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 ارزش پول یاسیاقتصاد س :ملیمنافع 
 نوراهلل صالحی 1

 چکیده:

نسبت به  .است یاقتصاد نیعامل یبه تمام یعموم یمبادله، دادن آگاه ندیدر فرا ینقش واحد پول

اندازه  لهیوس پول فقط فهیوظ د،یجد کردیرو نیشود. در ایمبادله م یکسانی یهاارزش موضوع که نیا

ادله در علم مب ندیفرا درجز، انتساب اعداد به ارزش  یزیپول چ فهیوظ یعنیباشد. یگرفتن ارزش م

 ی فهیوظ رند.دا تیمبادله نسبت به پول، مالک ندیدر فرا یاقتصاد نیکه عاملی. به طورستیاقتصاد ن

 رهیود ذخخپول ارزش را در  یعنیباشد. ی)حفظ( ارزش م رهیذخ د،یجد کردیرو نیدر ا یواحد پول

 رهیذخ لهیوس یعنی. دینمای)حفظ( م رهیکه ارزش را در خود ذخ است یبلکه واحد پول کندینم

ه شود ک یطراح یطور یواحد پول استیاست. حال الزم است س یارزش در طول زمان واحد پول

منبع  لیشککار، ت نیها ثابت بماند. راه حل انسل یتمام یدر طول زمان برا یواحد پول کیارزش 

ت عقد به صور زمان، یدر ط یاقتصاد نیعامل یتمام یبرا یمنبع عموم نیا .از پول است یعموم

به  یوماز منبع عم یواحد پول کی نیاز تام یواحد پول کیمقدار  یقرض الحسنه است. به عبارت

 یریعبتپول به  یالزم به ذکر است که منبع عموم البته شود.یم فیصورت عقد قرض الحسنه تعر

 نسل هاست. یتمام یپول در طول زمان برا تیحقوق مالک ز،ین گرید

 لحسنهو عقد قرض ا یواحد پول استیپول، س یمنبع عموم لیتشک پول، ارزش، :یدیکل واژگان
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 مقدمه

گیری فرایند مبادله ضرورت شکلدهد. وجود پول هم برای ساس علم اقتصاد را مبادله شکل میا

همزمان دو  دارد. پول در علم اقتصاد برای فرایند مبادله طراحی شده است. مبادله یعنی انتقال

شود. توجه به مبادله بادله به فرایند مبادله تبدیل میم ،کاال به کاال(. اما با وجود پول )مبادله ارزش

ارزش انتقال  در فرایند مبادله با وجود پول فقط یک و فرایند مبادله در بحث بسیار مهم است. زیرا

ارزش  ،البته منظور از ارزش باشد.ایند مبادله اندازه گیری ارزش میظریف در بحث فر نکته یابد.می

دارد. زیرا در  گیری در علم اقتصاد شرایط خاص خودش رااندازه کاالها در نظام بازار است. ایمبادله

ها در علم گیریبرخالف سایر اندازه ،ن( در سیستم اندازه گیری نقش دارد)انسا علم اقتصاد ناظر

که این نقش ناظر است. در صورتی ،گیری در علم اقتصادرسد حلقه مفقود اندازهفیزیک به نظر می

در این تحقیق . کنداندازه گیری به صفر کاهش پیدا مینقش هم در نظر گرفته شود خطای 

گردد. نکته متعارف جهت حل مشکل خطا تبیین میالگویی مبتنی بر نقش ناظر در اقتصاد 

 باشد:ظریف و دقیق این تحقیق گزاره زیر می

گیری الزم است دوبار اندازه ،گیری دقیقناظر در علم اقتصاد برای اندازه با لحاظ کردن نقش

 نمود.

 باشد:دقیق ارزش به شرح زیر میگیری حال در این تحقیق اندازه

 گیری ارزش: پولوسیله اندازه

 گیری ارزش: واحد پولیواحد اندازه

گیری ارزش است نه واحد واحد اندازه ،گیری این است که واحد پولینکته ظریف این اندازه

شود می گیریت. به عبارتی ارزش با پول اندازهگیری پول. فهم این نکته بسیار مهم و اساسی اساندازه

ن اشاره شود کند. نکته ظریف دیگری که الزم است به آدا میارزش انتقال پی ،و با واحد پولی

 فرایند مبادله در علم اقتصاد است.تبیین دو نوع مالکیت در 

 مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول و واحد پولی -الف

 )ارزش حقوقی واحد( مالکیت واحد پولی نسبت به کاالها -ب

الزم است حقوق یعنی واحد پولی در فرایند مبادله نسبت به کاالها مالکیت دارد. در نتیجه 

این  پولی تعریف نمود. مهمترین حقوق این واحد پولی این است که ارزشمالکیت را برای واحد 

است.  گیری ارزشتعریف یک واحد استاندارد اندازه واحد در طی زمان ثابت باشد. به عبارتی نیاز به

ماند. ارزش پول در طی زمان ثابت می ،در صورتی که ارزش این واحد پولی در طی زمان ثابت بماند

هستند: مواجه دونوع پول  با این تحلیل عاملین اقتصادی با یعنی حذف تورم از اقتصاد برای همیشه.

دقیق  سیارپولی که مالکیت آن عمومی است. به عبارتی ب-2پولی که مالکیت آن خصوصی است -1
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ه دو بخش خصوصی و عمومی توان عنوان داشت همان طور که در علم اقتصاد کاالها بمی

شود. نکته می تقسیم میشوند پول هم به مانند کاالها به دو بخش خصوصی و عموتقسیم می

 .ظریف پول عمومی تامین آن به صورت عقد قرض الحسنه است

  بیان مسئله

در هر کشور نشان دهنده برنامه و اهداف  Monetary Policy یا پولیبه طور خالصه سیاست 

های مرکز دانید بانکباشد. همانطور که احتماال میبانک مرکزی آن کشور برای اقتصاد جامعه می

 ...ارز و تورم، رکود اقتصادی، ارزش های مختلفی را در دست دارند تا بتوانند میزاندر هر کشور ابزار

 نظر در هاپارامتر این کنترل برای بانک هر که هاییبرنامه مجموعه به که کنند کنترل را کشور در

 تا کنندمی تالش کشور هر در مرکزی هایبانک حقیقت در. شودمی گفته پولی سیاست گیردمی

مورد  اقتصادی کشور را کنترل کرده و آن را به سمت اهداف چرخه خود، پولی سیاست و هاابزار با

  .نظر خود هدایت کنند

شود.  سیاستی است که منجر به حفظ ارزش پول در طی زمان ،مهمترین موضوع در سیاست پولی

صحبتی متعارف به عبارتی سیاست حفظ ارزش پول مقدم بر سیاست پولی است. در ادبیات اقتصاد 

تبیین زش پول حفظ اراز سیاست حفظ ارزش پول نشده است. در این تحقیق قرار است سیاست 

پولی الزم  سیاست واحد پولی است. پس قبل از سیاست ،که سیاست حفظ ارزش پولشود. به طوری

سیاست ظریف این تحقیق این است که با اعمال  یاست واحد پولی تبیین شود. نکتهاست که س

شود تبیین می تحقیقسیاست پولی به طور خودکار اجرا می شود. موضوعاتی که در این  ،واحد پولی

 به شرح زیر است:

تبیین وظایف و نقش پول در علم اقتصاد متعارف: تغییر فرایند مبادله به فرایند اندازه گرفتن  -1

 و فرایند اندازه گیری ارزش

 تبیین سیاست پولی در علم اقتصاد متعارف -2

 سیاست پولیاعمال خودکار  )قدرت خرید پول( در علم اقتصاد: تبیین سیاست واحد پولی -۳

تغییر واحد پولی از  تعریف بر حسب مقداری از طال به  تغییر قانون پولی و بانکی کشور: -4

 تعریف از تامین پول از منبع عمومی پول

تبیین وظایف و نقش پول در علم اقتصاد متعارف: تغییر فرایند مبادله به فرایند اندازه گرفتن و  -1

 فرایند اندازه گیری ارزش

 -2 محاسبهوسیله  -1 شود:یپول در نظر گرفته م یبرا ریبه شرح ز یفیقتصاد، وظادر علم ا

 وسیله ذخیره ارزش -۳ مبادلهوسیله 

دهند. توجه شود با ورود پول ه هر سه وظیفه را به پول نسبت میخطای این تحلیل این است ک
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در  کند.گیری ارزش تغییر میرایند اندازهدر علم اقتصاد فرایند مبادله به فرایند اندازه گرفتن و ف

گرفتن ارزش. به  محاسبه و اندازه یعنی وسیله ،یک وظیفه را برعهده دارد صورتی که پول فقط

 است واحد پولی ،مبادله پول نیست. وسیله ،ذخیره ارزش پول نیست. وسیله ،مبادلهوسیله  ،عبارتی

ن اقتصادی بدهد که را به عاملی(. یعنی واحد پولی قرار است این آگاهی وسیله ی ذخیره ارزش)

ارزش الزم  ظریف دیگری که در ارتباط با ذخیره همچنین نکته شود.های یکسانی مبادله میارزش

است. در نتیجه خود پول  حفظ ارزشی است که با پول اندازه گرفته شدهبه آن توجه نمود  است

زار اب نیاز به ابزار دیگری است.بلکه تواند ارزشی را که با اندازه گرفته است حفظ نماید. دیگر نمی

پول  که مالکیت این منبع عمومی ازمنبع عمومی از پول است. به طوری تشکیل ،حفظ ارزش پول

عقد  که عمل تامین پول از این منبع به صورتامی عاملین اقتصادی است. به طوریمتعلق به تم

تیجه ارزش پول در طی زمان . در نگرددتشکیل نمی قرض الحسنه است. به عبارتی برای پول بازار

به همراه  الزم و واجب است ،نماییمی که پول را در اقتصاد اعتبار میشود. به عبارتی زمانحفظ می

وظایف  یک منبع عمومی از پول تشکیل داد. در نتیجه الزم است در ادبیات اقتصاد پولی ،اعتبار آن

 اشاره شده فوق از پول به شکل زیر تغییر نماید:

 پول محاسبه و اندازه گرفتن ارزش: وسیله

 ذخیره ارزش وسیله مبادله ارزش: واحدپولی: وسیله

 تشکیل منبع عمومی از پول )حفظ ارزش(: وسیله ذخیره

واحد  کهبه طوی گردد.ولی از تشکیل منبع عمومی حاصل میالبته الزم به ذکر است که واحد پ

 پولی همان قدرت خرید پول است.

تشکیل منبع عمومی از پول عاملین اقتصادی مواجه با دو نوع پول هستند. برای  به عبارتی با

 تبیین دقیق این دو نوع پول الزم است که ابتدا تعریف هر کدام را مشخص نمود.

پولی که مالکیت آن خصوصی است. به عبارتی این پول ناشی از کارکردن  :پول خصوصی -1

 کند.تیجه پول به عنوان دارایی عمل میاست. در ن عاملین اقتصادی در فرایند نظام بازار

پولی که مالکیت آن عمومی است. به عبارتی این پول ناشی از تامین به صورت  پول عمومی:-2

 کند.ت. در نتیجه به صورت بدهی عمل میعقد قرض الحسنه از منبع عمومی اس

زمان  عاملین اقتصادی در طیای در نتیجه وجود منبع عمومی از پول سبب ایجاد دو نوع پول بر

هاست. در سیستم برای تمامی نسل شود. البته پول موجود در منبع عمومی بر مبنای اصل تعاونمی

پول  ،رقابت تعاون منافع جامعه اهمیت دارد اما در سیستم رقابت منافع فردی و گروهی. در نظام

ه مالکیت پول ناشی از فرایند بازار ککند. به طوریاقتصادی به عنوان دارایی عمل می برای عاملین

مالی پول  اما عاملین اقتصادی در فرایند مبادله نیاز به تامین برای عاملین اقتصادی خصوصی است.
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که طوریهجا برای حفظ ارزش پول الزم است که یک منبع عمومی از پول تشکیل داد بدارند. در این

است. به عبارتی  ملین اقتصادی در طی زمانمالکیت این منبع عمومی است و متعلق به تمامی عا

پول برای  ،کنند. در نظام تعاونلت بر مبنای اصل تعاون فعالیت میعاملین اقتصادی در این حا

در بخش  بدهی به منبع عمومی. زیرا مالکیت پول کند.ین اقتصادی به عنوان بدهی عمل میعامل

علم اقتصادی عاملین اقتصادی با دو نوع پول تعاون عمومی است. در نتیجه در فرایند مبادله در 

اقتصادی عاملین که مالکیت این پول برای طوریناشی از نظام بازار است به نوع اول پول مواجه هستند.

مالکیت این پول برای عاملین طوریکه بهنوع دوم پول ناشی از نظام تعاون است  خصوصی است.

عبارتی دیگر در علم اقتصادی عمومی است و الزم است به صورت عقد قرض الحسنه اجرا گردد. به 

پولی که مالکیت آن -1عاملین اقتصادی در فرایند مبادله با دو نوع پول مواجه هستند: ،اقتصاد

ام پولی موجود این است پولی که مالکیت آن عمومی است. انحراف و خطای نظ -2خصوصی است.

منبع عمومی از پول به عبارتی یک  که تفکیکی بین پول خصوصی و پول عمومی نشده است.

مالکیت این منبع متعلق به تمامی عاملین اقتصادی باشد تعریف نشده است. در علم طوریکه به

پول  عرضهه طوریکبهاقتصاد متعارف عرضه، تقاضا و قیمت پول از اهمیت خاصی برخوردار است. 

می توان  گیرد. قیمت پول هم همان نرخ بهره است.مرکزی و نیز نهاد بانکی صورت می توسط بانک

 -2 بانک مرکزی -1 پول نقش دارند: اد متعارف پنج نهاد زیر در عرضهبیان نمود که در علم اقتص

پول هم  پول درون زاست. قیمت بخش خارجی. به عبارتی عرضه-5 نهاد بانکی -4 مردم-۳ دولت

دولت و نهاد بانکی(  ،ها)خانوارها، بنگاه همان نرخ بهره است. تقاضای پول توسط عاملین اقتصادی

است. نماد کنز  این خطا کنز پول نتیجه و برای پول عمومی بازار تعریف شده است. گیردصورت می

تامین مالی پول عمومی از حالت بازار  های بانک مرکزی است. در نتیجه الزم استپول هم دارایی

 عمومی است. ،خارج شود و به صورت عقد قرض الحسنه انجام گیرد. زیرا مالکیت پول عمومی

تامین پول عمومی  بازار پول عمومی را حذف نمود و ،در نتیجه الزم است برای حفظ ارزش پول

 عمومی است. ،به صورت عقد قرض الحسنه انجام گیرد. زیرا مالکیت پول عمومی

 پول یصفر بودن ارزش مبادله ا پول: یو ارزش مبادله ا یارزش مصرف نییتب -1-1 

ای. به شود. ارزش مصرفی و ارزش مبادلهبرای کاال دو نوع ارزش تعریف می در علم اقتصاد

 ای.ارزش مصرفی دارد هم ارزش مبادله عبارتی کاال چیزی است که هم

 ارزش مصرفی

ها را مرتفع سازند به عبارت دیگر مصرف کاالها به دلیل خواصی کاالها باید بتوانند نیازی از انسان

ارزش  .است از انسان -فیزیکی یا روانی -کردن نیازمندی خاصی هاست که قادر به برطرفدر آن

تواند نیاز میهر کاالست که بر مبنای آن هر کاال  ص فیزیکی، شیمیایی و...مصرف کاال، ناشی از خوا
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است و از  یا نیازهایی را از انسان ارضا کند. شناخت و کشف خواص گوناگون کاالها امری تاریخی

دلیل،  کننده و کاال است که مارکس به همینای میان مصرفسوی دیگر ارزش مصرف نمایانگر رابطه

یا   محصول اد داشته باشیم کهبررسی آن را از حوزه اقتصاد سیاسی خارج دانسته است اما با این همه به ی

جالب و عمیق کاال این است   قابل مبادله نخواهد بود. نکتهکاالیی که فاقد ارزش مصرف باشد اصوال

ارزش  کنیم. بلکه عینیت دارد. امای است. یعنی ما آن را اعتبار نمیکه ارزش مصرفی آن حقیق

 مصرفی پول قرار دادی است. 

 بازاری()ارزش  ایارزش مبادله

شود یعنی هدف از تولید آن نه مصرف مستقیم کاال اصوالً برای مبادله با سایر کاالها تولید می

ارزش مصرف،  ارزش مبادله، برخالف. کننده بلکه مبادله با یک ارزش مصرف دیگر استتوسط تولید

مقدار . دیگر قرار گیردیابد که یک کاال در برابر کاالی یک امر عَرَضی است و تنها هنگامی نمود می

ارزش » شود. به بیان دیگرمبادله می مقادیر خاصی از گوشت، نمک، طال و... خاصی از گندم با

 .یکدیگرند های مصرف گوناگون است که قابل تحویل بههای معینی از ارزشبیان کمّیِ نسبت« مبادله

و ارزش مصرفی در شود توجه میای قیمت کاالها فقط به ارزش مبادله به عبارتی برای تعیین 

دادی است عمیق و ظریف پول این است چون پول ارزش مصرفی آن قرار شود. نکتهنظر گرفته نمی

ای ای پول صفر است. بر خالف اینکه کاالها ارزش مبادلهای ندارد. ارزش مبادلهارزش مبادله

ارزش مصرفی  اال چیزی است که همبه عبارتی ک شود پول کاال نیست.از همین نکته نتیجه میدارند. 

نتیجه ارزش  ارزش مصرفی کاال حقیقی است. یعنی قراردادی نیست. در ای.دارد هم ارزش مبادله

ای کاالها هم حقیقی است. به طوری که الزم است یک فصل مشترک حقیقی برای تمام مبادله

حقیقی  کاالها در بازار همین فصل مشترک . در نتیجه مبنای قیمت و مبادلهکاالها در نظر گرفت

ای بالتری دارد قیمت باالتری هم دارد. به طوری که در عبارتی آن کاالیی که ارزش مبادلهاست. به 

ظریف نکته  ای کاالها مهم است. اماکاال مهم نیست بلکه ارزش مبادله فرایند مبادله ارزش مصرفی

ایستاست.  ش مصرفی آن حقیقی نیست. به عبارتی پولپول در طی فرایند مبادله این است که ارز

ی کاال به ایعنی در طی زمان در طی یک دوره بلند مدت ارزش مبادله بر خالف کاال که پویاست.

ارزش  گیرد(. اماماده است و تبدیل انرژی صورت می )چون کاال نمایدسمت صفر گرایش پیدا می

ماند. به عبارتی و حقوقی است در طی زمان ثابت می که قراردادی استمصرفی پول به خاطر این

ای ارزش مبادله کهایستاست. به طوریپول ماده نیست که تبدیل انرژی صورت بگیرد. در نتیجه پول 

 پول برای همیشه صفر است.

 تبیین جایگاه و نقش پول در علم اقتصاد -2-1

انتقال همزمان دو ارزش  مبادله یعنیپول در علم اقتصاد برای فرایند مبادله طراحی شده است. 
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مبادله و فرایند  شود. توجه بهبادله به فرایند مبادله تبدیل میکاال به کاال(. اما با وجود پول م)مبادله 

یابد. وجود پول فقط یک ارزش انتقال می مبادله در بحث بسیار مهم است. زیرا در فرایند مبادله با

نظریه  4بر پایه است به مقدمات زیر توجه شود. اصول علم اقتصاد برای تبیین بهتر این موضوع الزم

 قیمتنظریه  -4 مبادله نظریه -۳ارزش نظریه -2 عمومی کاال نظریه -1باشد:می

 گیری ارزش در علم اقتصادتبیین اندازه -۳-1

نهد. دی برجای میهای اقتصا تئوریارزش اقتصادی از مفاهیم مهمی است که تاثیر بنیادی بر

 ،تبیین ماهیت اما در ،قدند که کاالها و خدمات دارای ارزش هستندهمه متفکرین اقتصادی معت

علت و معیار ارزش نظریات متفاوتی بیان شده است. تفکیک این سه مقوله در فهم نظریات و 

گیری زهجلوگیری از خلط مباحث تاثیر اساسی دارد.آشکار است بین ماهیت شی و واحد اندا

 تفاوت وجود دارد.هم ود دارد. به همین دلیل میان ارزش یک شی و قیمت آن آن تفاوت وج

شود. ارزش مصرفی و ارزش در علم اقتصاد دو ارزش تعریف می به صورت کلی برای کاال

ارزش گیری زهاندا)بازاری( است.  ایدر بازار اهمیت دارد ارزش مبادلهآن ارزشی که  ای.مبادله

نباشد  دقیقگیری اندازهباشد. در صورتی که این گیری علم اقتصاد میاندازهای مهمترین مبادله

مواجه با خطا خواهیم بود به طوری که نمود این خطا تورم است. توجه داشته باشیم که ارزش 

-دهد. وجود پول هم برای شکلساس علم اقتصاد را مبادله شکل میبنیان علم اقتصاد است. ا

ورت دارد. پول در علم اقتصاد برای فرایند مبادله طراحی شده است.. گیری فرایند مبادله ضر

ظریف در بحث فرایند یابد. نکته وجود پول فقط یک ارزش انتقال می زیرا در فرایند مبادله با

 کاالها در نظام بازار است. ایارزش مبادله ،البته منظور از ارزش باشد.گیری ارزش میاندازهمبادله 

در سیستم  )انسان( در علم اقتصاد شرایط خاص خودش را دارد. زیرا در علم اقتصاد ناظرگیری اندازه

مفقود  رسد حلقهها در علم فیزیک به نظر میگیریبرخالف سایر اندازه ،نقش داردگیری اندازه

خطای  نقش ناظر است. در صورتی که این نقش هم در نظر گرفته شود ،در علم اقتصادگیری اندازه

 . کندبه صفر کاهش پیدا میگیری زهاندا

 تشکیل منبع عمومی از پول تبیین واحد ثابت پولی در طی زمان: -4-1

 ثابت است. در علم اقتصاد پول به عنوان وسیلهگیری، اندازههای علمی، واحد در تمام رشته

( ثابت نیستند. ....ین و  )ریال، دالر،گیری اندازهو واحدهای  گیری ارزش کاالها و خدمات استاندازه

است ارزش  نماید. در نتیجه هر لحظه ممکنبه طوریکه ارزش این واحدها در طول زمان تغییر می

ظریف واحد  ها و خدمات نیز تغییر کند. نکتهآن دچار تغییر شود و به دنبال آن ارزش کاال

است.  ی نزد انسانهای علمی آگاهی انسان است. که به صورت علم حضوررشتهدر تمام گیری اندازه

ی تصدیق یعنی به عنوان مثال برای یک بار که واحد وزن کیلوگرم انتخاب شد آگاهی انسان برا
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 اندازه)واحد  ها کافی است. در این تحقیق قرار است یک واحد پولی ثابتاین واحد برای تمامی نسل

به حجم  عمومی از پول( برای تمامی نسل ها تبیین شود. برای این کار کافیست یک منبع یرگی

نتیجه  هاست. درن منبع عمومی متعلق به تمامی نسلمشخص تعیین نمود به طوری که مالکیت ای

عمل تامین مالی پول از این منبع به صورت عقد قرض الحسنه است. به طوری که عقد قرض الحسنه 

د قرض الحسنه کند. همچنین این عققارن برای عاملین اقتصادی عمل میبه صورت اطالعات مت

پول در نظر گرفته  اراده و رفتار عاملین اقتصادی را کنترل می کند. به این معنا چون بازاری برای

-ز نیاز مصرفی پول، پول تقاضا نمینشده است و پول بازدهی ندارد، عاملین اقتصادی بیش ا

اضافی  هایدواحکنند. زیرا پول در این سیستم فقط و فقط ارزش مصرفی دارد. یعنی به عبارتی 

تاثیری  رفتار تولید کننده پول در نظریه رفتار مصرف کننده و نیز واحدهای اضافی پول در نظریه

در  در مطلوبیت مصرف کنندگان و نیز در سود تولید کنندگان ندارند. به عبارتی پول خنثی است.

صورت آگاهی عمومی پول از منبع عمومی برای تمامی عاملین اقتصادی به  نتیجه عقد قرض الحسنه

زمان برای  عمل می نماید. آگاهی عمومی نسبت به این موضوع که تمام عاملین اقتصادی در طی

الزم و واجب است ارزش مصرفی  نمایند.ثابت استفاده می یرگیاندازهها از یک واحد تمامی نسل

اقتصاد حفظ  علم پول در طی زمان حفظ شود. مهترین نکته در بحث پول در طی فرایند مبادله در

که پول ارزش حقوقی دارد الزم است فناوری باشد. به عبارتی با توجه به اینارزش حقوقی  پول می

عبارتی الزم  متناسب با این ارزش حقوقی برای پول در طی زمان در فرایند مبادله تعریف شود. به

راه  زمان ثابت است. است به عاملین اقتصادی این آگاهی داده شود که ارزش حقوقی پول در طی

 کار و فناوری این آگاهی به صورت زیر است:

 )نهاد بانک( از پول تشکیل منبع عمومی -1

 عقد قرض الحسنه عاملین اقتصادی -2

ن اقتصادی هر زمان ها( است. عاملی)تمام نسل عمومی ،که مالکیت این منبع عمومیبه طوری 

. نمایند منبع به صورت عقد قرض الحسنه دریافتتوانند به مقدار مشخص از این که خواستند می

تیار عاملین اقتصادی را به عبارتی وجود این منبع عمومی است که اراده و اخ )حذف بازار پول(

نخواهیم  سازد. در نتیجه رفتار تصادفیالزم را به طور خودکار برقرار میو شرط  کندکنترل می

ناوری ها تصادفی خواهند بود. به عبارتی در این فرفتار داشت.در صورت تعریف بازار برای پول آن گاه

)منبع  )عاملین اقتصادی(. عرضه دارد شود. یعنی پول تقاضا داردنگاه کاالیی به پول حذف می

دارد. ارزش  قراردادی(  )آن هم عمومی(. اما قیمت ندارد. به عبارتی پول فقط و فقط ارزش مصرفی

این نگاه تنها بدهی در اقتصاد قرض الحسنه است. نیاز به تعریف یک ای ندارد. در نتیجه در مبادله

را فقط و  بانک مرکزی با تعریف ترازنامه الزم نیست. به عبارتی دولت و بخش خصوصی نیاز به پول



 

 2۳ 

 س
اد

ص
اقت

ی
اس

 ی
ول

ش پ
رز

ا
 

مرکزی  های دولت و نیز نهاد بانک به بانکنمایند و بدهیقط از طریق منبع عمومی دریافت میف

و  ود. در حال حاضر بانک مرکزی ترازنامه داردشدر اقتصاد کنز نمیپول شود. هیچ گاه حذف می

 تورم در اقتصاد نیز همین کنز پول است. این تراز نامه نماد کنز پول است. منشا

 )عقد قرض الحسنه( فواید زیر را به همراه دارد: الزم به ذکر است که وجود منبع عمومی پول

 اقتصاد حذف تورم از -4 حذف تقاضای سفته بازی پول -۳ حذف کنز پول-2 حذف بازار پول -1

 تصادفی عاملین اقتصادیرفتار غیر -7 رشد اقتصادی با ثبات و پایدار-6 تقویت بازار سرمایه -5

 حذف ارزش زمانی پول -8 )کنترل و پیش بینی رفتار(

ارزش  یرگیاندازه وسیله -1در این دیدگاه دونوع وسیله به طوری کلی برای ارزش تبیین شد. 

اقتصادی  انتقال ارزش که همان آگاهی عمومی  است. آگاهی عاملین وسیله -2که همان پول است

زمان در طی  یرگیاندازه کنند. به طوری که ارزش وسیلههای یکسانی را مبادله میکه دارند ارزش

ریق آگاهی از ط گردد. ارایه یک معیار ارزش ثابت. البته حصول اینثابت است. دستخوش تغییر نمی

باشد. زمانی که این منبع تشکیل شد این آگاهی همیشه در طی تشکیل منبع عمومی پول می

 فرایند مبادله برقرار است. یعنی با وجود این منبع یک بار برای همیشه این شرط برای تمامی

 ها برقرار است.نسل

 ری نوین پول است. این فناوریشود خروجی این فناودر این تحقیق بر روی آن تاکید میای نکته

ات قدرت )ثب نمایدکه ارزش پول را در طی زمان حفظ مییل منبع عمومی پول( عالوه بر این)تشک

د شود. یعنی در طی فراینالراس در بخش اسمی اقتصاد می قانون وخرید پول( منجر به تحقق 

در  پول برابر باشد. یعنید که همیشه تقاضای پول با عرضه شومبادله این منبع عمومی باعث می

بخش پولی اقتصاد هیچ گاه مواجه با کمبود یا مازاد پول مواجه نخواهیم شد. این همان برکات عظیم 

 است. قرض الحسنه است که خداوند تبارک و تعالی در قران مجید به آن توجه خاصی نموده

ملین پول همیشه در اقتصاد به صورت یک منبع عمومی وجود دارد که عا به عبارتی عرضه

خود  توانند از این منبع به صورت عقد قرض الحسنه متناسب با نیازاقتصادی هر زمان خواستند می

شود. به در عرضه و تامین مالی پول حذف میاستفاده کنند. در این رویکرد نقش بانک مرکزی 

عمومی  هیچ وقت به بانک مرکزی بدهکار نیستند. بلکه فقط و فقط به منبععبارتی عاملین اقتصادی 

آن هم به صورت قرض الحسنه بدهکارند. به عبارتی تنها بدهی در اقتصاد قرض الحسنه است. به 

چون  عبارتی در این حالت به درستی بین عمل قرض و عمل بازار تمایز در نظر گرفته شده است.

زا برون زا بهاین فناوری تغییر عرضه پول از درون ظریف عبارتی نکته پول برون زاست. به عرضه

 خواهد بود.

تواند داشته باشد. لکن چون علم فیریک است که این واحد پولی هر اسمی میالبته الزم به ذکر 
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اسم این واحد  توانبهتر است. می است و هر واحد استاندارد اگر خوش تعریف باشد یرگیاندازهعلم 

الزم است  یرگیاندازهدر ارتباط با واحد  ها سازگار است.رتی ژول با فطرت انسانژول نامید. به عبارا 

اما در این تحقیق ن این است که این واحد یک قرار داد اجتماعی است. د و آبه این نکته توجه نمو

  شود:از واحد جهانشمول ژول استفاده میبنا به دالیل زیر 

 است. یرگیاندازهانرژی در علم فیزیک است و علم فیزیک علم  یرگیاندازهژول واحد  -1

  ژول در طی زمان ثابت است. در این تحقیق واحد پولی در طی زمان ثابت است. -2

 توان انرژی را به صورت زیر تعریف نمود:می -۳

 ای کاالهامقدار ارزش مبادله انرژی:

ی عاملین اقتصادی برای تمامی تماممنطق استفاده از ژول در طی زمان آگاهی عمومی 

 ها در طی زمان موارد زیر است:نسل

 آگاهی نسبت به وجود منبع عمومی از پول -1

 ها از منبع عمومیآگاهی نسبت به مالکیت تمام نسل -2

 آگاهی نسبت به تامین مالی از منبع عمومی به صورت عقد قرض الحسنه -۳

 پولای آگاهی نسبت به حذف ارزش مبادله -4

 آگاهی نسبت به اطالعات کامل در بازار -5

 آگاهی نسبت به حفظ ارزش پول -6

 هاآگاهی نسبت ثبات قیمت -7

 هاآگاهی نسبت به منافع تمام نسل -8

 آگاهی نسبت به خنثی بودن پول -9

 آگاهی نسبت به کنترل اراده و رفتار -10

 تبیین سیاست پولی در علم اقتصاد متعارف -2

پول است، عرضه پول در مجموع پول و شبه ،ینگیتر، حجم نقد حیبه عبارت صح ایعرضه پول 

کشور است.  کیدر  یدارید یهاها و مسکوکات و سپردهمجموع اسکناس یکشور به معنا کی

عرضه  هاست.افراد نزد بانک یدارید ریغ یهاکشور، در سپرده کیتفاوت عرضه پول با حجم پول 

است که  ییهاانواع سپرده گریو د یبانک ستمینتشر شده توسط سم یهاپول یپول شامل تمام

 یاعتبار یهاهیاتحاد لیاز قب یگذارموسسات سپرده ریو سا یتجار یهاتوسط عموم مردم در بانک

از  تواندیم بازار پول در اقتصاد کشورها اصلیبه عنوان گرداننده  ی. بانک مرکزشودیم ینگهدار

عرضه  زانی( میپول هیپا شیاوراق قرضه از دولت )افزا دیمثالً خر یانبساط یپول استیس الاعم قیطر

 یانقباض یپول استیاعمال س قیدهد و در حالت برعکس هم از طر شیپول را در سطح جامعه افزا
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کاهش  عرضه پول را در سطح جامعه زانی( میپول هیمثالً فروش اوراق قرضه به دولت )کاهش پا

 .دهد

کشور عرضه پول را اغلب با هدف  کی یآن مقامات پول لهیاست که به وس یندیفرا یپول استیس

کنترل  یکاریب و کاهش هامتیق یو ثبات نسب یداریپا ،ینرخ بهره به منظور رشد اقتصاد میتنظ

ها وجود دارد که براساس آن یو انبساط یانقباض یپول استیطور معمول دو س. بهکنندیو مهار م

 یانبساط استی. در سشوندیمتفاوت اتخاذ م طیدر شرا ژهیبه اهداف و دنیپول به منظور رس رضهع

از  یرکود اقتصاد تیوضع کیدر  یکاریو هدف مقابله با ب شودیاز حد معمول م شیپول ب یفراور

است. در  یاقتصاد یهاتیجلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعال دیکاهش نرخ بهره به ام قیطر

نکته  .است ییدارا یهاارزش اهشاز زوال و ک یریجلوگ دیقصد کاهش تورم به ام یانقباض استیس

پولی  منجر به تغییر ارزش واحدها سیات پولی این است که این سیاست قابل توجه در این نوع

 ها جایگاهی ندارد.تی سیاست واحد پولی در این تحلیلشوند. به عبارمی

 پولی اعمال خودکار سیاست )قدرت خرید پول( در علم اقتصاد: تبیین سیاست واحد پولی -۳

گیری فرایند مبادله ضرورت دهد. وجود پول هم برای شکلساس علم اقتصاد را مبادله شکل میا

همزمان دو  دارد. پول در علم اقتصاد برای فرایند مبادله طراحی شده است. مبادله یعنی انتقال

شود. توجه به مبادله بادله به فرایند مبادله تبدیل میا با وجود پول مکاال به کاال(. ام)مبادله  ارزش

ارزش انتقال  و فرایند مبادله در بحث بسیار مهم است. زیرا در فرایند مبادله با وجود پول فقط یک

توجه شود با ورود پول  باشد.رزش میا ،یرگیاندازهظریف در بحث فرایند مبادله  یابد. نکتهمی

گیری کند. اندازهغییر میت یرگیاندازهدر علم اقتصاد فرایند مبادله به فرایند اندازه گرفتن و فرایند 

گیری اندازه در علم اقتصاد شرایط خاص خودش را دارد. زیرا در علم اقتصاد ناظر)انسان( در سیستم

گیری در مفقود اندازه حلقهرسد ها در علم فیزیک به نظر مییریگبر خالف سایر اندازه ،نقش دارد

گیری به اندازه نقش ناظر است. در صورتی که این نقش هم در نظر گرفته شود خطای ،علم اقتصاد

متعارف جهت در این تحقیق الگویی مبتنی بر نقش ناظر در اقتصاد . کندصفر کاهش پیدا می

 باشد:می گردد. نکته ظریف و دقیق این تحقیق گزاره زیرحل مشکل خطا تبیین می

گیری الزم است دوبار اندازه ،با لحاظ کردن نقش ناظر در علم اقتصاد برای اندازه گیری دقیق

 نمود.

 باشد:ی)انرژی( به شرح زیر م ایدقیق ارزش مبادله یرگیاندازهیق حال در این تحق

 انتساب اعداد پول: ای:وسیله اندازه گرفتن ارزش مبادله

 ذخیره ارزش واحد پولی: وسیله ای:مبادلهرزش ا یرگیاندازهواحد 
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ای است نه گیری ارزش مبادلهاندازهواحد  ،گیری این است که واحد پولیاندازهظریف این  نکته

ای با پول مبادله پول. فهم این نکته بسیار مهم و اساسی است. به عبارتی ارزشگیری اندازهواحد 

کند. نکته ظریف دیگری که الزم ای انتقال پیدا میارزش مبادله ،شود و با واحد پولیاندازه گرفته می

 ن اشاره شود تبیین دو نوع مالکیت در فرایند مبادله در علم اقتصاد است:است به آ

 مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول و واحد پولی -الف

 )ارزش حقوقی واحد( مالکیت واحد پولی نسبت به کاالها -ب

در فرایند مبادله نسبت به کاالها مالکیت دارد. در نتیجه الزم است حقوق یعنی واحد پولی 

واحد  مالکیت برای واحد پولی تعریف نمود. مهمترین حقوق این واحد پولی این است که ارزش این

ای  گیری ارزش مبادلهتعریف یک واحد استاندارد اندازه در طی زمان ثابت باشد. به عبارتی نیاز به

 ،زمان ثابت بماند منع عمومی از پول(. در صورتی که ارزش این واحد پولی در طی )تشکیل است

ماند. یعنی حذف تورم از اقتصاد برای همیشه. به عبارتی واحد پولی ارزش پول در طی زمان ثابت می

های اقتصاد ارزش قرار است به عاملین اقتصادی این آگاهی را بدهد که در طی فرایند مبادله در علم

 شوند.یکسانی مبادله می

 در ابتدا الزم است سیاست واحد پولی تعریف شود:

 سیاست واحد پولی:

یکسانی  هاینسبت به این موضوع که ارزش ،دادن آگاهی عمومی به تمامی عاملین اقتصادی است

 شود.مبادله می

پول نیست. گیری واحد اندازه ،واحد پولی ،ظریف در بحث سیاست واحد پولی این است که نکته

اقتصادی در طی  گیری ارزش است. به عبارتی این واحد پولی است که به عاملینبلکه واحد اندازه

مبادله  شوند. یعنی واحد پولی نقش وسیلههای یکسانی مبادله میدهد که ارزشزمان تضمین می

 را دارد. یعنی فرایند مبادله در علم اقتصاد نیاز به دو وسیله دارد:

 احد پولیو -2پول-1

 محاسبه و اندازه گرفتن ارزش است. وسیله پول

 ارزش است. وسیله ذخیره ،واحد پولی

فرایند  های یکسانی درتضمین نماید ارزش،این وسیله را طوری طراحی نمود که ،حال الزم است

 شود. راه حل این کار تشکیل منبع عمومی از پول است. به طوری که مالکیت اینمبادله می ،مبادله

سیاست  عمومی است. در نتیجه قرض پول به صورت عقد قرض الحسنه است. این ،منبع عمومی

شود.  تشکیل منبع عمومی پول همان سیاست ی منجر به حفظ ارزش واحد پولی میواحد پول

 خودکار پولی است.
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ارزش گیری وسیله اندازه -1نوع وسیله به طوری کلی برای ارزش تبیین شد.  در این دیدگاه دو

اقتصادی  انتقال ارزش که همان آگاهی عمومی  است. آگاهی عاملین وسیله -2که همان پول است

زمان گیری در طی کنند. به طوریکه ارزش وسیله اندازههای یکسانی را مبادله میکه دارند ارزش

از طریق آگاهی  گردد. ارایه یک معیار ارزش ثابت. البته حصول اینثابت است. دستخوش تغییر نمی

باشد. زمانی که این منبع تشکیل شد این آگاهی همیشه در طی تشکیل منبع عمومی پول می

ها نسل رای تمامیفرایند مبادله برقرار است. یعنی با وجود این منبع یک بار برای همیشه این شرط ب

 برقرار است.

مقداری از طال به تعریف  تعریف بر حسبتغییر واحد پولی از  تغییر قانون پولی و بانکی کشور: -4

 از تامین پول از منبع عمومی پول

 18/04/1۳51مصوب  ون پولی و بانکی کشورقان

 پول -قسمت اول

  1ماده 

 .واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است -الف 

 گرم طالی 0.0108055 ت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیک ریال برابر یکصد و هش -ب 

 .استخالص 

 دارایی و تغییر برابری ریال نسبت به طال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر -ج 

 .مجلسین میسر خواهد بود های داراییتأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون

ایران با  های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزیبرابر پول -د 

 .شودپول محاسبه و تعیین می المللیتعهدات کشور در مقابل صندوق بینرعایت 

  2ماده 

 ت.های فلزی قابل انتشار اسس و سکهپول رایج کشور به صورت اسکنا -الف 

های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا فقط اسکناس و پول -ب 

 .ونی و قوه ابراء داردیابد جریان قاناین قانون انتشار می طبق

رعایت  آنکه با پذیر است مگرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامتعهد پرداخت هر -ج 

 باشد. بدهکار و بستانکار داده شده مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین

 .مسکوکات طال رواج قانونی ندارد -د 

 یس کل بانک مرکزی ایرانئو صدور طال و نقره به پیشنهاد ر مقررات مربوط به ورود -ه 

 .شودمیو موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین

...... 
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 نتیجه گیری

های واقعی سیاست گذاران از محققان به دنبال شناخت انگیزههای اخیر، تعداد زیادی در سال

یک سیستمات این است که سیاست پولی از یک فرآینددر واکنش به توسعه اقتصادی هستند. ادله آنها 

هدایت  های مقامات پولی در راستای دستیابی به اهداف معین،کند که از طریق رجحانپیروی می

روش  گیری ازبا بهره ،سیاست پولی بهینه تعیین حالت پایدار قاعده ،هدف این مطالعه شوند.می

بهینه  کنترل گیری پول در نظریهحصول این امر، اندازههاست. برای کنترل بهینه برای تمام نسل

-گیری حذف تورم از اقتصاد برای تمامی نسلیاتی است. خروجی دقیق این اندازهبسیار مهم و ح

 ،اشتغال ،تولید از قبیل ،هاوت بنیادینی با سایر اندازه گیریگیری پول در علم اقتصاد تفاهاست. اندازه

دارای بعد زمانی  ،متغیر انباره است. یک متغیر انباره ،این است که پول دارد. آن هم مصرف و ....

باید در هر لحظه  ،بعد زمانی دارد. به عبارتی مفهوم روانه ،)روانه( که متغیر جریاننیست. در حالی

به  .گیری شودباید در یک لحظه از زمان اندازه ،از زمان تعریف شود. در صورتی که متغیر انباره

تفاوت بنیادین انباره  .شودگیری میها اندازهبرای تمامی زمان ،برای یک لحظه از زمانعبارتی 

 )واحد در زمان( تعریف روانه در طول زمانگیری اندازهاست. واحد گیری اندازهو روانه در واحد 

 و یا مشتقهای انباره رشد ز زمان است. در نتیجه برای متغیرخالی ا ،انبارهگیری اندازهشود. واحد می

سطح  معناست. بلکهبی ،معناست. یا تغیرات حجم پولبی ،شود. به عبارتی رشد پولمیتعریف ن

نه  ،شودانتگرال تعریف می ،شود. به زبان ریاضی برای متغیر انباشتبرای متغیر انباره تعریف می

: یفرانسو انتگرال )به ات،یاضیدر ر همیشه صفر است. ،مشتق و یا تغییرات. یعنی مشتق پول

Integralاست انتگرال ارزش ،یعنی در علم اقتصاد پول .اختصاص اعداد به توابع است یبرا ی(، روش، 

سرعت  ،شودفرایند مبادله در علم اقتصاد می آن چیزی که سبب روانه شدن پول در نه مشتق ارزش.

مهم است. به  گردش پول است. لکن خود پول انباره است. تفکیک بین پول و سرعت گردش پول

گردش پول، معادله حرکت  عبارتی تعریف معادله حرکت برای پول خطاست. لکن برای سرعت

شود. یعنی متغیر کنترلی پول نیست، لکن سرعت گردش پول متغیر کنترلی است. به تعریف می

نتیجه تعادل پول  کند. دررشد اقتصادی افزایش پیدا می ،طوری که با افزایش سرعت گردش پول

 ها ایستاست. رای تمامی نسلب
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 فارسی منابع

 کتب

  امیانتشارات پ ،زادهمیابراه روسیترجمه س، ثروت ملل ،(1۳57آدام ) ت،یاسم -

تهران: ، داریهیآن با نظام سرما سهیو مقا یاسالم یپول و بانکدار (،1۳79) رجیا ان،یتوتونچ -

  توانگران نشر

 انتشارات تکاپو ی،ترجمه حسن ماسال ،یدارهیتکامل سرما هینظر، (1۳58پل ) ،یزیسوئ -

  جا، بیانتشارات برادران ،اقتصادکالن (،1۳80)موریت ی،رحمان -

 یبانکدار بهره و نظام هینظر یشناس بیآس (،1۳90) یاصفهان یو دالل یدستجرد یبخشرسول  -

 یزد انتشارات دانشگاه ،متعارف

انتشارات  ی،ترجمه حسن مرتضو ،جلد اول ،یاسینقد اقتصاد س ه،یسرما ،(1۳94مارکس، کارل ) -

 تایاله

چاپ  ،اهپوشیس یترجمه مرتض ،جلد اول، اقتصاد یستیمارکس یتئور ،(1۳58مندل، ارنست ) -

 انیکاو

 نیآذنشر گل ،ترجمه کمال خالق پناه ،یاسیاقتصاد س، (1۳86).................  -

 قاتتحقی موسسه سوداگر،. م ترجمه، کار -ارزش هیدر نظر یپژوهش ،(1۳58رونالد ) ک،یم -

 پازند یو اجتماع یاقتصاد

 ماره ، نشر آفرهاد نوع پرست و حسین فالحی ترجمه ،اصول علم اقتصاد (،1۳94منگر، کارل) -

 مقاالت

 اتیاعتبار دیاز د یپول در اقتصاد اسالم یستیچ ،(1۳95) این یمیقااصغر علیو  یسبحانحسن  -

 ، پاییز6۳شماره  ،یمجله اقتصاد اسالم ،(ه)ر ییعالمه طباطبا

، نگرش سیستمی و مفهوم آنتروپی در اقتصاد اقتصاد تطبیقی ،(1۳9۳)فرد یانصارسیما  -

 دوم، پاییز و زمستان  هسال اول، شمارگ، گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنپژوهش

 پرتودر  هگاآ هنذ توسط ومینتاکو جمو تابع تقلیل همسئل (،1۳99)سید هدایت سجادی، -
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