرا که نمیتوان انتظار داشت که ناظری اعمال اشتباه خود را به عنووان
تولیدکننده به همگان اعلا نماید .حتی اگر بوه جوای دولوت بانو
صور

واحدی کاملواً مسوتقل در نظور بگیوریم بواز بانو

مرکو ی را بوه

مرکو ی توسوط خوود

نمیتواند کنترل شود.
 .5-9اصل هویت

مکانیسم تولید پول و نظا پولی فعلی به گونهای است کوه امکوان پولشوویی درآن
بسیار بالاست .هرروز قووانی سوختتوری بورای بان هوا از طور

 FATFوضوع

میشود تا از روند انتقال ،جابوهجایی و دریافوت و پرداخوت نقودینگی در سراسور
جهان آگاه باشد .روزانه بان ها و مؤسسا

مالی دیتا و اطلاعوا

موالی میلیونهوا

تراکنش را بازیابی ،پایش و خیره میکنند تا از صحت و سلامت پولهای موجوود
در چرخه نقدینگی اطمینان حاصل نمایند .همه اینها نشانگر وجود معوابر فسواد در
پول و سیستم بانکداری است که از نداشت ی
ی

پول سالم نشأ

میگیورد .وجوود

پول که دارای تاریخچه ،هویت و شجره باشد نیاز سیستم بانکی امروز را برای

پیشگیری از ه ینوههای مضواعف شناسوایی پولهوای کثیوف توأمی مینمایود .بوا
1. Purchasing power of Money
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پیشرفت فناوری در حال حاضر امکان ایجاد پولی با وجود شوجره وجوود خواهود
داشت .پولی که درآن ریشه و منشأ آن مشخص بوده و انتقال آن از فردی بوه فورد
دیگر در طول زمان قابل ردیابی باشد .در حال حاضر فناوری دفتر کل توزیع شوده
DLT

1

با استفاده از الگوریتمهای «بلاک چی » 2یا «هشگرا » 3و سایر الگوریتمهای

مشابه در قالب پولهای رم نگاری شده( )13امکان ایجاد سوابق برای عملیا

تبوادل

را داشته و از ای طریق تاریخچه و هویت پول را قابل رصد خواهند کرد.
 .6-9اصل مبادلهپذیری

بدون تردید همه پولهایی که تاکنون وجوود داشوته یوا دارنود از پولهوای کالوایی
گرفتووه تووا رسوویدهای خ ان وه و پووول کاغووذی ،الکترونیکووی و دیجیتووالی« ،اصوول
مبادلهپذیری» 4را دارا بوده و هستند و یا حداقل در دورهای که مورد استفاده بودنود
ای اصل را تما و کمال داشتهاند .اما کر ای نکته هم ضروری است که بسویاری
از پولها به واسطه مشروعیت بخشی دولت و حمایوت ،خاصویت مبادلهپوذیری را
دارا بودند .اگرنه ممک بود در فضای رقابتی ،حاصل انتخاب آزادانوه عموو مورد
نباشند.
 .0-9اصل عدم تفکیك وجوه از سپرده

عبار

عد تفکی

وجوه از سپرده به ای معنی است پول مربو به ی

که سپردهگذاری شده است در صور
فرد خود او باشد و در صور

شوخص

درخواست برداشت فرد ،از پول منحصر بوه

استفاده بان

از آن برای تسهیلا  ،تما یوا بخشوی

از سپرده او نی برداشت شود .ای به آن معنی است که همزموان دارایوی یو
نمیتواند دارایی ی

فورد

فرد دیگری به حساب آید .ای امکان به واسطه پول کاغوذی

و الکترونیکی و ایجاد استخر پول در سیستم بانکداری اندوخته کسوری بوه وجوود
میآید که از آن به ضریب ف ایندگی نی تعبیر میکنند .مروی کینگ ای ویژگوی را
1. distributed ledger technology
2. block chain
3. Hashgraph
4. Medium of exchange
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«کیمیاگری مالی» 1بان

تعبیر میکند :تبدیل سپردههای بانکی بدون ریس -پوول-

به سرمایهگذاری پرخطر با نقدشوندگی پایی  .در حال حاضر بوا بوه وجوود آمودن
فناوریهای جدید پولهای رم نگاری شوده از ایو ویژگوی برخووردار هسوتند و
امکان سواستفاده بان ها از خاصیت استخر پول وجود ندارد.
 .1-9اصل استقلال

تمامی پولهای جهان به ج پولهای رم نگاری شده جدید مانند بیت کوی حتمواً
باید از طریق سیستم بانکی انتقال یابنود .ضورور
بانکی خود ی

انتقوال از حسوابها در شوبکه

نو وابستگی پول (وجود واسطه) را نشان میدهود کوه نمیتوانود

ویژگی جدیدی که برای پول در نظر گرفتهایم را ایفا نماید .طبیعت پول ای گونوه
بوده است که تبادل بی افراد بدون وابستگی به شخص حقیقی یوا حقووقی انجوا
میگرفته است چه در زمانی که مرد از کالاهای واسوطه بوه عنووان پوول اسوتفاده
میکردند و چه قبل از آن که به صور

سلف یا مبادله بر اسا

اعتماد به یکدیگر

مبادله میکردند .ای وابستگی در نهایت منجر به تمرک گرایی شده که ممک است
انحصار و سنترالیسم دولتی را به دنبال داشته باشد .امروزه با کم

فنواوریDLT

و

با الگوریتم بلاک چی امکان تبادل  2p to pوجود دارد .البتوه ایو بوه معنوای عود
کنترل برای جلوگیری از موارد مربو به پولشویی نیست و با تغییور فرآینود فعلوی
که در پولهای رم نگاری شده وجود دارد میتوان ای نقص را برطر

نمود.

 .3-9اصل عدم محدودیت در تولید و توزیع

برای بسیاری از پولهایی که دارای ارزش اتی هستند معمولاً اصل کمیابی یکی از
م یتهای ای گونه پولها محسوب میشود .منابع محدود ای گونه پولها معمولاً
وظیفه خیره ارزش را به درستی انجا میدهند تا جایی که ای منابع محدود برای
همیشه پایدار باشد .اما پیدا شدن خایر جدید ممک است به ی بواره ارزش ایو
گونه پولها را تحت تأثیر قرار دهد .ای مورد بارها در تاریخ به واسطه یافت منابع
1. Financial alchemy
2. Peer to peer
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جدید طلا ارزش آن را با نوسانا

شدیدی روبرو کرده است .هموانطوری کوه در

حال حاضر در بعضی از پولهای رم نگاری شده مانند بیوت کووی بوا توجوه بوه
محدودیت تولید آن تا رقم  47میلیون ،تولید و توزیع آن را بوا محودودیت مواجوه
نموده و با رشد مبادلوا

اقتصوادی و نیواز اقتصواد بوه پوول بیشوتر ممکو اسوت

مشکلاتی را در تسهیل مبادلا

سبب شود.

 .87-9اصل عدم پیچیدگی

جیم ریکاردز در کتاب جنگهای ارزی با تحلیل تلووری پیچیودگی ،سیسوتمهای
پیچیده را سازمانی خودجووش ،پیشبینیناپوذیر ،نیازمنود انورژی ورودی بوا رشود
نمایی و در نهایت دارای پتانسویل بورای سوقوطی فاجعوهآمی میدانود .ایو گونوه
سیستمها با سیستمهای تودرتو تفاو

داشوته و دارای بورهمکنش هسوتند .پوول و

نظووا پووولی کنووونی و متعاقووب آن بازارهووای مشووتقه ،سوورمایه و ارز بووه همووراه
سیاستهای پولی نظامی بسیار پیچیده شدهاند که از حاشیه ام برخوردار نیسوتند.
کشورها به منظور پایداری رشد اقتصادی باید متغیرهای مختلف و در برخی مواقع
متناقض را تحلیل و موورد پوایش قورار دهنود کوه در خیلوی از مواقوع بور اسوا
استراتژیهای پویای غیرآشکار کشورهای رقیب ،شری

و یا حتوی دشوم اسوت.

بنابرای  ،راه بازگشت به نقطه ام سادهتر کردن و کوچکتر کردن آن است.
 .88-9اصل سنجش ارزش

یکی از اصولی که به طور سنتی برای پول به کار میرود وسیله سونجش ارزش یوا
واحد محاسبه است که در تمامی پولهایی که در تاریخ به وجود آمدهاند بی کوم و
کاست وجود داشته است .از نظر مروی کینگ حتی اگور پوول را بوه عنووان ابو ار
پرداخت کنار بگذاریم ،همیشه نیازمند ی
کالاها و خدما

واحد شومارش بوا ثبوا

بورای قیموت

خواهیم بود( .کینگ)917 :7931 ،

 .82-9اصل آزادی انتخاب (مقبولیت)

7

قبل از اینکه پولها در انحصار دولت دربیایند همه پولهای مقبولیت یافته حاصول
1. Criterion of acceptability
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انتخاب آزادانه افراد جامعه در بازار رقابتی بودهاند.
انتخاب تاریخی طلا و نقره یا سوایر فل هوای بوا ارزش مبتنوی بور قورارداد یوا
تصمیم عدهای خاص نبوده است بلکه ای انتخاب از همگرایوی خوود بوه خوودی
تصمیما

افراد مختلف حاصل شده است ( .هولسم  ،مترجم میرابوطوالبی:7934،

)99
بنابرای در صور
خود به خودی تصمیما

به وجود آمدن هر پولی ،فراگیر شدن آن باید از همگرایی
افراد مختلف در ی

جامعه حاصل شده است.

 .89-9اصل تولید  ،نگهداری و مبادله ارزان

اگرچه یکی از دلایل ترجی پول کاغذی بر تولید پول کالایی نظیر سکههای طلوا و
نقره ه ینه تولید آن قلمداد میشود اما به گواه بسیاری 1رژیوم پوول فعلوی را نموی
توان کم ه ینه خواند .ه ینههای گ ا
شده مانند بان

دستگاههای دیوان سوالاری در نظور گرفتوه

مرکو ی و سیسوتم بوانکی ،صوندوق بی المللوی پوول و همچنوی

نهادهای نظارتی مانند  FATFو دیگر نهادهای تحقیق و پژوهش و سایر ه ینوههای
مستقیم (چاپ پول با در نظر گرفت مشخصا

منحصر به فرد ،شومارش ،توزیوع،

جمع آوری ،امحا) و غیرمستقیم نمونههایی از ایو ه ینوهها میباشوند .اموا برخوی
منابع (هولسم  ،متورجم میرابوطوالبی )7934 ،در برداشوت ه ینوه را نووعی بیموه
طبیعی در برابر کاهش بیش از حد قدر

خرید میدانند .لیک بایود توجوه داشوته

باشیم که در ابتدا ای مورد در خصوص پولهوایی صوادق اسوت کوه ارزش اتوی
دارند و در خصوص پولهای کاغذی با ه ینههای متفرقه صادق نیست .دو اینکوه
با توجه به تجربههای اخیر در بسیاری از پولهای نوظهور در برداشت ه ینه قابول
توجه استخراج یا تولید یا نگهداری ،تأیید و مبادله آن در آینده ممک است منجور
به نوسان شدید ارزش آن شود که با توجه به نقشی که برای پول در نظر گرفتوهایم
(حفظ ارزش) تناقض دارد .کما اینکه در حال حاضر نی در انتقوال مبوالج جو ء از
طریق پایانههای فروش ه ینه هر تراکنش بیشتر از اصول مبلوج بووده و موورد نقود
جدی بان ها میباشد.
1. Milton Fridman, The Resource cost of irredeemable Paper Money1891, p142-44
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 .81-9اصل عدم نیاز به مشروعیت بخشی

7

مطالعه تاریخ پول نشان میدهد که دولتها برای به انحصار درآوردن پول در ابتودا
پولهای خاصی را مورد حمایت قرار داده و آن را قوانونی اعلوا مینمودنود و در
بسیاری از موارد مانند دریافت مالیا ها فقط نو خاصی از پول را به عنووان پوول
قانونی میپذیرفتند .ای مشروعیت بخشوی در نهایوت سوبب انحصوار تولیود پوول
توسط دولت یا بان

مرک ی شده و پیامدهای متعاقب حاصول از انحصوار را رقوم

زده است .مشروعیت بخشی اگرچه ممک است در ابتودا سوبب فراگیور شودن آن
پول شود اما در بلندمد

ممکو اسوت آن مشوروعیت بخشوی مستمسوکی بورای

سواستفاده گردد .ضم اینکه دولت یا هر نهاد دیگوری توا زموانی میتوانود نقوش
نظارتی خود را به درستی ایفا نماید که خود به عنووان یکوی از بوازیگران تولیود و
نشرآن نباشد.
 .85-9اصل عدم امکان استحاله معکوس

یکی از مشکلا
معنی که ی

4

پول کاغذی استحاله معکو

آن در طول تاریخ بوده است به ای

پول خوب و دارای ساختار تقریباً اخلاقی به ی

پول جعلوی تبودیل

شد .در ابتدا پولها رسیدهایی از مقدار خیره شده طلوا در خ انوه بودهانود .اموا از
سال  7317پس از اعلا قطع رابطه دلوار و طلوا توسوط ریاسوت جمهووری وقوت
آمریکا در عمل امکان چاپ پول بدون پشتوانه به صور

قانونی فراهم شوده و بوا

توجه به منافع و ضررهای مشترک بی اقتصادهای جهان راهی به ج قبول شورایط
تحمیل شده وجود نداشت .ای استحاله معکو

یکی از ویژگیهای پول متعوار

است که به عنوان یکی از معایب آن باید در نظر گرفت.
 .86-9اصل عدم امکان رقابت مخرب در تولید پول

وقتی که صحبت از تولید پول رقابتی به جای تولید پول انحصاری متعار

به میان

میآید ای مخاطره نی وجود خواهد داشت که رقابوت مخورب یوا رقابوت رو بوه
1. Protectionism
2. Revers Transubstantiation
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پایی نی صور
تسهیلا

گیرد .به فر

مثال بان های دولتی ممک است بر سر پرداخت

با نرخ پایی تر و یا محاسبه نرخ سود بالاتر سوپردهها بوا هوم بوه رقابوت

بپردازند .اما ای رقابت با توجه به اینکه آنهوا میداننود بانو
آخری منجی و سایر بان ها از آنها در صور
کرد (چون در صور

مرکو ی بوه عنووان

زیان وسیع نی حمایوت خواهنود

عد حمایت آتش به وجود آمده به آنها نی سرایت خواهد

کرد) ادامه یافته و زیان آنها را روز بوه روز بیشوتر میکنود .بنوابرای واحودها یوا
بنگاههای تولید کننده پول بایود بوه صوور

مسوتقل و فوارغ از سوندیکای موورد

حمایت دولت فعالیت نمایند و اعتماد مرد به آنهوا از روی فعالیتهوای درسوت
آنها باشد .ضم اینکه نظار

نهادهای مردمی یا دولوت میتوانود ایو امکوان را

محدود نماید.
 .80-9اصل عدم امکان كسب درآمد از بدهی (پولسازی و خلق پول)

در حال حاضر و با مکانیسم فعلی نظا پولی (مثل

7

پول دستوری ،انحصوار پوولی

دولت و سیستم بانکداری اندوخته کسری) امکان ایجاد بدهی توسط دولت وجوود
داشته و به واسطه بان

مرک ی میتواند با ایجاد بدهی بورای دولوت بوا نرخهوای

پایی سبب پولسازی در اقتصواد شوده و متعاقوب آن بوا در نظور گورفت ضوریب
ف اینده نقدینگی در بانکداری اندوختوه کسوری سوبب ایجواد توور شوود .وجوود
پولهای دارای هویت و عد امکان تولید پول قبل از ایجاد ارزش یوا کوار موانع از
پولسازی توسط بان

مرک ی یوا دولوت شوده و از افو ایش نقودینگی در جامعوه

میکاهد .ساختار پول باید به گونهای باشد که امکان پولسازی و کسب «درآمود از
هیچ» 2وجود نداشته باشد.
 .81-9اصل مانایی

یکی از ب رگتری معایب پولهای موجود اعم از کاغذی و پولهای نوظهوور عود
دوا آنها است .تما ارزش خیره کار ی

فرد در طول سالهای زندگی میتواند
1. Monetization of Debt
2. Money for nothing
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در اثر سوخت  ،مفقود شدن ،به سرقت رفت یا انهدا پول از بوی بورود .ایو در
حالی است که پول کاغذی به طور سنتی رسیدی از مقداری طلای خیره شوده در
خ انه است .ای نقص در پولهای نوظهور مانند بیت کوی نی دیوده میشوود کوه
درصور

از بی رفت کامپیوتر ،سرقت یا مفقوود شودن آن بوه هویچ وجوه قابول

بازیابی نمیباشد .اما پولهایی که دارای هویت هستند نشانگر ارزش کار یا ثورو
خیره شده میباشند که برای همیشه ماندگار بوده و همانند قراردادهای حقووقی و
سندهای مالکیت افراد (زمی  ،مسک یا ماشی ) معر

مالکیت دارنوده آن هسوتند

که به کاغذ یا الگوریتم غیرقابل بازیابی اکتفا ندارند .ساختار پول واقعی در حقیقت
معر

خیره کار سالهوای زنودگی یوا ثورو

فورد اسوت کوه جوایگ ی دارایوی

محسوب میشود .ای مورد در خصوص پولهای کالوایی صوادق نبووده چوون در
پولهای کالایی برعکس پول کاغوذی کوه جانشوی دارایوی میباشود انتقوال اصول
دارایی صور

میگیرد اگرچه آن دارایی به عنووان کالوای واسوطه در نظور گرفتوه

میشود.
 .83-9اصل تعیین ارزش پول بر اساس سایر كالاها

به زعم «ویلیا گوک» 1پولی واقعی است که ارزش آن بوا رجوو بوه ارزش سوایر
کالاها تخمی زده شود .در اینجا پول مبی ی

دارایی یا ارزش خیره است .خوود

دارای ارزش نیست (بلکه به زعم اما محمد غ الی آینوهای اسوت کوه ارزشهوا را
نشان میدهد) و تنها ی

ارزش را نمایندگی مویکنود( .ویلیوا گووک )7824 ،در

تمامی منابع علمی اقتصادی یکی از وظایف پول بوه عنووان واحود سونجش ارزش
مورد پذیرش قرار گرفته است ،اما کمتر جایی از ای سخ به میان آمده اسوت کوه
پول خود نی باید بر اسا
شده ی

سایر کالاها ارزشیابی شود .با ای وصوف پوول خیوره

فرد معادل مقدار متنابهی یا سبدی از کالاها و خدما

زمان ثابت بوده و قدر

بوده کوه در طوول

خرید آن حفظ خواهد شد.

1. William Gouge
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نتیجهگیری و پیشنهاد
از آنجایی که نظا پولی اخلاقی مبتنی بر بازار در گذر زمان با تغییراتی که در پوول
به وجود آمد به نظامی انحصاری با ویژگی کیمیاگری( )14بدل شده و سبب به وجود
آمدن نقدینگی بی حد و مرز (ابرپول) ،بحران بدهی دولوتهوا ،پدیودههای رکوود،
تور و رکود توورمی ویرانگور ،دسوتکاری در ارزش پوول ،جنگهوای ارزی میوان
دولتها ،بیعدالتی و پیامدهای اجتماعی ناگوار و مهمتر از هموه خدشوهدار شودن
عنصر اعتماد به عنوان گوهر ویژه نظا مالی( )15شده اسوت ،مویبایسوت نوواقص و
ریس های موجود در پول و نظا پولی به درستی شناسایی شووند .از ایو رو ایو
تحقیق در ابتدا بوا بررسوی اسوتقرایی پوول و مطالعوه چگوونگی تغییور و اسوتحاله
معکو

آن در طول زمان با بهرهگیری از معیارهای اخلاقی در اقتصاد و برشومردن

معایب ،نواقص و پیامدهای ناگوار پول و نظا پولی متعار  ،کارکرد پول را فراتور
از نگاه اقتصادی محض مورد چالش قرار داده و علاوه بر مباح

تخصصی اقتصاد

و پول ،فلسفه و اخلاق را نی مد نظر قرار داده و به مدد آنها شاخصهای اخلاقی
ی

پول راستی را ارائه نموده است .در ابتدا با استفاده از شش معیوار اخلواقی در

اقتصاد که بر پایه اخلاق کانتی یا منفعت بنیان در بطو مکانیسوم اقتصوادی وجوود
دارد به بررسی و اثبا

آنها پرداخته و سپس نوزده شاخص یوا عنصور از دل ایو

معیارها احصا نموده به گونهای که علاوه بر تغییر ساختار پوول ،سواختار دو ضولع
دیگر مثل

بیاخلاقی ،یعنی انحصار دولت و سیستم بانکداری اندوخته کسوری را

نی در بر میگیرد .شایان توجه است با بهرهگیوری از فناوریهوای نووی در قالوب
ساختار فناوری دفتر کل توزیع شده  DLTو با استفاده از الگوریتمهای بلاکچی یا
هشگرا

و سایر الگوریتمهای مشابه همه شاخصهای بر شومرده در قالوب یو

پول دیجیتال رم نگاری شده قابل پیاده سازی بوده و شاخصهای تعیی شده فقط
معیارهای انت اعی نمیباشند.
در عی حال بر ای نکته تأکید داریم که ای مطالعه با توجه به اینکه در نوو
خود یعنی احصای شاخصهای اخلاقی برای پوول از اولوی پژوهشهوا میباشود،
برای بررسیهای همهجانبه در خصوص سوایر شواخصهای موورد نیواز ،مسوتل
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مطالعا

وسیعتر و دقیقتر است .ضم اینکه به زعم «رولف دوبلوی» 1بوا در نظور

گرفت هنر ظریف اصلاح مداو  ،به خاطر پیدا کوردن یو
زمان را از دست دهیم و خود را از ی
آغاز ی

شورو بوینقص نبایود

حرکت نوآورانه محرو نماییم .بلکه ضم

مسیر نو ،نسبت به تصحی و بازبینی ،نقد و اصلاح آن اقدا نماییم.

به هر رو ،با توجه به پیشرفت روزاف ون فناوری در اقتصواد ،تغییور در رفتوار
مصر کنندگان ،کاهش قابل توجه استفاده از پول نقد و گرایش به سمت پولهوای
دیجیتالی و رم نگاری شده ،ضرور

ایجاد اسوتانداردی مشوترک در نظوا پوولی

جهان و به باور فراگیر برخی اقتصاددانان مبنی بر فرا رسیدن زمان تغییرا

بنیوادی

در پول و نظا پولی جهان ،پیشنهاد میشود به منظور استانداردسازی ساختار پوول
و جلوگیری از انحرا

تولید پولهای جدید ،تحقیق و مطالعوه در زمینوه احصوای

شاخصهای راستی مورد نیاز ،فراتر از موارد بر شمرده انجا گیرد.

1. Rolf, Dobelli
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یادداشتها
 .7منظور از اخلاق در اینجا و در ای مقاله اخلواق کوانتی یوا منفعوت بنیوان یوا عقلانیوت
محور Ethicsمیباشد که اخلاقیا مبتنی بور مسولولیت ،نیوا خووب ،پیوروی از
قوانی  ،نفع و فایده و محاسبه پیامدها است نه اخلواق ب رگوارانوه  Moralityکوه
مبتنووی بوور فضوویلت میباشوود بنووابرای اعمووالی نظیوور ایثووار ،فووداکاری ،بخشووش،
جوانمردی و . ..را در بر نمیگیرد.
 .4با توجه به اینکه معیارهای اخلاق در اقتصاد به صور منسجم درمرجعی یافت نشوده
است معیارهای برشمرده از منابع مختلف برداشت شوده و بیشوتر نواظر بور پوول
میباشد.
 .9مالیا تورمی
 .2آرباک مینستر فولر در کتاب سرقت آشکار پول نقد توسط غولهوا اشواره میکنود کوه
سارقی امروزی ماس به چهره نمیزنند .بلکوه آنهوا کوت و شولوار پوشویده و
کراوا زده مدارج دانشگاهی کسب میکنند و از داخل بان دستبرد میزنند .
 .2یعنی در نظا سرمایهداری ارزش پول هم به عرضوه و تقاضوای کالاهوا و خودما در
جامعه بستگی دارد و هم به عرضه و تقاضای پول
 .1اما محمد غ الی در خصوص ویژگی پول بر ای باور است که پول مانند آینه است از
خود رنگی ندارد ولی همه رنگها را نشان میدهد .از نظر او چوون پوول وسویله
مبادله است بنابرای کن یا گنج ساخت آن غیراخلاقی است.
 .1از سال 7317و پس از قطع کردن رابطه بی دلار و طلا بوه صوور یو طرفوه توسوط
نیکسون رئیس جمهور آمریکا دیگر هیچ ساختار استاندارد جهانی بورای تولیود و
خلق پول وجود ندارد (به غیور از اتحادیوه پوولی اروپوا ( )EMUکوه بوه صوور
محدود و در بی کشورهای عضو فعالیت دارد) و ای کشورها و دولتها هسوتند
که آزادانه برای ملت خود و سایر ملتها با تولید و خلق نامحدود سرنوشوتهای
متفاوتی رقم میزنند .در ای بی تقابل بی کشورها برای اقداما تلافیجویانوه و
رقابت بر سر تضعیف ارزش پول نی ه ینههای ای نبود استاندارد را برای عموو
مرد بیشتر و بیشتر میکند .
 .8وقتی کشوری سیاست خود را تقویت ارز ملی خود در نظر میگیرد در واقع به نووعی
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خود را درگیر سیاستهای تضعیف سایر ارزها در مقابل پوول ملوی خوود نمووده
است که میتواند در اثر اف ایش واردا یا کواهش صوادرا توراز تجواری او را
منفی نماید .بنابرای در ای فضای رقابت رو به پایی همه کشورها سعی در تولید
پول بیشتر به منظور حفظ نسبتهای ارزشی با سایر ارزهای رقیب دارند.
 .3بان مرک ی فقط قادر به اف ایش درصدی از نقدینگی کول میباشود و موابقی توسوط
سیستم بانکی با پرداخت تسهیلا  ،اوراق تجاری و صندوقهای سورمایهگوذاری
ایجاد میشود.
 .72بعضی از بان ها آنقدر ب رگ هستند که دولت و بان مرکو ی مجبوور بوه حمایوت
آنها در مواقع بحران هستند حتی درصورتی که ای بحوران حاصول عود رعایت
قوانی بان مرک ی باشد(Too big to fail) .
 .77مروی کینگ رئیس بانو انگلسوتان ( )4279-4229و نویسونده کتواب پایوان عصور
کیمیاگری است .
 .74رئیس جمهور آمریکا از سال 7827تا 7823
 .79در اینجا منظور تأیید فقط فناوری مورد استفاده از پولهای رم نگاری شوده میباشود
نه تمامی ویژگیهای آن.
 .72واژه ای که مروی کینگ از آن در کتاب پایان عصر کیمیواگری بورای توصویف نظوا
مالی کنونی استفاده میکند.
 .72تعبیری که بگهو از آن استفاده میکند و اشاره میکند کوه اگور بوه دلایول نوامعلو
تضعیف شود حادثهای کوچ ممک است به بحرانی ب رگ تبدیل شود.

منابع
استیگلیت  ،جوز ( .)7931چرا اقتصاد فرو میری د؟ ،ترجمه ری وندی ،تهران :انتشوارا
دنیای اقتصاد.
استیگلیت  ،جوز (  .)7934سقو آزاد ،ترجمه ع ی ی ،تهران :انتشارا کتاب نشر.
آی ن ،سارا ( .)7931سرنوشت پولهای جهوانی پوس از بحوران ،ترجموه حبیبوی ،تهوران:
انتشارا دنیای اقتصاد.
تفضلی ،فریدون ( .)7981تاریخ عقاید اقتصادی ،تهران :انتشارا نشر نی.
توانایانفرد ،حس ( .)7911نظریا افتصادی اما محمد غ الوی ،مشوهد :نشور دانشوگاه
فردوسی.
توانایانفرد ،حس ( .)7981فرهنگ تشریحی اقتصاد ،تهران :شورکت نشور الکترونیکوی و
اطلا رسانی جهان رایانه.
جینی ،ال ( .)7932چرا خوب بودن دشوار است ؟ ،ترجمه سپیده معتمودی ،تهوران :نشور
آسمان خیال.
رولف ،دوبلی ( .)7931هنر خوب زندگی کردن ،ترجمه عادل فردوسی پور ،به اد توکلی،
علی شهروز ،تهران :نشر چشمه.
ریکاردز ،جیم ( .)7939جنگهای ارزی -روایتی حیر انگی از جنگ اقتصادی کشورها
با اب ار پول و طلا ،مترجم حسی راهداری ،تهران :انتشارا دنیای اقتصاد.
زد لاچ  ،توماش ( .)7931اقتصاد خیر و شر ،مترجم احمد علیقلیوان ،تهوران :انتشوارا
فرهنگ نشر نو.
سندل ،مایکل ( .)7939آنچه با پول نمیتوان خرید ،مرزهای اخلاقی بازار ،ترجموه حسو
افشار ،تهران :نشر مرک .
شف ،پیتر و اندرو ( .)7939چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد ،مترجم حمیدرضا اربواب،
تهران :انتشارا نشر نی.
فائ ی ،سیدمجتبی ( .)7932اخلاق در اقتصاد ،منفعت تولید کننده ،ترجیحا مصر کننوده
و نقطه بهینه اجتماعی ،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
کینگ ،بر ( .)7932گسسوت بان هوا ،مترجموان آزاده تیموریوان و احمود میرداموادی،
تهران :انتشارا راه پرداخت.

8931 راهبرد اقتصادی ♦ سال هشتم ♦ شماره سی ♦ پاییز

887

، بانکوداری و آینوده اقتصواد جهوانی، پول، پایان عصر کیمیاگری.)7931(  مروی،کینگ
 انتشارا دنیای اقتصاد: تهران،ترجمه علی حبیبی
. نشر نی: تهران، ترجمه عبا شاکری، تلوری اقتصاد خرد.)7988(  ا، والترز. پی،لیارد
، مترجم سید امیرحسوی میرابوطوالبی، اخلاق تولید پول.)7934(  یورگ گوئیدو، هولسم
. انتشارا دنیای اقتصاد:تهران
Howden, David. (4272), Ethics and monetary Theory: Is There a common
middle Grand, Ethical & Political / Ethics & Politics, XII,

922−911.

4272, 4: pp

Hulsmann, Jorg Guido (4221). The Political Economy of Moral Hazard,
politicka economie.
Maurice, A. (7381),” The credit mechanism and its implications” in Feiwell,
G.R. (ed.). ... switching and threshold Autoregressive Models of US
GNP', Econometrics Journal, 7: 21-12: pp237-223.

North, gary (4277). Honest Money: The Biblical Blueprint for Money and
Banking,

4277 by the Ludwig von Mises Institute and published under

the Creative Commons Attribution License 9.2

Valerio, Carboni, Banking on ethics, (4277), CRBM - Campagna per laRiforma
della Banca Mondiale.
Goodhart, C.A.E, The changing role of central banks, (4277), Financial
Markets Group, London School of Economics.
Gouge, William, A Short History of Paper Money and Banking, (7824), Reprints of
Economic Classics.

