تبیین عدالت بین نسلی :تبیین واحد بین المللی پول( ژول):مالکیت عمومی نهاد بانک(
مالکیت تمام نسل ها)

چکیده
عدالت همواره در حوزه هاي گوناگون معارف بشري به صورت مسأله اي اساسي مورد توجه بوده است .در ادبيات توسعه اقتصادي
نيز ايـن مقولـه نفيـاو اثباتًـًاً اهميـت داشـته و داسـتان سـازگاري و نيـزناهمخواني آن بـا توسـعه اقتـصادي بخـش قابـل تـوجهي
از ادبيـات توسـعه را در سـده اخيـر بـه خـوداختصاص داده است .اين وضعيت به نسل هاي ديگر نيز سرايت كـرده و مـسأله
عـدالت از درون يـك نسل به عدالت بين نسلها كشيده شده است .نظريه هاي عدالت به هنگام ترسيم مقتضيات عدالت ،نـاگزير
نگاهشـان بـه آينـدهاست .دغدغه هاي بين نسلي كه در پي معضالت زيسـت محيطـي و تخليـه منـابع طبيعي روزافزون شده
است ،مسائل جديدي را طرح كرده كه شامل قلمرو ،الگو و معيار عدالت بين نسلي است .توسعهی پايدار فرآيندي است كه آيندهاي
مطلوب را براي جوامع بشري متصور ميشود كه در آن شرايط زندگي و استفاده از منابع ،بدون آسيب رساندن به يکپارچگي،
زيبايي و ثبات نظامهاي حياتي ،نيازهاي انسان را برطرف ميسازد .در اين تحقيق قرار است الگويي جهت عدالت بين نسلي و نيز
توسعه ي پايدار تبيين شود .در صورتي كه نظريه ي مبادله در علم اقتصاد به طور دقيق تبيين و اجرا گردد آن گاه اين امر قابل
حصول است .زيرا پايه و اساس علم اقتصاد مبادله است .وجود پول هم براي فرايند مبادله ضروري است .پول در علم اقتصاد براي
فرايند مبادله طرا حي شده است .مبادله يعني انتقال همزمان دو ارزش(مبادله ي كاال به كاال) .اما با وجود پول مبادله به فرايند
مبادله تبديل مي شود .توجه به مبادله و فرايند مبادله در بحث بسيار مهم است .زيرا در فرايند مبادله با وجود پول فقط يك ارزش
انتقال مي يابد .حال مي توان ويژگي هاي پول را در فرايند مبادله به صورت زير بيان نمود-۱:پول يك قرار داد اجتماعي است-۲.
ارزش پول در طي فرايند مبادله ارزش حقوقي است(پول به عنوان مفهوم حقوقي)-۳.مالکيت پول در طي فرايند مبادله عمومي
است(به خاطر سرعت گردش پول) .در نتيجه مي توان گفت:پول در علم اقتصاد به عنوان نهاد عمومي عمل مي كند .حال الزم است
فناوري پول در طي زمان(براي نسل هاي فعلي و آتي) طوري طراحي شود كه ارزش اين نهاد عمومي در طي زمان ثابت بماند .راه
حل اين كار تشکيل منبع عمومي(نهاد بانك) از نهاد عمومي پول مي باشد .به طوري كه مالکيت اين منبع عمومي متعلق به تمامي
نسل هاست .در نتيجه تقاضاي عاملين اقتصادي براي تامين مالي پول از منبع فقط و فقط به صورت عقد قرض الحسنه است .در
صورتي كه براي پول بازار تعريف شود حقوق نسل هاي آتي مورد خدشه قرار مي گيرد .نتيجه ي اين خدشه به صورت تخريب
محيط زيست و عدم حصول رشد پايدار اقتصادي است .به عبارتي الزم و واجب است كه مالکيت پول در علم اقتصاد به صورت
عمومي يعني متعلق به تمامي نسل ها در نظر گرفته شود .البته در اين تحقيق واحد بين المللي پول تحت عنوان ژول نيز تبيين
مي شود .به طوري كه ارزش اين واحد پول در طي زمان براي تمامي نسل ها ثابت است .به عبارتي قيمت ها در علم اقتصاد از
نسبي به مطلق تبديل مي شوند.

کلمات کلیدی:ارزش ،پایداری ،پول ،ژول ،حقوق مالکیت ،قیمت مطلق ،عدالت
بین نسلی ،مالکیت عمومی و نسل

مقدمه
هرچند مباحث مربوط به عدالت ،پيشينه اي به وسعت تاريخ انديشه دارد ،مباحث مربوط به عدالت ميان نسل ها و به ويژه حقوق
نسل هـاي آتـي ،سـابقه انـدكي دارد .اوج مباحث عدالت ،پس از انتشـار اثـر راولـز در دهـه هفتـاد و هشـتاد ميالدي ،تنها يك
) .با وجود اين امروزه Partridge, 1980: 62رساله دكتري در اياالت متحده است كه دغدغه آينـدگان جـزء مسـائل آن باشد (
ايـن مباحـث نـه تنهـا در مباحث دانشگاهي ،بلکه در مباحث روزمره سياستمداران و تشکل هاي مردم نهاد و جوانان نيز به وفور
مشاهده مي شود و استفاده از آن در بررسي سياست هاي گوناگون به امـري معمـول تبديل شده است.
البته نظريه هاي عدالتي كه صرفاً دربارة وضعيت كنوني شهروندان يك جامعه ملي يـاجهاني اظهارنظر مي نمايند نيز هنگامي كه
خواهان تغييرات در وضـعيت كنـوني باشـند ،عمالً نگاهي به آينده دارند؛ زيرا وضعيت عادالنه اي را كـه توصـيف مـي كننـد ،در
)Tremmel, 2006: 2 .آينـده محقق خواهد شد .از اين رو بهره اساسي آن بـراي آينـدگان اسـت.
اين امري است كه كانت نيز به آن اشاره مي كند و مي گويد :البته عجيب اسـت كـه بـه نظر مي رسد نسل هاي كهن سال تر
همواره به خاطر نسل هاي جوان تر ،دل مشغولي ايجـادسازوكاري را دارند كه آنها در مسير طبيعت يك گام به پيش بنهند و تنها
آخـرين نسـل است كه مي تواند از بخت زنـدگي در چنـان محيطـي بهـره منـد گـردد؛ منزلگـاهي كـه سلسله اي از پيشينيان آن
را ساخته اند ،با اينکه قادر به مشاركت در لـذت آن نبـوده اند .مکاتب فکري مختلف دربارة آنچه به نسل هاي آتي مديونيم،
نظريـه هـا ي متفـاوتي راارائه داده انـد و بـر اسـاس آن سياسـت هـاي مختلفـي را در حـوز ه هـاي متنـوعي ماننـدمحيط
زيست ،پايداري اقتصاد و نيز بهره برداري از منابع طبيعي توصيه مي كنند.بنابراين شناخت دقيق سياست هاي ناظر به آينده در
گروي تبيين دقيـق نظـري مسـائل عـدالت بين نسلي است.
توجه به عدالت بين نسلي به ويژه معطوف به نسل هاي آينده در پي تغييرات عمده آب و هوايي و نيز مخاطرات زيست محيطي
ناشي از فعاليت هاي صنعتي در دوره هـاي اخيـر ،رشد روزافزوني را تجربه كرده است (فراهاني فرد .)،اين دغدغه ها موجب توجـه
بيشتر به حقوق محيط زيست و حقوق آيندگان شده است و مفـاهيم جديـدي در سـپهرسياست ،اقتصاد و حقوق متولد شده كه
ازجمله ايـن مفـاهيم ،توسـعه پايـدار و مسـائل عدالت بين نسلي است.

دوركين معتقد است كه توزيع منابع در اقتصاد بايد نسبت به عاليق و خواسـته هـايا فراد حساس باشد .به عبارت
ديگر بر اساس اصـل احتـرام بـه مسـئوليت اخالقـي افـراددربارة زندگي هاي شخصي خود ،توزيع منابع بايد به نحوي
باشد كه ميزان اهميت منبـع براي فرد و جامعه را نشان دهد .از اين رو براي رعايت اين اصـول ،بـازار در محـور نظريـه
عدالت قرار مي گيرد (ندري)5 :1387 ،؛ زيرا بازار حراج ،ثروت فرد را در عين اينکه تابعي از خواست خود اوست ،تابعي
از خواست همگـاني قـرار مـي دهـد و از ايـن طريـق اهميـت يکساني به سرنوشت همگان داده مي شود .به عالوه اصل
دوم عدالت نيز رعايت مي شـود ،زيرا هر فرد در بازار حراج ،پيشنهادهايش را بر اسـاس ارزشهـا و خواسـت ههـاي خـود
اززندگي ارائه ميدهد و مسئوليت انتخاب خود را ميپذيرد ( .)Dworkin, 2011: 356از نظر دوركين ،بازار نسبت به راه
هـاي سوسياليسـتي و جمـع گرايانـه اولويـت دارد؛ زيـر ا ايـن راه حل ها ناظر به انتخاب ها و ارزش هاي جمعي است

و كرامت انساني را نقض مـي كنـد و از اين رو يك اقتصاد برابريگرا اساساً اقتصادي سرمايه داري خواهد بود (همان:
.)357
البته دوركين به محدوديت هاي اين مثال تاحـدي آگـاه اسـت و اصـالحاتي را بـرايکارآمد شدن آن اعمال مي كند؛ زيرا هدف از
ورود بازار به نظريه عدالت ،توجـه دادن بـه هزينه هـاي فرصـت واقعـي كـاال بـراي اسـتفاده از آن بـوده اسـت؛ در حـالي كـه
بـازارسرمايه داري فعلي با قيمت هاي داراي اختالل مواجه است .از اين رو بايـد دولـت ،نقشـي تعيين كننده براي درستنمايي
قيمت ها داشته باشد و جلوي انحصـار و اثـرات جـانبي رابگيرد كه اين امور در بحث هاي بين نسلي بسيار تعيين كننده نيز
خواهد بـود؛ زيـرا بـراي مثال تغييرات آب وهوايي ناشي از افعال حاضران ،هزينه هايي بر دوش آينده مي گذارد كه در بازار قابل
مهار نيست و بايد در اين باره حتي به مالکيـت هـاي دولتـي نيـز فکـر كـرد (همان).
به نظر مي رسد با وجود اين همه پيشرفت در تمام علوم بشري ،متاسفانه در علم اقتصاد پسرفت داشته ايم .شاهد اين مدعا هم،
تورم،فقر،بيکاري ،عدم توزيع عادالنه درامد و نيز رشد روز افزون بدهي هاست .به نظر مي رسد كه ريشه ي اين حلقه ي مفقود را،
در پول بايد جستجو نمود .جاي هيچ شکي نيست كه اقتصاد همواره در بستري پويا از فعاليتهاي علمي قرار داشته و پيوسته در
حال تغيير و تحول بوده است .در واقع اين علم در عمر نسبتا" طوالني خود همواره شاهد تالشهاي ارزندة انديشمندان بزرگ اين
شاخه پر افتخار از علوم بشري ،و آنچنان كه برخي معتقدند «ملکۀ علوم» ،بوده است .با اينحال ،وضعيت كنوني اين علم موجب
نگراني روزافزوني در ميان اقتصاددانان شده است .اين موضوع تا حد زيادي برخاسته از چالشهاي اساسي است كه اقتصاددانان
هترودكس در برابر جريان اصلي علم اقتصاد مطرح كرده اند .گرچه بيش از يکصد سال پيش وبلن با طرح پرسش " :چرا اقتصاد يك
علم تکاملي نيست؟" بزرگترين چالش را در برابر اقتصاد ارتدكس مطرح ساخت  ،اما اقتصاددانان جريان اصلي  ،پس از يك دوره
كوتاه عقب نشيني ،و در پي ظهور اقتصاد سنجي ،توانستند به تدريج تمام عرصه هاي علم اقتصاد را دگربار از آن خود سازند ؛ بدون
آنکه در مباني فکري خود تغييرات چنداني بوجود آورند .اما پس از گذشت چند دهه پس از جنگ دوم جهاني ،با احياي مجدد
سنتهاي قديمي هترودكس و ظهور سنتهاي جديد و در پي مشخص شدن عدم كارآمدي نظريه هاي اقتصادي توليد شده توسط
جريان اصلي ،دغدغه هاي فراواني براي آزمون بنيانها بوجود آمده است.البته در اين راستا اقتصاد جريان اصلي نيز سعي كرده در
برخي از زمينه ها از خود انعطاف بيشتري نشان دهد و وارد موضوعاتي شود كه تا پيش از اين براي آنها چندان محلي از اعراب قائل
نبود؛ موضوعاتي همچون رابطه بين ساختار و كارگزار ،بين اقتصاد وساير بخشهاي جامعه  ،بين محقق و موضوع تحقيق ،بين اقتصاد
و حقوق ،اقتصاد وسياست ،اقتصاد و تاريخ  ،اقتصاد و جامعه شناسي و مانند آن ؛ كه حاصل آن ،احياي مفاهيمي همچون نهاد،
عليت  ،فرهنگ  ،تبعيض  ،تکامل ،نظم  ،سازمان  ،قدرت  ،فرايند  ،فناوري و غيره بود(متوسلي و همکاران .)۱۳۸۹
به هر حال ،به دنبال احيا و تجلي سنتها و مکاتب مختلف فکري در حوزه علم اقتصاد ،تحليل هاي جامع و انتقادي از وضعيت
موجود علم اقتصاد و جريان اصلي آن در سطوح مختلف نظري و تکنيکي شدت وحدت بيشتري گرفته و اين خود مجالي براي
شناخت ضعف هاي موجود و جستجوي راه حل هاي جديد براي غلبه بر مشکالت شده است .به نظر مي رسد ،تمامي مشکالت
اقتصاد متعارف ريشه در امري واقعي(نه حقيقي) به نام تورم دارند .به طوري كه حتي مشکالت ركود تورمي ،فقر ،شکاف طباقاتي و
بيکاري نيز به تورم بر مي گردد .در نتيجه به نظر مي رسد كه اين امر واقعي خود مولود يك امر اعتباري غلط است .تا زماني كه
اين امر غلط در اقتصاد وجود دارد اين مشکالت وجود دارند .البته به نظر مي رسد كه اين امر اعتباري ،تعريف پول در اقتصاد مي
باشد.

موضوعاتي كه در اين تحقيق تبيين مي شود به شرح زير است:
-۱تبیین عدالت بین نسلی :توجه به حقوق نسل های آینده
 -۲تبیین فرایند مبادله در علم اقتصاد
-۳تبیین پول به عنوان نهاد عمومی:مالکیت عمومی پول(مالکیت تمام نسل ها)
-۴تبیین تشکیل منبع عمومی( مالکیت تمام نسل ها) از پول:راه حل حفظ ارزش پول
 -۵تبیین حفظ حقوق تمام نسل ها:حفظ حقوق مالکیت پول:حصول توسعه و رشد پایدار
-۶تبیین مدل بنیادین اقتصاد خرد :تبیین واحد بین المللی پول( ژول):حذف بازار ارز

-۱تبیین عدالت بین نسلی :توجه به حقوق نسل های آینده
خداوند تبارک و تعالي جهان را بر اساس نظمي حکيمانه و عادالنه آفريده است و فيض ها و نعمت هاي خود را به هر موجودي،از
جمله انسان ،به اندازه استعداد ،شايستگي و قالبت هاي او ارزاني داشته است .نسل هاي گذشته ،نسل حاضر و نسل هاي آينده
همگي در چارچوب همين نظام عادالنه آفرينش ،از فيوضات الهي برخوردار شده و مي شوند و خواهند شد .زيرا وجود هر
استعدادي ،مبناي حقي است كه خداوند در وجود انسان قرار داده است .بنابراين ،عدالت حاكم بر جهان آفرينش ،همه انسان ها در
همه زمان ها و مکان ها را در برمي گيرد و نيازهاي نسل آينده در استفاده از مواهب و امکانات خدادادي زمين را مورد توجه قرار
داده است.در طول تاريخ« ،عدالت» را غايت دانش حقوق دانستهاند و از لحاظ ارزششناسي ،آن را جامع ارزشها معرفي كردهاند .با
اين همه ،حيطه و موضوع عدالت ،كمتر به بحث گذاشته شده است .به تعبير ديگر ،عموماً عدالت را حاكم بر موضوعات و اشخاصي
قرار ميدهند كه در اكنونِ جهان حضور دارند ،اما آيا آيندگان از عدالت بهرهاي ندارند؟ اين سؤالي است كه «عدالت بيننسلي» از
آن پرده برميدارد .پرسش از اين نوع عدالت در ساليان اخير در پرتو پيشرفت فناوري و گستردهترشدن دست بشر در طبيعت و به
تَبَع ،خطر نابودي زيستبوم طبيعي و انساني از اهميت ويژهاي برخوردار شده است .عدالت بيننسلي در تالش است نسل كنوني را
مکلف بدارد تا حق نسلهاي آينده را در منابع طبيعي و محيطزيست به رسميت بشناسد و براي جهانِ در حالِ نابوديِ فعلي ،راه
البته اين تالش تا حدودي مأجور بوده و توانسته باب ادبيات ويژهاي را در حقوق بينالملل محيطزيست در نهادهاي .چارهاي بيابد
سياسي و قضايي بينالمللي بگشايد .با اين حال ،هنوز نميتوان چنين عدالتي را جزو قواعد الزماالجراي حقوق بينالملل موجود
(معاهداتي يا عرفي) قلمداد كرد .عدالت بيننسلي در بهترين حالت ،آموزهاي است براي سوقدادن «حقوق موجود» به سمت
«حقوق مطلوب» و تفسير قواعد حقوق بينالملل به روشهاي منصفانه و مبتني بر «نيازهاي جامعه بينالمللي در كل» كه بايد در
راستاي حفظ «ميراث مشترک بشريت» حركت نمايد.
عدالت بين نسلي بر اين مبنا استوار است كه منابع و مواهب طبيعي بايد به گونه اي توسط نسل فعلي استفاده شود كه به نياز نسل
هاي آينده جهت حفظ و تداوم حيات شان آسيبي وارد نسازد .لذا استفاده از مواهب طبيعي همان طور كه حق نسل هاي گذشته
بوده ،نيز حق نسل حاضر و نسل هاي آينده است .با مطرح شدن توسعه پايدار به عنوان توسعه اي كه نيازهاي نسل كنوني را بدون
اين كه خللي در توانايي نسل هاي اينده براي رفع نياز هاي شان وارد كند برآورده سازد ،توسعه به مثابه ابزاري كه فرصت هاي

زندگي نسل هاي آينده را همراه و همگام با فرصت هاي زندگي نسل حاضر مورد حمايت قرار مي دهد مطرح شده و عدالت بين
نسلي در استفاده از مواهب طبيعي مد نظر قرار مي گيرد و از حق نسل هايي كه هنوز به دنيا نيامده اند حمايت مي شود .چنين
نگرشي به توسعه را توسعه پايدار مي نامند .نکته مهم و اساسي در بحث توسعه پايدار آن است كه هرجا از توسعه پايدار سخن گفته
مي شود ،در كنار آن حقوق نسل هاي آينده و رعايت عدالت بين نسلي مطرح مي شود .آن چه در اين نگرش به توسعه مهم است،
شناسايي كامل حقوق نسل هاي آينده در كنار حقوق نسل فعلي در فرايند توسعه با رويکرد عدالت بين نسلي است و همان گونه
كه از اسناد بين المللي و ديدگاه حقوق دانان استفاده مي شود ،نقطه مركزي بحث توسعه پايدار ،توجه و احترام به حقوق نسل هاي
اينده همراه با حفظ حقوق نسل حاضر است .آيندگان در همين زمين زندگي خواهند كرد و بر همين اساس عدالت اقتضادي آن را
دارد كه نسل هاي آينده نيز مانند نسل هاي گذشته و نسل فعلي بتوانند از مواهب و نعمت هاي زمين برخوردار شوند.
عالوه بر اين ،از آن جا كه خالق طبيعت و شارع شريعت يکي استو هماهنگي كاملي بين عالم تکوين با عالم تشريع وجود دارد،
احکام شريعت و مقررات حاكم بر جهان نيز بر مبناي عدالت جعل شده است .لذا احترام به حقوق نسل هاي اينده در فرايند قانون
گذاري و تصميم سازي از مصاديق بارز رعايت عدالت در تشريع است .از سوي ديگر ،عدالت بين نسلي مقتضي آن است كه نسل
حاضر اطمينان حاصل نمايد كه تصميمات و اقداماتش ،ضمن اين كه نيازهاي اورا براورده مي سازد ،به نيازها و حقوق نسل هاي
اينده نيز لطمه اي وارد نمي سازد .به عبارت ديگر ،حقوق ،منافع و نيازهاي نسل هاي حاضر و آينده باهم و به صورت عادالنه حفظ
گردد .در نتيجه الزم است حهت حفظ حقوق ايندگان تدابير و اقدامات الزم مد نظر قرار گيرد.

 -۲تبیین فرایند مبادله در علم اقتصاد
پول در علم اقتصاد براي فرايند مبادله طراحي شده است .مبادله يعني انتقال همزمان دو ارزش(مبادله ي كاال به كاال) .اما با وجود
پول مبادله به فرايند مبادله تبديل مي شود .توجه به مبادله و فرايند مبادله در بحث بسيار مهم است .زيرا در فرايند مبادله با وجود
پول فقط يك ارزش انتقال مي يابد .براي تبيين بهتر اين موضوع الزم است به مقدمات زير توجه شود .اصول علم اقتصاد بر پايه ي
 ۴نظريه مي باشد-۱:نظريه ي عمومي كاال-۲نظريه ي ارزش-۳نظريه ي مبادله-۴نظريه ي قيمت
در نتيجه الزم است  ۴بار اندازه گيري نمود:
-۱اندازه گیری کاال -۲اندازه گیری ارزش -۳اندازه گیری قیمت -۴اندازه گیری مبادله
-۱اندازه گیری کاال
اندازه گيري كاال به شرح زير مي باشد:
كاال چيزي است كه داراي ارزش است.
البته منظور از ارزش ،ارزش مبادله اي است
 -۲اندازه گیری ارزش(مبادله ای)
اندازه گيري ارزش به صورت زير مي باشد:

آگاهی نسبت به کاال.
(دقت شود مفهوم آگاهي در جهت ورود نقش ناظر اضافه مي گردد .نکته ي عميق و دقيقي است).
 -۳اندازه گیری قیمت
حال اندازه گيري قيمت به صورت زير تبيين مي شود:
اندازه گیری قیمت بدین صورت است :قیمت :مقدار ارزش مبادله ای کاالی اقتصادی
به عبارتي قيمت ،همان مقدار ارزش اندازه گيري شده است .در اينجا وسيله ي كه مقدار ارزش مبادله اي را اندازه گيري مي نمايد
همان پول است .به عبارتي پول نقش وسيله اندازه گيري ارزش مبادله اي را بازي مي كند .يعني پول چيزي جز وسيله ي اندازه
گيري مقدارارزش مبادله اي نيست .در اينجا پول فقط و فقط ارزش مصرفي دارد .يعني براي توليد پول هيچ حركتي به كار نرفته
است  .يك قرار داد اجتماعي است .كه ارزش مبادله اي ندارد .اما منشا حقيقي دارد .در نتيجه ارزش زماني پول صفر است .چون
مقدار حركت به كار رفته در توليد آن صفراست .در نتيجه ارزش مبادله اي پول صفر است.
 -۴اندازه گیری مبادله
حال اندازه گيري مبادله به صورت زير تبيين مي شود:
اندازه گیری مبادله :وضعیتی است که در آن عاملین اقتصادی ،به تبادل ارزش مبادله ای با یکدیگر می پردازند.
حال تعادل مبادله ،كه يك تعادل عادالنه است به صورت زير تعريف مي شود:
وضعیتی است که در آن یک عامل اقتصادی ،مقدار ارزش مبادله ایکه از دست می دهد با مقدار ارزش مبادله ایکه به
دست می آورد برابر است.
نکته ي بسيار الزم و حياتي كه الزم است به آن توجه نمود نقش پول در فرايند مبادله است .با تعريف پول در فرايند مبادله خود
پو ل مبادله نمي شود(پول شخص حقوقي است) .بلکه وسيله ي مبادله است .يعني پول وظيفه ي انتقال ارزش را برعهده دارد .پول
نقش وسيله ي اندازه گيري ارزش را دارد .به عبارتي پول مبادله نمي شود .زيرا مبادله به معني انتقال همزمان دو ارزش مبادله اي
است .با وجود پول فقط و فقط يك ارزش انتقال پيدا مي نمايد .فهم اين نکته كه پول مبادله نمي شود بلکه وسيله ي اندازه گير ي
ارزش مي باشد بسيار مهم مي باشد .يعني پول در اينجا نقش شخص حقوقي را بازي مي كند.
الزم به ذكر است وسيله ي انتقال ارزش در فرايند مبادله آگاهي است .يعني :آگاهي عاملين اقتصادي ،نسبت به اين موضوع كه
مقدار ارزش مبادله اي كه از دست مي دهند با مقدار ارزش مبادله اي كه به دست مي آورند برابر است.
در نتيجه وسيله انتقال ارزش(آگاهي) از وسيله ي اندازه گيري ارزش(پول)متفاوت است .تمايز بين اين دو وسيله بسيار مهم است.
به عبارتي در فرايند مبادله به خاطر وجود دو انسان نيازمند دو وسيله ي اندازه گيري نياز است .كليد مبادله ي دقيق و صحيح در
توجه به اين نکته است .زيرا هر دو عامل اقتصادي در فرايند مبادله اندازه گيري مي كنند .از نگاه سيستمي پول كاالنيست .بر

خالف اقتصاد متعارف كه پول را كاال در نظر مي گيرد .از نگاه سيستمي پول ارزش مبادله اي ندارد .يعني قيمت ندارد .چون
كاالي اقتصادي نيست .به عبارتي پول شخص حقوقي است.
نکته ي علمي و دقيق اين است براي اين كه اندازه گيري دقيق و صحيح و خالي از خطا باشد الزم و واجب است كه:
براي خود پول هيچ حركتي به كار نرفته باشد .يعني خود پول ارزش مبادله اي نداشته باشد .يعني كاال را نمي توان به عنوان پول
در نظر گفت .به عبارتي ديگر پول كاال نيست .در صورتي كه به پول به عنوان كاال نگريسته شود دچار خطاي اندازه گيري شده ايم
كه نمود آن ظهور تورم در علم اقتصاد است .در نتيجه ارزش مصرفي پول(قدرت خريد) دچار تغيير مي گردد.
به صورت خالصه مي توان فرايند مبادله ي دقيق و صحيح را در علم اقتصاد به صورت زير خالصه نمود:
-۱وجود عاملين اقتصادي به عنوان شخص حقيقي-۲وجود نهاد پول به عنوان شخص حقوقي-۳وجود كاالها
به عبارتي پول در اينجا نقش ش خص حقوقي را درفرايند مبادله بازي مي كند .به طور ي كه خود نهاد پول كاال نيست .ارزش مبادله
اي ندارد.
حال مي توان سرعت گردش پول و سرعت گردش كاال را با يکديگر مقايسه نمود .سرعت گردش كاال در علم اقتصاد صفر است .به
عبارتي مي توان كاال را حبس نمود .در نتيجه مي توان براي كاال بازار تعريف نمود .به عبارتي در شکل گيري فرايند مبادله سرعت
گردش كاال در انجام مبادله صفر است .به طوري كه بعد از مصرف كاال ،ديگر كااليي وجود ندارد.اما تحليل سرعت گردش پول دقيقا
عکس تحليل گردش سرعت كاالست .به عبارتي سرعت گردش پول مثبت(بزرگتر از واحد)است .همين سرعت گردش پول در
فرايند مبادله در علم اقتصاد است الزم است به پول از نگاه غير كااليي توجه شود .به طوري كه بعد از مصرف كاال ،پول هنوز وجود
دارد .يعني پول هنوز ارزش مصرفي دارد .بر خالف اين كه كاال بعد از مصرف ،ارزش مصرفي آن ها كاهش پيدا مي كند.

-۳تبیین پول به عنوان نهاد عمومی:مالکیت عمومی
پول(مالکیت تمام نسل ها)
در اين قسمت براي اين كه نشان داده شود كه پول در طي فرايند مبادله در علم اقتصاد به عنوان نهاد عمومي عمل مي كند الزم
است قبل از آن به مقدمه ي زير توجه نمود:
الف-مالکیت عمومی پول نسبت به کاالها
پول جنبه وضعي ،قراردادي ،فرضي و اعتباري دارد و با واقع و نفس االمر سرو كاري ندارد و همچنين پول ارزش منطقي ندارد؛
بنابراين نمي توان آن را به صورت يك كاال در نظر گرفت و بازاري براي عرضه و تقاضاي آن پديد آورد .كاال نبودن پول به معناي
فيزيکي نبودن آن نيست بلکه به اين معناست كه پول چه در شکل فيزيکي و چه به عنوان پول اعتباري ،به منظور مصرف در
جامعه توليد نمي شود .همچنين كاال به خودي خود ارزش دارد و در صورت برقرار نبودن روابط اجتماعي قابل مصرف است؛ اما پول
فقط در چارچوب جامعه و روابط اجتماعي حاكم بر آن ارزشمند بوده و واسطه گري مي كند.به عبارتي پول از جمله مفاهيم حقوقي
است كه در علم اقتصاد وارد شده است.

حال مي توان حقيقت پول را به صورت زير تبيين نمود:
پول ،مالکيت اعتباري عمومي دارد .الزم است كه دواصطالح مالکيت و نيز عمومي تبيين شوند.
الف-تبیین مالکیت
مالکيت رابطهاي است اعتباري بين مال از يك طرف و بين شخص (حقيقي يا حقوقي) از طرف ديگر؛ كه بر اساس آن مالك
ميتواند هر تصرف معقولي را كه مايل باشد در مالش انجام دهد .سيد محمد كاظم يزدي در تعريف مالکيت ميگويد :حقيقت
مالکيت فقط يك اعتبار عقاليي است .عقال چيزي را كه در دست كسي قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه و رابطهاي بين او و
چيزي كه در اختيار وي ميباشد اعتبار ميكنند كه اين رابطه ،منشأ تسلط وي بر آن چيز ميباشد يا اينکه آنچه را كه اعتبار
ميكنند عبارت است از همان تسلط.
مالکيت به رابطه خاص بين مالك و مِلك اشاره مىكند كه امکان تصرّف مالك در مِلك را نشان مى دهد.اين رابطه و سلطه ،گاه
حقيقى و واقعى است؛ يع نى مالك ،سلطه واقعى و حقيقى بر مِلك دارد؛ مانند مالکيت خداوند بر مخلوقات ،و مالکيت انسان بر نفس
يا بر صورت ذهنى اشيا .گاهى نيز اين سلطه اعتبارى است؛ يعنى بين مالك و مِلك فقط رابطه و سلطهاى فرض مىشود كه آنچه
در واقع نوعى شبيهسازى صورت مىگيرد .جدا و گسيخته از مالك است ،به منزله آنچه به او ارتباط دارد ،در نظر گرفته شود
؛ البتّه اين سلطه اعتبارى داراى اثر است .اثر اين سلطه آن است كه تصرّفات مالك )(91دفتر همکارى حوزه و دانشگاه :۱۳7۲ ،ص
در مِلك به رضايت كسى منوط نيست؛ ولى تصرّفات ديگران ،بر رضايت مالك متوقّف است (هادوى تهرانى:۱۳7۸ ،ص .)۱۱۴
بدين ترتيب« ،مالکيت اعتبارى» عبارت از اعتبار واجديت و احاطه شخصى (حقيقى يا حقوقى) بر شىء ،اعمّ از عين و منفعت است
به گونهاى كه بر آن شىء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرّف كند و مانع تصرّف ديگران شود.در شرع نيز همين معناى عرفى
لحاظ شده است؛ البتّه برخى محدوديتها درباره آن مطرح مىشود (قحف :۱۴۱۱،ص )6۱؛ بنابراين مىتوان گفت :عنصر اصلى در
امکان تصرّف» است اين امکان گاه به دايره وجود ارتباط مىيابد كه در اين صورت ،مالکيت حقيقى مطرح «مفهوم مالکيت،
مىشود و گاه به معناى امکان فلسفى نيست؛ بلکه بر جواز داللت مىكند .در مالکيت اعتبارى ،عاقالن با تشبيه به مالکيت حقيقى
كه در آن ،مالك امکان وجودى جهت تصرّف در ملك را داشت ،بين مالك و مِلك اعتبارى رابطهاى برقرار مى سازند كه مالك جهت
رسيدن به مقاصد اجتماعى ،در تصرّف مجاز باشد؛ بنابراين ،مالکيت حقيقى به دنبال جواز فلسفى و مالکيت اعتبارى ،در پى جواز
تشريعى است؛ پس تفاوت اساسى اين دو مالکيت اين است كه در مالکيت حقيقى ،همواره مِلك بر مالك قائم بود ،و هيچ وقت از
مالکش جدا و مستقل نمىشود (طباطبايى ،ج  ،۳ص )۲0۲؛ ولى ملکيت اعتبارى از آنجا كه قوامش به وضع و اعتبار بوده ،قابل
تغيير و تحوّل است ،امکان دارد اين نوع ملك از مالکى به مالك ديگر منتقل شود و مىتوان گفت كه يکى از نشانه هاى مالکيت
اعتبارى ،قابليت انتقال مِلك است (هادوي نيا .)۱۳۸۲
نکته ي ظريف مالکيت داشتن پول در تشکيل اجتماع است .يعني انسان ها بعد از اين كه اجتماع را تشکيل دادند براي حصول
مبادله پول را اعتبار مي نمايند .به عبارتي در صورت حذف اجتماع نياز به پول هم حذف خواهد شد .اما با حذف اجتماع كاال هم
هنوز ارزش مبادله اي دارد .زيرا مفهوم كاال از مفهوم طبيعت و خلقت استخراج مي شود .اما مفهوم پول با وجود تشکيل اجتماع
انسان ها براي انجام مبادله اعتبار مي شود.نکته ي ظريف و دقيق در مورد پول اين است كه پول مالکيت دارد .يعني همان طور كه
براي انسان مالکيت تعريف مي شود براي پول نيز مالکيت تعريف مي شود .به طوري كه پول نسبت به كاالها مالکيت دارد .يعني

تصرف و سلطه پول بر كاالها .به عبارتي پول ،سلطان كاالهاست .از همين نکته لزوم تبيين حقوق مالکيت پول نياز مي شود .البته
مفهوم مالکيت همان مفهوم قدرت خريد پول در علم اقتصاد متعارف است.
ب-عمومی بودن مالکیت
منظور از اصطالح عمومي در عبارت مالکيت عمومي پول مربوط به كاالهست .يعني پول نسبت به همه ي كاالها امکان تصرف و
سلطه دارد.
حا ل با توجه به اين كه پول مالکيت عمومي دارد مي توان در مورد نوع مالکيت پول(خصوصي و دولتي و عمومي) با توجه به
مقدمات زير اظهار نظر نمود(الزم به ذكر است كه بين دوكلمه ي عمومي بايد تفکيك شود:اولي مربوط به كاالها و دومي مربوط به
انسان ها):
-۱پول نه كاالي خصوصي است .نه كاالي عمومي .پول كاال نيست.
 -۲سرعت گردش پول بر خالف سرعت گردش بزرگتر از صفر است .به عبارتي امکان حبس كاال هست .اما پول را نمي توان حبس
نمود .به عبارتي عاملين اقتصادي در فرايند مبادله مجبور به گردش پول در طي فرايند مبادله هستند .اما كاال براي اين هدف
طراحي نشده است .به عبارتي در علم اقتصاد فقط براي پول سرعت گردش تعريف مي شود .براي كاال سرعت گردش تعريف نمي
شود.
 -۳زماني كه براي اولين بار پول به عنوان ارزش حقوقي در اجتماع اعتبار مي شود ،آن گاه اين ارزش حقوقي براي هميشه تا قيامت
وجود دارد .به عبارتي ارزش مصرفي پول هيچ گاه از بين نمي رود .بر خالف اين كه ارزش مصرفي كاالها در طي زمان از بين مي
رود .يعني در علم اقتصاد كاال ارزش حقيقي دارد .لکن پول ارزش حقوقي دارد.
حال مي توان با توجه به توضيحات فوق نوع مالکيت پول را تعيين نمود:
مالکيت پول از نوع عمومي است .زيرا سرعت گردش پول بر خالف سرعت گردش كاالهاست .همچنين ارزش مصرفي پول در طي
زمان ثابت است .درک اين نکته كه پول مالکيت عمومي دارد .نتايج گسترده اي به دنبال دارد .به عبارتي الزم و واجب است كه
مالکيت نهاد بانکي عمومي تلقي شود(حذف صنعت بانکداري) .به عبارتي با توجه به اين كه پول در علم اقتصاد به عنوان نهاد
عمومي عمل مي كند مالکيت نهاد بانکي متعلق به تمامي نسل ها در طي زمان است .از همين نکته توجيه عقد قرض الحسنه از
نهاد بانکي حهت تامين پول استنتاج مي شود .زيرا منابع موجود در نظام بانکي متعلق به تمامي نسل هاست.

-۴تبیین تشکیل منبع عمومی( مالکیت تمام نسل ها) از پول:راه حل حفظ
ارزش پول
مهترين نکته در بحث پول در طي فرايند مبادله در علم اقتصاد حفظ ارزش پول مي باشد .به عبارتي با توجه به اين كه پول ارزش
حقوقي دارد الزم است فناوري متناسب با اين ارزش حقوقي براي پول در طي زمان در فرايند مبادله تعريف شود .به عبارتي الزم
است به عاملين اقتصادي اين اگاهي داده شود كه ارزش حقوقي پول در طي زمان ثابت است .راه كار و فناوري اين آگاهي به صورت
زير است:

-۱تشکيل منبع عمومي(نهاد بانك) از پول
-۲عقد قرض الحسنه عاملين اقتصادي
به طوري كه مالکيت اين منبع عمومي ،عمومي است .عاملين اقتصادي هر زمان كه خواستند مي توانند به مقدار مشخص از اين
منبع به صورت عقد قرض الحسنه دريافت نمايند(حذف بازار پول) .به عبارتي وجود اين منبع عمومي است كه اراده و اختيار
عاملين اقتصادي را كنترل مي كندو شرط الزم را به طور خودكار برقرار مي سازد .در نتيجه رفتار تصادفي نخواهيم داشت.در
صورت تعريف بازار براي پول آن گاه رفتار ها تصادفي خواهند بود .به عبارتي در اين فناوري نگاه كااليي به پول حذف مي شود.
يعني پول تقاضا دارد(عاملين اقتصادي) .عرضه دارد(منبع عمومي) .اما قيمت ندارد .به عبارتي پول فقط و فقط ارزش مصرفي(آن
هم قراردادي)دارد .ارزش مبادله اي ندارد .در نتيجه در اين نگاه تنها بدهي در اقتصاد قرض الحسنه است .نياز به تعريف يك بانك
مركزي با تعريف ترازنامه الزم نيست .به عبارتي دولت و بخش خصوصي نياز به پول را فقط و فقط از طريق منبع عمومي دريافت
مي نمايند .و بدهي هاي دولت و نيز نهاد بانك به بانك مركزي حذف مي شود .هيچ گاه پول در اقتصاد كنز نمي شود .در حال
حاضر بانك مركزي تراز نامه دارد .و اين تراز نامه نماد كنز پول است .منشاتورم در اقتصاد نيز همين كنز پول است.
الزم به ذكر است كه وجود منبع عمومي پول(عقد قرض الحسنه) فوايد زير را به همراه دارد:
-۱حذف بازار پول-۲حذف كنز پول-۳حذف تقاضاي سفته بازي پول-۴حذف تورم از اقتصاد-۵تقويت بازار سرمايه
-6رشد اقتصادي با ثبات و پايدار-7رفتار غير تصادفي عاملين اقتصادي(كنترل و پيش بيني رفتار)-۸حذف ارزش زماني پول
در اين ديدگاه دونوع وسيله به طوري كلي براي ارزش تبيين شد-۱ .وسيله ي اندازه گيري ارزش كه همان پول است-۲.وسيله ي
انتقال ارزش كه همان آگاهي عمومي است .آگاهي عاملين اقتصادي كه دارند ارزش هاي يکساني را مبادله مي كنند .به طوري كه
ارزش وسيله ي اندازه گيري در طي زمان ثابت است .دستخوش تغيير نمي گردد .ارايه يك معيار ارزش ثابت .البته حصول اين
آگاهي از طريق تشکيل منبع عمومي پول مي باشد .زماني كه اين منبع تشکيل شد اين آگاهي هميشه در طي فرايند مبادله برقرار
است .يعني با وجود اين منبع يك بار براي هميشه اين شرط برقرار است.
نکته اي در اين تحقيق بر روي آن تاكيد مي شود خروجي اين فناوري نوين پول است .اين فناوري(تشکيل منبع عمومي پول)
عالوه بر اين كه ارزش پول را در طي زمان حفظ مي نمايد(ثبات قدرت خريد پول) منجر به تحقق قانون والراس در بخش اسمي
اقتصاد مي شود .يعني در طي فرايند مبادله اين منبع عمومي باعث مي شود كه هميشه تقاضاي پول با عرضه ي پول برابر باشد.
يعني در بخش پولي اقتصاد هيچ گاه مواجه با كمبود يا مازاد پول مواجه نخواهيم شد .اين همان بركات عظيم قرض الحسنه است
كه خداوند تبارک و تعالي در قران مجيد به آن توجه خاصي نموده است.
به عبارتي عرضه ي پول هميشه در اقتصاد به صورت يك منبع عمومي وجود دارد كه عاملين اقتصادي هر زمان خواستند مي
توانند از اين منبع به صورت عقد قرض الحسنه متناسب با نياز خود استفاده كنند .در اين رويکرد نقش بانك مركزي در عرضه و
تامين مالي پول حذف مي شود .به عبارتي عاملين اقتصادي هيچ وقت به بانك مركزي بدهکار نيستند .بلکه فقط و فقط به منبع
عمومي آن هم به صورت قرض الحسنه بدهکارند .به عبارتي تنها بدهي در اقتصاد قرض الحسنه است.
به عبارتي در اين حالت به درستي بين عمل قرض و عمل بازار تمايز در نظر گرفته شده است.

 -۵تبیین حفظ حقوق تمام نسل ها:حفظ حقوق مالکیت پول:حصول توسعه و
رشد پایدار
شناسايي كامل حقوق نسل هاي آينده در كنار حقوق نسل فعلي در فرايند توسعه با رويکرد عدالت بين نسلي است و همان گونه
كه از اسناد بين المللي و ديدگاه حقوق دانان استفاده مي شود ،نقطه مركزي بحث توسعه پايدار ،توجه و احترام به حقوق نسل هاي
اينده همراه با حفظ حقوق نسل حاضر است .آيندگان در همين زمين زندگي خواهند كرد و بر همين اساس عدالت اقتضادي آن را
دارد كه نسل هاي آينده نيز مانند نسل هاي گذشته و نسل فعلي بتوانند از مواهب و نعمت هاي زمين برخوردار شوند.
عالوه بر اين ،از آن جا كه خالق طبيعت و شارع شريعت يکي استو هماهنگي كاملي بين عالم تکوين با عالم تشريع وجود دارد،
احکام شريعت و مقررات حاكم بر جهان نيز بر مبناي عدالت جعل شده است .لذا احترام به حقوق نسل هاي اينده در فرايند قانون
گذاري و تصميم سازي از مصاديق بارز رعايت عدالت در تشريع است .از سوي ديگر ،عدالت بين نسلي مقتضي آن است كه نسل
حاضر اطمينان حاصل نمايد كه تصميمات و اقداماتش ،ضمن اين كه نيازهاي اورا براورده مي سازد ،به نيازها و حقوق نسل هاي
اينده نيز لطمه اي وارد نمي سازد .به عبارت ديگر ،حقوق ،منافع و نيازهاي نسل هاي حاضر و آينده باهم و به صورت عادالنه حفظ
گردد .در نتيجه الزم است حهت حفظ حقوق ايندگان تدابير و اقدامات الزم مد نظر قرار گيرد.با توجه به اين كه در اين تحقيق
عنوان شد كه پول مالکيت دارد(نسبت به كاالها) ،الزم است براي پول حقوق مالکيت تعريف شود تا حقوق نسل هاي آينده هم
حفظ شود .پول در علم اقتصاد به عنوان يك نهاد عمومي عمل مي كند در نتيجه پول كاال نيست .به طوري كه توليد آن را نمي
توان به بازار واگذار نمود .در غير اين صورت مواجه با پديده ي شکست بازار مواجه خواهيم شد .به عبارتي الزم است براي پول
حقوق مالکيت تعريف نمود .نتيجه ي اين تعريف حذف هزينه مبادله از علم اقتصاد است .اما قبل از آن الزم است مقدماتي پيرامون
مفهوم حق بيان نمود.
الف-دانش فلسفه حق
مفهوم حق از مهم ترين مسائل حوزة اخالق ،حقـوق و سياسـت اسـت .در ايـن زمينـه ،مباحث مختلفي از جمله معنا و ماهيت
حق ،انواع حق ،منشأ حق و غيره مطرح مي شود .در اين ميان ،بحث از معناي حق ،به خصوص در نگاه انديشمندان اسالمي ،و به
طور اخـص در حوزه هاي فقهي ،حقوقي ،اجتماعي و سياسي ،يکي از مباحث مهم است .تبيـين دقيـق معناي حق در نگاه
انديشمن دان حوزه هاي مختلف دانش هاي اسالمي ،بـه خصـوص دردانش هاي حقوق و سياست ،زمينۀ مناسبي را براي طرح
درسـت و عالمانـۀ مباحـث مهـمنظام هاي سياسي و حقوقي فراهم مي آورد .
واژة حق در گفتمان حق به معناي شايستگي داشتن موجودي بر چيزي اسـت.براساس اين تعريف ،هر موجودي در جهان مي
توانـد صـاحب حـق باشـد؛ زيـرا حـق به معناي شايستگي براي رسيدن به غايات است .غايت موجودات مختـار همـان هـدف
حکيمانه اي است كه آن موجود افعال خود را براي رسيدن به آن انجام مـي دهـد .غايـت موجودات مجبور مقصد حركت طبيعي
آنهاست .
چون همۀ موجودات غايات معين و حکيمانه اي دارند ،شايستگي دارند؛ يعنـي حـق دارند افعال خود را براي رسيدن به آن غايـات
انجـام دهنـد؛ بنـابراين ،همـۀ موجـودات صاحب حق رسيدن به غايت مطلوب هستند؛ خواه صاحب حق مجرد باشـد يـا مـادي،
زنده باشد يا بيجان ،مختار باشد يا مجبور ،وجـودش حقيقـي باشـد يـا مثـل اصـناف ،گروه هاي اجتماعي و جوامع بشري،

وجودش اعتباري باشد .چنانکه برترين موجـود در جهان يعني خدا ،مي تواند حق داشته باشـد ،پسـت ترين موجـود نيـز مي
توانـد شايسـتۀ رسيدن به غايت مطلوب باشد .چنان كه موجود كامال مختـار را مي تـوان صـاحب حـق دانست ،موجودات مجبور
نيز مي توانند صاحب حق باشند.
آيت اهلل جوادي آملي معتقد است همۀ موجودات حق دارند« :از منظر تعاليم آسماني (اسالم) ،نه تنها انسان ،بلکه هر موجـودي بـه
هر ميزان حيطۀ وجـودي خـود داراي حـق است . ».وي معتقد است چون هويت وجودي صاحبان حق مختلـف اسـت ،حقه اي
آنها نيز با يکديگر يکسان نيسـتند .وي در يکـي از فرازهـاي كتـاب حـق و تکليف در اسالم مي گويد:
«حق هر موجودي متناسب با هويت آن موجود است .اگر براي جمادات و طبيعت بيجان حق قائل باشيم ،مراد حقي است كه
همسنخ ماهيت آن است و اگر براي حيوانات حقوقي را لحاظ ميکنيم ،مقصود اموري است كه با هويت حيواني تناسب دارد و هرگاه
از حق انساني سخن به ميان مي آيد ،مقصود حقوق متناسب با هويت او و اگر از حق الهي صحبت مي كنيم ،متناسب با هويت
قدسي اوست .بدون ترديد حق جماد با حق حيوان متفاوت است و حق حيوان و جماد با حق انسان فرق دارد و همۀ حقوق مزبور از
حقوق خداوند متمايز است؛ چون ذات و هويت اين موجودات باهم تفاوت دارد».
روشن است كه حق (دربرابر تکليف) موضـوع دانـش فلسـفۀ حـق اسـت .يکـي از مباحث دشوار در اين دانش ،بحث از مفهوم حق
است .نظريه هاي فراوان و گوناگون در اين عرصه وجود دارد .براي شناسايي مفهوم حق ،بايد آن را از دو بعد بررسي كرد .بعـد اول،
بعد هستي شناسانه اين مفهوم است .ابتدا بايد بدانيم مفهـوم حـق چـه ويژگيهـايي دارد ،چگونه در ذهن ساخته مي شود و اركان
سازندة آن كدام است .عنوان «هستي مفهوم حق» متکفل بررسي اين بعد از مفهوم حق است .بعد دوم ،بعد معنايي و محتـواي
ذاتـي مفهوم حق است.
همۀ مفاهيم كلي كـه در دانش هـاي علـوم اجتمـاعي ا ،حقوق ،سياست ،جامعه شناسي ،علوم تربيتي و  (...به كار مي روند ،از
مفـاهيم فلسـفي اند؛ يعني هم واقعيتي خارج از ذهن دارند و هم آنها را از مقايسـه مـي فهميم .ايـن مفـاهيم همگي اعتبارياند؛
يعني ماهيت حقيقي ندارند.
مفهوم حق نيز در گفتمان حقـوق ،از ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـت .ايـن مفهـوم چـه به صورت مصدري و چه در سياق اسم
مصدري ،مفهومي فلسفي و اعتباري است.
آيت اهلل جوادي آملي معتقدند همۀ موجوداتْ حقي مخصوص خود دارند؛ زيـرا هريك هويت ويژه اي دارند .هويت خاص هر موجود
را باتوجه به اهـداف وجـودي اش مي توان شناسايي كرد .اين هويت خاص تکـويني ،يعنـي عينـي و غيرقـراردادي اسـت؛ بنابراين
حق تکويني هر موجود نيز كه اْز هويت خـا ص آن موجـود شـناخته مـي شـود ،حقيقي و غيرقراردادي است.
حقوق تکويني هيچ موجودي ازجمله حقوق انسان ،امري قراردادي نيست ،بلکه با حقايق عيني مرتبط است .انسان براساس آن چه
كه هست ،حقوقي پيدا مي كند و حقوق انسان مطابق "بو د " اوست و الزم تعيين حق براي هر موجودي هستي شناسي اوست.
در نظام فکري آيت اهلل جوادي آملي چون همۀ موجودات وجود دارند ،حـق نيز دارند؛ پس عنصر مقوم هر حق ،وجـود صـاحب
حـق اسـت .نحـوة وجـود و رتبـه وجودي هر موجود باتوجه به كماالت وجودي آن موجود تعيين مي شود .هدف از وجود هر
موجود ،در تعيين كماالت وجودي هر موجـود نقـش مسـتقيم دارد؛ بنـابراين ،بـراي شناسايي هويت هر موجود بايد افزون بر
شناخت كماالت وجودي آن ،غايـت مطلـوب آن موجود را نيز شناخت.

عقل انسان در فرآيند مقايسۀ هر موجود و غايت وجودي اش ،به آن موجود غايتمنـد كه تکويني (غيراختياري) يا تشريعي
(اختياري)در مسير وصول بـه آن غايـت مطلـوب قرار دارد و شايستۀ رسيدن به آن غايت است ،صاحب حق ميگويد و آن غايت
مطلوب را موضوع حق مي نامد.
به اين مثال دقت كنيد .غايت مطلوب درخـتْ آن اسـت كـه ميوه هاي مناسب توليد كند .آن درخت در حركت جوهري به سوي
آن غايـت مطلـوب ،يعني مقصد حركت طبيعي اش ،پيش مير ود تا به آن مقصد برسد .ذهن ما با سـنجيدن آن درخت و غايت
مطلوبش ،يعني باردهي ،مفهوم حق داشتن را مي سازد ،آن را به درخـت نسبت مي دهد و مي گويد درخت حق ميوه دهي دارد.
در اين فرآيند ،درخت صاحب حق است و ميوه دار شدن ،موضوع حق .از رابطۀ صـاحب حـق و موضـوع آن ،مفهـوم حـق داشتن
به دست مي آيد.
بنابراين عناوين حق ،صاحب حق و موضوع حق در فرآيند مقايسه به دست مي آيند و بر حقايق خارج از ذهن اطالق مي
شوند(طالبي.)۹۴
غايت مطلوب پول در علم اقتصاد مبادله است .يعني پول براي اين ابداع شده است كه سازو كار مبادله (قيمت) در اقتصاد هميشه
برقرار باشد .هر عمل و موضوعي كه پول را از غايتش كه همان مبادله است دور نمايد خالف حق پول است.
ب-حقوق مالکیت پول
در اين قسمت حقوق مالکيت پول به صورت زير مي باشد:
-۱پول نمي تواند و نبايد بازار داشته باشد.
-۲عقد پول هميشه و همه جا قرض الحسنه است.
-۳الزم است كه ارزش پول حفظ شود(تشکيل منبع عمومي پول) .الزم است ارزش مصرفي پول در طي زمان ثابت بماند.
-۴پول نبايد كنز شود .دارايي هاي بانك مركزي نماد كنز پول است.
-۵مالکيت منبع عمومي(نهاد بانك) عمومي است .متعلق به تمامي نسل هاست .در نتيجه عمل تامين پول از نهاد بانکي براي تمامي
نسل ها عقد قرض الحسنه است.

-۶تبیین مدل بنیادین اقتصاد خرد :تبیین واحد بین المللی
پول( ژول):حذف بازار ارز
در اين بخش ا بتدا مدل بنيادين اقتصاد خرد تبيين مي شود و بعد از آن مدل جديد مبتني بر پول به عنوان نهاد عمومي تتبيين
مي شود.

الف-تحلیل رفتار مصرف کننده مبتنی بر مفهوم مطلوبیت

نظريه رفتار مصرفكننده شاخهاي از اقتصاد خرد است ،كه مربوط به تنظيمات هزينههاي مصرف و منحني تقاضاي مصرفكننده
ميباشد و در تالش است تا فرايند تصميمگيري خريداران را ،چه به شکل يك به يك و چه گروهي درک كند .تا اثر گروههاي
همچون قوانين حاكم بر رفتار خانوارها و كل جامعه را بر روي خريدار ارزيابي كند.
در نظريه رفتار مصرف كننده ما به دنبال كشف قوانين حاكم بر رفتار خانوارها هنگام مصرف كاال و خدمات و يا عرضه عوامل توليد
هستيم كه از دو روش ميتوان اين مطلب را توضيح داد :روش مطلوبيت و روش منحني بيتفاوتي .در هر دو روش نقطه تعادل
مصرفكننده جايي خواهد بود كه به عبارت ديگر به منظور حصول حداكثر رضايتمندي ،مصرفكننده درآمد پولي را بايد چنان
تخصيص دهد كه مطلوبيت نهايي ناشي از هر پول هزينه شده بر روي هر كااليي برابر با تمامي كاالهاي خريداري شده گردد.
در نظريه رفتار مصرف فرض بر اين است كه ،مصرف كننده مي خواهد مطلوبيت خود را حداكثر نمايد به طوري كه قيد بودجه
برقرار باشد يعني:
)𝑌 𝑚𝑎𝑥𝑈 = 𝑈(𝑋,
𝑀 = 𝑌 𝑌𝑃 𝑆. 𝑇 𝑃𝑋 𝑋 +
حال اگر معادله الگرانژ را تشکيل دهيم:
)𝑌 𝑌𝑃 𝐿 = 𝑈(𝑋, 𝑌) + 𝜆(𝑀 − 𝑃𝑋 𝑋 −
آن گاه شرايط تعادلي طبق شرط مرتبه ي اول به صورت زير خواهد بود:
𝑌 𝑌𝑃 1. 𝑀 = 𝑃𝑋 𝑋 +
𝑋𝑃
𝑌𝑃

=

𝑋𝑈𝑀
𝑌𝑈𝑀

2.

نکته اي كه در اين مقاله روي آن تاكيد مي شود و بسيار براي ما اهميت دارد مطلوبيت نهايي پول مي باشد:
يعني:
𝑈ժ
𝑀ժ

=λ

در اين حالت مطلوبيت نهايي پول مي تواند دو حالت داشته باشد:
 -１صفر باشد.
 -２بزرگتر از صفر باشد.
در حالت اول مصرف كننده هر دو كاال را مصرف مي كند و پول نگه داري نمي كند.
در حالت دوم مصرف كننده قسمتي از پول را نگه مي دارد .به عبارتي ديگر پول كنز مي شود(نماد كنز پول در علم اقتصاد:كاال در
نظر گرفتن پول و تشکيل بازار براي آن) .زيرا پول براي مصرف كننده مطلوبيت دارد .به نظر مي رسد اين نکته شروع انحراف علم
اقتصاد خرد است .زيرا پول كه قرار است خودش مطلوبيت را اندازه بگيرد ،نبايد مطلوبيت داشته باشد .در نتيجه زماني كه خودش

مطلوبيت داشته باشد ديگر نمي تواند مطلوبيت را اندازه بگيرد .در نتيجه به نظر مي رسد كه الزم است مفهومي در اقتصاد خرد
وارد شود كه اين اشکال را نداشته باشد(حذف فرض مطلوبيت در اقصاد خرد) .الزم به ذكر است كه مفهوم مطلوبيت برخاسته از
يك تفکر سيستمي نيست .همين نکته كافي است بر حذف مفهوم مطلوبيت در علم اقتصاد خرد .چون الزم است كه مفاهيم كلي
باشند .اما مطلوبيت كلي نيست .الزم به ذكر است كه در بازار مصرف كنندگان و توليد كنندگان به ارزش مبادله اي توجه مي
نمايند نه مطلوبيت.
الف-تحلیل رفتار مصرف کننده مبتنی بر مفهوم انرژی
پيوند بين اخالق و اقتصاد در مکتب ارتودوكس نئوكالسيکي همواره محل بحث بوده است .طرفداران اين مکتب تالش كرده اند با
استفاده از مفاهيم «مطلوبيت» و «ترجيحات» و در چارچوب اقتصاد رفاه ،بين اخالق و اقتصاد پيوند برقرار كنند .به خاطر ابهام
ذاتي معناي «مطلوبيت» در چارچوب روش شناسي فردگرايانه اقتصاد نئوكالسيك ،اين پيوند به سرانجام مطلوب نمي رسد؛ زيرا با
تجميع انتخاب هاي فردي ،نمي توان به يك انتخاب اجتماعي در اقتصاد رفاه رسيد(معرفي .)۹۸
نسبيت در علم اقتصاد در دو مسئله روش شناختي «عدم عينيت» و «عدم تعيّن» نظريه هاي اقتصادي ريشه دارد .راه حل مسئله
نسبيت اتخاذ نگاهي رئاليستي به واقعيت اقتصادي است؛ به طوري كه نظريه هاي اقتصادي ارتباط وثيق تري با واقعيت برقرار كنند.
در دهه هاي اخير دو پروژه رئاليستي (رئاليسم علمي ماكي و رئاليسم انتقادي الوسن) در علم اقتصاد آغاز شده است كه مي تواند
نقطه شروع مناسبي براي غلبه بر نسبيت در علم اقتصاد باشد(معرفي .)۹7
به نظر مي رسد كه پديده هاي اقتصادي همانند پديده هاي طبيعي كامال منتظم بر قوانيني مشخص و معين مي باشد .همان طور
كه اراده و خواست يك شيميدان يا فيزيکدان هنگام آزمايش هيچ گونه تاثيري در قوانين ندارد .همه چيز تابع قانون علت و معلول
است ،هيچ گونه استثنايي در اين قانون وجود ندارد .در عين حال هر چه دانش بشري وسعت بيشتري پيدا مي كند ،بر اعتبار اين
قانون افزوده مي شود.هسته ي سخت علم اقتصاد خرد مبتني بر مفهوم مطلوبيت مي باشد .به خاطر ابهام ذاتي معناي مطلوبيت و
نيز ذهني بودن آن در چارچوب روش شناسي فرد گرايانه اقتصاد كالسيك ،اين پيوند به سرانجام مطلوب نمي رسد ،زيرا با تجميع
انتخاب هاي فردي ،نمي توان به يك انتخاب اجتماعي در اقتصاد رفاه رسيد(قضيه عدم امکان ارو).يکي از مهمترين ويژگي هاي
علم ،عيني بودن آن است .معموال عيني بودن علم به معناي فارغ از ارزش بودن آن است .علم اقتصاد خرد نياز به گزاره اي جهان
شمول  ،عيني و نيز مبتني بر روش شناسي رئاليسم(واقع گرايي) دارد .اين گزاره ريشه در مفهوم انرژي در علم فيزيك دارد .زيرا
ويژگي هاي موارد ذكر شده فوق را دارد و مهمتر از همه يك مفهوم عيني است كه مابازاي خارجي دارد .به عبارتي ديگر انرژي،
عينيت دارد ،اما مطلوبيت ندارد . .براي كاال مي توان دو نوع ارزش در نظرگرفت:ارزش مصرفي و ارزش مبادله اي .آن ارزشي كه در
بازار اهميت دارد ارزش مبادله اي(بازاري) است .از نگاهي ديگر ماهيت كاال ،انرژي است .به عبارتي ارزش مصرفي در كاالها همان
ن وع انرژي كاالهاست .يعني تفاوت كاالها با يکديگر در نوع انرژي است .در نتيجه مفهوم كلي انرژي همان مفهوم كلي ارزش مبادله
اي است .به عبارتي فصل مشترک حقيقي كاالها در علم اقتصاد همان انرژي(ارزش مبادله اي)است .الزم به ذكر است حتي در
صورت فرض كردن اين موضوع هيچ خل لي به كليت بحث وارد نمي شود .اما گزاره ي  :كاال چيزي است كه داراي انرژي است .يك
گزاره ي منطقي و جهان شمول است .همين نکته مجوز استفاده از انرژي به جاي مطلوبيت را مي دهد .نکته ي ظريف پول در اين
تحليل و الگو اين است كه پول انرژي ندارد .زيرا پول كاال نيست .بلک ه نهاد عمومي است .به طوري كه ارزش حقوقي دارد نه ارزش
حقيقي .به عبارتي مصرف كنندگان پول را مي خواهند به خاطر اين كه مي توانند به وسيله ي آن انرژي خود را افزايش دهند .اما
چون خود پول انرژي ندارد هيچ وقت آن را كنز نمي كنند .همين نکته برتري مدل انرژي به جاي مطلوبيت است .حال مدل اقتصاد

خرد با اين تغيير فرض بنيادين را تحليل مي شود .حال مصرف كننده اي را در نظر بگيريد كه دو كاالرا مصرف مي كند و مي
خواهد انرژي خود را حداكثر نمايد(بيشنه كردن انرژي به جاي بيشنيه كردن مطلوبيت):
يعني:
)𝑌 𝑚𝑎𝑥𝐸 = 𝐸(𝑋,
𝑀 = 𝑌 𝑌𝑃 𝑆. 𝑇 𝑃𝑋 𝑋 +
حال اگر معادله الگرانژ را تشکيل دهيم:
)𝑌 𝑌𝑃 𝐿 = 𝐸(𝑋, 𝑌) + 𝜆(𝑀 − 𝑃𝑋 𝑋 −
آن گاه شرايط تعادلي طبق شرط مرتبه ي اول به صورت زير خواهد بود:
𝑌 𝑌𝑃 1. 𝑀 = 𝑃𝑋 𝑋 +
𝑋𝑃
𝑌𝑃

=

𝑋𝐸𝑀
𝑌𝐸𝑀

2.

مفاهيم مطلوبيت نهايي كاالها به انرژي نهايي كاالها تغيير پيدا مي كند.
نکته اي كه در اين مقاله روي آن تاكيد مي شود و بسيار براي ما اهميت دارد انرژي نهايي پول مي باشد:
يعني:
𝐸ժ
𝑀ժ

=λ

توجه داشته باشيد كه با تغيير از مطلوبيت به انرژي:
ضريب الگرانژ از مطلوبيت نهايي پول به انرژي نهايي پول ،تغيير پيدا مي كند.
نکته ي بسيار دقيق و ظريفي كه از اين معادله استخراج مي شود ،اين است كه:
انرژی نهایی پول ،همیشه صفر است.زیرا انرژی پول همیشه صفر است .به عبارتي مصرف كننده هيچ وقت پول كنز نمي
كند(هيچ گاه بازار پول تشکيل نمي گردد) .زيرا پول انرژي ندارد .اين تغيير فرض نتايج گسترده اي به دنبال دارد .مهمترين نتيجه
اي كه اين تحقيق دارد اين است با توجه به اين كه انرژي يك مفهوم كلي است و نيز واحد اندازه گيري انرژي ژول است .الزم و
واجب است واحد پول تمام كشورهاي جهان به ژول تغيير نمايد(حذف بازار ارز).چون اين نظريه جهان شمول است .به خاطر كلي
بودن مفهوم انرژي.
نتايج بنياين در اين حالت به صورت زير مي باشد:
-۱در حالت كالسيك ،پول واحد اندازه گيري مطلوبيت است .اما در مدل رقيب ،ژول ،واحد اندازه گيري انرژي(ارزش مبادله اي
كاالها) است.

-۲در حالت كالسيك ،مطلوبيت نهايي پول مي تواند صفرنباشد ،اما در مدل رقيب ،انرژي نهايي پول ،هميشه صفر است.
 -۳در حالت كالسيك ،ممکن است مصرف كننده پول را كنز كند(كاال نخرد) ،اما در مدل رقيب ،پول هيچ گاه كنز نمي شود ،زيرا
انرژي پول صفر است.
-۴در حالت كالسيك ،خود پول هم مطلوبيت(غير مستقيم)دارد ،اما در مدل رقيب ،پول انرژي ندارد(چون پول كاال نيست).
-۵در حالت كالسيك ،با تجميع انتخاب هاي فردي ،نمي توان به يك انتخاب اجتماعي در اقتصاد رفاه رسيد ،اما در مدل رقيب ،،با
تجميع انتخاب هاي فردي ،مي توان به يك انتخاب اجتماعي در اقتصاد رفاه رسيد .زيرا جمع ،يك جمع عيني است ،نه ذهني.
فقط در اين حالت براي حفظ ارزش ژول در طي زمان و نيز تامين پول مورد نياز عاملين اقتصادي براي فرايند مبادله الزم است كه
يك منبع عمومي از ژول تشکيل داد .به طوري كه مالکيت اين منبع عمومي متعلق به تمامي نسل هاست .در نتيجه ارزش ژول در
طي زمان حفظ مي شود .به عبارتي قيمت ها در علم اقتصاد از نسبي به مطلق تبديل مي شوند.
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