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Abstract 

The monetary and banking law of Iran approved on 18/4/1351 has 45 articles. The first part 

of this law is about money. The problem and error in the definition of money is that a rial is 

not constant over time. Because the value of gold changes over time. As a result, the currency 

policy should be designed so that the value of one rial remains constant over time for all 

generations. That is, the value of money is in its purchasing power. In other words, the 

function of money is separate from the function of the monetary unit. That is, in the process 

of crediting money in economics, the monetary unit must also be credited. That is, the validity 

of money and the validity of monetary unit are necessary for each other. The role of currency 

in the exchange process is to give public awareness to all economic agents. In this new 

approach, the function of money is only a means of measuring value. That is, money does 

not store value in itself, but the monetary unit stores value in itself. Now, the monetary unit 

policy should be designed so that the value of a monetary unit remains constant over time for 

all generations. The solution is to create a public source of money, so that the ownership of 

this public source of money belongs to all generations. As a result of the act of providing 

money from this public source for all economic agents over time, it is in the form of a loan 

contract. In other words, the law should be changed as follows: one rial is equal to the 

provision of one unit of money from the general source of money in the form of a loan 

contract for all generations. 
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3.  

 تغییر یک واحد پول ایران غییر قانون پولی و بانکی کشور:سیاست ت

 2مهدی موالیی، 1نوراهلل صالحی اسفیجی

 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران استادیار، گروه اقتصاد،. 1

 اسالمی، کرمان، ایران  . دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد2

 (18/05/1401؛ تاریخ پذیرش: 06/04/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده

این قانون مربوط به پول است. اشکال و خطای تعریف  ماده است. قسمت اول 45دارای  1۳51 /18/4قانون پولی و بانکی ایران مصوب 
کند. در نتیجه، باید سیاست واحد پول در آن این است که یک ریال در طول زمان ثابت نیست. زیرا ارزش طال در طول زمان تغییر می

ل در قدرت خرید آن است.. به ها ثابت بماند. یعنی ارزش پوپولی طوری طراحی شود که ارزش یک ریال در طول زمان برای تمامی نسل
یعنی در فرایند اعتبار پول در علم اقتصاد، باید واحد پولی هم اعتبار شود. یعنی اعتبار  عبارتی، وظیفه پول از وظیفه واحد پولی مجزاست.

می عاملین اقتصادی است. دادن آگاهی عمومی به تما ،پول و اعتبار واحد پولی الزم و ملزوم یکدیگرند. نقش واحد پولی در فرایند مبادله
کند، بلکه واحد پولی یعنی پول ارزش را در خود ذخیره نمیگرفتن ارزش است. وسیله اندازه، وظیفه پول فقط و فقط، ر این رویکرد جدیدد

امی نسل کند. حال باید سیاست واحد پولی طوری طراحی شود که ارزش یک واحد پولی در طول زمان برای تمارزش را در خود ذخیره می
ها ثابت بماند. راه حل این کار، تشکیل منبع عمومی از پول است، به طوری که مالکیت این منبع عمومی از پول متعلق به تمامی 

 هاست. در نتیجه عمل تأمین پول، از این منبع عمومی برای تمامی عاملین اقتصادی در طی زمان، به صورت عقد قرض الحسنه است.نسل
است با تأمین مقدار یک واحد پول از منبع عمومی پول به صورت عقد  برابر یک ریالقانون به شکل زیر تغییر کند:  به عبارتی، باید

 ها.الحسنه برای تمام نسلقرض

 .الحسنهعقد قرض ی،واحد پول استیپول، س یمنبع عموم لیتشک پول، رزش،ا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

دهنده برنامه و اهداف بانک مرکزی آن کشور برای کشور نشان در هر 1پولیسیاست  ،به طور خالصه

های مختلفی را های مرکز در هر کشور ابزاردانید بانک. همانطور که احتماال میاستاقتصاد جامعه 

 به که کنند کنترل را کشور در …در دست دارند تا بتوانند میزان تورم، رکود اقتصادی، ارزش ارز و 

. شودمی گفته پولی سیاست گیردمی نظر در هاپارامتر این کنترل برای بانک هر که هاییبرنامه مجموعه

 چرخه خود، پولی سیاست و هاابزار با تا کنندمی تالش کشور هر در مرکزی هایبانک ،حقیقت در

 یدستجرد یبخشد )مت اهداف مورد نظر خود هدایت کنناقتصادی کشور را کنترل کرده و آن را به س

سیاستی است که به حفظ ارزش پول  ،مهمترین موضوع در سیاست پولی .(13۹۰ ی.اصفهان یو دالل

سیاست حفظ ارزش پول مقدم بر سیاست پولی است. در ادبیات  ،به عبارتی ،شودمنجر در طی زمان 

اقتصاد متعارف صحبتی از سیاست حفظ ارزش پول نشده است. در این تحقیق قرار است سیاست 

. پس سیاست واحد پولی است ،بیین شود. به طوری که سیاست حفظ ارزش پولحفظ ارزش پول ت

سیاست واحد پولی تبیین شود. نکته ظریف این تحقیق این است که با قبل از سیاست پولی باید 

شود. موضوعاتی که در این تحقیق می سیاست پولی به طور خودکار اجرا ،اعمال سیاست واحد پولی

 زیر است:به شرح  ،شودمی تبیین
گرفتن و تبیین وظایف و نقش پول در علم اقتصاد متعارف: تغییر فرایند مبادله به فرایند اندازه. 1

 ؛گیری ارزشفرایند اندازه

 تبیین سیاست پولی در علم اقتصاد متعارف. 2

 اعمال خودکار سیاست پولی )قدرت خرید پول( در علم اقتصاد: تبیین سیاست واحد پولی. 3

 ؛الحسنه پول به عنوان اطالعات متقارنعقد قرضتبیین . 4

تعریف بر حسب مقداری از طال به  تغییر واحد پولی از تغییر قانون پولی و بانکی کشور:. 5

 مین پول از منبع عمومی پولأتعریف از ت

 ؛پول یا واحد پولی؟ حفظ قدرت خرید پول(: وسیله ذخیره ارزش) نوآوری بنیادین تحقیق. 6

                                                           
1. Monetary Policy 
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گرفتن و تغییر فرایند مبادله به فرایند اندازه ایف و نقش پول در علم اقتصاد متعارف:تبیین وظ. 7

 .گیری ارزشفرایند اندازه

 وسیله. 2؛محاسبه وسیله. 1 شود:پول در نظر گرفته می یبرا ریبه شرح ز یفیدر علم اقتصاد، وظا

 .(137۹، انیتوتونچ) وسیله ذخیره ارزش. 3؛ مبادله

توجه شود با ورود پول  دهند.می این است که هر سه وظیفه را به پول نسبتخطای این تحلیل 

در  کند.گیری ارزش تغییر میگرفتن و فرایند اندازهدر علم اقتصاد فرایند مبادله به فرایند اندازه

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

است واحد پولی  ،مبادله پول نیست. وسیله ،پول نیست. وسیله ذخیره ارزش ،وسیله مبادله ،تیبه عبار

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

 باید ظریف دیگری که در ارتباط با ذخیره ارزش نکته ،همچنین شود.می یکسانی مبادلههای ارزش

حفظ ارزشی است که با پول اندازه گرفته شده است.  ،ذخیره ارزش د منظور از کلمهکرآن توجه  به

د. نیاز به ابزار دیگری کنحفظ  ،خود پول دیگر نمی تواند ارزشی را که با اندازه گرفته است ،در نتیجه

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

مین پول از این منبع به أعمومی از پول متعلق به تمامی عاملین اقتصادی است. به طوری که عمل ت

در  (.137۹، انیتوتونچود )شبرای پول بازار تشکیل نمی ،الحسنه است. به عبارتیصورت عقد قرض

 ،کنیممی اعتبارزمانی که پول را در اقتصاد  ،شود. به عبارتیمی ارزش پول در طی زمان حفظ ،نتیجه

متون در  ، بایدیک منبع عمومی از پول تشکیل داد. در نتیجه ،الزم و واجب است به همراه اعتبار آن

 د:کنیر یشده فوق از پول به شکل زیر تغاقتصاد پولی وظایف اشاره نظری

 پول گرفتن ارزش:محاسبه و اندازه وسیله -

 ارزش ذخیره وسیله :مبادله ارزش: واحدپولی وسیله -

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

، به طوری که واحد دشومی واحد پولی از تشکیل منبع عمومی حاصل شایان ذکر استالبته  -

 پولی همان قدرت خرید پول است.
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برای  ه با دو نوع پول هستند.هبا تشکیل منبع عمومی از پول عاملین اقتصادی مواج ،به عبارتی

 د.کررا مشخص  یکن دقیق این دو نوع پول الزم است ابتدا تعریف هر تبیی

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

 کند.می پول به عنوان دارایی عمل ،عاملین اقتصادی در فرایند نظام بازار است. در نتیجه

مین به صورت أاین پول ناشی از ت ،مومی است. به عبارتیپولی که مالکیت آن ع . پول عمومی:۲

 کند.می به صورت بدهی عمل ،الحسنه از منبع عمومی است. در نتیجهعقد قرض

 وجود منبع عمومی از پول سبب ایجاد دو نوع پول برای عاملین اقتصادی در طی زمان ،در نتیجه

. در سیستم هاستبرای تمامی نسل تعاونشود. البته پول موجود در منبع عمومی بر مبنای اصل می

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

کند. به طوری که مالکیت پول ناشی از فرایند بازار می برای عاملین اقتصادی به عنوان دارایی عمل

مین مالی پول أاقتصادی در فرایند مبادله نیاز به ت اما عاملین برای عاملین اقتصادی خصوصی است.

یک منبع عمومی از پول تشکیل داد به طوری که مالکیت باید دارند. در اینجا برای حفظ ارزش پول 

عاملین  ،اقتصادی در طی زمان است. به عبارتی این منبع عمومی است و متعلق به تمامی عاملین

پول برای عاملین  ،کنند. در نظام تعاونمی عاون فعالیتاقتصادی در این حالت بر مبنای اصل ت

بدهی به منبع عمومی. زیرا مالکیت پول در بخش تعاون  کند.می اقتصادی به عنوان بدهی عمل

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

است به طوری که مالکیت این پول برای عاملین اقتصادی خصوصی نوع اول پول ناشی از نظام بازار 

به طوری که مالکیت این پول برای عاملین اقتصادی  .نوع دوم پول ناشی از نظام تعاون است است.

در علم اقتصاد عاملین  ،د. به عبارتیشوالحسنه اجرا به صورت عقد قرض بایدعمومی است و 

پولی . 2؛ پولی که مالکیت آن خصوصی است. 1 :هندنوع پول مواجاقتصادی در فرایند مبادله با دو 

که مالکیت آن عمومی است. انحراف و خطای نظام پولی موجود این است که تفکیکی بین پول 

منبع عمومی از پول به طوری که مالکیت این  یک ،به عبارتی خصوصی و پول عمومی نشده است.

، در علم اقتصاد متعارف عرضه تعریف نشده است. ،شدمنبع متعلق به تمامی عاملین اقتصادی با

پول توسط بانک مرکزی  عرضه تقاضا و قیمت پول از اهمیت خاصی برخوردار است. به طوری که
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د که در علم کرتوان بیان می گیرد. قیمت پول هم همان نرخ بهره است.می و نیز نهاد بانکی صورت

نهاد . 4؛ مردم. 3؛ دولت. 2؛ بانک مرکزی. 1نقش دارند:پول  اقتصاد متعارف پنج نهاد زیر در عرضه

زاست. قیمت پول هم همان نرخ بهره است. پول درون عرضه ،بخش خارجی. به عبارتی. 5؛ بانکی

و  گیردمی دولت و نهاد بانکی( صورت ها،)خانوارها، بنگاه تقاضای پول توسط عاملین اقتصادی

های این خطا کنز پول است. نماد کنز پول هم دارایی نتیجه برای پول عمومی بازار تعریف شده است.

مین مالی پول عمومی از حالت بازار خارج شود و به صورت أت بایدبانک مرکزی است. در نتیجه 

برای حفظ  بایددر نتیجه  عمومی است. ،الحسنه انجام گیرد. زیرا مالکیت پول عمومیعقد قرض

الحسنه انجام مین پول عمومی به صورت عقد قرضأت و ،درکبازار پول عمومی را حذف  ،ارزش پول

 عمومی است. ،گیرد. زیرا مالکیت پول عمومی

 مبانی نظری 

 بیین سیاست پولی در علم اقتصاد متعارف

 کیپول است، عرضه پول در مجموع پول و شبه ،ینگیتر، حجم نقدحیبه عبارت صح ایعرضه پول 

کشور است. تفاوت  کیدر  یدارید یهاسکوکات و سپردهها و ممجموع اسکناس یکشور به معنا

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

است که توسط عموم  ییهاانواع سپرده گریو د یبانک ستمیمنتشرشده توسط س یهاپول یشامل تمام

 ینگهدار یاعتبار یهاهیاتحاد لیاز قب یگذارردهسسات سپؤم ریو سا یتجار یهامردم در بانک

 الاعم قیاز طر تواندیبازار پول در اقتصاد کشورها م اصلی به عنوان گرداننده یبانک مرکز .شودیم

عرضه پول را در  زانی( میپول هیپا شیاوراق قرضه از دولت )افزا دیمثالً خر یانبساط یپول استیس

مثالً فروش  یانقباض یپول استیاعمال س قیت برعکس هم از طردهد و در حال شیسطح جامعه افزا

 .عرضه پول را در سطح جامعه کاهش دهد زانی( میپول هیاوراق قرضه به دولت )کاهش پا

 نزییاقتصاد پساک یهای اصلاز بحث یکیزا پول درون هینظر ایعرضه پول  ییزادرون هینظر

مرکزی  ایهبانک لهیبه وس ماًیاست که عرضه پول مستقاستوار  هیپا نیبر ا یکینئوکالس دگاهیاست. د

زا صورت درون اساساً به پوله رشد عرضه باورند ک نیبر ا نزییشود؛ اما اقتصاددانان پساکمی نییتع
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های از مدل ادییز تعداد یطیشرا نیشود. در چنمی نییتع یبانک ستمیمانند س یو در بازارهای مال

بر کنترل  یهای مبتناستیسیی رد شده و به خصوص کارا نزییاکاد پسمعمول اقتصاد کالن، در اقتص

بانک مرکزی به هدف کنترل های مداخله دگاه،ید نیا اسشود. بر اسمی عرضه پول با سؤال مواجه

 ییارائه شده است، کارا اقتصادی اتیکه در ادب زانیعرضه اعتبار، به آن م جهیعرضه پول و در نت

 یاقتصاد کالن دارد و ارتباط هیدر نظر ییهم بسزازا سپول درون نزییاکپس هینظر .نخواهد داشت

ها جهت نزییزای پساکپول درون هیکند. نظرمی اقتصاد برقرار یو واقع یمالهای بخش نیم بمه

در عرضه  تیجهت عل ،دادند. در واقعمی اقتصادیهای تیاز اعتبار به پول و به فعال حرکت را

عرضه  رپاییکه در تئوری د یاست، در حال یبانکهای به مانده یبارات بانکول،از اعتپ زایندرو

زا پول درون ی. مسئله اصلکندمی نییرا تع یبانکهای است که وام یپولهای مانده نیا زای پول،برون

متداول است  دگاهیددرست در مقابل  نیو ا ردیگمی قرار یعلّ رهیاست که اعتبار در ابتدای زنج نیا

اعتبارات بر مبنای آن پول  ده،نیفزا بیضر قیقرار دارد و از طر رهیپول در ابتدای زنج در آن که

 .(13۸۰)رحمانی،  شودمی جادیا

به طوری  د،کررشد  زیها در خصوص آن نها و بحثا، تفاوتزنپولِ درو هیهمگام با توسعه نظر

 دگاهیپول وجود دارد که به دعرضه  ییزامجزا در خصوص درون دگاهیتوان گفت دو دمی که

 یاعتبارات بانک پول را متأثر از دگاهیدو د نیاند. هر دوی اساختارگرا معروف دگاهیاو د گرانطباق

برای اعتبارات  تقاضا لهیتمام آن به وس ای یاز اعتبارات بانک یدانند، اما بر سر آنکه تنها بخشمی

 (. Aruka & Jurgen, 2005) متفاوت هستندشود، می نییتع یبانک

عرضه پول  .1است که:  نیا ،شودمی اشاره دمنیتوسط فر طور کههمان ونیپول یاصل ادعاهای

 در کایاشتباه بانک مرکزی آمر جهیرکود بزرگ در نت .2شود؛ می توسط بانک مرکزی کنترل

 مؤثر یمالهای استیمسئله است و س نیترپول مهم .3محدودکردن عرضه پول رخ داده است؛ 

به طوری که ثبات  رند؛یای برای رشد عرضه پول در نظر بگقاعده دیمرکزی باهای بانک .4 ستند؛ین

 نهیهم در زم ون،یل با پولدر تقاب نزییزایِ پساکپولِ درون هینظر شهیدهد. ر شیاقتصادی را افزا

است که بانک  نیا ونیپول هینظر ادینهفته است. بن یاستیسهای نسخه نهیاقتصاد کالن و هم در زم

 .دکنمی مرکزی عرضه پول را کنترل
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د. به طوری که تقاضای پول کنمی در علم اقتصاد متعارف بازار پول نقش مهم و کلیدی را ایفا

 عرضه ،گیرد. همچنینمی دولت و نهاد بانکی( صورت ،بنگاه ها ،)خانوارها توسط عاملین اقتصادی

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

؛ بانک مرکزی. 1 پول نقش دارند: د در علم اقتصاد متعارف پنج نهاد زیر در عرضهکرتوان بیان می

ظریف  زاست. نکتهپول درون عرضه ،بخش خارجی. به عبارتی. 5ی؛ نهاد بانک. 4م؛ مرد. 3؛ دولت. 2

شود. به می م تعریف دقیق از پول برای پول بازار تعریفدر این رویکرد این است که به دلیل عد

بازار  ،است. به عبارتی )تعریف ترازنامه برای بانک مرکزی( بانک مرکزی ،طوری که نماد بازار پول

این هزینه  کند. نتیجهمی پول به عنوان در فرایند مبادله در علم اقتصاد به عنوان هزینه مبادله عمل

رشد  ،یابد. به عبارتیمی ش بدهی در اقتصاد است. یعنی بدهی دولت افزایشتورم و افزای ،مبادله

ها با این موضوع روبرو هستند. در پذیر نیست. امروزه تمام دولتاقتصادی بدون رشد بدهی امکان

 اقتصاد بدهی به صورت زیر است:های این حالت بدهی

بدهی دولت به نهاد . 3؛ ک مرکزیبدهی نهاد بانکی به بان. 2ی؛ بدهی دولت به بانک مرکز. 1

 .ها و خانوارها به نهاد بانکیبدهی بنگاه. 4؛ بانکی

ظریف و دقیق اقتصاد  نکته هاست.این بدهی کنندهوجود نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی توجیه

بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز بدهی نهاد بانکی به بانک  ،بدهی وجود بازار پول است. به عبارتی

کزی ناشی از وجود بازار پول است. البته تعریف ترازنامه برای بانک مرکزی نیز در همین جهت مر

شود بانک مرکزی به عنوان عامل اقتصادی در می است. تعریف ترازنامه برای بانک مرکزی سبب

نظر گرفته شود. در صورتی که در حقیقت بانک مرکزی عامل نیست. نتیجه این خطا کنز پول توسط 

ه با بدهی است. هاقتصاد همواره مواج ،ک مرکزی است. در نتیجه همیشه با وجود رشد اقتصادیبان

بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز بدهی نهاد بانکی به بانک مرکزی به خاطر وجود بازار پول غیر 

 علمی است.

ا کشور عرضه پول را اغلب ب کی یآن مقامات پول لهیاست که به وس یندیفرا یپول استیس

 یکاریو کاهش ب هامتیق یو ثبات نسب یداریپا ،ینرخ بهره به منظور رشد اقتصاد میهدف تنظ
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وجود دارد که براساس  یو انبساط یانقباض یپول استیدو س ،طور معمول . بهکنندیکنترل و مهار م

 ستای. در سشوندیمتفاوت اتخاذ م طیدر شرا ژهیبه اهداف و دنیپول به منظور رس رضهها عآن

رکود  تیوضع کیدر  یکاریو هدف مقابله با ب شودیاز حد معمول م شیپول ب یفراور یانبساط

 یاقتصاد یهاتیجلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعال دیکاهش نرخ بهره به ام قیاز طر یاقتصاد

 ییدارا یهاارزش اهشاز زوال و ک یریجلوگ دیقصد کاهش تورم به ام یانقباض استیاست. در س

ها منجر به تغییر ارزش توجه در این نوع سیات پولی این است که این سیاست شایان . نکتهاست

 ها جایگاهی ندارد.سیاست واحد پولی در این تحلیل ،شوند. به عبارتیمی واحد پولی

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

گیری فرایند مبادله ضرورت دهد. وجود پول هم برای شکلمی ا مبادله شکلاساس علم اقتصاد ر

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

یند شود. توجه به مبادله و فرامی کاال به کاال(. اما با وجود پول مبادله به فرایند مبادله تبدیل )مبادله

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

توجه شود با ورود پول در علم اقتصاد  .است گیری ارزشظریف در بحث فرایند مبادله اندازه نکته

گیری در علم اقتصاد ندازهاکند. می گیری تغییرگرفتن و فرایند اندازهفرایند مبادله به فرایند اندازه

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

 ،گیری در علم اقتصادمفقود اندازه رسد حلقهمی به نظر ها در علم فیزیک.گیریبر خالف سایر اندازه

گیری به صفر کاهش شود خطای اندازه نقش ناظر است. در صورتی که این نقش هم در نظر گرفته

 برایدر این تحقیق الگویی مبتنی بر نقش ناظر در اقتصاد متعارف  اخالل(. )حذف جمله کندمی پیدا

 :است زیر ظریف و دقیق این تحقیق گزاره د. نکتهشومی حل مشکل خطا تبیین

 کردگیری دوبار اندازه باید ،یری دقیقگکردن نقش ناظر در علم اقتصاد برای اندازهبا لحاظ. 

 :است )انرژی( به شرح زیر ایگیری دقیق ارزش مبادلههحال در این تحقیق انداز

 ای: پول: انتساب اعدادگرفتن ارزش مبادلهوسیله اندازه -

 وسیله ذخیره ارزش ای: واحد پولی:گیری ارزش مبادلهواحد اندازه -



120                                                         1401، بهار و تابستان 1، شماره 5دوره ، پژوهیمدیریت راهبردی و آینده 
 

 

ای است نه گیری ارزش مبادلهواحد اندازه ،پولی گیری این است که واحدظریف این اندازه نکته

با پول اندازه  ارزش مبادله ای ،گیری پول. فهم این نکته بسیار مهم و اساسی است. به عبارتیواحد اندازه

به ان اشاره  بایدظریف دیگری که  کند. نکتهمی انتقال پیدا ایارزش مبادله ،شود و با واحد پولیمی گرفته

 و نوع مالکیت در فرایند مبادله در علم اقتصاد است:تبیین د ،شود

 مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول و واحد پولی( الف

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

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

. مهمترین حقوق این واحد پولی این است که ارزش (13۸2، اینیهادوکرد ) ریفبرای واحد پولی تع

گیری ارزش نیاز به تعریف یک واحد استاندارد اندازه ،این واحد در طی زمان ثابت باشد. به عبارتی

)تشکیل منع عمومی از پول(. در صورتی که ارزش این واحد پولی در طی زمان ثابت  ای استمبادله

 ،ماند. یعنی حذف تورم از اقتصاد برای همیشه. به عبارتیمی رزش پول در طی زمان ثابتا ،بماند

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

ی شوند. ابتدا باید سیاست واحد پولی تعریف شود. سیاست واحد پولهای یکسانی مبادله میارزش

نسبت به این موضوع که  ،دادن آگاهی عمومی به تمامی عاملین اقتصادی استبه این معنای 

واحد  ،نکته ظریف در بحث سیاست واحد پولی این است که. شودهای یکسانی مبادله میارزش

این واحد پولی  ،گیری ارزش است. به عبارتیگیری پول نیست. بلکه واحد اندازهواحد اندازه ،پولی

شوند. می یکسانی مبادلههای دهد که ارزشمی که به عاملین اقتصادی در طی زمان تضمین است

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

 است. گرفتن ارزشو اندازه محاسبه وسیله ،پول. واحد پولی، و پول

 ارزش است. ذخیره وسیله ،واحد پولی

 مبادله ،یکسانی در فرایند مبادلههای ارزش کندکهتضمین  کرد این وسیله را طوری طراحی بایدحال 

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

ست واحد پولی منجر الحسنه است. این سیاقرض پول به صورت عقد قرض ،عمومی است. در نتیجه

 شود. تشکیل منبع عمومی پول همان سیاست خودکار پولی است.می به حفظ ارزش واحد پولی
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گیری ارزش اندازه وسیله. 1در این دیدگاه دونوع وسیله به طوری کلی برای ارزش تبیین شد. 

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

اندازه گیری در طی زمان  کنند. به طوری که ارزش وسیلهمی یکسانی را مبادلههای که دارند ارزش

یک معیار ارزش ثابت. البته حصول این آگاهی از طریق  ئه. اراکندثابت است. دستخوش تغییر نمی

طی فرایند  . زمانی که این منبع تشکیل شد این آگاهی همیشه دراست تشکیل منبع عمومی پول

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

شود خروجی این فناوری نوین پول است. این می کیدأای در این تحقیق بر روی آن تنکته است.

)ثبات کند می فظ)تشکیل منبع عمومی پول( عالوه بر اینکه ارزش پول را در طی زمان ح فناوری

شود. یعنی در طی فرایند منجر می قانون والراس در بخش اسمی اقتصاد قدرت خرید پول( به تحقق

پول برابر باشد. یعنی در بخش  شود همیشه تقاضای پول با عرضهمی مبادله این منبع عمومی باعث

این همان برکات عظیم ه با کمبود یا مازاد پول مواجه نخواهیم شد. هپولی اقتصاد هیچ گاه مواج

 ه است.کردبه آن توجه خاصی الحسنه است که خداوند تبارک و تعالی در قران مجید قرض

)سیاست خودکار پولی(  پول همیشه در اقتصاد به صورت یک منبع عمومی عرضه ،به عبارتی

الحسنه ضتوانند از این منبع به صورت عقد قرمی وجود دارد که عاملین اقتصادی هر زمان خواستند

مین مالی پول أمتناسب با نیاز خود استفاده کنند. در این رویکرد نقش بانک مرکزی در عرضه و ت

عاملین اقتصادی هیچ وقت به بانک مرکزی بدهکار نیستند. بلکه فقط و  ،شود. به عبارتیمی حذف

در اقتصاد تنها بدهی  ،الحسنه بدهکارند. به عبارتیفقط به منبع عمومی آن هم به صورت قرض

در این حالت به درستی بین عمل قرض و عمل بازار تمایز در نظر  ،الحسنه است. به عبارتیقرض

پول  ظریف این فناوری تغییر عرضه نکته ،زاست. به عبارتیرفته شده است. چون عرضه پول برونگ

پول  بودن عرضهازر نظام پولی فعلی واحد پولی به خاطر دروندزا خواهد بود. زا به بروناز درون

ارزش این واحد پول ثابت نیست. در نتیجه ارزش پول ثابت نیست. زیرا  ،زاست. در نتیجهدرون

ذکر است این شایان شود. شود. توجهی به سیاست واحد پولی نمیمی فقط سیاست پولی اعمال

ه امروز در تا ب ،رویکرد با ایجاد فناوری واحد پولی در علم اقتصاد حاصل شده است. به عبارتی
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ادبیات اقتصاد پولی از فناوری واحد پولی که ارزش آن در طی زمان حفظ شود بحثی صورت نگرفته 

 شود که فناوری پول با فناوری واحد پولی تفاوت دارد.می کیدأاست. مجددا ت

های دهد که ارزشمی فناوری که به عاملین اقتصادی در طی زمان آگاهی فناوری واحد پولی:

 )آگاهی عمومی(. یعنی فناوری اندازه گیری. شودمی مبادلهیکسانی 

گیرد. می عاملین اقتصادی در طی زمان را اندازه فناوری که مقدار ارزش مبادله فناوری پول:

 گرفتنیعنی فناوری اندازه

 گیری تفاوت در نظر گرفته شده است.گرفتن و اندازهبه عبارتی در این رویکرد بین اندازه
 است. ری دقیق ارزش به شرح زیرگیاندازه

 گرفتن ارزش: پولوسیله اندازه -

 گیری ارزش: واحد پولی: وسیله ذخیره ارزشواحد اندازه -

گیری ارزش است نه واحد واحد اندازه ،گیری این است که واحد پولیظریف این اندازه نکته

 ارزش با پول اندازه گرفته ،یگیری پول. فهم این نکته بسیار مهم و اساسی است. به عبارتاندازه

 کند.می انتقال پیدا گیری وارزش اندازه ،شود و با واحد پولیمی

الحسنه پول به عنوان اطالعات متقارن: بازار پول به عنوان اطالعات نامتقارن: تبیین عقد قرض
 شکست بازار

رفتاری اوست. های ژگیپردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویترین مباحث در نظریهیکی از مهم

خود های گذاری و تمام کارکردبینی، سیاستسازی، پیشعلمی انسانی، برای مدل همثاب اقتصاد به

)رهبر، متوسلی و  اقتصادی استهای گیرینیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم

د در دانش اقتصادی که با هدف نسبتاً جدیهای اخهشاقتصاد رفتاری به عنوان یکی از  .(13۹2امیری، 

بیرونی شکل گرفته است، های های اقتصادی با واقعیتمدل کردندانش اقتصادی و نزدیک یارتقا

اقتصادی باید در سه های توجهی برخوردار شده است. نظریه شایانطی چند دهه گذشته از اهمیت 

ی. در علم پذیرترل و هدایت. کن3داشتن،  . عمومیت2. تطابق با واقعیت، 1 حوزه قضاوت شود:

در  بینی است.تصادفی و غیر قابل پیش عاملین اقتصادی در فرایند مبادلههای اقتصاد متعارف رفتار

رفتار  ،. مهمترین نکته در اقتصاد رفتاریشوداین بخش قرار است اقتصاد رفتاری از نگاهی نو تحلیل 
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کند. می ن جایگاه و اهمیت خاصی پیدانقش انسا ،. در نتیجهاست انسان ها)عاملین اقتصادی(

 ،کندمی ن را از سایر موضوعات علوم مختلف تمایزآممهترین عنصر و ویژگی موجود در انسان که 

عنصر اراده و اختیار و نیز آگاهی است. با توجه به اینکه در این تحقیق پول به عنوان اطالعاتی در 

 الحسنهتوان عنوان داشت که عقد قرضمی رد)اعداد حقوقی( دا نظر گرفته شد که ارزش حقوقی

این اطالعات متقارن رفتار  ،کند. به عبارتیمی پول از منبع عمومی به صورت اطالعات متقارن عمل

کند. زیرا بازاری برای می عاملین اقتصادی را جهت تقاضای بیش از نیار مصرفی پول کنترل و اراده

در صورتی  حفظ ارزش پول در طول زمان است. ،سیاستنتیجه این  پول در نظر گرفته نشده است.

زیرا بازار پول به عنوان  شکست بازار خواهیم شد. ه با پدیدهه، بازار تشکیل شود، مواجکه برای پول

  تغییر ارزش پول در طول زمان است. ،کند. نتیجه شکست بازاراطالعات نامتقارن عمل می

آگاهی برای ایجاد  ،د. به عبارتیکنمی ند و آگاهی راکمی انسان با عنصر اراده و اختیار حرکت

انسان  البته با دادن آگاهی به انسان اراده. حرکت.3؛ اختیار. 2؛ اراده. 1در انسان سه عنصر الزم است: 

 قابل کنترل است.

تصادی اختیار و حرکت عاملین اق ،: رفتاری است که در آن ارادهرفتار تصادفی عاملین اقتصادی

ها قابل کنترل اراده و حرکت انسان ،بینی و کنترل نیست. به عبارتیست. یعنی قابل پیشامکانی ا

 نیست.

اختیار و حرکت  ،رفتاری است که در آن اراده )معین( عاملین اقتصادی: رفتار غیر تصادفی

ها اراده و حرکت انسان ،بینی و کنترل است. به عبارتیعاملین اقتصادی وجوبی است. یعنی قابل پیش

د. کرها را کنترل آن توان ارادهمی با دادن آگاهی به عاملین اقتصادی ،قابل کنترل است. به عبارتی

تشکیل منبع عمومی پول و نیز عقد  عنصر آگاهی کلید رفتار معین عاملین اقتصادی است.

به  کند.می فرایند مبادله به عنوان آگاهی عمومی برای تمامی نسل ها عمل الحسنه پول درقرض

ها خواهد طوری که منجر به رفتار معین برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان برای تمامی نسل

ها( حذف تورم از اقتصاد است. به عبارتی ارزش )برای تمامی نسل این آگاهی عمومی شد. نتیجه

 ها ثابت است.پول برای تمامی عاملین اقتصادی در طی زمان برای تمامی نسل
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 ژوهششناسی پروش

است و از تحلیل پژوهش حاضر به روش تحلیلی انجام گرفته است. ابزار پژوهش اسناد و مدارک 

ها که مرتبط با موضوع پژوهش بود، به روش هدفمند انتخاب استفاده شده است. بخشی از آن محتوا

 شد. 

 های پژوهشیافته

تعریف از طال به سب مقداری از تعریف بر ح تغییر واحد پولی از تغییر قانون پولی و بانکی کشور:

 منبع عمومی پولتأمین پول از 

 به شرح زیر است: 1۸/4/1351مصوب  ون پولی و بانکی کشورقانقسمت اول  1ماده 

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

 م طالیگر ۰.۰1۰۸۰55یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم  (ب

 .خالص است

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

 .مجلسین میسر خواهد بود های داراییهیأت وزیران و تصویب کمیسیون

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

 .شودپول محاسبه و تعیین می المللیرعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بینبا 

  در ماده نیز بیان شده است:

 .های فلزی قابل انتشار استپول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه (الف

این  فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق (ب

 .یابد جریان قانونی و قوه ابراء داردانتشار میقانون 

آنکه با  پذیر است مگرتعهد پرداخت هر گونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام (ج

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

 .مسکوکات طال رواج قانونی ندارد (د
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و  ورود و صدور طال و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایرانمقررات مربوط به  (ه

 .شودمی موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین

...... 

 :است خروجی این تحقیق تغییر مورد ب

 گرم طالی ۰.۰1۰۸۰55یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم  (ب

 .خالص است

 ت قانون به شکل زیر تغییر نماید:یعنی الزم اس

الحسنه مین مقدار یک واحد پول از منبع عمومی پول به صورت عقد قرضأت :یک ریال برابر -

 ها.برای تمام نسل

ماند. ها ثابت میقدرت خرید پول در طول زمان برای تمامی نسل ،یعنی با این سیاست واحد پولی

 ها رعایت شده است.تمامی نسل زیرا حقوق مالکیت پول به طور کامل برای

 حفظ قدرت خرید پولارزش:پول یا واحد پولی؟ ذخیره وسیله نوآوری بنیادین تحقیق:

نکته بنیادین این تحقیق در توجه به کارکرد و نقش واحد پولی است. در ادبیات اقتصاد متعارف یکی 

اند نقش ذخیره ارزش را تودانند. در صورتی که پول نمیاز وظایف پول را نقش ذخیره ارزش می

جانبه قرار داده این وظیفه از ابداعات کینز بوده است. زیرا او آن را مورد تحلیل همه داشته باشد.

شود. به می این وظیفه اختالف نظرهای بسیاری مشاهده بارهدر ادبیات اقتصاد اسالمی در است.

اسالمی نمی تواند ذخیره ارزش  طوری که دکتر توتونچیان بر این عقیده است که پول در اقتصاد

: در اقتصاد نویسدیم «یدر اقتصاد اسالم پول یتقاضا»در مقاله  یمیرمعزدکتر  ،باشد. همچنین

به مفهوم  یتوجهبی. این اختالف نظر از آن( است یکینز مفهوم )به نیز پول، ذخیره ارزش یاسالم

 سادگی این اختالف نظر حلذخیره به هشدن در کلمدر صورت تدقیق گیرد.می ذخیره صورت

یک کاال را به عنوان پول در نظر  بایدآن گاه  ،کندشود. اگر پول بخواهد ارزش را در خود ذخیره می

ارزش در کاال قابل ذخیره است. اما انتخاب کاال  ،چون فقط کاال امکان ذخیره ارزش را دارد ،گرفت

)اقتصادی(  در طی زمان ارزش بایدف اینجاست که پول ظری حال نکته به عنوان پول غیر علمی است.

ارزش پول حفظ شود نه ذخیره. در  بایددقیق  ،د. به عبارتیکننه اینکه ذخیره  کند، حفظ را در خود
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ظریف دیگری  حفظ بدهد. نکته ذخیره جای خود را به کلمه در ادبیات اقتصاد پولی کلمه بایدنتیجه 

)اقتصادی( را  برای این که پول بتواند ارزش جه نمود این است کهبه آن تو بایدکه در این تحقیق 

ارزش خود پول نیز حفظ شود. یعنی حفظ ارزش اقتصادی مستلزم  باید ،دکنطی زمان در خود حفظ 

شود. برای حفظ می حفظ ارزش پول است. حال در ادامه راه کار حفظ ارزش پول در طی زمان تبیین

به طوری که مالکیت  ،دکرعمومی از پول به حجم مشخص تعیین  ارزش پول کافیست که یک منبع

مین پول از این منبع أعمل ت ،در نتیجه این منبع متعلق به تمامی عاملین اقتصادی در طی زمان است.

شود و به دنبال می الحسنه است. با این کار ابتدا ارزش پول در طی زمان حفظبه صورت عقد قرض

سوم پول  با این رویکرد وظیفه ،کاالها خواهد بود. در نتیجه )اقتصادی( آن پول قادر به حفظ ارزش

 )اقتصادی( به حفظ ارزش بودن ارزشول از دیدگاه کینز مبنی بر ذخیرهبازی پبر خالف تفکر سفته

دهد. در صورتی که بر می الحسنهد. زیرا بازار پول جای خود را به عقد قرضکنمی اقتصادی( تغییر

گیری ه با خطای اندازههاقتصاد متعارف و کینزی اقتصاد تحلیل و اجرا شود آنگاه مواج اساس رویکرد

بازی تقاضای سفتهایم. به این معنا که در صورتی برای پول بازار تعریف شود و نیز در علم اقتصاد شده

ی پولی هم پول نیز پذیرفته شود در این رویکرد مواجهه با کنز پول خواهیم شد. نماد کنز سیستم فعل

بازی های بانک مرکزی است. در صورتی که ارزش پول در طی زمان حفظ شود تقاضای سفتهدارایی

 ,Chakrabortiگاه در اقتصاد کنز نخواهد شد )کند در نتیجه پول هیچپول به صفر کاهش پیدا می

زش آن در طی زمان به عبارتی، تا امروز در ادبیات اقتصاد پولی از فناوری واحد پولی که ار(. 2002

شود فناوری پول با فناوری واحد پولی تفاوت دارد. حفظ شود بحثی صورت نگرفته است. تأکید می

های یکسانی دهد که ارزشفناوری واحد پولی:فناوری که به عاملین اقتصادی در طی زمان آگاهی می

فناوری که مقدار ارزش شود )آگاهی عمومی(. یعنی فناوری اندازه گیری.فناوری پول، مبادله می

گرفتن. گیرد )آگاهی خصوصی(. یعنی فناوری اندازهمبادله عاملین اقتصادی در طی زمان را اندازه می

گیری گیری تفاوت در نظر گرفته شده است. اندازهگرفتن و اندازهبه عبارتی، در این رویکرد بین اندازه

گیری ارزش، زش، پول است و واحد اندازهگرفتن اردقیق ارزش به شرح زیر است: وسیله اندازه

 واحد پولی است.

گیری ارزش است نه واحد واحد اندازه ،گیری این است که واحد پولینکته ظریف این اندازه
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 گیری پول. فهم این نکته بسیار مهم و اساسی است. به عبارتی، ارزش با پول اندازه گرفتهاندازه

یعنی واحد پولی است که نقش کند انتقال پیدا می گیری وهارزش انداز ،شود و با واحد پولیمی

به عبارتی، واحد پولی )وسیله ذخیره ارزش( قرار است به  کند.ذخیره )حفظ( ارزش را بازی می

های عاملین اقتصادی این آگاهی عمومی را بدهد که در طی فرایند مبادله در علم اقتصاد ارزش

شود. بلکه ارزش اقتصادی ارزش اقتصادی در پول ذخیره نمی شوند. در نتیجهفیکسانی مبادله می

شود. یه طوری که واحد پولی به عنوان آگاهی و علم حضوری عاملین در واحد پولی ذخیره می

 اقتصادی است. یعنی واحد پولی کاال نیست. واحد پولی ماده نیست. واحد پولی متافیزیک است.

توجه شود  گیری شود.و اندازه گرفتنی به فرایند اندازهتوجهخطای قانون پولی و بانکی فعلی بی

 تغییر ارزش گیریگرفتن و فرایند اندازهبا ورود پول در علم اقتصاد فرایند مبادله به فرایند اندازه

ها قدرت خرید پول در طول زمان برای تمامی نسل ،به طوری که با حفظ حقوق مالکیت پول کند.می

 ماند.ثابت می

 گیریتیجهنبحث و 

گذاران در واقعی سیاستهای های اخیر، تعداد زیادی از محققان به دنبال شناخت انگیزهدر سال

یند سیستماتیک اها این است که سیاست پولی از یک فرواکنش به توسعه اقتصادی هستند. ادله آن

 معین، هدایتمقامات پولی در راستای دستیابی به اهداف های کند که از طریق رجحانمی پیروی

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

کنترل بهینه بسیار  گیری پول در نظریههاست. برای حصول این امر، اندازهکنترل بهینه برای تمام نسل

هاست. برای تمامی نسلگیری حذف تورم از اقتصاد خروجی دقیق این اندازه مهم و حیاتی است.

مصرف  ،اشتغال ،از قبیل تولید ،هاگیریبا سایر اندازه گیری پول در علم اقتصاد تفاوت بنیادینیاندازه

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

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

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

ره و روانه در شود. تفاوت بنیادین انباگیری میها اندازهبرای تمامی زمان ،برای یک لحظه از زمان

شود. می )واحد در زمان( تعریف گیری روانه در طول زماند اندازهگیری است. واحواحد اندازه
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انباره های برای متغیر ،در نتیجه .(Samuelson, 1976) خالی از زمان است ،گیری انبارهواحد اندازه

معناست. بی ،یرات حجم پولیمعناست. یا تغبی ،رشد پول ،شود. به عبارتیرشد یا مشتق تعریف نمی

 انتگرال تعریف ،شود. به زبان ریاضی برای متغیر انباشتمی متغیر انباره تعریف بلکه سطح برای

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

انتگرال  ،یعنی در علم اقتصاد پول .اختصاص اعداد به توابع است یبرا ی(، روشIntegral: یفرانسو

 شدن پول در فرایند مبادله در علم اقتصادآن چیزی که سبب روانه نه مشتق ارزش. ،ارزش است

سرعت گردش پول است. لکن خود پول انباره است. تفکیک بین پول و سرعت گردش  ،شودمی

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

ود. یعنی متغیر کنترلی پول نیست، لکن سرعت گردش پول متغیر کنترلی شمی معادله حرکت تعریف

تعادل کند. در نتیجه، می رشد اقتصادی افزایش پیدا،است. به طوری که با افزایش سرعت گردش پول

 ،در صورتی که تعادل سرعت گردش پول، پویاست. در نتیجه ،ها ایستاستپول برای تمامی نسل

تشکیل منبع عمومی پول در طول زمان برای تمامی است:  ه صورت زیرول بپسیاست بهینه  قاعده

مین پول از این منبع أ، عمومی است. در نتیجه عمل تبه طوری که مالکیت این منبع عمومی. هانسل

کنترل بهینه، منبع عمومی  در نظریه ،الحسنه است. به عبارتیها به صورت عقد قرضبرای تمامی نسل

سیستم اقتصادی را بر عهده دارد. یعنی کنترل تورم فقط و فقط از طریق منبع  هکنندپول نقش کنترل

پذیر است. در این صورت است که تعادل اقتصاد کالن، برای تمامی ها امکانعمومی برای تمامی نسل

تعادل ایستاست. زیرا پول، ارزش  ،ها، یک تعادل پایدار است. زیرا تعادل پول در طی زماننسل

مبادله در  ندیفرا یبار، پول برانیاول یکه برا یزمان ،جهیدر نت رد. زیرا پول، بعد زمان ندارد.زمانی ندا

 تینهایطول عمر پول، ب یعنیمبادله وجود دارد.  ندیدر فرا شهیهم یشود، برامی علم اقتصاد اعتبار

دارای 1351 /1۸/4 قانون پولی و بانکی کشور مصوب نیازی به خلق پول نیست. ،. به عبارتیاست

  است: آن به شرح زیر 1 . به طوری که مادهاست . قسمت اول این قانون مربوط به پولاست ماده 45

 .است ناریبرابر صد د الیاست. ر الیر رانیواحد پول ا (الف

 یگرم طال ۰.۰1۰۸۰55 میونیلیو هشت هزار و پنجاه و پنج ده م کصدیبرابر  الیر کی( ب

 .است خالص
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این تعریف این است که یک ریال در طول زمان ثابت نیست. زیرا ارزش طال اشکال و خطای 

سیاست واحد پولی طوری طراحی شود که ارزش یک  بایدکند. در نتیجه می در طول زمان تغییر

نقش پول و نقش واحد  بایدها ثابت بماند. برای حصول این امر ریال در طول زمان برای تمامی نسل

یعنی ارزش پول در قدرت خرید آن است. قدرت  به طور دقیق مشخص شود.پولی در علم اقتصاد 

یعنی  واحد پولی مجزاست. پول از وظیفه وظیفه ،به عبارتی خرید پول هم همان واحد پولی است.

واحد پولی هم اعتبار شود. یعنی اعتبار پول و اعتبار واحد  یاددر فرایند اعتبار پول در علم اقتصاد 

دادن آگاهی عمومی به تمامی  ،وم یکدیگرند. نقش واحد پولی در فرایند مبادلهپولی الزم و ملز

ر این رویکرد شود. دمی یکسانی مبادلههای نسبت به این موضوع که ارزش ،عاملین اقتصادی است

، انتساب پول چیزی جز . یعنی وظیفهاست گرفتن ارزشاندازه وسیله ،پول فقط و فقط وظیفه، جدید

ش در فرایند مبادله در علم اقتصاد نیست. به طوری که عاملین اقتصادی در فرایند مبادله اعداد به ارز

. است واحد پولی در این رویکرد جدید، ذخیره )حفظ( ارزش وظیفه نسبت به پول، مالکیت دارند.

 که ارزش را در خود ذخیره کند. بلکه واحد پولی است،یعنی پول ارزش را در خود ذخیره نمی

سیاست واحد  بایدارزش در طول زمان واحد پولی است. حال  ذخیره . یعنی وسیلهکندمی )حفظ(

ها ثابت بماند. پولی طوری طراحی شود که ارزش یک واحد پولی در طول زمان برای تمامی نسل

راه حل این کار، تشکیل منبع عمومی از پول است، به طوری که مالکیت این منبع عمومی از پول 

از این منبع عمومی برای تمامی عاملین  مین پول،أعمل ت ،هاست. در نتیجهمامی نسلمتعلق به ت

مین أمقدار یک واحد پولی از ت ،به عبارتی الحسنه است.به صورت عقد قرض اقتصادی در طی زمان،

پول  الحسنهشود. عقد قرضمی الحسنه تعریفیک واحد پولی از منبع عمومی به صورت عقد قرض

 )بازار پول به عنوان اطالعات نامتقارن: کندمی العات متقارن برای عاملین اقتصاد عملبه صورت اط

 د:کنقانون به شکل زیر تغییر  بایدیعنی  شکست بازار(.

الحسنه مین مقدار یک واحد پول از منبع عمومی پول به صورت عقد قرضأت :یک ریال برابر -

 ها.برای تمام نسل

نبع عمومی پول به تعبیری دیگر نیز، حقوق مالکیت پول در طول زمان است که م شایان ذکرالبته 

 هاست.برای تمامی نسل
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