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 ؛نو ساخت باید یعالم
 ...وز دگر ره

 
یکی از مدعیات دیرینۀ مکتب اتریشی علم اقتصاد این بوده 
کردن واحدهای  است که سرمایه همگن نیست. همگن فرض 
سرمایه و اکتفا به مالحظۀ رشد یا نزول ارزش دالری 

 کنندۀگرفتن نقش تعیین نادیده معنای به گذاری،سرمایه
 شودمی موجب گیرینادیده این. است سرمایه کیفی تغییرات

 واقعیات از تحلیل نتایج شده و انتزاعی بسیار اقتصادی تحلیل
گوست هایک»باشند.  دور یکی از نامدارترین « فردریش آ

کتاب اقتصاددانان مکتب اتریش  با عنوان در این 
«Denationalisation of Money» گذاشته و اّدعا ، پا را فراتر 

 همگن واحدهای از نیز اقتصاد یک پول موجودیحّتا  که کندمی
 از مختلف درجات به مختلف کاالهای. است نشده تشکیل
 تاّم  توجه همچنین. برخوردارند «بودن پول» یا «نقدینگی» صفت

 تغییرات نگرفتن نظر در و هاقیمت عمومی سطح «توّرم» به
، یک تقریب بسیار انتزاعی و نه چندان مفید از نسبی هایقیمت

 است. تغییر عرضه و ارزش پولتأثیرات 
کینز در آغاز کتاب  تصریح  «نظریۀ عمومی»جان مینارد 

که روی سخن  می هایک با اقتصاددانان همتراز است.  منکند 
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گرفتن اجمال و اختصار،  چنین تصریحی ندارد اّما با در پیش 
کرده است.  نیازمخاطب خود را بی از بسیاری توضیحات فرض 

در بعضی از جزئی وجود برخی ابهامات  با این حال و با
و استدالل  اصلی مّدعای رسدمی نظر به کتاب، هایبخش

نیازی به حّتا  آن درک برای که است روشن قدرآننویسنده 
 تخّصص در علم اقتصاد نیست.

کتاب  یک بیشتر متوّجه طرح جّدی تالش هایک در این 
کردن ما در مورد جواب آیا رقابت بین »: آن سؤال است تا متقاعد 

کامال  متمایزی از پول )یعنی واحدهای  منتشرکنندگان انواع 
 آنچه به نسبت را پول از بهتری نوع تواندمختلف پول( نمی

کنون اکنون رسد به نظر می «.بگذارد؟ ما اختیار در ایمداشته تا
گذشت بیش از چهل سال از نگارش این کتاب و  در دورۀ پس از 

سؤال  ،و گسترش تدریجی ارزهای دیجیتالغیرمنتظره ظهور 
جنبۀ دیگر . باشدبسیار بیشتری یافته اهمیت  هایکمورد نظر 

محیط اقتصاد سیاسی یک ویژگی  مربوط بهاهمیت این سؤال 
 ها دولتار متزلزل بسیتعهد  ؛ یعنیاستکشورهایی مانند ایران 

در چنین  .م مزمنتوّر  ها سالو در نتیجه دهبه انضباط پولی 
هایک برای ایجاد یک  انقالبی حل راهی ممکن است هایمحیط

از بسیاری تر بینانهواقع ،و مستقل از دولت نهاد پولی نوین
 .دولتی موجود باشدهای ناظر به اصالح نهاد پولی توصیه

کوتاه یادآور میبه خوانندۀ محترم  که توضیحات  شویم 
کوچکتر شدن متن روشن با ُامیدمترجمان  [  در ] تربا فونت 

 اند.گنجانده شده و از متن اصلی متمایز شده
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کارکنان نشر آماره  در پایان از زحمات آقای فرهاد نوع پرست و 
کتاب قدردانی می برای آماده در  همچنینکنیم و  سازی این 

کارکردن روی این کتاب را  هاز خانوادپایان  که فرصت  هایمان 
کردندبرای ما   .کنیمصمیمانه تشکر می فراهم 

 
 امیررضا عبدلی _  مّحمد جوادی
 1703 پاییز
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 انگلیسی ناشر پیشگفتارهای از ایگزیده

 اّول و دوم هایبر ویرایش
 

برای ارائۀ جریانی از  Hobart Papersمجموعۀ نشریات 
در جهت درک  فهم قابل  اطمینان، مستقل و قابل  هایتحلیل

 گرفته نظر در دولتی و خصوصی هایاقتصادی در فّعالّیت تفّکر
این نوشتارها عبارت است از: توّجه به  مشّخصۀ وجه. است شده

کردن رجحان  هایاستفادۀ بهینه از منابع کمیاب برای برآورده 
 در بازارهایی در هدف این به دستیابی میزان و کنندهمصرف

که توّسط دولت یا ـنهادی چارچوب یک درون حقوقی مناسب 
 .شودترتیبات نهادی دیگر فراهم می

کالسیک قرن هجدهم یک باور تفّکراز دیرباز و از زمان م  ان 
یکی  ینکهامشترک بین اقتصاددانان وجود داشته است مبنی بر 

 انتشار و پولی مکانیزم یک ایجاد دولت هایکارکرد ترینممهاز 
کتاب ) است پول البته پروفسور هایک در ویرایش دوم این 

کرده  بر اسمیت آدام که وظایفی از پول انتشار که اندخاطرنشان 
 کارایی میزان مورد در اقتصاددانان(. نیست داندمی دولت عهدۀ
 سیطرۀ کاهش یا افزایش ابزارهای و وظیفه این انجام در هادولت

. اّما فرض اندبحث و اختالف نظر داشتهدولت بر عرضۀ پول 
کنترل  که دولت باید سیاست پولی را  عمومی بر این بوده است 
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خود را داشته  iواحدهای پولیکند و هر کشوری باید ساختار 
این فرض اکنون توّسط پروفسور هایک زیر سؤال رفته  باشد.

انحراف جّدی  ii«ارز انتخاب حق» عنوان با ایاست. او در نوشته
کتاب به نحو مشروح کرد و در این  کالسیک را آغاز   تریاز فرض 

 .گیردمی پی را خود کار
کوتاه راجع به مضمون کتاب، بینش احّت   هاییهمین توضیح 

کنترل آن را برای طیف وسیعی از  ماهّیت مورد در پول و 
 گرپرسش ذهن که هاییخوانندگان به همراه دارد؛ بینش

. دارد سیاستمداران برای هاییآموزه و انگیزدرا برمی دانشجویان
 سایر با تفاوتی پول که است این هایک پروفسور بحث واقع در

 منتشرکنندگان بین رقابت طریق از آن عرضۀ و ندارد کاالها
. دولتی انحصاری عرضۀ تا گرفت خواهد صورت بهتر خصوصی

کالسیک آدام اسمیت را به قرن بیستم  ،خود بحث در او سّنت 
نیست:  مستثنا قاعده این از نیز پول کندمی استدالل و آوردمی

برای رسیدن به نتایج خوب و مناسب، پیگیری نفع شخصی 
 انگیزۀ بهتری است تا خیرخواهی.

که پروفسور هایک برای ارزهای رقابتی برمیمزّیت  تنها شمردی 
پول  عرضۀ کردن متوّرم برای دولت قدرت رفتن میان از به منحصر

نیست. از نظر او این ارزها در جلوگیری از نوسانات 
 تجاری هایچرخه قرن به را بیستم قرن که ایکنندهثباتبی

 حائز مسئلۀ همچنین و کرد خواهند عمل موّفق اندکرده تبدیل

                                                                   
i. Structure of monetary units 

ii.Choice in Currency, Occasional Paper No.48, February1976 
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کردن مخارج دولتی را میالدی  0876 دهۀ اهمّیت یعنی متوّرم 
 .نمود خواهند دشوارتر هابرای دولت

گزیری ابهام و دشواری هااگرچه بحث در بعضی قسمت  نا
 وضوح به اصلی مضمون اّما است، تریدقیق توّجه نیازمند و دارد

خوب شکست خورده است،  پول   عرضۀ در دولت: است روشن
ضرورتا  باید شکست بخورد و همچنان شکست خواهد خورد. 
کنترل دولتی پول  پروفسور هایک معتقد است اگر راهی غیر از 

گزینۀ دیگری است اّم  طال حّتا  انباشد، استاندارد طال بهتر از هر 
کاغذی در حال رقابت اطمینان است  قابل  نیز کمتر از ارزهای 

چراکه ارزش این ارزها تقریبا  ثابت نگاه داشته خواهد شد. دلیل 
که منتشرکنندگان این ارزها انگیزه  قوی ایاین ثبات این است 

تن مقدار ارز خود دارند زیرا در غیر این داش نگاه محدود برای
 .دهندخود را از دست می وکار کسبصورت 

حمایت از ارزهای رقابتی از اندیشۀ اقتصاددانان مکتب 
 به اقتصادی اندیشۀ مکتب این ورود. گیرداتریش سرچشمه می

 مدرسه به هایک از رابینز دعوت نتیجۀ در زیادی حد تا انگلستان
بود. این دو اقتصاددان میالدی  0810ل سا در لندن اقتصاد

کردند تا   به میزس و باورکیزر، بوماکارهای منگر، وکمک 
 تا وجود این با اّما شود، شناسانده انگلیسی اساتید و دانشجویان

 اتریش مکتب مورد در زیادی چیز اخیر سال دو یکی همین
 اقتصاددانان بعضی که ایتازه تمایل واقع در. شدنمی شنیده

آمریکا به مکتب اتریش نشان دادند موجبات توّجه فزایندۀ 
 مکتب این به تر،جوان نسل خصوصاقتصاددانان انگلیسی، به
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 از تن چند هایبه نوشته هایک ،کتاب این در. آورد فراهم را
 موجب است ممکن این و دهدمی ارجاع خود پیشگامان
 د شود.اقتصا علم اتریشی مکتب به بیشتری توّجه برانگیختن

کتاب پروفسور هایک در زمانی منتشر می  که شوداین 
 ،دوم جهانی جنگ از قبل هایسال غلط پولی هایسیاست

کردهمیالدی  0828 _12بالی رکود بزرگ   جنگ از پس اند،را نازل 
یا در واقع ) «پول مدیریت» شاهد سال سی به نزدیک دوم جهانی

گفت  ایمبوده هاپول( توّسط دولت یریتسوء مد و مشکل بتوان 
 بیشتری توفیق نیز پول المللیبین مدیریت برای هاتالش

 دنبال به دیگر بار اقتصاددانان برخی شرایط این در. اندداشته
کامل از دست دولت  طور به را پول کنترل بتوان تا گردندمی راهی

کرد. در نوشتۀ دیگری از همین مجموعه با عنوان  طال یا »خارج 
، پروفسور ویکتور مورگان و خانم مورگان به بررسی مجدد «کاغذ

شکست مدیریت پول از زمان جنگ و ارزیابی برقراری دوبارۀ 
پیوند بین ارز و طال پرداختند. چند ماه قبل پیتر جی ویراستار 

کرد.  اقتصادی مجله تایمز پیشنهاد یک کمیسیون پولی را مطرح 
کاهش یا کنندۀ  دوی این رویکردها منعکس هر اشتیاق به 

حذف قدرت سیاستمداران بر عرضۀ پول هستند. اقتصاددانان 
 گونهاین آموزش، و صنعت و تجارت و مالی امور در شاغل ترجوان

 جنگ زا پس اقتصادی اندیشۀ از رادیکال انحرافات را رویکردها
یک مبنی ها پروفسور پیشنهاد شرایط این در. کرد خواهند ارزیابی

 واگذار بازار به دیگر خدمات و کاالها مانند نیز پول عرضۀ کهبر این
 پنجاه است معتقد او: رسدمی نظر به ترانقالبی مراتب به شود،
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 مدیریت برای دولت خیراندیشی به اطمینان برای تالش سال
 شخصی نفع در باید را حلراه و انجامیده شکست به پول

کرد؛ بنگاهکنندۀ  تولید هایبنگاه از نظر  اگر که هاییپول جستجو 
 وکار کسباطمینان نباشند،  قابل  و باثبات هاارزهای آن کاربران  

خود را از دست خواهند داد. این کتاب هایک و سایر آثار 
که تالش می  جدا برای هاییروش کننداقتصاددانان دیگری 

غیراقتصاددانان را به  و اقتصاددانان بیابند، سیاست از پول کردن
ن بخواهد به حیات خود متمّد  جامعۀ اگر که انگیزندمیبر تفّکر

کم باشند. کنترل پول حا کدام اصول اّولّیه بر   ادامه دهد، باید 
 رتبهوقتی پیشنهاد پروفسور هایک برای یکی از مقامات عالی

 حال عین در و مؤدبانه شد، نقل انگلستان بانکی سیستم در
چنین چیزی ممکن است مربوط به »پاسخ داد:  خودپسندانه

 اجرایی عرصۀ فّعاالن هایواکنش گونهاین. «باشد دور هایآینده
ات بدیع پژوهشگران، غیرعاّدی نیست. تفّکری به اتعملی و

 نظر به نامربوط که هستند این مستعد همیشه جدید هایایده
زندگی سروکار  روزمّرۀ هایتواقعیکه با  گرا عمل مردان. برسند

کارهای نظریه  قدرآن هاآن. دارند برداشتی چنین پردازاندارند، از 
 یا هادشواری است ممکن تنها که نزدیکند روزمّره مشکالت به

 چشم از هاشکست یا خطاها بنیادی هایعّلت. ببینند را موانع
 که دهندمی نشان خوبی به برخوردها گونهاین. مانندمی دور هاآن

 .ببیند را جنگل وسعت تواندنمی شکنهیزم
که معیوب بودن آن به اثبات رسیده  در مورد روّیه یا سیاستی 
است ممکن است گاهی الزم باشد به جای ترمیم مرحله به 
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 اصالحات طریق از تری، تغییر بنیادیiمرحله و تدریجی
هرچه بیشتر اصالحات به تعویق بیفتد  ؛ وصورت پذیرد iiرادیکال

که در یک شودممکن است نابسامانی بیشتری ایجاد  . کسی 
گیر   نجات را خود کوچک قدم یک با توانده نمیُافتادباتالق 

 .است بلند خیز یک دارد وجود او برای که امیدی تنها دهد؛
کنترل حکومتی پول  که  تشخیص پروفسور هایک این است 

کند قابل  به ندرت توانسته یک ابزار پرداخت  ؛اطمینان فراهم 
توّرم است. ایجاد  هاقرن و ارزها ثباتیعمال  مسئول بی که درحالی

تعمیر  آنگاهاست؟ اگر صحیح باشد  درستآیا این تشخیص 
 دولتی انحصار چارچوب در فعلی سیستم بندیجزئی و سرهم

 .کرد نخواهد برطرف را خطرات و هانقص پول، کنترل
که نسبت به ویرایش نخست حاوی  کتاب  این ویرایش 

باید از ناحیۀ ویژه  بهمطالب و توضیحات بیشتری است 
 هازیرا در انگلستان آن ؛گیرد قرار تریبانکداران مورد مطالعۀ جّدی

یعنی ـ  دولتی نفوذ از دیگر کشورهای بانکداران اندازۀ به توانندنمی
 ،شند. مطالب افزوده شده به ویرایش دومدر امان باـ  سیاسی

همچنین این کتاب را برای اساتید و دانشجویان اقتصاد بیش از 
که به حقایق بنیادی  قابل  پیش کرده است؛ کسانی  استفاده 

کوتاه  .مّدتتوّجه بیشتری دارند تا ترفندهای موّقت و 
 

 1033دسامبر ـ  آرتور سلدان

                                                                   
i. Piecemeal modification 

ii. Radical reform 
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 پیشگفتار مؤلف
 

 و طمع جهان، کشورهای همۀ در کنممن تصّور می»
 رعایای اعتماد از که فرمانروایانی و شاهزادگان ستمکاری

ی را فّلز واقعی مقدار کمابیش کنند،می سوءاستفاده خود
کاهش داده  وجود هاآن هایکه در اصل در سّکه داشت 

 «است
 (0777آدام اسمیت، ثروت ملل، ) 

 
کردن توّرم از نظر تکنیکی ساده  است، ممکن مسئلۀ ترینمتّوقف 

 پذیراز لحاظ سیاسی امکان آنکه برای حلیراه یافتن از من اّما
ی در یک سخنرانی ناُامیدشده بودم. در فضای این  ناُامید باشد

 را ایدهندهپیشنهاد تکان ،1برگزار شد که حدود یک سال قبل
 کامال   جدید هایُافق آن بیشتر پیگیری که کردم مطرح

 بیشتر پیگیری برابر در نتوانستم من. گشود رویم به را ایغیرمنتظره
زیرا جلوگیری از توّرم همیشه در نظر من  ؛کنم مقاومت ایده این

ی هایو آسیبر خاط به فقط نه. است داشته را اهمّیت ترینبزرگ
 که خاطر این به همچنین بلکه کنند،می ایجاد بزرگ هایکه توّرم

 نیز مالیم هایتوّرمحّتا  که بودم رسیده باور این به دیرباز از من
 این. انجامید خواهند متناوب هایبیکاری و رکودها به نهایتا  

 هایبنگاه سیستم از نارضایتی موّجه هایعّلت از یکی رکودها
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ر قرار باشد جامعۀ آزاد به حیات خود ادامه دهد اگ و هستند آزاد
 ده شود.یاندیش هاآن برای ایباید چاره

که دولت باید از انحصار انتشار  پیگیری بیشتر این پیشنهاد 
 چشم پیش را تئوریک هایُافق تریننوازپول محروم شود، چشم

 مورد هرگز این از پیش تا که کندمی مطرح را امکانی و گشایدمی
حظه قرار نگرفته بود. این باور در سطح جهانی اّما به صورت مال

که دولت هر کشور باید ارز متمایز و  iضمنی پذیرفته شده است 
کند. به محض  تهّیهانحصاری آن کشور را  کسی  ینکهاو تأمین 

کند، انواعی از پرسش  میان به هابتواند خود را از این باور آزاد 
 نتیجۀ. بودند نگرفته قرار توّجه مورد گاههیچ این از قبل که آیندمی

 و بکر کامال   سرزمین یک به گذاشتن پا باور، آن از آزادی
 .است نخوردهدست
تۀ یاف چند از بیش چیزی توانمنمی من رو پیش کوتاه کتاب در

ابتدایی در نخستین سفر اکتشافی به این سرزمین را ارائه دهم. 
که فقط الیۀ سطحی پرسش تواقعیکامال  از این  گاهم   هایآ

 صورت در که مسائلی همۀ حل از هنوز و امخراشیده را جدید
ارزهای چندگانه پدیدار خواهند شد، فاصلۀ  زمان هم وجود

که هزیادی دارم. در واقع من ناچارم پرسش کنم  ایی را مطرح 
 یکتئور مسائل همۀ توانمنمی همچنین و دانمنمی را هاپاسخ آن

 با رابطه در. دهم قرار بحث مورد را جدید شرایط توضیح از ناشی
اّما از  ؛شود انجام باید که مانده زیادی کارهای موضوع این
کی دارد وجود هایینشانه اکنونهم ایدۀ اصلی، قّوۀ  ینکها از حا

                                                                   
i. Tacitly 
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 بر کار حال در تریتخّیل افراد دیگری را برانگیخته و مغزهای جوان
 2.هستند مسئله این روی
که  واقعیتدر این مرحله روشن شدن این  ممه نتیجۀ  است 

 است آن تقبیح و نقص اصلی نظم بازار که موجب نکوهش
 از( بیکاری و رکود متناوب هاییعنی استعداد آن برای دوره)

 اکنون من. گیرددولت در نشر پول نشأت می باستانی انحصار
گر که ندارم تردیدی  مواجه دولت منع با خصوصی هایبنگاه ا
 فراهم مردم برای را ارز انتخاب امکان قبل هامّدت از نبودند،

 ارزش که شدندمی پیروز رقابت این در ارزهایی ضرورتا   و کردندمی
ریک مفرط تح از هم ترتیب این به. باشند داشته باثباتی
 پیشگیری آن متعاقب انقباض هایو هم از دوره iگذاریسرمایه

 .شدمی

عّدۀ زیادی دلیل خوبی دارند تا به مطالبۀ آزادی  ،آغازدر 
گذشته این مطالبه بارها و بارها  ؛انتشار پول بدبین باشند زیرا در 

 شده مطرح گرایانهتوّرم هایگرایش از ایگسترده هایتوّسط طیف
توّجهی  قابل  بخشحّتا  و) «بانکداری آزاد»ن از اکثر هوادارا. است

گرفته تا ii«بانکداری قانون»از هواداران  ( در اوایل قرن نوزدهم 
و  3مطرح شده توّسط سیلویو گسل iii«رایگان پول» انگیزان  فتنه
در قرن  6، هنری مولن5، ریترشاوسن4داگالس میجر هایطرح

بیستم، همگی فقط به این دلیل از انتشار آزاد پول هواداری 
 ایجاد تردید این گاه. خواستندمی بیشتری پول که کردندمی

                                                                   
i. Excessive stimulation of investment 

ii. Banking principle 

iii. Free Money'(Freigeld) 
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که ـ هابنگاه آزادی کّلی قاعدۀ با دولت انحصار که شودمی
 بدون هاناسازگاری دارد، اّما همۀ آن ـهاستزیربنای بحث آن

ار دولت منجر به یک محدودیت انحص که باورند این بر استثنا
 هاآن تردیدبی. پول حد از بیش عرضۀ نه شودمی iغیرضروری

 به خصوصی بنگاه هر از بیشتر مراتب به دولت که ندارند قبول
سیلویو گسل  ۀمورد توصی iiارزش کاهش حال در پول ایجاد

 پرداخته است.
 منحرف خاطر به که کنمفقط این نکته را اضافه می ینجاادر 
 در بحث وارد داد نخواهم اجازه خود به اصلی موضوع از نشدن

 دارد امکان چگونه که شوم شناسانهروش جّذاب پرسش این مورد
 سخن نداریم آن از عملی تجربۀ هیچ که شرایطی به راجع

مورد  در را جالبی نکات بحث این هرچند بگوییم؛ معناداری
کّلی نظریه  .کندمی روشن اقتصادی پردازیروش 

 به پرداختن که کنمدر پایان فقط به این نکته اشاره می
که به  و حائز ارزش بود مّهم من نظر از قدرآن کتاب این مباحث

کردم؛  کار اصلی خود را متّوقف  خاطر آن به مّدت چند هفته 
که تمام تالش ود اختصاص خ به مرا اخیر سال چند هایکاری 

در  7.داده و هنوز تکمیل جلد سوم آن به پایان نرسیده است
 یک تکمیل از پس همیشگی چنین شرایطی برخالف عادت

 و دشوار کارهای بیشتر حاضر، کتاب متن از اّولّیه نویسپیش
 انتشار برای آن سازیآماده و متن اصالح و حک به مربوط َبرزمان

آرتور سلدون ویراستار ارشد موسسۀ  آقای مشفقانۀ هایتالش به را
                                                                   
i. Undue restriction 

ii. Shrinkin money(Schwundgeld) 
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که دّقت نظر ارزشمند او  iامور اقتصادی کردم. کسی  واگذار 
کوتاه  مؤّسسه این توّسط که من ترباعث شده برخی از مطالب 

 او البته و بیابند بیشتری بسیار وضوح و خوانایی اندمنتشرشده
 تمامی ویژهاین زحمت مشتاق بوده است. به تقّبلهمیشه برای 

 کتاب پایان در «بحث برای هاییپرسش» و هازیربخش تیترهای
 از بهتر بسیار که کتاب کنونی عنوان همچنین. هستند او کار

( iiزمان همیعنی ارزهای ) بود من نظر در ابتدا که است چیزی
بنابراین ؛ توّسط مدیر این مؤّسسه آقای رالف هریس پیشنهاد شد

کردن این طرح  خالصه، عمیقا  از آنان  قابل  من برای انتشار 
ارم. اگر کمک آنان نبود احتماال  این نوشته به این زسپاسگ

کتاب  تعّهد زیرا شدنمی انتشار آمادۀ هازودی من به خوانندگان 
 ضروری زمان از بیش دادنمی اجازه «آزادی و گذاریقانون، قانون»

کتاب حاضر از تکمیل طر به رسیدن برای کلی اّولّیۀ بحث در  ح 
کتاب منحرف شوم و به این موضوع نسبتا  تخّصصی بپردازم.  آن 

 و امبوده مشغول متفاوتی کّلی به مسائل به اخیر هایدر سال
 این موضوع به نزدیکی ارتباط که را دوستانم هاینوشته از ستهدآن

احتماال  که  هایینوشته ام؛نکرده مطالعه اندکتاب داشته
 به کتاب این نوشتن برای بیشتری بسیار چیزهای توانستندمی
 .کنممی عذرخواهی آنان تمامی از خاطر همین به. بیاموزند من
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 ای. هایکاف. 

                                                                   
i. Institute of Economic Affairs 

ii. Concurrent Currencies 


