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 اخالقیات در چاپ پول 
 (از منظر اقتصاد اتریشی)

 

پیواى كیطٍظی ًؼین 

 زاًكٌسُ اهتهاز- زاًكگاُ تْطاى 

 (1388تْوي )

 :مقذمه
ِ زلیل اضظقی تَزى گعاضُ ّای آى زاضای پیچیسگی ّایی اؾت ًِ زیگط  ِ ی ػلَهی اؾت ًِ ت اذالم، پایِ ٍ هثٌای اهتهاز ٍ اظ خول

هرهَنا تا ضًٍس اثثاتی حاًن ٍ هُلَب چٌیي . اهتهاز اهطٍظی ًیع خسای اظ ایي ػلَم ًیؿت. ػلَم اظ ٍضٍز تِ آى پطّیع هی ًٌٌس
زض ایي هیاى اهتهاز اتطیكی اظ . پٌساقتِ هی قَز ًِ اذالهیات ٍ گعاضُ ّای اذالهی هی تَاًٌس ػلن اهتهاز ضا تا هكٌالتی ضٍتطٍ ؾاظًس

ِ ی اثثاتی زض اهتهاز هحؿَب هی قَز ٍ خالة ایي ًِ هتلٌطاى ایي هٌتة تیف اظ زیگط  ِ ی پایثٌستطیي هٌاتة اهتهازی تِ ضٍی خول
ِ ذهَل تِ . اًسیكوٌساى اهتهازی تِ يطٍضت اذالم زض اهتهاز اقاضُ زاضًس ّاًؽ ّطهاى " ٍ "هاضی ضاثثاضز"اظ آى هیاى هی تَاى ت

ِ ػٌَاى یٌی اظ چالف تطاًگیعتطیي هثاحث اهتهازی هست ّاؾت ًِ تاػث قسُ تا اهتهاززاًاى .  اقاضُ ًوَز"َّپِ اظ َطكی چاج پَل ت
ها ؾؼی زاضین ایي ؾِ هؿیط ضا زض یي ًوُِ گطز آٍضزُ ٍ تِ تطضؾی . خَّط ظیازی ضا نطف ًَقتي ٍ تاظًَقتي زضتاضُ ی آى تٌوایٌس

ِ نطاحت ؾري تِ هیاى هی آٍضین ٍ . اذالم، چاج پَل ٍ اهتهاز اتطیكی. هَيَع تپطزاظین زض ََل گلتاض ًوتط اظ اهتهاز اتطیكی ت
ِ ًاض تگیطین تِ ایي هؼٌی ًِ ؾؼی هی ًٌین تا . زضيوي تطضؾی ها پػٍّكی تاضیری ذَاّس تَز. ؾؼی هی ًٌین تٌْا آى ضا زض ضٍـ ت

ِ ی هسضى چاج پَل تپطزاظین ِ ّای تاضیری تِ ؾازُ ؾاظی هؿیل  .تطضؾی ضیك
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 :تاریخچه ی عرضه ی پول

ِ ی هثازلِ تَزُ ؾال ّاؾت ًِ زاضای خایگاّی هكرم زض تاضید تكط  ِ ػٌَاى ًاالیی ًِ ٍاؾُ پَل ت
هَيَػات هَضز تحث زض ایي هوالِ اگط چِ اهطٍظُ تـییط قٌل زازُ تاقٌس ٍلی ّوَاضُ زض ََل تاضید پَلی .هی تاقس

ِ ی پَل زض گصقتِ ٍ اظ ّواى اتتسای قٌل گیطی پَل اًدام .تكط ضزپایی ػوین اظ ذَز تط خای ًْازُ اًس ػطي
ِ ای. هی گطكتِ ِ ی  (هلت اهطٍظی-ًِ تِ هَْم زٍلت)الثتِ هثل اظ قٌل گیطی زٍلت ّای هحلی ٍ هٌُو ًٌتطل ػطي

ِ ای ضا كطو هی ًٌین ًِ تی حًَض زٍلت. پَل هتوطًع ًثَزُ اؾت ِ ی پَل)خاهؼ ٍ تا اؾتلازُ  (حساهل زض اهط ػطي
ِ ی پَل: ؾَال ایي اؾت. اظ هٌاًیعم ّای تاظاض آظاز ازاضُ هی قَز زض ایي خاهؼِ، تحت  (هثال ؾٌِ اظ ًَع َال)ػطي

ِ ای ٍهتی ًیاظ تِ پَل اكعایف یاتس. تاثیط چِ ػَاهلی اؾت؟ تیاییس تِ تطضؾی قطایٍ تپطزاظین توايا )زض چٌیي خاهؼ
اظ آى خایی ًِ . ذَزترَز هیوت ًؿثی پَل زض تطاتط زیگط اهالم ٍ ًاالّا اكعایف هی یاتس (تطای پَل ظیاز قَز

ِ نَضت اؾوی تـییط ًوی ًٌس  (هی تَاًین هیوت پَل ضا ّوی قِ تطاتط تا یي تساًین)هیوت پَل ّواى پَل تَزُ ٍ ت
ِ قٌل ًاّف هیوت ؾایط ًاالّا زیسُ هی قَز ایي یؼٌی ایٌٌِ كطز تا پَل هكرم حاال . ایي اكعایف هیوت ت

زض گصقتِ ّویي اهط هَخة كؼالیت زٍ هدطای . هی تَاًس هوساض تیكتطی ًاال ٍ ذسهات ضا اظ تاظاض تْیِ ًوایس
ِ ی پَل هی گكتِ  :ػطي

ِ ی پَل اظ َطین تثسیل َالی ظیٌتی تِ َالی هؼاهالتی، ٍ .1  ػطي

ـ ّای خسیس زض هؼازى َال .2 ِ ی پَل اظ َطین ًاٍ  .ػطي

ِ نطكِ ذَاّس تَز تا َالیی ضا ًِ تطای ههاضف ظیٌتی  تَيیح ایي ًِ زض نَضت ًاّف هیوت ًاالّا تطای كطز ت
ِ ًاض گیطز ظیطا حاال گَیی هیوت ظیَض آالت اكعایف یاكتِ . هَضز اؾتلازُ هطاض هی زازُ شٍب ًوَزُ ٍ زض هؼاهلِ ت

زهت )تاقس، ّویي اهط هَخة هی قَز تا تا تَخِ تِ زٍ اثط خاًكیٌی ٍ خثطاًی ههطف زیگط ًاالّا اكعایف یاتس
ِ ًٌٌسُ ٍ ّن هتوايی ظیَض آالت اؾت ِ ی پَل اكعایف هی یاتس. (قَز ًِ كطز ّن ػطي  .پؽ اظ ایي َطین ػطي

ِ ی َال تِ تاظاض ًیع  ِ زًثال آى اكعایف ػطي ـ ّای خسیس زض هؼازى َال ٍ ت ِ ی پَل اظ َطین ًاٍ زضذهَل ػطي
هی تَاى گلت تا ًاّف هیوت زیگط ًاالّا اظ خولِ ًاضگطاى هؼسى كؼالیت ّای اؾترطاج ضًٍن یاكتِ ٍ ّویي اهط 

ِ هطٍض هیوت َال . تاػث هی قَز تا َالی تیكتطی تِ تاظاض ػطيِ قَز ِ ی َال اظ ایي زٍ هدطا ت تا اكعایف ػطي
زض ٍاهغ قاّس ایي . ٍ ًْایتا تؼازل زض تاظاض تطهطاض هی قَز (هیوت زیگط ًاالّا اكعایف هی یاتس)ًاّف هی یاتس

ِ ای  ِ گًَ هَيَع ّؿتین ًِ ًَػی توایل تِ تؼازل حَل هسضت ذطیس ذانی تطای َال ٍخَز زاضز ٍ حطًات تاظاض ت
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ِ ی پَل تٌْا ّویي زٍ هَضز ًثَزُ اًس. اؾت تا هسضت ذطیس زض حس هؼیٌی تاهی تواًس تلٌِ هَضز . ٍلی هداضی ػطي
 :زیگطی ًیع ّوَاضُ حًَض زاقتِ

ِ ّا .3 ِ  ی پَل اظ َطین تولیل اضظـ ؾٌ   1ػطي

ِ ی . زض ایي هَضز ًیاظ تِ شًط یي هوسهِ زاضین ِ ػٌَاى ٍؾیل ِ ی كطيی ًِ پیكتط زض ًظط زاقتین َال ت زض خاهؼ
زض ٍاهغ يطب ؾٌِ . هثازلِ هَضز اؾتلازُ تَزُ ٍلی لعٍهی ًساقتِ ًِ ایي اؾتلازُ اظ َطین ؾٌِ اًدام پصیطز

ِ ػٌَاى ًَػی پَل هكاؿلی ایداز قسُ اًس ًِ ًاض . ًَػی ًَآٍضی تَزُ ًِ تؼس ّا ٍاضز هؿیلِ گكتِ تؼس اظ ضٍاج َال ت
زض ٍاهغ اكطاز زیگط ًیاظ . آى ّا اؾتاًساضز ًطزى هوازیط َال تَزُ تا زض هؼاهالت ضاحت تط تتَاى اظ آى اؾتلازُ ًوَز

ِ اًس ًِ زض ّط هؼاهلِ تِ ٍظى ًوَزى هوساض َال ٍ ؾٌدف آلیاغ آى تپطزاظًس ُ ّایی تِ اؾتاًساضز ًوَزى . ًساقت تٌگا
ِ ی اؾتاًساضز  ِ ًحَی ًِ ّط یي اظ َطین خلة اػتواز ػوَهی ؾؼی زض ضٍاج ؾٌ ِ اًس ت هوازیط ٍ آلیاغّا هی پطزاذت

ِ اًس ِ ّای يطب قسُ تَؾٍ . ذَز زاقت ُ ّا تاػث هی قسُ تا ّط ًسام هطاهثت ًاكی اظ ؾٌ ضهاتت زض هیاى ایي تٌگا
ِ ّا هثل ًكًَس یا آلیاغ ٍ ٍظى آى ّا زچاض تـییط ًكَز ِ ػول آٍضًس تا ؾٌ تایس اًتظاض زاقت ًِ اضظـ ؾٌِ اظ . ذَز ت

ظیطا تٌگاُ تا يطب ؾٌِ ذسهاتی ضا تِ ػوَم ػطيِ هی زاقتِ ًِ ذسهات . اضظـ ّواى هوساض َال تیكتط تَزُ تاقس
ِ اًس ُ ّا تؼس اظ خلة ضيایت ػوَهی زچاض ایي . هصًَض هیوت زاقت تا شًط ایي هوسهِ ذاَطًكاى هی ًٌین ًِ تٌگا

ِ ی ذَز تِ تولیل اضظـ آى تپطزاظًس آى ّا تا خایگعیي ًوَزى آلیاغ ّای . ٍؾَؾِ هی قسُ اًس ًِ تا هلة ؾٌ
ـ تط یا ًَقتي هوازیط تیكتط تط ضٍی ؾٌِ ِ اًس (ًؿثت تِ اضظـ ٍاهؼی آى)ًن اضظ ِ ی پَل هی پطزاذت . تِ تَؾؼ

ِ ػٌَاى یٌی اظ هداضی ذلن پَل تلوی قَز هی تَاى گلت ایي ؾَهیي . ّواى ََض ًِ هی تیٌین ایي اهط هی تَاًس ت
ـ ّا ٍ هٌاًیعم ّا زاضای تلاٍت هاَّی اؾت ِ ی پَل تا زیگط ضٍ اٍل ایي ًِ زٍ هٌاًیعم هثلی تٌْا تؼس اظ . ضٍـ ػطي

اظزیاز هسضت ذطیس پَل كؼال هی قسًس ٍ تٌْا تا آى خا ازاهِ هی یاتٌس ًِ هسضت ذطیس تِ حالت اٍلیِ تاظگطزز ٍلی 
تایس زض ایي خا تِ . ایي هٌاًیعم اذیط كؼالیت هساٍهت زاقتِ ٍ تٌْا زض خْت ًاّف هسضت ذطیس حطًت هی ًٌس

 .چطذِ یا ظًدیطُ ی تَضم اقاضُ ای ًَتاُ زاقتِ تاقین
 :چرخه ی تورم

ِ  یا ظًدیطُ ی تَضم تِ هٌاًیعهی گلتِ هی قَز ًِ َی آى كطزی قطٍع تِ تولیل اضظـ پَل  چطذ
زض ظًدیطُ ی هصًَض ّویكِ  . زلیل ؾازُ اؾت. هی ًوایس ٍ زیگط اكطاز ًیع ظًدیط ٍاض اظ ٍی تثؼیت هی ًٌٌس

ظیطا ٍی تا تولیل اضظـ ؾٌِ زض ظهاًی ًِ هسضت ذطیس ؾٌِ ظیاز اؾت زض . آؿاظگط چطذِ ؾَز هی تطز
ِ هطٍض ًِ زیگط اكطاز تا هؼاهلِ تا ٍی ٍاضز ایي ظًدیطُ هی قًَس  ٍاهغ ثطٍت ذَز ضا اكعایف هی زّس ٍ ت
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پؽ اكطاز تطای ؾَز تطزى زض ایي تاظی ًِ اًگیعُ تطای آؿاظ آى . هسضت ذطیس پَل ًاّف هی یاتس
 .ظیطا اگط زض اًتْای ظًدیطُ تاقٌس پَل آى ّا تی اضظـ قسُ ٍ ظیاى هی تیٌٌس. هحیاؾت تؼدیل هی ًٌٌس

  
تا تَخِ تِ آى چِ آٍضزُ قس زٍ هدطای . حال هی تَاى زیس ًِ تولیل اضظـ پَل تا اّساف ؾَز خَیاًِ قٌل هی یاتس

ِ ػٌَاى ٍاًٌف َثیؼی تاظاض تَزُ ٍ ّیچ هًاٍت اذالهی ای زض اضتثاٌ تا آى ّا ٍخَز ًساضز ٍلی هَضز ؾَم . اٍل ت
 .چَُض؟ زض ایي هَضز تؼس تط ٍ زض تحث كؼل اذالهی تیكتط تحث هی ًٌین

ِ ی يطب ؾٌِ زض اًحهاض هالٌاى هحلی  (اذتیاض يطب آى)تا گصقت ظهاى ٍ تا قٌل گیطی زٍلت ّای هحلی ٍظیل
ِ ای هطاض گطكت  .ٍ ایي تاض پسیسُ ی اًحهاض ًیع ٍاضز هاخطا گكت. ٍ هٌُو

ِ ی نس زضنس هی تاقین ِ ی تؼسی ٍ تا قٌل گیطی تاًي زاضی اتتسا قاّس تاًي زاضی تا پكتثاً ایي ًَع . زض هطحل
ِ هٌظَض ؾَْلت زض هؼاهلِ ٍ تا نسٍض حَالِ تطای تاظضگاًاًی ًِ ههس هؿاكطت زض هؿیط ّای  تاًي زاضی تٌْا ت

ِ هطٍض تاًي زاضاى تِ ایي اهط پی تطزًس ًِ. پطذُط زاقتٌس قطٍع قس  :ٍلی ت
ِ ّا تِ ذَزی ذَز زاضای اضظـ ّؿتٌس، (اٍال  حَال
ِ ّای ذَز تِ تاًي هطاخؼِ ًوی ًٌٌس (ثاًیا ِ ی تاظضگاًاى یٌثاضُ تطای ٍنَل حَال  .ّو

ضا تطای ًؿة ؾَز ٍام  (ؾپطزُ ّا)ایي زٍ هَيَع تاًي زاضاى ضا تِ ایي كٌط اًساذت ًِ هی تَاًٌس تركی اظ شذایط
ِ ی ٍخَز گصاقت. زٌّس  2تاًي زاضی تا شذیطُ ی خعیی. ایي چٌیي تَز ًِ تاًي زاضی تا شذیطُ ی خعیی پا تِ ػطن

ِ ّا تا شذیطُ ای . ػیٌا هاًٌس تولیل اضظـ پَل ػول هی ًوایس زض ایي خا ًیع قاّس آًین ًِ زض اتتسا هطاض تَزُ حَال
ِ ّا  ِ ی ًاهل زض ٍاهغ قاّس هلة حَال ِ ّای تسًٍپكتثاً نسزضنسی پَقف زازُ قًَس ٍلی تِ هطٍض تا چاج حَال

ِ شًط اؾت ًِ . تلاٍتی ًِ هُطح اؾت تٌْا زض ؾَْلت هلة حَالِ تَؾٍ تاًي زاض هی تاقس. هی تاقین الظم ت
ِ ّا تِ ذُط اكتازُ ٍ  ِ ّا تا آقٌاض قسى ایي اهط ًعز هطزم، اػتثاض يطاب ؾٌ ّواى ََض ًِ زض هَضز تولیل اضظـ ؾٌ

اػتثاض ٍی هرسٍـ هی گكتِ زض هَضز تاًي زاضی تا شذیطُ ی خعیی ًیع قاّس ؾوٌَ تؿیاضی اظ تاًي ّای 
ِ ّای ذَز تِ . ایي چٌیٌی زض ََل تاضید تاًي زاضی هی تاقین ظهاًی ًِ تواهی اكطاز یي تاضُ تطای ًوس ًوَزى حَال

زض ٍاهغ زض ؾیؿتن تاًي زاضی . تاًي هطاخؼِ ًٌٌس تاًي تا شذیطُ ی خعیی ًوی تَاًس پاؾد گَی توايای اكطاز تاقس
زض ایي خا اظ ٍضٍز تِ ایي تحث ذَززاضی . تا شذیطُ ی خعیی حَالِ ًؿثت تِ پَل ًوس زاضای ضیؿي هی تاقس

ِ گیطی ها ًرَاّس زاقت  .هی ًٌین ظیطا تاثیطی زض ًتید
زض ازاهِ هی تیٌین ًِ زضؾت ّواى ََض ًِ زٍلت ّا اهتیاظ تولیل اضظـ ؾٌِ ضا زض اًحهاض ذَز گطكتٌس، چاج 

ِ نَضت ػولٌطز تاًي ّای هطًعی  ِ ّا ضا ًیع زض اًحهاض زض آٍضزًس ٍ ایي ّواى چیعی اؾت ًِ اهطٍظُ ت حَال
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ِ ی پَل هی تَاًین تگَیین آى چِ زض گصقتِ تولیل اضظـ پَل ًاهیسُ . هی قٌاؾین ِ ی ػطي پؽ تا هطٍض تاضیرچ
ِ ی پَل  ِ نَضت اكعایف ػطي ِ نَضت هرلیاًِ نَضت هی پصیطكتِ اهطٍظُ تَؾٍ تاًي ّای هطًعی ت هی قسُ ٍ ت

ها تا تطضؾی تٌیاى ّای اذالهی ّط ًسام اظ ایي ّا هی تَاًین تِ ًتایح هكاتِ تطای هَضز زیگط زؾت . تـییط قٌل زازُ
 .یاتین

 

 :اخالقیات

تلٌِ هٌظَض اظ آى ّواًا كؼل . زض گلتگَ اظ اذالم تایس اقاضُ ًوَز ًِ هٌظَض ها اذالم تِ هؼٌای ؾلَى ًیؿت
تطای اذالم . ؾَال ها هؼَُف تِ چیؿتی كؼل اذالهی تَزُ ٍ تِ ذلن ٍ ذَی ًوی پطزاظین. اذالهی هی تاقس

ِ ی . هی تَاى ظهیٌِ ٍ هثٌای زیٌی، ػطكی ٍ ػولی هایل تَز اظ هٌظط زیي اذالهیات یا كؼل اذالهی زاضای زاهٌ
ِ ّای ًؿثتا هكتطًی تْطُ هی تطًس ٍ .  هلوساز هی قَز"زؾتَضی"ٍؾیؼی تَزُ ٍ ًْایتا ایي ًِ  ػطف ٍ ػول اظ ظهیٌ

خْت گیطی هوالِ ًاٍـ زض اذالم ًیؿت تلٌِ تطخیح تط اؾتلازُ . قایس تتَاى گلت ػطف، ػول اًثاقتِ قسُ اؾت
ِ ّای اذالهیات هی تاقس ِ زضؾتی تؼثیط ٍ تلؿیط ًٌین ٍلی هی تَاًین . اظ یاكت اگط چِ قایس ًتَاًین كؼل اذالهی ضا ت

ِ ٍيَح تاظ قٌاؾین ایي اهط ضا . یٌی اظ هَاضز ظَْض كؼل ؿیطاذالهی، زضٍؽ گَیی هی تاقس. كؼل ؿیطاذالهی ضا ت
ِ ی هصّة، ّن زض اؾالم، ّن زض هؿیحیت ٍ ّن زض یَْز هكاّسُ ًوَز زض هَضز . هی تَاى زض اذالم تا ظهیٌ

ِ ی ػولی ِ گیطی آهازُ هی ًٌس -اذالهیات تا ظهیٌ ِ ػٌَاى اهط ؿیط اذالهی ها ضا تطای ًتید ػطكی اگط چِ اثثات زضٍؽ ت
ِ ًظط تطؾس ٍلی تطای پیكثطز تحثی ًؿثتا خاهغ ًیاظ تِ تطضؾی تْتطی زض ػلن اذالم زاضین . ٍ هوٌي اؾت تسیْی ت

 :زض ایي خا تِ هؼطكی زٍ هَضز اظ ًظطیات اذالهی هی پطزاظین

 ذطز گطایی اذالهی .1

  اذالهی4 ٍ پیاهسگطایی3كایسُ گطایی .2

زض ایي هوالِ ایي زٍ هلَْم ضا ضٍتطٍی یٌسیگط زاًؿتِ ٍ كطو ًوَزُ این ًِ ایي زٍ تواهی حَظُ ی اذالم ضا 
زض ٍاهغ تا پیطٍی اظ یٌی اظ ایي زٍ انل هی تَاًین تِ پاؾری نطیح زض هَضز اذالهی تَزى یا . پَقف هی زٌّس

ٍلی اگط تتَاًین . الثتِ هی زاًین ًِ ایي زٍ انل هی تَاًٌس ًتایح هتًاز تَلیس ًٌٌس. ًثَزى یي كؼل زؾت یاتین

                                                             
3
 Utilitarianism 

4
 Consequentialism 
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ِ ًحَی ًكاى زّین ًِ ػولی ّن زض حَظُ ی ذطز گطایی اذالهی ٍ ّن زض حَظُ ی پیاهسگطایی اذالهی  ؿیط  ت
 .اذالهی اؾت، هٌُوی اؾت ًِ تگَیین ػول هصًَض ؿیط اذالهی هی تاقس

ذطز گطایی هؼتوس اؾت ًِ ها هی تَاًین تا اؾتلازُ اظ اؾتسالل ّای هٌُوی ٍ اًَاع اؾتٌتاج ّای هكاتِ زضتاضُ ی "
زض ذطز گطایی اذالهی ها تا كطو ٍخَز انَل هَيَػِ ؾؼی . 5"خْاى یا زضتاضُ ی انَل اذالهی تِ یویي تطؾین

. زض اؾتٌتاج ٍ هًاٍت زض هَضز اذالهی تَزى یا ًثَزى یي هَهؼیت ٍاهؼی یا ذیالی، تط هثٌای انَل هصًَض، زاضین
 : قْطت زاضز تیاى هی ًٌس 6ًِزض ایي هَضز یٌی اظ انَل تٌیازیي اذالم ًِ تِ انل تی َطكی

ِ ی اقرانی ًِ زض ّواى هَهؼیت هطاض زاضًس ًیع زضؾت اؾت"  " آًچِ تطای یي قرم زضؾت اؾت، تطای ّو

ِ ػٌَاى هَضز ذانی اظ ایي انل هی تَاى اًگاقت تط اؾا اؾي انل هثال ًوی تَاى . ًاهٌهلاًِ تَزى ضكتاض ًاتطاتط ضا ت
ًظام ّای . هسػی قس زضٍؽ گَیی تطای هي نحیح اؾت ٍلی اگط زیگطاى زضٍؽ تگَیٌس ایي اهط ؿیط اذالهی اؾت

 :اذالهی هتلاٍت ایي انل ضا تِ ضؾویت هی قٌاؾٌس ظیطا اؿلة آى ّا تِ هاػسُ ی َالیی اذالم پایثٌس ّؿتٌس

 ".تا زیگطاى چٌاى ضكتاض ًي ًِ هیرَاّی تا تَ آى گًَِ ضكتاض ًٌٌس"

ِ ی گًَاگَى تَخِ هی ًٌین  :حاال تِ ایي چْاض گلتاض اظ چْاض ظهیٌ

 ".آًچِ ضا ًِ تطای ذَز ًوی پؿٌسی تطای زیگطاى ّن هپؿٌس":ًًَلَؾیَؼ

پؽ ّط ًاضی ضا ًِ هی ذَاّی آزهیاى زض هَضز تَ اًدام زٌّس، تَ ّن زض هَضز آًاى اًدام تسُ، ظیطا ":ػیؿی هؿیح
 (12:7هتی )".ًِ ایي هاًَى پیاهثطاى اؾت

ّطگاُ اًؿاى هكتاهاًِ ترَاّس اظ آظازی تیف اظ حس زض تطاتط زیگطاى تطذَضزاض تاقس، (: 1679-1588)تاهؽ ّاتع
زض خایی ًِ زیگطاى ًیع چٌیي اقتیاهی زاضًس، پؽ خایع هی زاًس ًِ زیگطاى ّن زض تطاتط اٍ آظازی تیف اظ حس 

آًچِ هی ذَاّی زیگطاى تا تَ ًٌٌس، پؽ تَ ّن : زاقتِ تاقٌس، ایي اؾت آى هاًًَی ًِ زض اًدیل تیاى قسُ اؾت
 .تا آًاى ّواى ًن

                                                             
5
ِ ی كطیثطظ هدیسی   ِ ی . كلؿلِ زض ػول، ازم هَضتَى، تطخو  127نلح

6
 Impartiality Principle 
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پؽ تا ّط اًؿاًی تساًگًَِ ضكتاض ًٌین ًِ زض اٍياع ٍ احَال هكاتِ هٌُوا (: 1729-1675)ؾاهَیل ًالضى
تتَاًین اًتظاض زاقتِ تاقین ًِ اٍ ّن تا ها ّواًگًَِ ضكتاض ًٌس، ٍ تِ ََض ًلی ها، تط اؾاؼ حؿي ًیتی ػام، 

ِ ی اًؿاى ّا ضا كطاّن ًٌین  .هی ًَقین ًِ هَخثات ضكاُ ٍ ذَقثرتی ّو

ٍ زٍ هَضز آذط اظ تیاًات هتلٌطاًی اؾت ًِ ؾؼی زض  (یٌی اظ هصاّة اتطاّیوی)زٍ هَضز اٍل تیاًات هصّثی تَزُ
ِ ًحَی ًِ ًالضى ؾؼی زاضز اذالم ضا هاًٌس ضیايیات زض ًظط گطكتِ ٍ اظ  ِ ی ػولی زاضًس ت ِ ی اذالهی تا ظهیٌ اضای

تط اؾاؼ تواهی ایي خوالت زضٍؿگَیی ػولی ذالف . انَل اذالهی تٌیازیي هَاًیي پیچیسُ تط ضا اؾتٌتاج ًٌس
ِ ی . (تا كطو ایي ًِ كطز اًتظاض زاضز تاهی اًؿاى ّا ضاؾت تگَیٌس)اذالم هحؿَب هی قَز پؽ ّن زض اذالم تا پای

ِ ی ػولی ٍ اظ زیسگاُ ذطزگطایی زضٍؽ اهطی ذالف اذالم هی تاقس  .هصّثی ٍ ّن زض اذالم تا ظهیٌ

. زض پیاهسگطایی اذالهی تٌْا تا تٌیِ تط ًتایح آى هاتل ؾٌدف اذالهی ذَاّس تَز (ٍ اظ اؾاؼ، ّط ػولی)ٍلی زضٍؽ
ِ ّوطاُ زاضز ٍ زض  ِ ی پَل زض ذَز ػٌهط زضٍؽ ضا ت پؽ ّسف ها زض ایي هوالِ ایي اؾت ًِ ًكاى زّین اٍال ػطي

ِ ی پَل ضا ًكاى . ثاًی ًكاى زّین ایي اهط زاضای كایسُ ًیؿت اگط تِ ایي اهط هَكن قَین اذالهی ًثَزى ػطي
 .زازُ این

 اخالق و عرضه ی پول

ِ ٍيَح هكاّسُ هی ًٌین ًِ ػٌهط زضٍؽ زض هاخطا زذیل اؾت كطزی ًِ اضظـ ؾٌِ . زض هَضز تولیل اضظـ ؾٌِ ت
ِ ّا  ضا تولیل هی زّس ٍ ؾپؽ اهسام تِ هؼاهلِ تا زیگط اكطاز هی ًٌس تِ آى ّا ایي آگاّی ضا ًوی زّس ًِ اضظـ ؾٌ

پؽ اظ . اظ َطكی اگط چِ ذَز ؾَز هی تطز ٍلی زیگطی ظیاى هی تیٌس. پؽ زض هؼاهلِ زضٍؽ هی گَیس. تولیل یاكتِ
ِ ؾازگی هی تَاى . زیس پیاهس ًیع ایي اهط تٌْا تَظیغ ضا تـییط هی زّس ٍ تاظی ای تا هدوَع نلط تلوی هی قَز پؽ ت

ِ ّوطاُ  ِ ّا زض گصقتِ ؿیط اذالهی تَزُ ٍ زض نَضت كاـ قسى ًیع هداظات ت ًتیدِ گطكت ًِ تولیل اضظـ ؾٌ
 .زاقتِ ٍ تِ ّویي ؾثة ّن هرلیاًِ اًدام هی گطكتِ

ِ ّا تِ ایي قطٌ تِ هكتطی زازُ  هی قسُ اًس زض )زض هَضز اٍضام تاًٌی تا شذیطُ ی خعیی تایس گلت ًِ ایي حَال
ًِ زض ّط ظهاى ًِ كطز تِ تاًي تطای ٍنَل حَالِ هطاخؼِ ًوایس تاللَض هثلؾ هَضز ًظط ضا تاظ پؽ  (اظای ؾپطزُ

ایي هَيَػی اؾت . زض ؾیؿتن شذیطُ ی خعیی هی زاًین ًِ ایي اهط تطای تواهی هكتطیاى هوسٍض ًیؿت. تگیطز
اگط هطاض تاقس ایي هَيَع ًِ اهٌاى زاضز پَل ؾپطزُ گصاض ًوس ًكَز تِ اَالع . ًِ تاًي زاض اظ آى اَالع ًاهل زاضز

ٍ زلیلی . (ٍی پَل ذَز ضا زضگیط ضیؿي هی ًوایس)ًوایس (خایعُ)ؾپطزُ گصاض تطؾس َثیؼی اؾت ًِ ٍی َلة تْطُ
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زض ٍاهغ كطز . ًساضین ًِ ایي خایعُ اظ آى چِ تاًي تطای ٍام زّی تِ اكطاز َلة هی ًٌس تلاٍت ظیازی زاقتِ تاقس
هی تَاًس پَل ذَز ضا ٍام زازُ ٍ تْطُ زضیاكت ًوایس یا ایي پَل ضا تِ تاًي تؿپاضز تا تاًي تركی اظ آى ضا ٍام زازُ 

تاًي ّا . ٍلی زض ػول ایي اهط چیعی ًیؿت ًِ تِ ٍهَع هی پیًَسز.  ٍ تْطُ ی ّواى ترف ضا تِ ٍی تاظگطزاًس
ِ ی ایي ضا زاضًس ًِ پَل ضا ًاهال تاظ هی گطزاًٌس ٍ تٌاتط ایي تْطُ ای تِ ؾپطزُ ی زیساضی تؼلن ًوی گیطز پؽ . زاػی

تاظ ّن ایي . تاًي ّا تاظ ّن ػٌهط پٌْاى ًاضی یا زضٍؽ ضا ٍاضز هؼاهلِ ًوَزُ ٍ هطتٌة اهط ؿیطاذالهی قسُ اًس
كؼال )هَيَع ًِ هَخة تَضم هی قَز تَظیغ ثطٍت ضا زؾت ذَـ تـییط ًوَزُ ٍ ؾَزی ًهیة خاهؼِ ًوی ًٌس

. (هٌاًیعم ّایی ًظیط ؾیاؾت پَلی اًثؿاَی ضا ذٌثی كطو هی ًٌین ٍ زض تحث زٍلت آى ّا ضا هُطح هی ًوایین
 .پؽ تاًي زاضی تا شذیطُ ی خعیی ًیع ذالف اذالم تَزُ، ؿیط اذالهی اؾت

هلت ّا زض هطٍى اذیط ٍ زض نَضت ًَػی تلَیى اذتیاض تِ زٍلت اظ خاًة هلت هی تَاى گلت ًِ -تا ظَْض زٍلت
زٍلت تا چاج پَل یا پی گیطی زیگط . زٍلت ایي حن ضا زاضز تا تِ ّط زلیل تِ ًاّف هسضت ذطیس هطزم تپطزاظز

ِ ی پَل، هی زاًس ًِ هوساض پَل زض خاهؼِ اكعایف یاكتِ، ٍ ایي زهیوا ّواى پَلی اؾت ًِ  هٌاًیعم ّای هسضى ػطي
ِ ی زٍلت ًْایتا . زض اذتیاض زاضز تا تا آى ًیاظ ّای زٍلت ضا تط آٍضزُ ؾاظز َثیؼی اؾت ًِ َطف ّای هؼاهل

تایس زهت ًوَز ًِ زٍلت تا ایي اكطاز یا قطًت ّا ٍاضز هؼاهلِ هی قَز ٍ زض هؼاهلِ . پیواى ًاضاى ذهَنی تاقٌٌس
چطا ًِ قطٌ هؼاهلِ ایداب هی ًٌس . زیگط ًوی تَاًین تگَیین زٍلت اظ حن ذانی ًؿثت تِ تٌگاُ تطذَضزاض اؾت

پؽ ّط زٍ َطف تایس تِ لحاِ حوَهی تٌگاُ كطو قًَس ٍ ایي اتلاهی . (انل تی َطكی)زٍ َطف یٌؿاى تاقٌس
اؾت ًِ تِ ًحَی زضؾت زض ؾیؿتن حوَهی تواهی ًكَض ّایی ًِ حن هالٌیت ذهَنی ضا هحتطم هی قواضًس 

ِ ی )یٌی پَلی زض اذتیاض زاضز ًِ هی زاًس تولیل اضظـ یاكتِ. حاال تا زٍ تٌگاُ هَاخِ ّؿتین. ضػایت هی قَز ػطي
ِ ّوطاُ زاضز ّواى ََض ًِ هی تیٌین . ٍ تٌگاُ زیگطی ًِ اظ ایي اهط اَالع ًساضز (پَل ًاّف هسضت ذطیس پَل ضا ت

قایس ایي ایطاز ضا هُطح ًٌین ًِ تٌگاُ تط اؾاؼ . تاظّن زضٍؽ ػٌهطی هاتل قٌاؾایی زض ایي هؼاهلِ اؾت
پیف تیٌی هی زاًس ًِ زٍلت ػطيِ ضا اكعایف زازُ ٍ هطاضزاز ضا ََضی تٌظین هی ًوایس ًِ ایي ًاّف اضظـ ضا 

ِ ی پَل تَؾٍ زٍلت . (اًتظاضات ػوالیی)خثطاى ًوایس الثتِ زض نَضتی ًِ ایي اهط نحیح تاقس زلیلی تطای ػطي
ِ ػٌَاى ًوایٌسُ ی هطزم هٌاتغ ضا زض . ٍخَز ًرَاّس زاقت ٍ ایي اهط تیَْزُ تَزُ ٍ ػول حٌن هی ًٌس تا زٍلت ت

ِ ی پَل هرسٍـ قسُ اهط حٌن . خْت اهَض تیَْزُ نطف ًٌوایس پؽ تا كطو اًتظاضات ػوالیی كایسُ هٌسی ػطي
ِ ی پَل . تِ ػسم احطای اهط تی كایسُ هٌُوی ذَاّس تَز حاال تٌْا هَضز تاهی هاًسُ ایي ذَاّس تَز ًِ اگط ػطي

ِ ی پَل اذالهی  (تطای ًل خاهؼِ)كایسُ ای زض تط زاقتِ تاقس هی تَاى گلت اظ زیس پیاهسگطایی اذالهی ػطي
ِ ی ػولی )اؾت ِ ی اذالهیات تا ظهیٌ هی زاًین ًِ اظ زیس اذالم هصّة تٌیاى ٍ ذطز گطایی اذالهی ًِ ظیط هدوَػ
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ِ ی پَل ؿیط اذالهی اؾت ِ ی پَل . (هی تاقس ػطي پؽ اگط ًكاى زّین ًِ ایي اهط كایسُ ای زض تط ًساضز ػطي
ِ ًلی ؿیط اذالهی ذَاّس تَز  .ت

ِ ی پَل كایسُ ای تطای خاهؼِ ذَاّس زاقت ّواى ََض ًِ هی زاًین اگط هٌظَض اظ كایسُ اكعایف تَلیس تاقس . آیا ػطي
 ػوَزی ّیچ ًاضی اظ پیف ًرَاّین تطز ظیطا ISتا یي هٌحٌی . ایي اهط هحل هٌاهكِ هیاى اهتهاز زاًاى اؾت

ِ گصاضی تحطیي ًوی قَز ٍ ههطف ًیع تاتغ ًطخ تْطُ ًیؿت اظ َطكی اگط تَّن پَلی ضا زض هسل ًساقتِ . ؾطهای
ِ ی اهتهاز ػوَزی تواهی تاثیطات َطف توايا ضا تی ًتیدِ هی ًوایس تاظ تواهی ایي . تاقین یي هٌحٌی ػطي

ِ ّط حال هی تَاى حاالتی ضا هتهَض قس ًِ . تحث ّا زض ًَتاُ هست ٍ تلٌس هست تاثیطات ذانی ضا تطخای هی ًْس ت
ِ ّوطاُ ذَاّس زاقت ِ ی پَل اكعایف تَلیس ضا ت ٍلی هی تَاى ؾَال ضا ایي گًَِ تـییط زاز ًِ آیا . اكعایف زض ػطي

اكعایف تَلیس تطاتط اكعایف كایسُ هٌسی هی تاقس؟ آیا تا اكعایف زض تَلیسات یي اهتهاز، ترطیة هٌاتغ اكعایف 
ِ ضٍظ تطای اهَضی ؿیط اظ ًاض  ِ هؼٌای اؾتلازُ ی ًوتط اظ ؾاػات قثاً ِ ی تیكتط ًیطٍی ًاض ت ًوی یاتس؟ آیا ػطي

ِ ػٌَاى اكعایف  ًرَاّس تَز؟ ایي ؾَاالت زض ٍاهغ تِ ایي ًٌتِ اقاضُ زاضًس ًِ لعٍهی ًساضز تا تِ اكعایف تَلیس ت
ِ هؼٌای ًاّف زض هُلَتیت تاقس. هُلَتیت ًگاُ قَز  .اكعایف تَلیس هی تَاًس حتی ت

. تط َثن زیسگاُ اتطیكی ّط اًحطاكی اظ تاظاض هَضز ًوس ذَاّس تَز. حاال زیسگاُ اتطیكی ضا زض هاخطا زذیل هی ًٌین
ِ ػٌَاى ًظن َثیؼی اهَض تا زالیلی ضٍقي هَضز حوایت هطاض هی گیطز اگط اظ تَضم نحثت هی قَز تٌْا . تاظاض ت

ِ ذهَل حوَم هالٌیت كطزی ایداز قسُ تاقس . تركی اظ آى هَضز ًظط اؾت ًِ تا هرسٍـ ًوَزى تاظاض ٍ ت
آى هوساضی اظ ضقس ًِ تیف اظ هوساض َثیؼی . ّویٌَُض زض هَضز ضقس ًیع هی تَاى چٌیي زیسگاّی اتراش ًوَز

ایي زیسگاُ تِ ضٍقٌی تیاى هی زاضز . ظیطا تا تداٍظ تِ حوَم هالٌیت كطزی ایداز قسُ اؾت. تاقس، ؾطظًف هی قَز
ظیطا ایي ضقس حوَم هالٌیت كطزی اكطاز خاهؼِ ضا ًوى . ًازضؾت اؾت (تا اكعایف زض حدن پَل)ًِ ضقس الوایی

زض ایي ًِ ایي هیعاى ضقس تیكتط اظ حس َثیؼی تِ اكعایف هُلَتیت . (تا تولیل اضظـ زاضایی ًوسی آى ّا)ًوَزُ
تِ هؿیطی هی پطزاظین ًِ . هوٌي اؾت هُلَتیت ًاّف یاكتِ تاقس. ًوي هی ًٌس ّیچ زلیلی زض زؾت ًیؿت

ِ ًحَی نحیح ترهیم ًیاكتِ ٍ خاهؼِ هتًطض هی قَز  .َی آى اهٌاًات خاهؼِ ت

زٍلت ایي پَل ضا اظ تٌگاُ ّای ذَز ًؿة ًٌطزُ، پؽ تٌگاُ ّای . كطو ًٌیس زٍلت پَل خسیس زض اذتیاض زاضز
زٍلتی ًِ ًاضایی آى ّا ًوتط اظ هوساض پَل ًؿة قسُ تحت تَزخِ تطای آى ّاؾت تِ نطف ًوَزى پَل 

ُ ّا، هسیطاى ٍ ًاضگطاى ًاًاضآهس هطاض گطكتِ ٍ . هی پطزاظًس ًاهال هكَْز اؾت ًِ زض ایي هثال پَل زض زؾت تٌگا
ِ نَضت تطٍى ظا تاػث ًَػی اذالل زض ؾیؿتن . تاػث هی قَز تا ایي ػسهٌاضایی تٌطاض قَز ِ ی پَل ت يوٌا ایي ػطي

ِ ی هٌاتغ هی گطزز زض ٍاهغ اگط چِ تَلیس ياّطا اكعایف هی یاتس . هیوت ّا قسُ ٍ ّویي اهط تاػث ترهیم ؿیط تْیٌ
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ِ هؼٌای اكعایف تَلیس زض یي زٍضُ اؾت. ٍلی ایي تَلیس تَلیس تْیٌِ ًیؿت ٍ چَى تا ترهیم ًاًاضای . تلٌِ تٌْا ت
اظ . زض قطایُی ًِ تْتطیي اًتراب ّواى اًتراب تاظاض تَزُ. هٌاتغ قٌل گطكتِ هُؼا تْتطیي اًتراب ًیؿت

ِ ی اختواع نطف ًظط اظ تاثیطات ذاضخی، ِ ی ًاضا ٍ تْیٌ  یٌی هی تاقٌس پؽ هی تَاى گلت ًِ 7آى خایی ًِ ًوُ
ِ ی پَل تِ ًاّف هُلَتیت ًل اهسام هی ًٌس ٍ اظ ایي حیث ًیع ًطتٌة اهطی ؿیط اذالهی هی قَز  .زٍلت تا ػطي

 

 : نتیجه گیری

ـ ّای ػطيِ تِ قٌاؾایی  ِ ی پَل ٍ تطضؾی ضًٍس تٌاهل ضٍ ِ ی ػطي زض ایي هوالِ ؾؼی قس تا تا هطٍضی تط تاضیرچ
ایي ػٌهط اهتهازی پطزاذتِ ٍ ؾپؽ تا هؼطكی هرتهطی اظ ػلن اذالم، ًتایح تا ًگاّی اتطیكی تِ اهتهاز تحلیل 

ِ ی پَل تا توطیثا تواهی تؼاضیق اذالهی، اهطی ؿیط اذالهی تَزُ ٍ اظ ایي زیس . قًَس آى چِ یاكتین ایي تَز ًِ ػطي
ِ ی تاؾق ًگاضًسُ هی تاقس ًثَزى ضزپای . هاتل زكاع ًیؿت ٍلی آى چِ ًثَزًف زض ایي هوالِ احؿاؼ هی قس ٍ های

ِ ػٌَاى پیكٌْازی تطای تحوین تیكتط ایي ظهیٌِ ضا زض ًظط . اذالهیات اؾالهی زض تحث حايط اؾت هی تَاى ت
 .گطكت
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