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Abstract
A review of theoretical studies in the field of money suggests that the type of
definition and view of monetary theorists and decision makers on the phenomenon
of money can be considered as the main starting point for discussing the design
of money creation arrangements in the economy. Using a descriptive-analytical
method based on deductive reasoning and qualitative study in the framework of
economic concepts, this article evaluates the theories on the definition and nature
of money and based on the implications obtained from it, an alternative definition
of "Money" offers. Based on the results of the present study, it seems that each of
the theories of metallurgy, chartalism and other theories close to any spectrum has
not paid the right attention to defining and explaining what money is; In such a
way that the approach and position of the mentioned theories in defining money
and determining its examples can be discussed and distorted even from the
functionalist and consensual definition of money, these theories have tried to
provide a definition of money that includes the most And provide justification for
monetary events up to its age. While from the perspective of the present study, a
principled confrontation with the common definition of money (based on its three
functions), will require adopting a normative approach and avoiding a positive
approach to it. In addition to the well-known triple functions, there are other vital
tasks for money that need to be defined.
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چکیده
مروری بر مطالعاالن ریری زه پ له  ،زالاس کاااو ات رهف وارگا و ررلپ ریرگتلرد ن و
وصمیمکل ن لهعس رسبو بت لدگدپ له ر مسوه ن رقطت صلس عزگمو بحث طر زس ورویبلن
خلق له در قتصااالد د رساااوم گه مقلعت بل ب رپگیری روش وهصااای س-وحلیلس متکس بر
کاتدل قیلکس و بررکس ای س در الراه م لییم قتصلدی بت ر گلبس ریرگلن مطر در
بل وارگا و ایستس له لرد ختت و مبتنس بر دلعویلی بت دکو آمدپ آن ،وارگ س بدگل
«له » ر ئت مسدیدم بر کاالن رتلگم مطلعات زل اار بت ریر مسرکااد یر گا ریرگلن
فلزگر گس ،الرولعیساتس و کلگر ریرگلن رزدگا بت یر طیا ،آنگهرت ات بلگد زق مطلب ر در
وارگا و وبییه ایساتس له د رکردپ کاوب بتگهرت ی ات روگکرد و مه ع ریرگلن مذاهر
در وارگا له و واییه مصااالدگق آن زتس منیر وارگا الراردگر گلرت و جملعس له ریز
مسوه رد مهرد بحث و خدشت قر ر گیرد گه ریرگلن والش رمهدپ رد وارگ س له ر ئت دیند
ات بیشاترگه شامه و وهجیتانندگس ر ول عصار خهد رسبو بت وقلگع لهعس فر یم رملگدم در
زلعس ات منیر لژویش زل اار ،مه ج ت صااهعس بل وارگا ر گم له بمبتنس بر الراردیلی
کاااتگلرت آن) ،مساااتلزت و لو روگکرد بلگساااترس ب )normativeو جتنل

روگکرد ثبلوس

ب )positiveرسبو بت آن خه ید بهدم مه آنات عالوپ بر الراردیلی کتگلرت مش هر ،وظلگا
زیلوس دگرری ریز بر ی له متصهر کو ات روری کو در وارگا آن عحلظ شهدم
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مقدمه
تبیین الگوی مناسببن اماپ لولو ت تیتیباخ ق پ لوا ام موعببوتاخ ت یینکننده ت
حسبا

ر اتصابار اسک که واوا ه نین اتصاارراااو ت مقاااو حومه لولوم مو ر

مناتشببه ت نقب نوره اسببکن اون موعببوهم وسببصه سببقک مباحب اتصاببار ک و ا
تشبیی راره ت نی تاامو موعبوتاخ ت حومهوای اتصااری ساوه ااداقصه اسک؛ اما
ت تر نه نقب طیاحو تیتیباخ ق پ لوام انصدائاً مسبببص تپ ت یین موعبببب ر تباا
چیسبببصو «لوا» ت امیواخ مطیح لییاموو مفهوپ ت ماویک آو قواود نور؛ چیا که
اوه اگباه ت نیراتبببک مبا اسبببببک نه اون مفهوپ ننیارونم ر لکوای آتبببیا ت
غییتبان اایا ی ا ر ت یوف قور ام اماپ ت تیتیباخ لولو میجح نه وایاه قواود
راتکن میت ی نی مطال اخ میتبط راق و ت قا جو ایت قور حاکو ام اون حایاک
اسبک که اوه ت یوف ام لوا ت چیسصو آو ا موتواو ااطه اص و تتواک نقب ر
میاو مقاااو ت امیوهلیراماو حومه اماپ لولو رااسکن
اون مااله نی آو اسبک نا توییری ااصااریم نه نی سو مباحب امیی میتبط نا
چیسببصو لوا لیراقصه ت مبصنو نی ر لکوای نه رسببک آمده ام آوم ت یوفو ندو ام
«لوا» ام منمی مشببقاببهوای مو ر امی ا ائه رودن نیای اون منمو ر نقش اتا
مااله نه میت مباحثاخ امیی لییاموو چیسببصو لوا ام منمی مطال اخ مص ا ف ت ایت
مطال اخ اسببب مو مولیرامومن نقش رتپ نه م یفو ویافک مو ر امی اگا اده ر
تبیین چیسبببصو لوام اقصاببباا وبافصه اسبببکن ر اون نقش لد ام لیراقصن نه
عببیت خ اتقاا اون ویافک ام رگ راه ا موانو ت ااد امیواخ موجورم تم مو ر
اسبصفاره اون مطال ه ر تبیین چیسبصو لوا م یفو تده ت مبصنو نی آو ت یوفو ندو
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ام لوا نه وایاه نیقو ایاخ تیای و ا ائه موریررن
 .0مروری بر مباحث پیرامون چیستی پول
 .0-0بررسی مباحث متعارف در باب چیستی پول

ر حالو که تیوواسک لوا ر میاو جوامب تجور را رم چیسصو ت ماویک آو کااکاو
مق نقب ت اقص ف اسببکن میشببیین )4002( 1نیاو موکند ت یوفو رتیپ ت ویصا ام
[ماویک] لوا ر میاو اتصاارراااو تجور ادا رن لگا میسوپ اسک که نه جای ت یوف
لوا نی اسببا

ماویک آوم لوا ا نی اسببا

ر کصن ر سو اتصاار ایت لوا نی اسا

کا کیروا 2ت تظاوف آو ت یوف موکنندن

کا کیروای آو ت یوف تده اسکن

ویود )1919( 3م صاد اسبک لوا چیتی اسبک که سبه تظیفه تاسطه مبارله4م
اقییه ا مم 5ت تاحد سببن ش ت مقاسبببه ا مم 6ا را اسببکن ناا )4011( 7ایت
ونگاپ ت یوف لوام عبببان تیا رارو آو ر نین ااواه را اووم نه وااو کا کیروای
سهرااه فوق ت اه نیشصیم اتا ه موکندن
مباحب لییاموو تبیین ماویک لوا ا ر رت جیواو ک و ر حومه اادوشببهوای
اتصاببباری موتواو رابباا کیر که ااپوای مصفاتتو نیای وی وک ام اون رت جیواوم
مصناسبن نا توییر اتقاای آووا نه کا فصه اسکن روروا خ )1991( 8ر مااله رت
مفهوپ ام لوا 9جیواو غالن ا ف تریا 10ت جیواو ماان

ا چا تالیسببک 11مواامد ت

1. Mishkin
2. functions
3. Harris
4. medium of exchange
5. store of value
6. unit of account
7. Ball
8. Goodhart
9. The two concepts of money: implications for the analysis of optimal currency areas
10. Metallists
11. Chartalists
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نیاو موکند که تیم ف تریاواو م اوته نت گتیی ام اتصابببارراااو ]جوات1م منگی 2م
میتم3م آلچیاو 4ت ننن[ ا ریر وم آت ره اسبکن اون ت ته نی لشبصیبااو ا سطو ت
ام اون اوده اسبکن ر ماان چا تالیسبکوا تام اتصااررااااو چوو ااپ 5ر آلااوم
مییاکد 6ر فیااسبه ت اکثی لسبککینتونوا ر آمیویا ت ااگ سبصاو موتوادن ت انیی
روگیی ایت نیای اون رت توییر نبه کبا فصبه ت تقبک تنواو «امیوبه کبا وو» ت
«امیوه اتصبا ی» لوا ام آووا وار تده اسکن
ام میاو سبه کا کیر اکیتده نیای لو ا (تاسطه مبارلهم تاحد سن ش ا مم ت
اقییه ا مم) طیفبدا او امیوبه کا وو نا اتبببا ه نه لیداوش ناما ی لوام نی ااش
«تاسببطه مبارله» نه تنواو کا کیر اصبب و لوا تیکید راتببصه ت رت کا کیر روگی ا
جباابو موراانبدن تبیین منگی ام لیببداوش لوام مبصنو نی تبیین مشبببی خ مبببار خ
لاوالای صبو خ ریفصه اسبک که ر آو افیار موکوتند ر وک ناما لاوالایم کا ی
قور ا نا کا ی نا نا تیون حد اادتبببوادرو مبارله کنند حصو اری ف ً نه آو ایام
اداتصه ناتند ()Menger, 1892ن
ام منمی اتیوشببووا نهصیون ت اادتببوادهتیون کا که اون التاماخ چها رااه ا
ر قور جای مورود «ف تاخ ریاابها( »7تادتاً ط ت تا حدی اایه) قواود نورن نه
واین سبببن لواوای ط ت اایهم لواوای طبی و 8اامیده تببدهااد ت وی رواه تغییی
ت رقالک ر تی لوا که من ی نه تغییی اون تاسطه طبی و مبارله ر اتصاار ریررم
ااض آماری ت مداق ه ر سببام ت کا طبی و ناما ا التاماً نه وایاه قواود راتببک
()Hülsmann, 2008ن
نی اون اسا

ام امی منگی ت ساوی حامیاو امیوه ف تریاووم لوا ام طیوپ تااوو
1. Jevons
2. Menger
3. Mises
4. Alchian
5. Knapp
6. Mireaux
7. Precious Metals
8. Natural Money
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او ار اشده اسک ت وک اهار رتلصو ایسک؛ ن یه وک اهار اتصااری-اجصااتو اسک
که البصه واچوو حاوق تیفو 1نا سببایک وافصن ام سببوی رتلک ت تعببب مای اخ
نیای آوم اهار اجصااتو آو تیام وافصه ت تناسبن نیشصیی نا ایاموای مص در ت مصغیی
اتصااری وافصه اسکن
امبا اباسبببامرا ی امیوه ف تریاوو نا تات یکوای لولو رت او اقیی ا ناود نه
تنواو چبالشبببو مهم نیای اون امیوبه مقسبببود ااورن ر اون اسبببصا توییر
چا تالیسبصو وا لوا رتلصوم اتلین نا توسط جو ج فیر وش ااپ 2اتصاارراو آلاااو
ر سباا  1901ر کصاد «امیوه رتلصو لولو »3مطیح تدن( )1نی اسا

امیوه اتصبا ی

لوا (چا تالیسببم) ا مم لوا ااتببو ام مقصوای آو ایسببک ن یه مینوط نه ماویک
حاوتو لوا ت تیا رارواوو اسک که میاو افیار تجور را رن امیوه چا تالیسم ر میاو
اتصابارراااو رریاادوش  -قاصه اتصاارراااو میصن تا وقو 4ت جیواااخ نا ریاوش
لسباکینتی  -ت غیی اتصابارراااو (جام هتبناساو ت مو قاو لولو) اسبک نه امیوه
ف تریاووم نیشصی نا مابولیک مواجه اسکن
اونگهاپ )4002( 5جام هتبنا

اتصاباری ااگ یسو لوا ا صیفامی ام مماوی

رواباروو آوم نه مثانه وک مطالبه 6وا اتصبا  7مورااد که نه تسبببی ه تانط اجصااتو
مسببصا ام تولید کا ت قدماخ او ار موتببور؛ وک ت هد نه لیراقک ]ندوو[ 8نین
ااسباووا ت وک انطه «ندوو-اتصبا » 9نین تام و اتصاباری که نی حسن وک «لوا
مقاسبببباتو( »)2ت یین موریرر ت نی اسبببا

آوم وک طیف ندویا ت طیف روگی

نسصاایا موتورن
1. customary rights
2. Georg Friedrich Knapp
3. The State Theory of Money
4. Historical school of economics
5. Ingham
6. Claim
7. Credit
8. Promise to Pay
9. Debt-Credit
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ام اگباه چا تالیسبببکوا (طیفدا او امیوه لوا اتصبا ی) رگا ام لوا ف تی نه
لوا کاغگی ت رسبصو یم امیی موجه ت طبی و ت ادار تده ت نه ساررو تان تبیین
اسک؛ ر حالو که ام منمی امیوه ف تریاوو که نی ا مم ااتو لوا تیکید را رم امیی
رتببوا قواود نورن طیفدا او امیوه اتصبا یم کا کیر اصبب و لوا ا «م یا ا مم»
نورو مورااندن کینت ( )1990لد ام ااپ ( )1191ر نسط ت رسصیم اون اگاه ااش
مهاو راتببکن تی مفهوپ اص ب و ت اتلیه لوا ا «لوا مقاسببباتو» (مبنای سببن ش
ندوووا ت تیاکوا) اکی موکندن ر ناد قاسصگاه ت منشی لیداوش لوام نه نیاو کینت
( )1990تببیکیببد صببباحببنامیاو لوا اتصبببا ی نی اون اسبببک کببه لوا نببه میتاو
منقابببینهفیری مق وق رتلک اسبببکن نه تایده نسبببیا ی واچوو ای)4004( 1
تبی رییی لوا نه تنواو تاحد مقاسبه ت سپد تاسطه مبارله ا ناود ر تشیی ت
توس ه حیومکوا ت تد خ اقگ مالیاخ جسکتجو کیرن
ااپ ( )1942نیاو موکند اون تبا خ که «لوا مق وق تااوو اسببک»م نه م نای
آو ایسبک که لوام مق وق مصن صبیوح تااوو اسک ت نه تاسطه تااوو لوا ساو

2

اسببک که لوا مو ر لگویم تاومو تیا مورییر؛ ن یه لوا مق وق ف الیک تااواو
رتلک 3ت سیاسک تااواو 4اسکن
ر تروباو ( )1992ر ماباپ نی سبببو ت ااد امیواخ لولو مطیحم تبببناقک
امیوببهلیراماو اتصبببا ی ام چیسبببصو لوا ا تویتی ت تایپتی مورااببدن ام امی ات
مهمتیون مقو وای مو ر اتبببا ه ر ک پ اون صببباحنامیاو تبا خ اسبببک ام
جداسببامی ماویک لوا ام ماره لولو5م تبیین لوا نه تنواو وک ت هد نه لیراقک وا
سبببندی نوااپ راا نی مطالبه را اده ام تولید اجصااتوم تیکید نی جاوگاه «تد خ» ت
«مشببیتتیک تااواو» ر تواپ وانو لوا ت م یفو ااش اصب و لوا نه تنواو «نیااگیی
ا مم ااصتاتو» (تیکید نی لوا مقاسببباتو)ن آاچه ر ترواو نه ارتای قور نه ت ا وف
1. Wray
2. legal tender law
3. legislative activity of State
4. legislative policy
5. Money Stuff
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امیوهلیراماو اتصبا ی افتترهم اون اسببک که لوا ا «اشببااگی» وا «ر لککننده» ندوو
رااسبصه اه قور آو ندوو ان ر مااپ ا ائه ت یوفو ام لوام تی ر رت سبطح اتداپ نه
ا ائبه ت یوف قور ام لوا موااباود؛ نا اون توعبببیح که ناود نین مفهوپ ااصتاتو ت
جوویی لوا ت آاچببه ر تیف ام لوا نیراتبببک موتبببور (مفهوپ او ت تیفو)
تفاتخ تائ تببدن ر سببطح اتات ت یوف (مفهوپ جوویی لوا) ام منمی ات کا کیر
لوا ا موتواو نی تببی و ر جهاو قا ج (ف تم کاغگ اسببینا
مفهوپ لوا چیتی غیی ام اسبینا

ت ننن) تعببب کیر اما

ت مسیو ت وااو «م یا ااصتاتو ا مم» وا «لوا

مقاسباتو» ر ت بیی کینت اسکن وااو طو که مفهوپ ااصتاتو ریپم چیتی غیی ام تماه
آونو اسک؛ اما ر سطح رتپ نه رفصه ر ترواوم ام امی تیفم لوا «چیتی» اسک که
تاجد قابوصیک «راتصن ا مم مبارلهای قالص» نوره ت ام اون ت تیفم سیه ت
اسببینا

ت اتدار موجور ر حسبباد ناایو ا لوا موراادن لگا ام امی ات ت یوفو ام

لوا که نا اون ت او او ت تیفو واقوااو راتببصه ناتببد ا ندون صببو خ موتواو
ا ائه ااور« :لوا اشبااگی 1ندوو ااتبی (ندویا ) نه لگویاده (نسصاایا ) اسک که اون
ندوو نی حسبن لوا مقاسبباتو (م یا ااصتاتو ا مم) نیاو تده ت نه لشصوااه اتصبا
ااتی را ای مابولیک تاپ (تد خ قیود) موریرر»ن
ام منمی رتلبکآناری ()1992م «اریچه تفاتخوای مص دری میاو ف تریاواو ت
چا تالیسببکوا ر حومه لوا تجور را رم اما اقص ف امی اوشبباو ر قاببوا
قاسببصگاه لوا ام اوایک نیشببصیی نیقو را اسببکن ام طیفو نا توجه نه اونیه تا ً
ااوتواو نی اسبا

تبواود تا وقو وا مداوای امیی ر قابوا قاسصگاه لوا

اظها امی کیرم نیای ا موانو مو ناوسبک نی ساقصا ت چا چود تق ی و وی وک ام
اون رت رودراه ت تواااوو آووا ر توعببیح ت تبیین تات یکوای لولو ر طوا تا وخ
ت نه توژه لوا مد و تیکید کیر»ن ام امی تی «امیوه ف تریاوو ر توعببیح او ار ت
اسبصفاره ام لوا رسبصو ی نا مشی تو تنیتسک ر حالو که چا تالیسکوا نا چنین
مشی تو مواجه ایسصند»ن نه نات رتلکآناری (« )1992لگویم رودراه چا تالیسصو
ر قابوا قاسبصگاه لوا نه اون م نا ایسبک که نقش قاوصو ندتو مشا کک
1. Signifier
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رتلبک ااوتوااد وک اماپ لولو ا او ار کند»ن ام تق ی تی اونرواه نیموآود که
م صاد اسبک اماپ لولو او ار تده توسط نقش قاوصو ت ندتو مشا کک رتلک
ام کا امدی کاصیی اسبک نه اماپ لوا رسصو ی نیقو را اسکن
 .0-2بررسی مباحث اسالمی در باب چیستی پول

مسبب ه چیسببصو ت ان ار لوا نه تنواو وک نقب مبناوو ر نین مقاااو حومه اماپ
لولو سببامرا نا مبااو اسبب مو ایت ام منمی تواتد مینوطه مو ر توجه ت نقب تیا
ریفصه اسبکن اوده اصب و اووسبندراو کصاد «لوا ر اتصابار اس مو» (لژتوشگاه
حومه ت رااشبگاهم  )1932ر تبیین چیسبصو ت ماویک لوام منقاببی ساقصن آو ر
مفهوپ «ا مم مبارلهای» (ر ماان ا مم مایفو) نوره اسک:
«لوا چیتی اسبک که ا مم مایفو آو ر ا مم مبارلهای آو اسک» (:1932
صفقه )11ن
اون کصاد که ام حامیاو امیوه ا مم اسبباو لوا( )3اسببکم مالیک لوا اتصبا ی
کنواو ا ام اوه مث و رااسصه ت احیاپ ماا مث و ا نی آو نا موکندن نه تایدهی آااو
رتلک وم حپ را ر لوا منصشبی کند ندتو اون که عامن کاوش تد خ قیود ناتد؛
امّا ام آوجا که اونکا نا م اوه مابالح اماپ سبامرا ایسببکم حپ ااصشا نو توه
لوا نه رتلک راره

ااوتور.

ووسبببفو ت وایبا او ( )1933ر کصباد «مباویک لوا ت اوبیروا فاه ت
اتصاببار آو» توعببیح مورود که لوا  -اتم ام لوا کا و ت غیی کا و  -نیا
اونیه توض کا وا ر مبار خ تیا رییر ت تاوپ میرپ آو ا نپگویاد ایام نه توافپ
تاوم توسببط تیف ت تا را رن ام امی آووا رفصا

که نصوااد تا حد تان تبول

تات یک لوا ا آتبیا سامر تبا خ اسک ام اونیه« :لوا تئ فیتوی را ا ا مم
مبارلها تاپ وا تببئ غیی فیتویو که فوافسببه را ای ا مم مبارلها تاپ اسببکم
موناتببد»ن ر تبیین منشببی ا مم ت اتصبا وک لوام ام اون منمیم حصااً ناود موافاک
تیف تاپ ت تا م وااونگ نا ج

ت اتصبا رتلک ناتببد ت اری رتلکم مالیک لوا

ا اتصبا کندم نه تنهاوو کفاوک اا کند مگی اونیه تیف تاپ ت تا اتصبا رتلک ا
نپگویاد لگا اص مالیک لوا کاغگ

]وا تقیویی[وک اتصبا تیف اسکن
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توسببب و ( )1912ویچ وبک ام امیوباخ اابدوشبببانداو اسببب مو ر حومه
ماویکتببناسببو لوا ا تان اسببصنار ادااسببصه ت ایام نه امیوهلیرامی جدود ر اون
انطه ا مطیح موکندن نه متم تی سبببه امیوه نه تنواو مهمتیون امیواخ موجور
ر ممینه ماویکتناسو لوا ر اتصاار اس مو مطیح وسصند:
1ن امیوه تد خ قیود که موروود ا مم ت تد خ قیود نا ج
وسصو ت اسا

تااووم واه

لوا اسکن

4ن امیوه ا مم اساو که مث یک لوا ا ر ا مم اساو ت ا تاپ میصود تی
اسینا

مونیندن

9ن امیوبه مالیّک اتصبا ی که اسبببینا

ا لوا فیتویو را ای ا مم مبارلهای

تاپ ت لوا تقیویی ا تبی و غیی فیتویو مورااد که قور فوافسه ا مم مبارلهای
تاپ اسکن
توسب و ( )1912امیوه ا مم اساو ا ننا نه ر و و تان لگویم ااوراادن نه
نیاو اتم ا مم اسببباو لوا وااورواه که ر مصوو اتصاببباری ت لولو نیاو تبببدهم
اشبباوروندهی ت دار تاحدوای لولو میصود نی تی اسببینا

(مث ً  1000واا)

اسبک ت ام تنواو «ا مم اساو» چیتی نیش ام اون مفهوپ ااوتواو اسصقیاج کیرن
ام طیفو واام ر م لواد ت امثاا اونوا تناتون مشببیی وسببصندن ناود رود مشببا لالیه
اونوا چیسبببکن نه متم تیم ر اماپ لوا ف تی تااپ تیا وی وک ام اون اسبببامو
تتبن اسک که نه تمو قاصو ام ف ت ط اتا ه را اد ت نه واین تمو قاا وم
سبیه عید موتد لد ماوّپ مث یّکم حفظ تمو قاا ت تیا اون سیّه ر قا ج
نور؛ تریاه ام مث یک قا ج موتبببداد؛ امّا ر اماپ لوا اتصبا ی کنواوم اون تناتون
کااکاو تناتون مشبیی وسصند ت قور چیتی جت وک ااپ ایسصند؛ لگا نه متم ات تبیین
مث یک لوا نی اسا

اون امیوه ماین ابوره ت ااتو که اون امیوه نه آو تائ اسکم

ااتو مبهم اسکن
توسبب و ( )1912م صاد اسببک ماوپ مث یک ر لوا جدودم حفظ نیانیی مادا
ف ت اتصبا تبببده تاحد لوا ام طیف رتلکوا اسبببک که ر ت ا وف لولو توااین
کشبو وا آمده ت رتلکوا نا تا ییر ت اتقاا سبیاسبکوای لولو مناسبن نیاسا
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اص لاوبندی موتوااند نه اون مهم رسک وانندن
توسببب و ( )1993اتبداپ نه ا ائه تق ی و جدود ام ماویک لوا کنواو نا تنواو
«امیوه ماا اتصبا ی» ندون تبیح مواااود« :لوا مالو اسک مث واه امواا روگی نا
اون تفباتخ کبه ااخ مباا ر لواوای کنواو ماویک اتصبا ی را ر اه فیتویون اون
مباا مق وق جبدوبدی اسبببک نبدتو ماویک فیتویو که نا اتصبا ت ج

تااوو ت

لگویم میرپ موجوروک وافصه ت ا مم آو لد ام ااصشببا قا جو نه ظیفیک تولید
م وم اتصاار میرپم ثباخ سیاسو ت تفای حاکایک نه ت هدم ر حفظ اسبو ا مم
اتلیه لوا نی اسبا

م یا تانسصه اسک»ن ام امی تی نی اسا

تق ی «ماا اتصبا ی»

ام ماویک لوام حفظ ا مم لوا نه تنواو مهمتیون ودف سبیاسکوای لولو اثباخ
موتورن
ا اصو ت وایا او ( )1999نی اون نات اد که نا ر امی ریفصن سه تظیفه اص و
لوام تنواو مث یک ر ناد لوا تیمینکننده تظیفه رتپ (م یا سن ش ا مم) نورو
آو ت تنواو تیایکم تیمینکننده تظیفه سبوپ (اقییه ا مم) نورو آو اسکن نه نیاو
اوشبباوم طیفدا او امیوه ا مم اسبباو ر تین تاسببک نه تظیفه رتپ لوام ام ر
ت بک ت طی تبببدو تظیفه سبببوپ آو ناممااداد ت طیفدا او امیوه تد خ قیود نا
تاسک نه کا توژه سوپ لوام ام اوایک کا توژه رتپ غاف تداد؛ طیفدا او توا نه
تفاببی (امیوه میااه) ایت ت ییغم اونیه رووو اوایک وی رت تظیفه ا ر

کیرهااد

لین تجه جاب آو ا نه قونو نیاو اناورهاادن
ام امی ا اصو ت وایا او ( )1999اتصضببای مث یک آو اسبببک که میتاو ا مم
لوا ت هدتببده ر مماو اتا «نا وااو ت دار تاحد لوا» ر مماو رتپ ارا ریرر ت اه
نا ت داری نیشصی وا کاصین نه رفصه اوشاو مث یک لوا نه اون م ناسک که تد خ قیود
م ین نبا ت بدار تاحد لوا ویسببباو ر مماووا ت میاووای مقص ف (افیار طولو ت
تیعبو) لیراقک ریررن ام منمی اون لژتوشم اتیاا تا ر نی طیفدا او وی کداپ ام
سبببه امیوه مگکو م اون اسبببک که ت م کیرهااد مبااو امیی ا نا تات یک موجور
تطبیپ روند؛ حاا آوکه ناود جای اون احصااا ا ناتو رگاتک که ماین اسک امم
لولو موجورم ماداتو ام تاتب فاسد نوره ت لگا ااوتواو آو ا نی اسا

ویچ مبنای
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امیی صقیح تبیین کیرن
ا اصو ت وایا او ( )1999تبیینو جدود ام مسبب ه لوا ا ائه راره ت نه ر لک ت
عببانطهای مهم (حفظ مالییکوا) ر ناد ماویک لوا سببامرا نا مبااو اسببب مو
رسبک موواند که نی اسبا

آو «وی رواه لولو نه اتصضای کا توژهوای تناقصه تده

نیای لوام مث و اسبببک؛ امبا مث یصو که غیض اقییه ا مم نورو ت تیاصو نورو ا
ر نیراتببصه ناتببد» ت اماپ لولوت ااتواو ام تیمین اون تببیطم ااوتوااد ام منمی اس ب پ
تان لگویم ناتد؛ نه تبا خ روگی «اص لتتپ ثباخ ا مم لوا» ر اون رودراهم ام
اصبوا موعبوته فاه ت حاوق اس موم و نو اص مالییک ت تاتده تس یط ت تیکید
نی تق فاالگویی آوم اسصنصاج موتورن
 .2رهیافتی جدید در تبیین چیستی پول
 .2-0بیان ضرورت (از گذرگاه نقد نظریات موجود)

نه امی مو سبد وی وک ام امیواخ ف تریاووم چا تالیسبصو ت ساوی امیواخ اتروک
نبه وی طیفم آوروابه کبه ناود حپ مط ن ا ر ت یوف ت تبیین چیسبببصو لوا ارا
اییره ااد؛ نهرواهای که توییر ت موعببب امیواخ مگکو ر ت یوف لوا ت ت یین
ماببباروپ آو حصو ام منمی ت یوف کا کیرریاوااه ت اجااتو لوا ایت موتوااد مو ر
نقب ت قدتبببه تیا رییرن اون امیواخ ت م ااورهااد ت یوفو ام لوا ا ائه روند
که نیشببصیون تبباوا ت توجیهکنندرو ا تا تاببی قور اسبببک نه تتاوب لولو تیمین
اااودن وک لیشفیض ت تضبباتخ مشببصی ر حامیاو اون امیواخ تجور را ر که
سبیی تغیییاخ ت تطو اخ ر لوا ت اماپ لولو او ر جهاو صیف ًا مصیثی ت ااتو ام
ت ینیاخ تا ا و ت مقض ااسباو ت ااباتبک رااش امیی ت تا و نشی نوره اسکن
نی اسببا

اون لیشفیضم ویرواه ماببداتو ام لوا که ر طوا تا وخ اتصابباری

مطیح تبده لتتماً مصیو نی اتدامو اوآت ااه ت مثبک ر مسیی تیام اماماخ لولو ت
مالو ر اتصاببار ت جوامب نشببیی نوره اسببک حاا آوکه اون ااگا ه توواً مصتلتا ت
قدتبهلگوی اسبکن چه اونیه صاحنامیاو ت مقاااو مص دری منشی او ار نیقو ام
ماببباروپ لوا ت اماماخ لولو ر طوا تا وخ (قاصبببه اماپ لولو مبصنو نی اقییه
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جتئو) ا تتوه نیقو اواتص ت ااقیافاخ ر حیایااو اتصاباری جوامب رااسصه ت
تائ نه لتتپ اص ح ت نامت یوف لوا ت اماپ لولو ر اتصاار نورهااد()4ن
نبه نیاو روروا خ ( )1991افتاوش تد خ رتلکوای مق و ت حپالضبببید
اعببافو که ام طیوپ ااصشببا لوا رسببصو ی 1نه رسببک موآود [ت اه تغیییاخ مبصنو نی
کوتببش ت او جهک ا تااک کا امدی ر اماپ لولو]م ت

حیکک ام لوا ف تی نه

لوا کاغگی نوره اسکن
آسین اکیتدهم ر میاو مطال اخ اس مو حومه لوا ایت تاحدی تاوب اسکن وی
چنبد نبه متم اگا اده موتواو مطال اتو امیی ا اصو ت وایا او ( )1999ت توسببب و
( 1912ت  )1993ا ر ممیه مطبال باخ ت نبه ج و رااسبببک که نه اونه قور ت م
ااورهااد فا غ ام ک یشهوای موجور نه تبیین حایاو ام چیسصو لوا رسک وانندن
ت ا وف ا ائهتده ام ماویک لوا تادتاً مبصنو نی مااروپ موجور آو ت فا غ ام
چا چود کا کیروای سهرااه مشهو لوا طیح تده اسکن ام اون ت طیح ویرواه
اویار اسببک نه مااروپ مگکو م من ی نه موی سؤاا فصن ت ا وف ا ائه تده قواود
تببدن اون ر حالو اسببک که مابباروپ او لوام امیاو تیمین توهماو سببه کا کیر
مشبهو ا ادا ادن توعبیح آو که ویو ام کا کیروای لوا ت چه نسببا مهمتیون آوم
«م یا ت سببن ه ا مم نورو» اسببک؛ ندون م نا که ا مم وی چیتی (اتم ام کا م
قدمک ت ننن) نا آو سن یده موتورن اون «م یا ت سن ه ا مم نورو» نیای مااوسه
نین رت چیت ر رت ااطه ممااو ایت مطیح اسکن
تغییی تیاک وک کا ر طوا مماوم منطااً تنها ناود نه تاسببطه تغییی ر ا مم
آو (نه وی ت صو که موتوااد ر تیعه ت تااعای کا ر طوا مماو اثی رگا ر) خ
رودن اون ر حالو اسک که ر اماپ لولو او م تغییی تیاک وک کا ر طوا مماو
لتتمباً نه م نای تغییی ا مم آو اقواود نورن چیا که لواوای او تاوماً ر حاا
اوسببباو ت افک ا مم نوره ت حدات نقشبببو ام افتاوش تیاک وک کا ر طوا
مماوم تان ااصسبباد نه کاوش ا مم لوا مینوطه اسببکن ام اون ت لوا او م انتا
مناسببن ت کفاوککنندهای نیای سببن ش ا مم ر طوا مماو ایسببک ت اون رتا هم
1. Fiat money
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قور اافو ت ااتض ت یوف کا کیرریاوااه لوا (نه تنواو وک سببن ه ا مم) اسببکن
نه نیاو سبببارهتی «ثباخ ا مم» ممه منطاو ت تا او وک لوا نی اسبببا

مفهوپ

کا کیری آو اسببک ت ابور آوم اااوااگی تناتضببو آتببیا نین ماببداق ت مفهوپ آو
قواود نورن مگی موتبور وک چیت (مفهوپ وا تئ) نه تنواو سن ه ت م یا مقاسبه
توژرو ت صفصو ت یوف تور ت ر تین حاام قور ام وااو جهکم لاودا ی ت ثباخ
اداتبصه ناتد چگواه موتواو ام تاحد سن ش مسافک (مصی) نهیه نیر ر تیاوطو
که ر مماووای مقص ف تاود اادامهوای مصفاتخ ت مصغییی نیای آو ناتیم ر اون
صو خ آوا تعب چنین سن ه االاودا ی قور ااض غیض اقواود نور
ر حباا حباعبببی نیای ت یین ا مم (تد خ قیود) وک لوا نه تنواو تاحد
سبببن ش ا مم کبا وبا ت قدماخ ر طوا مماوم نه قور وااو کا وا ت قدماخ
جوه موتبببور؛ ندون م نا که نه منمو اط ه ام میتاو کاوش ا مم وک لوا ر
طوا وک رت ه ممااو (مقاسببه ت اسبصقیاج ایخ تو پ)م سبدی ام کا وای مایفو
افیارم مبنای مقاسبببه تغیییاخ تبباقص تیاک تیا مورییر؛ اما اون قور وک رت
ناط ر کا کیر لواوای او مقسبود موتبور؛ چیا که سن ه ت مصیی که نیای
ا مم رگا ی کا وا ت قدماخ ر اتصاار ت یوف تده اسکم قور ر وی رت ه ناود
ام طیوپ کا وا ت قدماخ موجور (سبد ات پ مایفو) ت یین ا مم تورن
البصه ماین اسک تدهای ر مواجهه نا اون اویار اون رواه نیاو کنند:
«مارامو که لواوای او نا تجور اون تناتض ظاویی ایت کا کیر ت اسببص ااا
قور ر اتصابار ا وافصه ت توااسبصهااد تظاوف قور ا اوفا اااوندم اسباس ًا طیح اون
اویار چبه فاودهای ا نه وایاه را ر آوا کا نیر او اون لواوا ر اتصابببارم قور
رلی و نی ر مدتای فوق مبنو نی تجور تناتض ر آو ایسک »
لاسخ اونیه:
ات ً کبا نیر موتک وک چیت نه م نای کا کیر نهینه آو ایسبببک؛ کاا اونیه ام
جهباخ مقص ف ام جا به تبدپ ثباخ ا ممم لوا ت اماماخ لولو او ر م یض
ااصااراخ ت اتبببیا خ مص دری تیا ریفصهااد ت نی اسبببا

اصاو مطال اخ مقص ف

صبو خ ریفصه ر جهاو تا کنوو اثیاخ ت تب اخ مقص فو چه ام منمی تباقاهوای

بررسی انتقادی مباحث نظری مرتبط با چیستی پول و ارائه تعریف بدیل 215

کا اوو اتصاباری ت چه تباقاهوای مینوط نه تدالک ااسااو-اجصااتو نیای لوا
رسصو ی ت اماپ لولو اقییه جتئو نه اثباخ سیده اسکن
ثاایاً منمو ام اتبیاا تا ر تبده نه لواوای او م اون ایسک که نه ویچ تجه
کا کیروای نیتبایره تبده نیای لوا ا اوفا ااوکنند ن یه نه صو خ تااپ ت کااا
اوفا ااوکنند ت انتا ااتابو نیای اون کا کیروا وسصندن مس ه اون اسک که ت یوف
کبا کیری موجور نیای لوا ر ارنیباخ ت مصوو اتصاببباریم ر حاا حاعبببی ویچ
ماببداق نییتاو ت تینو ادا ر ت تطبیپ آو نا مابباروپ او لوام ارتاوو ااموجه ت
غیی تان رفاه اسبکن اری مبنای ت یوف لوام تقاپ کا کیروای سبهرااه مشهو ر
مصوو اتصاباری اسبک ر اون صو خ تیا رارو لواوای امیتمی ر ممیه مااروپ
ت یوف مگکو م قطاوو ند نت گ مقسود موتورن
وی چند لواوای او ر وک ااطه ام مماوم موتوااند کا کیر سبببن ه ا مم
نورو ا ر وک م ام ه ام قور نیتم روند اما ااوتواو اون صفک ت کا کیر ا نیای
آاها ر طوا مماو تابدوپ ااورن اون کاسبصوم مارامو لی اگتی موتور که کا کیر
«تسبببی ه اقییه ا مم نورو» ایت ر کنا کا کیر «سبببن ه ا مم نورو» نیای لوا
مطیح موتببورن ر اون صببو خ سببؤاا اون اسببک که آوا لواوای او م ام وااو
«ا متو» که ونگاپ سن ش ام آو اااوندرو موکنندم ونگاپ اقییه کیرو ایت واوا ه
اااوندرو موکنند وا اونیه اون اااوندرو «ا مم» ر وی وک ام کا کیروای رترااه
مگکو نا کم ت کیف مصفاتتو خ مورود
لی تاعح اسک ر حاق تاتبم لواوای او ااوتوااند آو ا متو ا که ونگاپ
مببارله ام آو اااوندرو موکنندم ونگاپ اقییه کیرو ر طوا مماو ایت رتیااً نا وااو
کیفیکم اااوندرو اااوندن ا متبببو که  100تاحد ام وک لوا ر ااطه ممااو اتا ام
آو ر لبک موکنبد نبا ا متبببو که وااو  100تاحد ر ااطه ممااو رتپ اااوندرو
موکندم ویسبباو ایسببکن اون نداو م ناسببک که اقییه ا متببو که  100تاحد ام
لواوبای او ر ااطبه ممااو  Aنه آو ر لک را ر تا ااطه ممااو ( Bنا فیض ابور
مقدتروک نیای  )Bنه صبببو خ کام امیاولگوی ابوره ت کا کیر «سبببن ه ا مم
نورو» نیای لواوای او ر طوا مماو نیتیا ت صارق ایسک ت حداکثی ر تیض
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مماو (ر مااپ مااوسه ا مم رت چیت ر وک ااطه ممااو) م نارا قواود نورن
ر ا تباط نا ایصه فوق ماین اسک نیاو تور که موتواو ت یوف لوا نی اسا
رت کا کیر «سبببن ه ا مم» ت «تسبببی ه اقییه ا مم» ا نه رواهای تید مر که نا
کا کیر لواوای او سبامرا ی وافصه ت تناتض مگکو میتفب ریرر ر لاسخ ناود
رفک ر اون صبو خ نه جای تطبیپروو ت اصب ح ماداق فاسد مبصنو نی ت یوف
صالحم ر تاتده ت مبنای تا وو تعبتدهم رسک نیره ت نه تقیوف ر آو مبار خ
ت مودهاوم که کا ی ند تبببگفک اسبببکن عبببان اونیه نا فیض تغییی ر ت یوف
کببا کیری لوا مبصنو نی توژرو تببدپ ثببباخ ا مم ر لواوببای امیتمیم تی یف
لواوای حایاو که تیمینکننده تیاوط ت توژرووای سهرااه لوا نورهااد ت اکنوو نا
ت یوف فیعببو جدود سببامرا ی ادا اد چه موتببور د ر اون صببو خ لواوای
حایاو سانپ ا چه ناود اامید د آوا قا ج کیرو آووا ام مااروپ لوام امیی منطاو
ت امیاولگوی اسک د
ام آاچه تا کنوو نیاو تبد مشقص ریرود رسکوانو نه ت یوف اصولو ام لوا
تنها ام ر وچه تیمین کا کیروا ت تقاپ تظاوف ت صبببفاخ مطیح نیای لوا ماین
اسببک ت «عببیت خ ثباخ ا مم لوا» تد مصیان ر ممیه آو تیا مورییر؛ اما ااد
مابباروپ او لوا  -ت نه تبب آوم ااد ت ا وف او ام لوا  -تنها ام رگ راه سببه
کبا کیر مطیح نیای لوام تبو ااوکنبدن ن یبه مپ اسبببک تظاوف ت کا کیروای
مطیح نیای لوا ا ایت ر نوتبه ااد ت تیام تیا رارن چیا که وی چند ماوله ثباخ
ا مم لوا  -نهتنواو مشقاهای حیاتو  -ر چا چود تظاوف سهرااه لوا تان
اسبصنباط ت تیمین اسبک؛ ت ته نی آوم مشقاه حیاتو روگیی ایت نیای لوا تجور
را ر که ر تالن کا کیروای سه رااه مشهو تیا اگیفصه ت مغفوا تاتب تده اسکن
آو مشبقابه تبا خ اسبک ام تضاین «تدپ تتوه اثیاخ تومو و سوک ت ااتار اه»
که نه تاسطه تیتیباخ ق پ لوا تعبتدهم ماین اسک ر اتصاار تی رودن
توعبیح آو که ر اماپ لولو رسصو ی 1حصو نا فیض تیمین تیط ثباخ ا مم
لوا:
1. Fiat Money
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ات ً تتوه اثی آنشبا ی 1مقصا اسک؛ ندون مفهوپ که لوا تامه ق پتده نا

فیض اونیه تنها ر اقصیا کا آفیون ت تولیدکننده تیا رییر ایت ر رت ه اقسبببکم
تااعباوو ا ر اتصابار او ار مو کند که تیعبه مصاان ش ر جاان تولید ت تیعه
اتصابار ونوم فیاوم اشده اسکن ویچند ر رت ه ن د توتب مو تر که اون مانهامای
تولیدیت لوا جدودم تا ر اتصابار ریررن اون مس ه موتوااد ر رت ه اقسکم اثیاخ
جتئو نی تیاکوا نگگا ر( )5که ر اون صبببو خ اثیاخ تومو و نه افب مالک لوا
جدود ت نه عی مالیاو لوا موجور خ قواود رارن


ثاایاً حصو نا فیض ااچیت نورو ت ااروده ریفصن اثی آنشا یم سؤاا تان طیح

اون اسک که مالییک ا مم افتتره (تولید) جدود ر اتصاار نی چه مبناوو ت نه چه
کسبببو ت ریتوو ت پ مووبانبد آوبا فیری که ندتو ویچ محاک ت مؤتاهایم ام
تسبببهی خ ق پ لوا جدود نهیهمند تبببدهم مالک ا مم افتتره آو قواود نور وا
رتلک (نه تنواو ااتببی لوا) وا میرپ (نه تنواو کسببااو که ر مسببیی رسببکوانو نه
ا مم افتتره ت تولید جدودم نه صو خ غییمسصایم ت نا ااصشا لوا اتصبا ی جدودم
ام تد خ قیود آاها اسبصفاره تده اسک) ت یین ت تقایص رتیپ سهم وی کداپ ام
اون ریتهوبا ام ا مم افتتره جبدود مبصنو نی اسبببصقااق آاهام ماین اقواود نورن
عبان اونیه ام منمی منطاو ت فاهو ایت ت یین وی اسبصو نیای وی وک ام ریتهوای
مگکو م تجهو اقواود راتببکن لگا ر اون حالک ااوتواو منیی اثیاخ (تلو ااد )
تومو و ت ر آمدی غیی تار اه ق پ لوا جدود ر اماپ لوا رسصو ی نورن
 ثالثاً ام آا ائو که ر حالک اسصایا لوا غیی رسصو یم ق پ لوا نه صو خ
غیی رسبببصو یم غیی مصایکت ت ر توما خ مورود جگد وی مادا ی ام منانب مالو
توسببط ف ا و ت ننگاهوای اتصابباری تنها ام طیوپ اتناه سببیماوهرگا او ت صبباحباو
لوا اسببک نه سورره نورو ت جگانیک ف الیک اتصااری مینوطهم ماین قواود نور
که اون مس ه ت ته نی ج ورییی ام تب اخ ااتار اه ااتو ام ق پ لوا ص حرودی
ت غیی مسببب و اهم قور ناتب افتاوش رتک ت کا اوو 2ر ف الیکوای اتصاببباریم
1. Cascade effect
2. Efficiency

215

راهبرد اقتصادی ♦ سال  ♦ 01شماره  ♦ 3پیاپی  ♦ 33پاییز 0٠11

کاوش وسک ت حگف نقیاو مالو قواود تدن
ایصه مهم آو که م اوته مشبقاهوای اساسو لوا ا موتواو او وک اص
ت مشببقاببه تاومو نا تنواو لتتپ صببیااک ام «حپ ااصقاد ت اقصیا افیار»( )6تیا
رار؛ نبدون م نبا که حاکایک حپ ادا ر چیتی ا نه تنواو لوام ت یوف ت نی تاوپ
تقای کند که ر تبببیاوط تاری ت ابور اجبا م نه تنواو لوا او مو ر ااصقاد ت
تیجیح آااو تیا ااورییرن نه تبا تو تباقص اصب و آو اسک که ف ا و اتصااری
(تاوپ) ر ماباپ مااوسبببه ت ااصقاد آراوااه  -نا فیض تبببفافیک تاامو جواان
اسصایا مااروپ مقص ف لوا ر اتصاار ت اط ه ت آراوو کام تاوپ اسبک نه آو
 حاعببی نه لگویم ماببداتو مشببقص ام لوا ناتببندن طب اً ام تببیتط مپ نیایتیجیح تاوپ اسبببببک نبه وک لوام اطایناو ام ثباخ ا مم آو ر ن ندمدخم تدپ
تتوه اثیاخ تومو و سوک ت کا امدی اتصااری اسکن ر انطه نا اون اص  -که ر
نیقو مطبال اخ امیی واوک ()1993م میتم ()1990م ثبا ر ( )4001ت والسبببان
( )4001ایت مو ر اتا ه تیا ریفصه  -چند ایصه ظیوف ام منمی اگا اده تجور را ر
که عیت ی اسک نه آو توجه تور:


نسبببیا ی ام تائ ین نه «حپ ااصقاد ت اقصیا افیار» واچوو حامیاو میصن

اتیوشم ام اون رتا هم لتتپ حیکک نه سباک لوا قاوصو (لولو که صیف ًا توسط
ف ا و نقش قاببوصببو او ار تببده ت نا اتباا حدات نقشببو ام میرپ نه ریرم
ر موآوبد) ت ج ورییی ام وی روابه مبداق به ت اثیربگا ی رتلک ر اون حیطه ا
اسصنباط موکنند؛ ر حالو که صیااک ام حپ ااصقاد ت آماری افیارم لتتماً نه م نای
آمار رگاتبصن نو تیدتتبیط ت مط ااً وا کیرو حومه لولو توسط حاکایک ایسکن
چه اونیه ر اون صبو خ تتوه نیقو آسبینوا ت اانسببامااووا ر تیصه اماماخ
لولوم مببالو ت اتصاببباری مو ر ااصمببا قواوببد نورن ام اون ت نیای لیشرییی ام
ااکا امدیوای مینوطهم موتواو ام ظیفیکوا ت امیاااخ رتلک (نه تنواو اااونده ت
حافظ منافب تاوپ) نه منمو ساماادوو حومه لولو نه رواهای نهیه نیر که اهتنها نا
اص مگکو ر ت ا ض اباتد ن یه نه تقاپ حداکثیی آو ایت نین امدن


نه نیاو ساره آاچه عامن اص و ت تیمینکننده «حپ اقصیا ت آماری افیار» ر
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مواجهبه نبا لواوای مقص ف اسبببکم اطایناو ام تیجیح واگااو وا تیون نه اتفاق
افیار اسبببک نه لوا تعببب تببده ام ااحیه رتلک (ر صببو خ ر رسببصی

نورو

لواوای مقص ف ت امیاو ااصقاد نیای آااو) اسک ر فضاوو که آراوو ت اط تاخ
کام ت مصاا و اسببببک نه جواان ت تب اخ وی اوه لوا ت اماپ مبصنو نی آو تجور
را رن نه تبا تو تی روگی مسب ه صبیااک ام حپ ااصقاد ت آماری افیار ا ناود ر
نیقو را ی حایاو ت حداکثیی لوا تعبببب تبببده ام «لاوگاه اجصااتو ت لگویم
تاومو» رااسکن


ام اون اگاهم ت یوف وک لوا ت تی رییی اماپ لولو ااوتوااد صیفاً مصیو

نی «لاوگاه تااواو» ت «تیا رار وکجاابه ام سبوی حاکایک» صو خ رییر؛ ن یه ناود
رت لاوگاه اجصااتو ت تااواو ا توهماو نیای آو مدامی تیا رار()7ن


البصبه اون نیقو را ی ام «لباوگاه اجصااتو» اسبببک که ااش مقو ی ا نه

تنواو تببباقص ت اصببب و مهم ر ت یوف لوا ت امباپ لولو اوفا موکند ت تجور
«لاوگاه تااواو» نیای آو (نه تنواو مدق حضو ت کنشریی رتلک ر اماپ لولو)
امیی جاابو مقسببود موتبببورن اون ر حالو اسبببک که ر روهوای اقییت تا وخ
امیوباخ اتصاببباریم اهتنها «لاوگاه اجصااتو» ر اکثی امیواخ لولو نه فیاموتبببو
سببپیره تببده ن یه نه نیاو رتیپتی مو ر اایا ایت تیا ریفصه اسببکن ر چا چود
ت ا وف مد وم اون تنها تااوو (رتلک ت حاکایک) اسببک که منشببی ت تام ت یوف
لوا ت اماپ لولو مقسببود موتببور ت اون مدتا که لوام اهاری اجصااتو اسببک ام
اسا

افو تده اسکن
اباپ ( )1942ر اتلین جا ه کصاد قور اونرواه نیاو موکند که لوا مق وق

تااوو 1اسبببک ت وک امیوه لولو موناوسبببک نا تا وخ توااین میتبط ناتبببدن کینت
( )1990ایت م صاد اسبک تابی لوا چا تالیسبصو وا لوا مد و ام ونگامو آغام تد
که رتلک مدتو حپ ات پ آاچه موناوسک نه تنواو لوا او نه کا ترم ریرودن
روروا خ ( )1991ر توعببیح تجه تااواو اماماخ لوا قاببوصببو مبصنو نی
مسبببیو

ط ت اایهم نیباو موکند« :اونم تیکینت توژرووای ااتو ف تاخ ریاابها
1. creature of law
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(رتاپم تاسبیملگویی ت تان یک حا ) ت کاوش وتونه تببناسباوو نه تسببی ه عببید
سببیه نور که نقش قاببوصببو ا تار نه او ار وک اماپ لولو کیر؛ اما آاچه ر
تا وخ اتفاق افصاره اون اسبببک که ر اکثیوک تیون نه اتفاق موا رم اون رتلک نوره
اسبک که عبید سیه ا اا اپ موراره اسکن ر موا ری ایت که عید سیه توسط
نقش قابوصو اا اپ تدهم اسصاادا روا توسط رتلک ت یین موتده ت نقش اتمم
سبور عبید سیه ام طیوپ اجا ه ت وا مالیاخ حپالضید توسط رتلک اقگ موتده
اسبکن لگا اون رتلک نوره که ااش اسباسبو ا ر لواوای ف تی اوفا موکیره اسک»
()Goodhart, 1998ن
نه امی مو سببدم روروا خ ام اط تاخ صببقیحم اصی ه ت تق ی و اتببصباه ا
مطیح مواااودن مسبب ه اون ایسببک که کداپ وک ام رت تجه اجصااتو ت تااواو ر
انطبه نبا لوام موتوااد روگیی ا کنا مره ت ندتو حضبببو آو امامو لولو ا نه
سبهولک مسبصای سبامرن ن یه مسب ه اون اسک که کداپ تام ر اسصایا اماپ لولو
مط ود ت موجهم ااش ت کا کیر اصب و ا اوفا موکند آوا صببقک ت سب مک وک
امباپ لولو نیشبببصی ر رتیتی تجه اجصااتو ت لگویم تاومو آو اسبببک وا تجه
تااواو آو رتلک ندتو مشببا کک نقش قاببوصببو وم موتوااد نه ااصشببا لوا
مبار خ ت مرم اما آو اماپ لولو که ام را اتداپ ت تاببایم وکجاابه رتلک نیآود تا
چه حد ام مشقاهوای اماپ لولو مط ود ام جا ه نیقو را ی ام لاوگاه اجصااتو
(توجه نه حپ آماری ت ااصقاد افیار) نیقو را اسبک لاسببخ مشببقص اسکن ر
حالو که ر ااطه ماان م اری حضببو ت کنش رتلک ر تعببب لوا ت اماپ لولو ر
امی ریفصه اشببور ت ته نی اونیه امیاو تببی رییی لوا ت اماپ لولو تجور قواود
راتبک (کاا اونیه ر مااط و ام تا وخ ت جغیافیای لولوم تاود حضو ت تا ییر
لواوای کام ً قابوصو ندتو ویچ رقالک ت کنشو ام ااحیه حاکایکوا نورهاوم)
لوا قاببوصببو تببی ریفصهم ااچا اً ام لاوگاه اجصااتو مناسبببو نیقو را نوره ت
واین مسب ه آو ا موجه ت تان رفاه مواااود (ویچند اعببافه تببدو لاوگاه تااواو
موتواابد نی تا ییر نهینبه آو نیفتاوبد)ن اصی ه اونیه ابور لاوگاه اجصااتو نیای وک
لوا نا نای ابور اتلین ت مهمتیون تببیط تقاپ اماپ لولو حایاو اسببک که تب اخ
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قاا قور ا ر اتصاار ت جام ه نه وایاه قواود راتکن
ر م اوه مپ اسببک نا لقان ایاخ فوق ت مبصنو نی مشببقاببهوا ت تظاوف
حیاتو لوام نه ناماگیی ر تم ت یوف لوا ت ت یین مااروپ آو مبار خ ت مودن
چه اونیه مسببیی طو تببده ت تقو خ صببو خ ریفصه ر حومه لوا لتتماً نهصیون
مسبببیی ت تقو خ ماین نیای آو ابوره ت ااصسببباد تقو خ لولو نه تابببایااتو
نیآمبده ام قیر جا و ت ااصقاد آمارااه ت حداکثی کننده منافب تاوپم ر ت ا ض نا
تات یاخ تا وخ لوا اسکن
 .2-2معرفی روش

نی اسا

آاچه نیاو تدم وی چند ر اتصاار مد و نا ماارواو ارتاوو ام لوا مواجه

وسبصیم که صیفاً ام اهار تااوو نیآمدهاادم اما اری ام منمی اهار اجصااتو ت م حماخ
مینوط نه آو نه لوا ننگیومم نا تق ی جدودی ام لوا ت مااروپ آو مواجه قواویم
تد؛ چیا که صو خ مس ه ما ر نی سو چیسصو لوا نا تغیییی ننیارون مواجه تده
ت نه جای آو که ر لو ا ائه ت یوفو ام لوا ناتببیم که تاامو مابباروپ ظاویی آو
ر طوا تا وخ اتصاباری ا توعیح رود نا اون سؤاا اساسو مواجه قواویم نور که
کداپ وک ام مابببارواو که تاکنوو نه تنواو لوا ر اتصابببار لیشبببامد وم مد و ت
لسبامد و طیح تبده ت موتور ا موتواو تادوپ ااوره ت نه تنواو لوا [حایاو]
لگویفک
نی اون اسببا

نه امی مو سببد تتببو که تیون نه اتفاق امیوهلیراماو لولو

(نهتوژه مصیقیون) نیای رسببصیانو نه ت یوفو ام لوا ر لیش ریفصهاادم مق تیم ت
اتبیاا اسک؛ چیا که اوشاو نه راباا آو وسصند نا اگاوو نه م اوه ماارواو که تا
کنوو نیای لوا م یفو ت طیح تببده ت ااپ لوا نی آو اهاره تببدهم ت یوفو جامب ت
تببام نیای لوا ا ائه روند که حصوا میاو توعببیحرونده تاامو ااواه ت مابباروپ
مطیح تبده نیای آو ناتبد()8ن تم صبقیح ت یوف لوا نه امیم آو اسک که انصدا
تظاوف ت توژرووای عببیت ی اون اهار مهم اتصابباری  -که ام منمی ناوسببصهوای
مینوط نه اهار لاودا اجصااتو عببیت ی مواااود  -تبباا ه ت تیسببیم ریرر؛ آاگاه
مبصنو نی آو نه ت یوفو مؤثی ت کا کیرریا ام لوا رسک وافصه ت اهاوصاً ماارواو که تا
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کنوو نه تنواو لوا طیح ت حصو مو ر اسببصفاره تاتب تببدهم ر نوته ااد ت ا موانوت
ت یوف جدود ت ناوسصه لوا تیا ریفصه ت مو ر تضاتخ ت او تاتب توادن
مارامو موتواایم نه ت یوف صبقیقو ام ماویک لوا رسک وانیم که نا ر

ت

تبناقصو رتیپ اسبببک نه تظاوف ت صببفاخ حایاو لوا ت ام ر وچه آو نه نی سببو
ماویک لوا نپیرامومن نه تبا خ رتیپتی ر مواجهه نا مسبب ه «چیسببصو لوا» آاچه
انصدائاً موعبوتیک موواند «ماویک لوا» ایسبک؛ ن یه «مشبقابهوای لوا» اسکن
ماراموکه تظاوف ت مشبقابهوای حیاتو لوا نه قونو تبیین ت تثبیک اشده ناتدم
لیراقصن نبه مسببب ه ماویک لوام لیراقصن نه امیی مبهم ت قالو ام موعبببوتیک
قواود نورن چیا که مسب ه «چیسصوت ماویک لوا» ر ااصهای ما ییه مسائ میتبط نا
لوا تیا مورییر اه ر انصدای آو؛ ننانیاون تم صببقیح نی سببو چیسببصو لوا ت
رسبببکوبانو نه ت یوف آو ا اون رواه ناود رااسبببک که نه جای آو که مبصنو نی
مااروپ موجور لوا نه ت یوفو ام ماویک لوا فا غ ام تظاوف ت مشقاهوای لوا
رسک وانیمم مبصنو نی کا کیروا ت تظاوف لوام نه ماارواو صقیح ام لوا ت مبصنو
نی آو ت یوف ماویک لوا رسک وانیمن
تظاوف ت مشبقاه وای حیاتو لوا که مصضان تیمین لاوگاه اجصااتو حایاو
نیای آو اسک ا موتواو ر رت تنواو ک و ق صه ااور:
1ن ثبباخ ا مم لوا ر طوا ممباو؛ کبه چه نسبببا مهمتیون تام ریاوش ت
تیجیح تاوپ اسبببک نه وک لوا اسببکن کاوش ا مم لوا ر طوا مماو  -تلو نه
صببو خ تد و و ت اامقسببو

 -ت ته نی اون که امیاو نهیهنیرا ی ااتار اه ا

نیای ااتیاو آو ام مق کاوش ا مم فیاوم موکندم قورم موجن نیتم ااکا امدی
ر اماپ مالو ت اتصاار ام طیوپ ظهو لدودهای نه ااپ تو پ موتور()9ن اون مس ه ام
منمی حاوق ت اق ق ااسببااو ت تبباقاببهوای تدالک ت نیانیی اجصااتو ایت مق
اویار اساسو نوره ت االاودا ی اماپ لولو ت افتاوش اااطاینااو اتصااری ر ن ندمدخ
ا ر لو قواود راتک()10ن
4ن لیشببگییی ام اثیاخ تومو و ااتار اه که مصیثی ام تیتیباخ ق پ ت مقو لوا
قواود نورن مبصنو نی اون مشبقابهم وی ماداتو ام لوا که ق پ آو تنها ر اقصیا
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افیار م دتر تیا راتصه ت نه صو خ رسصو ی ت یوف تورم نه تاسطه آثا ر آمدی
ت تومو و اجصناداالگوی ت سوک آو مو ر تیوید ت لگویم اقواود نورن
 .2-3ارائه تعریف بدیل

ر اهاوک مبصنو نی آسبینتناسو ت تمتناسو فوق ت نا اتقاا توییر ناوسصگو

1

 ر توض توییر اثببباتو - 2اسببببببک نببه مسببب ببه «:چیسبببصو لوا»م ت یوفکا کیرریاوااه موی نه تنواو ت یوف ندو لوا ام منمی مطال ه حاعی ا ائه موریرر:
«وی آاچه (تاحد مقاسباتوم فیتویو وا رو یصاا) نصوااد کا کیر سن ش ا مم
ا ر کنا اقییه ا مم ت تاسببطهریی مبارله کا وا ت قدماخم نه صببو خ تااپ ت
کااا اوفا اااود [و نو رگ مماو تیثییی نی میتاو ا متبببو که ام آو اااوندرو وا نی
آو ر لک موکند اداتببصه ناتببد] نه رواهای که اقوه ق پ ت مقو آو ر اتصاببار نا
ویچرواه آثا تومو و وایاه اباتدم لوا ]حایاو[قواود نور»ن
ر انطه نا ت یوف فوق ام لوا ت میار اصبب و آوم مپ اسببک توعببیقاتو نه
تیح موی اکی ریرر:
1ن ت یوف فوق ر انطه نا اونیه ماویک لوا اسبباسبباً نی وک مفهوپ وا اتصبا
ااصتاتو نبا موتبببور ت وبا اونیبه مباره فیتویو وا تاحدوای رو یصاا ا ایت ر نی
مورییر موعببب و ابدا ر ت ااطبه اصببب و ت ت یینکننده نقب ا ر جای روگیی
مونیندن نه تبا تو چه نه متم امیوهلیراماو لوا اتصبا یم ماویک لوا ا منقای ر
اتصبا ت ا مم ااصتاتو (تاحد مقاسببه ا مم) نداایم  -که اسبینا

ت مسیو وا

ا تاپ رو یصاام اشببااهای رااّ نی ط ن وا ندوو م ارا آو اسببک  -ت چه تاحدوای
فیتویو ت رو یصاا ا ر ت یوف ماویک لوا رقی اااویمم ت یوف فوق صبببارق ت
ک کا کیری ت اوایک
جا ی اسکن اساساً ت یوف لوا ام منمی ماویک آوم فاتد ر ل ت
اسبکن اونیه ت یوف لوا ام منمی ماویک ر نین تاوپ اتصاارراااو لولو کاصی مو ر
توجبه تیا ریفصبه ت ر مابانب م ت یوف کبا کیری لوا تاوماً ر مصوو ت مباحب
اتصااری مو ر اتفاق ت اسصنار نوره ایت قور راا نی اون مدتا اسکن
1. Normative
2. Positive
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4ن ر تیمین لاوگاه اجصااتو ت مابولیک تاپ وک لوا ت ته نی عببیت خ ثباخ
ت رتاپ ا مم لوام آاچببه اوایببک را ر اطاینبباو تاوپ ام اوه اثیاخ تومو و ت
ر آمدی لوا منصقن ت اماپ لولو نیآمده ام آو ر جام ه اسکن ایصه اساسو آو که
جاوگاه اون مؤلفه نیش ام آو که ر کا کیروا ت تظاوف لوا ناوسببصه تیا رییرم ر
تشبببیوح مشبببقابببهوای فنو اماپ لولو نیآمده ام آو قواود نورن چیا که تیمین
م حمباخ میتبط نبا تبدالک اجصااتو ت حاوق ااسبببااو تنها ر نسبببصی تیتیباخ
ت یوفتده نیای ق پ ت مقو لوا ر اتصاار ت تواتد میتبط نا آو امیاولگوی اسکن
اصی ه نسیا مهم رتا ه آو اسک که ااو تواو نه نقب چیسصو لوا حایاو لیراقک
ت ام کم ت کیف اماپ لولو ت تیتیباخ ق پ لوا ر اتصاببار سببقن نه میاو ایات رن
اماون تم رت ماولبه لوا ت امباپ لولو (تیتیبباخ ق پ لوا) ا ناود ماو تو ر وم
تنیده ت تفییکاالگوی رااسکن
9ن نی اسبا

اون ت یوفم رسکوانو نه لوا حایاو اه فاط ام طیوپ ت یوف وا

تببناسبباوو وک ماببداق قاا ام لوا که ام طیوپ طیاحو وک اماپ لولو  -که
تیمینکننده ت تضاینکننده مشقاهوای مگکو ناتد  -امیاولگوی قواود نور()11ن
2ن اری صبیفاً ام ماتوه «ثباخ ا مم لوا» نه مس ه اگاه کنیم وی چند مسیو
ط ت اایهم مابداتو مهم ت ناتدمک نیای آو مقسبود موتبورم نه امیم مااروپ
تیمینکننده اون کا کیر ا موتواو منقابببی ر آو ادااسبببکن نه نیاو روگیم تقاپ
ثباخ ا مم لوا ر ن ندمدخم منقای ر آاچه ف تریاواو تائ نه آو وسصند (امیوه
ناما ی لوا ت نیقو را ی لوا ام ا مم ااتو) ابوره ت منطااً موتواو مابببارواو ام
لوا اتصبا ی ا مصابو تد که م حمه فوق ا تیمین اااودن اونیه ثباخ ا مم لوا
لتتمباً نا تجور قاسبببصگاه ناما ی ت ا مم ااتو نیای آو تیمین موتبببور ایاممند
اسصد ا ت تبیین اسکن ویچند احصاا ً لوا کا وو سه تی ام ساوی مااروپ موتوااد
اون مشقاه ا تیمین اااودن
1ن وااو طو که ام ت یوف ا ائه تبده نیای لوا نیموآودم مناتشبه لوا تنها نه
کا کیر «اقییه (ثباخ) ا مم» مقدتر ااوتببورن حصو نا فیض تیمین تببیط ثباخ
ا ممم ویو ام اویاراخ تا ر نی لوا اتصبا ی (رسبببصو ی) ت اماپ نیآمده ام آوم اون
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اسبببک کببه ر اون امبباپ لولوم مسببب ببه ق پ لوا ت اثیاخ تومو و آو کابباکبباو
چالشنیااگیت ت مق مناتشبه اسکن چیا که ر تقایص لوا جدود اون تاایم ت
تشقیص ااتی لوا (صاحن امصیام ق پ لوا) اسک که ت پلگویی وا ت پاالگویی
لوا ق پتده نه افیارم ف ا و ت ننگاهوای اتصااری مقص ف ا ت یین موکند()12ن اون
ر حالو اسببک که ر اماپ لوا کا وو (قاصببصاً اماپ مسببیو ط ت اایه) امصیام
ق پ لوا ر اتصابارم مصایکت ابوره ت اون م اوه ف ا و ت آحار اتصاباری وسبصند
که نه تناسبن اقاویی که ام کا وای تاسطهای (لولو) ر اقصیا را اد موتوااند نه
صبو خ مقدتر اتداپ نه ق پ لوا جدود اااوند ت اقصابباا منافب حاص ام اون
ق پ لوا مقدتر نه فیر ایت امیی ندوهو اسبببک؛ عبببان اونیه جگد وی مادا ام
منانب مالو توسبط ف ا و ت ننگاهوای اتصااریم تنها ام طیوپ اتناه سیماوهرگا او ت
صباحباو لوا کا وو اسببک نه سبورره نورو ت جگانیک ف الیک اتصااری مینوطهم
ماین قواود نور که اون مس ب ه قور ناتب افتاوش رتک ت کا اوو ر ف الیکوای
اتصاببباری ت کباوش وسبببک قواود تبببدن ام اون ت ات ً امیاو تتوه ویرواه
سبوکاسبصفارهم تب یض ت تضبار منافب ر تقایص منانب مالو ا ماو حاص ام ق پ
لوا جدود ر اتصابارم نه صو خ لیشینو ام نین مو تر؛ ثاایاً نا اون چالش اساسو
ت ندتو لاسبخ (ام لقان حاوتو ت فاهو) که تاودی حاص ام ق پ لوا جدودم نا
چه تیتیباتو ت نه چه افیاری ت پ واندم مواجه اقواویم نور()13ن ثالثاً تقایص منانب
ت اهاره وا ر اتصاار نه صو خ نهینه صو خ ریفصه ت نه توس ه لاودا ر ن ندمدخ
مواا امدن
1ن ر تبببیاوطو کبه نبه وی رلی و اسبببصفاره ام لوا رسبببصو ی ر اتصابببار
اجصناداالگوی ناتببدم عببیت ی اسببک نا لقان تیور ت تواتد مپم اثیاخ تومو و ت
سببوکت ق پ لوا جدود ا حصوا میاو نه حدات

سببااده ت اماپ لولو مینوطه ا نه

مقصاببباخ اماپ مبصنو نی لوا حایاو اتروک ااورن طب اً تقاپ اون مهم مسبببص تپ
طیاحو ت تنمیمریی 1سقکرییااه ت ووتاند ر انطه نا فیآوندوا ت تواتد ق پ ت
مقو لوا ر اتصابببار قواوبد نورن توییر تاتبنینااه ت تا ریا حیم موکند اون
1. Regulation
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مهم ا نه تنواو موعوتو مسصا جهک نی سو ت مطال ه ر رسصو کا تیا رارن
3ن ت یوف فوق ام لوا موتواابد ر ا موببانو ت تق یب ا موبای رو یصبباا وببا
متلاوه( 1امیی نیککوون)  -که ر وک روه اقیی نا آو مواجه وسصیم  -ایت مبنا تیا
رییرن ندون مفهوپ که ر صبببو تو وک متا م موتوااد ااش لوا وا ا م ا اوفا کند
که تاجد کا کیروای اکیتبده ناتبدن ر توعیح ناود رفک وی چند ام متا موا نا
تنواو «ا م »2وار تبده ت ودف اتلیه ااتیاو متا می مااند نیککوون ایت انداه وک
لوا غیی مصایکت 3ر نسبببصی فنات ی ن

چین 4تنواو تبببده اسبببک اما نه ت ک

االاودا ی ا مم ت تجور اااطاینااو نا اسببببک نه آونده ناما اون ا موای رو یصاا
ام وک طیف ت ابور التاپ حاکایصو ت تااواو نیای کا کیر لولو نقشببیدو نه آاها ام
طیف روگی (نه م نای تجور تد خ اسببو ااصقاد نیای ف ا و اتصااری اسبک نه
لگویم وا تدپ لگویم اون لدوده نه تنواو لوا) تببباود آو وسبببصیم که اون ا موا
نیش ام آایه نه تنواو انتا تسببووه ت لیراقک ر سببطح جهاو مو ر توجه ت اتباا
تاتب تببواد ام ااحیه سببیماوهرگا او ت سببفصهناماو نهتنواو وک را اوو وسببیو ت
سورآت تناقصه تده ت نیش ام کا کیر لولوم کا کیر را اوو نورو وافصهااد؛ ر حاا
حاعبببی نا تجور انداه ت ااصشبببا رهوا وتا ا م رو یصاام میتاو اسبببصفاره ت کا نیر
تاومو آاها ر م ام خ قیر ت تممیه نسیا ااد

ت مقدتر اسک()14ن

جمعبندی
ر چبا چود ت یوف او لوا نبه کا کیروای سبببهرااه آوم امیوه لوا کا وو نی
کببا کیر تاسبببطببهریی لوا ت امیوببه لوا اتصبببا ی نی کببا کیر سبببن ش ا مم
(مقاسبببهریی) لوام تیکید ت تییه را رن ایصه اون اسببک که ویچند تا کنوو اوایک
کاصیی نیای کا کیر اقییه ا مم لوا اسبببک نه رت کا کیر روگی ر ت یوف او
لوا تنواو تبببدهم ناود نه آو نه تنواو تیدی مهم ت ت یینکننده ر ت یوف ت ت یین
1. Cryptocurrencies
2. Currency
3. Decentralized
4. Blockchain
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مابداق لوا اگیوسکن چه اونیه مااروپ مص دری ا موتواو وافک که کا کیروای
تاسبببطبهریی ت مقاسببببهریی لوا ا تا حدتری ام قور نیتم روند اما ماراپ که
کبا کیر اقییه ا مم نبه تنواو تبببیطو مپ نیای لوا ر کنا رت کا کیر روگی
مطیح موتببورم ماببارواو تیمینکننده ت تاجد اون تببیط ااد قواوند نورن لگا ام
اون منمی موتواو کا کیر سوپ لوا ا نه تنواو مهمتیون ت ت یینکنندهتیون کا کیر
ر ت یوف ت ت یین ماداق نیای آو رااسکن
ماین اسببک ر مواجهه نا مط ن فوق رفصه تببور حگف وا تضبب یف کا کیر
«اقییه ا مم» ر لواوای او تا ً مشبببی و ا نیای تا ییر اون لواوا لیش
ایات ره ت ایامی نه تیکید نی اون کا کیر لوا ایسببک؛ ننانیاون ا ائه ت یوفو جدود ام
لوا نه سبک لژتوش حاعی توجیهو اقواود راتکد
ر لاسخ ناود رفک:


ات ً صبببقک چنین ارتاووم ایاممند ناماگیی ر ت یوف ک سبببیک ت او

لوا ت حگف وا ت دو کا کیر سببوپ ر آو اسببک که تا کنوو چنین امیی صببو خ
اگیفصه اسکن


ثباایاً حصو نا فیض لگویم ت لقان اون مط نم قدتبببهای نی رااّ میکتی

مطال ه حاعبببی تا ر اقواود تبببد ت تنها مسببب ه مو ر امی اون لژتوش ام اونیه
«ت یوف حایاو لوا چیسبببک » نبه اونیه «ت یوف لوا حایاو چیسبببک » تغییی
موواندن


ثبالثاً فیاتی ام تظاوف ت کا کیروای سبببهرااه مطیح ر ت یوف او لوام

مشقاهای مهم ااظی نه اثیاخ تومو و ت ر آمدی وک اماپ لولو ایت مطیح موتور
که عبیت ی اسبک ر نی سو چیسصو لوا ت ت یوف کا کیری آو مو ر توجه تیا
رییرن
اهاوصاً چه ت یوف ا ائه تببده ام لوا ر مطال ه حاعببی ا ت یوفو ااقاببا ی
(جبامب ت مااب) ام لوا ر امی نگییوم؛ چه ت یوفو ام لوا حایاو (نهتنواو ویو ام
مابباروپ تان تاببو نیای لوا)؛ تیثییی ر رسببصات ر ت اصاو اصبب و اون مطال ه
اقواود راتکن مااور ت میار ر اهاوک وک چیت اسک:
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«مواجهه اصبولو نا مس ه لوا مسص تپ اتقاا توییری ناوسصهاگی اسبک نه آو
قواود نور که ر اون صو خ نسیا ی ام ماارواو که تا نه امیتم نیای لوا ت اماپ
لولو طیح تبدهم ام موعبوتیک قواود افصارن چیا که توجه نه اصبوا موعوتهای
چوو کا اووم تدالک ت حاوق ااسببااو ر ن ندمدخم مسببص تپ تی آت رو نه لوا
حایاو ت اجصناد ام لواوای االاودا اسبببکن نه نیاو روگی حصو اری نپگویوم تیمین
تبیط «ثباخ ا مم لوا» ر اماپ لوا رسصو ی امیاولگوی قواود نورم تیمین تیط
«تا ی نورو ام ویرواه اثی تومو و» توسبببط اون اماپ لولو نه امی ماین اقواود
نور ت تنها ر تالن اماپ لولو غییرسصو ی موتواو تقاپ آو ا لیگییی ااور»ن
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پینوشتها
1ن ام امی نیقو جو ج موا ( )Georg Simmelجام هتببنا آلاااو لیشببگاپ طیح اون
توییر نه لوا نوره اسببکن ات ر کصاد «ف سببفه لوا» ( The Philosophy of
 - )Moneyکه اتلین تویاوش آو ر سباا  1900منصشبی تد  -نین ماویک لوا ت
مارهای که نیای اوفای نهصی ااش لوا نه کا ریفصه موتببورم تااوت تائ تببده ت
جوویه لوا ا چیتی غیی ام ماره فیتویو مو ر اسصفاره نیای آو موراادن
4ن  :Money of Accountکینت ( )1990مفهوپ اصب و ت اتلیه لوا ا لوا مقاسبباتو (آاچه
که تیاکوا ت ندوووا نی اسا آو نیاو موتور) اکی موکندن
9ن امیوه ا مم اسبباو لوا ام امیواخ مطیح ر نین نیقو ام مقاااو حومه اماپ لولو
اسب مو اسک که نی اسا آوم لوا وااو چیتی اسک که ام ااحیه رتلک (تااوو)
ر تالن تاحدی اساو نه تنواو انتا مبارله ت یوف تده ت مبنای ا مم آو صیفاً
وااو ا مم اساو تاحد ت یوف تده اسکن
2ن ر اون انطه مطال اخ مص دری تجور را ر که لیراقصن نه آو ایاممند م الو مسبببصا
اسبببک؛ نیای ااواه موتواو نه مطال اخ ()Humphrey, 1976م ()Laidler, 1992م
()Hulsmann, 2008م ( )Griffin, 2010ت ( )Sutton, 2014اتببا ه ااور که سببیی
مناتشبباخ لولو ت مقالفکوای رسببصیره ر تباا او ار ااقیاف ر اماماخ لوا
کا وو ت ظهو اماپ لولو اقییه جتئو ت ندتو لشصوااه ا ر طوا تا وخ اتصااری
کشو وای مقص ف نه توژه ر ااگ سصاو ت آمیویای تاالو تشیوح مواااوندن
1ن اون ر حالو اسببک که ر اماپ مبصنو نی مسببیو ط ت اایهم نا توجه نه اونیه ااصما
مو تر افتاوش تااعببای لولو ط ت اایهم توهپ نا افتاوش تیعببه کا وو آو ر
اتصاار (ام طیوپ افتاوش اسصقیاج ت م دوکاتی آو) ریررم افتاوش ح م لوام آااً
ت ر وااو رت ه اقسکم نا افتاوش تیعه کا ر اتصاار وایاه قواود نور؛
1ن مشبقااً ر حومه مباحب اتصااری ت مالو تاتدهای چوو «حیمک ماا مس م» وا تاتده
تس یط (النا مس طوو ت و اموالهم) ر لک نی حپ ااصقاد ت اقصیا افیار ر تباا
امواا ت راتبصهواوشاو را رن البصه تواتد ک وتیی که اون تاتده ا ام حالک اط ق
ر آت ر ایت تجور را رن امیی اونیه ااسبباو تقک تببیاوطو موظف اسببک ر تباا
نقشو ام ر آمد قورم مالیاتو نه ااپ «قاد» ا نپیرامر؛ اما تجور اون تبی تواتد
ت احیاپم ق و ر نقب ا ائهتده تا ر ااوکندن
3ن اون تق ی تا حدی اتروک نه تق ی منگی ( )1194اسببک که موروود :لوا ام طیوپ
تااوو او ار اشببده ت وک اهار رتلصو ایسببک؛ ن یه وک اهار اتصابباری-اجصااتو
اسببک که البصه واچوو حاوق تیفو نا سببایک وافصن ام سببوی رتلک ت تعببب
مای اخ نیای آوم اهبار اجصااتو آو تیام وافصه ت تناسبببن نیشبببصیی نا ایاموای
مص در ت مصغیی اتصااری وافصه اسکن
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1ن البصه امیوهلیراماو لوا کا وو تائ ااد نه اونیه نیای اوفای ]صببقیح[کا کیر تاسببطه
مببارلبهم آاچه نه تنواو لوا ااصقاد موتبببور ناود مفید ت را ای ا مم مبارلهای
مسصا ام کا کیر لولو آو ناتد ()Schumpeter, 1954؛ اما تاده اون امیوهلیراماو
ر مواجهه نا لوا کاغگی ت اتصبا یم نه جای اتقاا توییر ااصااریم اتداپ نه
توجیه منشبی ت وشبه تی رییی ت ظهو اون لواوا ااوره ت س و را اد آو ا نه
اوتو نیآمده ام لوا کا وو تاووی ااوره ت نه لشصوااه آو تان لگویم تاا ادن
9ن ر تادوپ اون رودراه ام منمی امیواخ اتصااریم موتواو نه مقالفک نیقو اتصاارراااو
نا سیاسک جبیاو کاوش ا مم لوا (تاقصنندی )9اتا ه کیر که آو ا اشااهای
نی تدپ تتپ رتلک نی کنا رگاتببصن ت وشببهکن کیرو تو پ رااسببصهااد ( Finch,
)1956ن
10ن ا اصو ت وایا او ( )1999ت توسبب و ( 1912ت  )1993ایت «اصبب لتتپ ثباخ ا مم
لوا» ا نهتنواو اص و نیریفصه ام اصوا موعوته فاه ت حاوق اس مو ت مس های
ک و که تاوپ صبباحباو را اوو لولو ت ر آمد ثانک اسبباو ا تقکالشبب اه تیا
مورودم مطیح ت توییر نیقو ام تقایااخ مبنو نی اونیه مس ه ثباخ ا مم لوا
ا نه مثانه ودف ت امیی اق تو ر کنا سباوی مؤلفهوا نیای اتقاا سبیاسک لولو
نهینه مطیح ااوره ت آو ا نا نیقو ما ب قکوا نه احصو تان ااض موتبباا ادم
تابیح کیره ت میرتر موتاا ادن
11ن حصو ر تباا مسبیوکاخ ط ت اایه که ر اگاه اتا تباود مهمتیون ماداق ت یوف
فوق ام لوا نه امی سببد ایت اون م حمه صببارق اسببکن چیا که حفظ ق وا
مسبیوکاخ ف تی ت تضباین آوم قور ایاممند سبام ت کا وا ت انتا واوو اسک که
امیاو تا ن ت کاسصن ام ا مم حایاو سیهوا ر طوا مماو ا ام نین نبیرن
14ن اون مس ه غیی ام اتیا خ ت چالشواوو امیی اثی آنشا ی ت مالییک ا مم افتتره ام
مق ق پ لوا جدود اسبک که ر نقش «نیاو عیت خ» اسبک نه تیتیباخ ق پ
لوا رسصو ی مطیح تدن
19ن البصه تقاپ اون موا ر ر نسببصی اماپ لوا طبی و مسببص تپ طیاحو ت اتقاا فیآوندوا ت
سام ت کا واوو اسک که اصی ه ت نیتورار آو مصضان مشقاهوای مو ر امی نیای
اماپ لولو ناتدن لیراقصن نه اون مهم ایاممند مطال های مسصا قواود نورن
12ن البصه ام منمی نیقو مطال اخ واچوو اوادلو ت وایا او ( )1993ت تیوعبب و ت
وایا او ()1999م ا موای رو یصالو امیی نیککوون نه ت ک نیقو اتبببیا خ
ماویصو مو ر تیوید تیا اگیفصه ت مالیک آووا مق تیرود اسبک؛ اما رگتصه ام اون
مسب هم اسبصفاره مقدتر ام اون ا موا نه تنواو تاسطه تسووه ت لیراقک ر نیقو
م ام خ ااوتوااد رلی و نی ااپرگا ی آووا نه تنواو ماببداتو ام لوا ناتببدن کاا
اونیه نسبیا ی ام م ام خ کنواو ر سببطح جهاو ماین اسببک ام طیتو واچوو
مبارله ف تاخ ریاابها تسبووه ریرر؛ اما اون مسب ه من ی نه اون اشببده که ر تای
ف و ف تاخ ریاابها ایت ر ممیه مااروپ لواوای او ت یوف ریررن

منابع
توسب وم مقاداسببااتی ()1912ن نی سبو ت ااد امیواخ نیقو ام اادوشببهت او اسب مو
ر نا ه ماویک لوان اتصاار اس مون19ن صص 190-149ن
توسب وم مقاداسبااتی ()1993ن تق ی ماویک لوا ت ننیاووای اتااا سیاسک لولو ر
اتصاار اس مون تهیاون لژتوشگاه حومه ت رااشگاهن
لژتوشبگاه حومه ت رااشبگاه ()1932ن لوا ر اتصابار اسب مون تهیاو :سببامماو مطال ه ت
تدتون کصن ت وپ ااسااو رااشگاوها (ساک)ن
حسببینو رتلکآناریم سببیدمهدی ()1992ن تیتیباخ ق پ لوا ام منمی اتصاببار مص ا ف ت
اتصاببار اس ب مو نا تیکید نی ایخ اقییه تااواون سبباله رکصیی رااشببیده اتصاببار
رااشگاه تهیاون
ر ترواوم حسین ()1992ن ق پ لوام ر توماوو لوا ت مقصااخ اماپ ق پ لوا ر الگوی
ندو ن ساله رکصیی رااشیده اتصاار رااشگاه تهیاون
تیوع ب وم حسببینن عبباوو صببد آناریم مقسببن ت او یم جوار ()1999ن تق ی فاهو-
حاوتو مبارله ا موای تان اسصقیاج ر اتصاار اس مون اتصاار اس مون)33(40ن
ا اصوم ت ون توسببب وم مقاداسبببااتی ت م اودی مؤقیم مقادمهدی ()1999ن جبیاو
کاوش ا مم لوا اتصبا ی ت رتراو مث و-تیاو؛ اگیتو موعوهتناسااهن فا نامه
مطال اخ اتصاار اس مون41ن
اوادلو م ت ییعببان ووسببفوم احادت و ت طالبو مقاد ()1993ن تق ی فاهو کا کیروای
لواوای متاگا ی تده (مو ر مطال ه نیک کوون)ن )34(11ن صص 429-419ن
Ball, Laurence (2011); Money, Banking and Financial Markets, Worth
Publishers; Second edition.
Finch, David (1956). Purchasing Power Guarantees for Deferred Payments; Staff
نPapers (International Monetary Fund) Vol. 5, No. 1, pp. 1-22
Goodhart, Charles A.E (1998); The two concepts of money: implications for the
analysis of optimal currency areas, European Journal of Political
Economy, Volume 14, Issue 3, Pages 407-432.
Griffin, G. Edward. (September 11, 2010); The Creature from Jekyll Island: A

0٠11  ♦ پاییز33  ♦ پیاپی3  ♦ شماره01 راهبرد اقتصادی ♦ سال

250

Second Look at the Federal Reserve; American Media, 5th edition.
Harris, Laurence; (1989); Monetary Theory; New York: McGraw-Hillن
Hayek, F.A. (1937) Economics and Knowledge. Economica, 4, 33-54. http://dx.
doi.org/10.2307/2548786
Hicks, John (1967); Critical Essays in Monetary Theory, Clarendon Press.
Hulsmann, Jorg Guido. (2008); The Ethics of Money Production; Createspace
Independent Pubن
Humphrey, Thomas M. (1976); A Monetarist Model of World Inflation and the
Balance of Payments, Economic Review, Nov/Dec.
Humphrey, Thomas M. (1976); Some Current Controversies in the Theory of
Inflation, Economic Review, Jul/Aug.
Ingham, Geoffrey (2004); The nature of money, Economic Sociology: European
Electronic Newsletter, ISSN 1871-3351, Max Planck Institute for the
Study of Societies (MPIfG), Cologne, Vol. 5, Iss. 2, pp. 18-28.
Keynes, Maynard (1930); Treatise On Money V1: The Pure Theory Of Money,
Kessinger Publishing, LLC (August 31, 2010).
Keynes, Maynard (1930); Treatise On Money V2: The Applied Theory Of
Money, Kessinger Publishing, LLC (September 10, 2010).
Knapp, Georg Friedrich (1905); The State Theory of Money, Journal of Political
Economy, Vol. 34, No. 3 (Jun., 1926), pp. 404-406 (3 pages), Published
By: The University of Chicago Press.
Laidler, D. (1992), Bullionist Controversy, in the New Palgrave Dictionary of
Money & Finance, edited by Newman, P. and et al, London: the
Macmillan Press Limited, Vol. I, pp. 255-261.
Mises, L. V. (1990), Money, method, and the market process, Alabama: Ludwig
von Mises Institute.
Menger, Karl (1892); On the Origin of Money, The Economic Journal, Vol. 2,
No. 6, pp. 239-255 (17 pages), Published By: Oxford University Press.
Menger, Karl (1923); Economics and Philosophy, Emerald Publishing Limited;
1st edition (November 2, 2009).
Mishkin, F. (2004), the Economics of Money, Banking and Financial Markets,
7th ed., US: The Addison-Wesley series in economics.
Rothbard, M. N. (1994), The Case Against the Fed, Alabama: Ludwig von Mises
Institute.
Rothbard, M. N. (2001), the case for a 100 percent gold dollar, Alabama:

251 بررسی انتقادی مباحث نظری مرتبط با چیستی پول و ارائه تعریف بدیل
Ludwig von Mises Institute.
Schumpeter, Joseph A. (1954). History of Economic Analysis; Psychology
Press;, Dey 10, 1333 AP - Business & Economics.
Simmel, Georg (1900); A Chapter in the Philosophy of Value, American Journal
of Sociology, Volume 5, Number 5.
Sutton, Antony C. (February 5, 2014), The Federal Reserve Conspiracy, Dauphin
Publications Inc.
Wray, L. Randall, (July 1, 2000). The Neo-Chartalist Approach to Money.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1010334 or http:// dx.
doi. org/ 10.2139/ssrn.1010334

