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چکيده
سیاست فريبکاری در اقتصاد پولی ،اعمال سیاست تورم غافلگیرکننده– افزايش تورم ،مااااد رار
انتظارات تورمی -است .ررو و گوردن ( )1983ره عنوان پیشتااان تحلیل سیاست فريب کاری در
اقتصاد پولی ،در چارچوب تارع ايان اجتماعی ،را ارائه يک الگوی مبتنی رر نظريه راای و خوش
نامی مقام پولی را ذکر منافع ناشی اا تورم غافلگیر کننده ،اثبات میکنند که اا میان سیاستهاای
مصلحتگرايانه ،قاعدهگرايانه و سیاست فريبکاری ،ریشترين منافع را ررای يک جامعه ،سیاسات
فريبکاری ايجاد میکند .اا آن پس ،طیا

گتاتردهای اا مطالعاات در اقتصااد پاولی ،صاحت و

اصالت سیاست فريبکاری را تأکید و تمجید میکنند .اما آيا سیاست فريبکااری اا منظار انديشاه
دين مبین اسالم ،مشروعیت دارد؟ در اين مقاله ،را روش تحلیلی توصیفی ،مبانی حاکم رر سیاست
فريبکاری مبتنی رر الگوی ررو و گرودن ( )1983ریان و را روش اکتشافی و را استناد راه آياات و
روايات نشان داده میشود که در دين مبین اسالم ،ره سبب ارتباط حکومت و مردم در چارچوب
اصل واليت و تحقق عدالت و عدم پذيرشِ مطلقِ عقالنیت ارزاری در سیاستگذاری ،مقام پاولی
مجاا ره استفاده اا سیاست فريبکااری نمایراشاد .در انتااا ،راا ارائاه الگاويی جدياد مبتنای رار
شکلگیری انتظارات تورمی در انديشه اسالم ،اثبات میشود که در الگوی جدياد ،سیاساتهاای
مقام پولی ،منافع ریشتری ررای جامعه دارد و شرط کنار گذاشتن سیاست فريبکاری ،افزايش انتظارِ
عدالتخواهیِ رنگاههای اقتصادی است.
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مقدمه

سیاست فريبکاری ،سیاستی است که ررنامهريز اقتصادی ،را اعمال سیاستهای تورماای
غافلگیرانه ،راعث ايجاد تورمیِ ماااد رر انتظارات تورمیِ جامعه می گردد .در چاارچوب
منحنی فیلیپس تعديل شده ،افزايش تورم ماااد رر انتظارات تورمی راعاث کااهش نار
ریکاری طبیعی می گردد .ررو و گوردن ( ،)1983ررای اولین رار ،در قالاب ياک الگاوی
مبتنی رر نظريه راای ،اهمیت راه کاارگیری سیاسات فريبکااری را در شارايطی کاه در
اقتصاد ،تناا يک رنگاه نماينده و يک ررناماهرياز اقتصاادی وجاود داشاته راشاند ،ریاان
نمااودهانااد .در اياان الگااو ،راار اسااا

تااارع جبااران ايااان اجتماااعی ،سااه سیاساات

مصلحتگرايانه ،قاعدهگرايانه و فريبکارانه تحلیال و نشاان داده مای شاود کاه اا میاان
سیاست های مذکور ،سیاست فريبکاری راترين منفعت را ررای اقتصااد در رار دارد .در
سیاست فريبکاری ،ررنامهريز اقتصادی در امانی مانند  ،Tقول ره انجام سیاستی در امان
 ،T+1می دهد ولی در امان  ،T+1ره گونه ای ديگر عمل مایکناد .در واقاع سیاسات
فريبکاری ،تناقص میان قول و عمل ررنامهريز اقتصادی است .را مختصر تأملی در آيات
و روايات ره نظر می رسد که مومنان و حاکمان اا تناقص میان قول و عمل نای شدهاند.
خداوند متعال میفرمايند":يَا أَيُّاَا الَّذينَ آَمَنُوا لمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ"" ،کَبُارَ مَقْتااا عنادَ
اللَّه أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ" (ص 2،و)3؛ ای کتانی کاه ايماان آوردهاياد چارا چیازی
میگويید که ره آن عمل نمیکنید .نزد خدا سخت ناپتند است که چیاز را رگويیاد و
انجام ندهید .در واقع ،خداوند متعال ،صراحتاا مومنان را اا تنااق

میاان قاول و عمال

پرهیز داده است .امیر مومنان(ع) ،درارتدای خطبه  16ررای تبیین سیاستهای حکاومتی
چنین ریان میدارند که "ذمَّتی رِما اقُولُ رَهینه ٌوَ اَنا رِه اَعیم ( "....آنچه را مایگاويم رار
عاده میگیرم و نتبت ره آن پايبندم ،ناا البالغاه 1390 ،ترجماه شایروانی ص.)35 :
رنارراين ،تحلیل داليل مقبولیت سیاست فريبکاری در اقتصاد پولی در اقتصاد متعارف اا
يکتو و تبیین و تدریر ،جات دستياری ره راهکارهايی جات پرهیز اا اعمال سیاست
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فريبکاری در سیاستهای اقتصادی اا منظر دين مبین اساالم راروری ،خواهاد راود.
رنارراين ،سوال اين است که آيا سیاستگذاری فريبکااری کاه مبتنای رار خدعاه و درو
است ،در انديشه اسالمی مورد پذيرش قرار می گیرد؟ دلیل توجیه پذير شادن سیاسات
فريبکاری در انديشه نظام سرمايهداری چیتت و آيا راهکااری رارای عادم اساتفاده آن
وجود دارد؟
اين مقاله درجات پاسخ ره سواالت مذکور در شش رخش تایه شده است .رخاش
اول ،ره مبادی سیاست فريبکاری در اقتصاد پولی میپاردااد .در رخاش دوم ،مطالعاات
مرتبط را سیاست فريبکاری در اقتصاد پولی ریاان مایگاردد .در رخاش ساوم ،الگاوی
خوشنامی ررو و گوردن ( )1983معرفی و تحلیل میگاردد .در رخاش چااارم ،مباانی
الگوی مذکور اا منظر انديشه دينی تحلیل مایشاود .در رخاش پانجم ،الگاوی ماذکور
تعديل و در رخش ششم جمعرندی و پیشناادات ریان میشود.
 .1مبادی سياست فریبکاری در اقتصاد پولي

اصالت سیاست ،ره عنوان ارزاری جات کتب منفعت را فريبکاری چناان گاره خاورده
است که گويا ردون فريبکاری ،انتانها نمیتوانند در کنار هم اندگی کنند .ردپای ايان
انديشه را در جامعهشناسی هارز میتوان مشاهده نمود .وی معتقد است؛ انتان موجودی
رد سرشت است و" انتانها گرگ يکديگرند" (نوروای ،1389 ،ص .)17هارز ،جامعاه
خود را رر سودجويی و خودخواهی افراد مبتنی میسااد .در چنین جامعهای ،افراد ررای
منافع شخصی خود ،قراردادهای اجتماعی را امضاا مایکنناد و مصالحتسانجیهاای
شخصی جای اخالق را میگیرد و اين جامعه ،همان جامعه سرمايهداری است که نظاام
اقتصادی متعارف رراسا

آن ترسیم میشود (رخشايش ،1380 ،ص.)117

اثرات سیاست فريب در اقتصاد متعارف در نظريههايی چون فرار مالیااتی و خطار
اخالقی متترر شده است .اما پیوند میان سیاست و فريبکاری در ادریات اقتصاد سیاسای
و خصوصاا اقتصادپولی در رويکرد کالسیک های جديد نمايان است .راا هااور مکتاب
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کالسیکهای جديد راه سابب مطالعاات لوکاا

در دهاه  ،1970کیدلناد و پرساکات

( ،)1977نگاه جديدی ره اقتصاد سیاسی در چاارچوب انتظاارات عقاليای مطار شاد
(پرسن و تارلینی ،2000 ،ص  .)3در اين نگاه ،اگر دولت در قول خود ره سیاساتهاای
آتی (ره خصوص در مورد تورم) پايبند راشد ولی در عمل ،تورم را ماااد رار انتظاارات
تورمی اعمال کند ،در چارچوب منحنی فیلیپس تعمیم يافته ،راعث کاهش نر ریکااری
اا حد نر طبیعی می شود .اين تفکر متأثر اا شکلگیری تمايز میان ساه ناوع سیاسات
مصلحتگرا و قاعدهگرا و فريبکارانه در حواه اقتصااد سیاسای راه صاورت عاام و در
اقتصاد پولی ره صورت خاص است.
سیاستهای مصلحتگرايانه ،سیاستهای راینه کوتاهمدت اناد کاه در هماان دوره
تصمیم گیری ،اجرا شده و امکان اراياری آناا در هماان دوره ممکان اسات (کیدلناد و
پرسکات ،1977 ،ص .)473اما سیاستهای قاعدهمند ،سیاستهای راینه رلندمدتاند که
در همان دوره تصمیم گیری ،اجرا نشده و امکاان ارايااری آنااا در هماان دوره ممکان
نیتت ،رلکه در دوره های امانی ديگری اجرا میشوند .ره اعتقاد ررو و گوردن (،)1983
در مقايته دو سیاست مذکور ،سیاستهای قاعدهمند ،مناافع ریشاتری رارای جامعاه در
مقايته را سیاست های مصلحت گرايانه دارند ايرا که در چارچوب انتظاارات عقاليای،
سیاستهای آتی دولت ره عنوان يک متغیر کنترل در تصمیمگیریهای امان حالِ عوامل
اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد .اگر سیاستها ،قاعدهمند راشد ،انتظارات تاورمی رار
اسا

سیاست های آتی دولت شکل گرفته و قارل کنتارل اسات ولای درسیاساتهاای

مصلحتگرا ،شکلگیری انتظارات تورمی مبتنی رر سیاست های دولات نیتات و قارال
کنترل نیز نمی راشد .حال اگر ررنامه ريز ،در قول و ریان ،خود را ره قاعده پايبناد رداناد
ولی در عمل مصلحتگرايانه عمل کند سیاست فريبکاری ره کار ررده اسات .راه طاور
مثال ،اگر ررنامهريز در امان  Tرگويد درصدد است تورم را در اماان  ،Tراه  Xدرصاد
ررساند و در همان دوره امانی ،اقدام ره اعمال سیاستها در جات تحقاق تاورم صافر
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درصدی نمايد ،سیاست مذکور ،مصلحت گرايانه اسات .اماا ،اگار در اماان  Tرگوياد
درصدد است تورم را در امان ،T +1ره  Xدرصد ررساند ،و در امان  ،T+1ره قول خود
عمل کند ،سیاست مذکور قاعدهگرايانه است .حال ،اگر ررناماهرياز در اماان  Tرگوياد
درصدد است تورم را در امان  ،Tره  Xدرصد ررساند ولی در امان  ،T +1راه صاورت
اختیاری ،نر تورم را را سیاستهای مصلحتگراياناه ،راه نرخای ریشاتر اا  Xدرصاد
ررساند -يعنی ررخالف آنچه در امان Tقول داده رود -عمل کناد ،سیاسات فريبکااری
است .در حالت اعمال سیاست فريبکاری ،نر تورم رااالتر اا نار انتظاارات تاورمی
اعمال می شود که میتواند در چارچوب منحنی فیلیپس تعمیم يافته منجر ره کاهش نر
ریکاری اا حد طبیعی آن شود.رنارراين ،اعمال سیاست فريبکااری و مناافع ناشای اا آن
ررای اقتصاد کالن مقبولیت پیدا میکند و اين انديشه و تفکر در ساير مطالعاات مارتبط
هم ،خود را تثبیت میکند.
 .2مطالعات مرتبط با سياست فریبکاری در اقتصاد پولي

هاردوولیس ( ،) 1992ره تحلیل اثرات تمايل رانک مرکزی ره اعمال سیاست فريبکااری
را توجه ره درجه راا رودن اقتصاد رر اسا

الگاوی رااای غیرهمکاراناه ناش پرداختاه

است .در چارچوب راای غیر همکارانه نش ،راناک مرکازی راه دلیال مناافع ناشای اا
افزايش تورم ،تمايل ره اعمال سیاست فريبکاری اا طريق ايجاد ارياب تاورمی دارد .در
مقارل ،افزايش تورم راعث کاهش منافع کارگران ره دلیل کاهش دستمزد واقعی میگردد
و اتحاديه کارگری درصدد افزايش دستمزدها رر میآيد .اکنون اگر اقتصاد ره گونهای در
تعامل را محیط ریرون راشد که را درخواست افزايش دستمزد ،سريعاا رتواند راا اساتخدام
ناادههای تولیدی واسطهای و کارگران جديد راا دساتمزد پاايین تار ،راعاث توافاق در
افزايش در دستمزد کارگران قبلی گردد ،سیاسات فريبکااری اا طرياق افازايش ارياب
تورمی میتواند راعث افزايش رفاه اجتماعی گردد.
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ديتنبرگ و گونزالس ( ،)2004ره تحلیل سیاست فريبکاری در يک الگاوی مبتنای
رر راای تکراری میان ررنامهريز پولی و رخش خصوصی در چارچوب تعادل اشتاکلبرگ
پرداختهاند .در اين الگو ،فرض شده که سااوکاری جاات الازام کاردن ررناماهرياز راه
تعادات شان وجود ندارد و رخش خصوصی رر اسا

قولِ مقاام پاولی در کنتارل تاورم،

احتمال مشخصی را جات اجرای سیاستها ی ریان شده ررای اجارا در آيناده ،در نظار
میگیرد (مثالا نر دستمزد ررای قراردادهای آتی را ریشاتر اا نار تاورم اعماال شاده
توسط مقام پولی در نظر میگیرد) .نتاي تحقیق نشان میدهد که در نظر گرفتن احتمال
ناشی اا عدم تحقق قول ِمقام پولی در تصمیمگیریهای رخش خصوصی ،میتواند ریمه
ريتک ناشی اا عدم اجرای قول مقام پولی راشد و اياان رخاش خصوصای را کااهش
دهد .اما اا آنجا که مقام پولی اا الگوی تعادل اشتاکلبرگ استفاده مایکناد ،متالط رار
تصمیم رخش خصوصی است و میتواند را اعمال سیاست فريبکااری ،اا طرياق ايجااد
مالیه تورمی منجر ره افزايش رفاه گردد .رنارراين ،در ناايت ،سیاست فريبکاری میتواند
منجر ره رابود کل جامعه (دولت و رخش خصوصی) گردد.
دی اپ و همکاران ( ،)2005ره رررسی سیاست پولی راینه ررای کشورهای اروپايی
را روش کالیبراسیون پرداختهاند .در اين تحقیق ،سه رژيم سیاست پولی تحات رررسای
قرار گرفته است .رژيم اول ،قاعده سیاست پولی در شرايطی است که مقام پولی الزام ره
اجرا نداشته راشد و تناا را ریان قول و قرار ،سعی در هدايت انتظارات تاورمی دارد .در
اين حالت هزينه فريبکاری کم و تمايل ره اعمال سیاست فريبکاری ايااد مایراشاد .در
رژيم دوم ،مقام پولی ،سیاست مصلحتگرايانه اتخاذ میکند .اا آنجا که در ايان رژيام،
سیاستها ی آتی شفاف نیتت ،در صورتی که ساا و کار شکلگیری انتظاارات تاورمی
در رنگاههای اقتصادی ،عقاليی راشد ،هزينه اجرای سیاست فريبکاری ررای مقاام پاولی
نامعلوم خواهد رود .در رژيم سوم ،دولت متعاد ره اجرای قاعده سیاست پولی است .اا
آنجا که اعمال سیاست فريبکاری هزينه رااليی دارد ،امکان اجارای سیاسات فريبکااری
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رتیار ناچیز است .نتاي تحقیق نشان میدهد ،در شارايطی کاه ساااوکار شاکلگیاری
انتظارات تورمی در کشورهای اروپايی گذشتهنگر راشد ،افزايش ماليم نر تورم مااااد
رر انتظارات تورمی میتواند را اثرگذاری رر نر راره واقعی ،اثر خنثای راودن سیاسات
پولی رلندمدت را اا رین ربرد .در واقع ،رژيم مناسب پولی ررای کشورهای اروپايی ،راه
کاری مارین رژيم اول و سوم خواهد رود که دولت هم متعااد راه قاعاده اسات و هام
رتواند ره اعمال سیاست فريبکاری رپردااد.
روهن ( )2009ره تحلیل اثرات سیاستهای فريبکاری مالی رر سیاسات فريبکااری
پولی در چارچوب الگوی اريب تورمیِ ديکتیت و المبرتینای ( ،)2003مایپاردااد .در
شرايطی که رانک مرکزی ،يک رانک مرکزی محافظه کار راشد میتواناد ارياب تاورمی
ناشی اا سیاستهای مالی را کنترل کند و در غیار ايانصاورت وجاود راناک مرکازی
متتقل و متعاد ره اجرای سیاستهای پولی انعطافناپذير ،خود راعاث تشاديد پدياده
فريبکاری سیاست پولی ،اا طريق ايجاد افزايش اريب تورمی اا ناحیاه سیاسات پاولی
میگردد .در اين تحقیق ،تارع هدف مقام پولی رار اساا

اهاداف سیاساتهاای ماالی

(مخارج و درآمدهای دولت) در کنار سیاستهای هدف تاورمی و کااهش ریکااری راا
وان يکتانی تصريح شده است .نتاي ِ راینه ساای اا تارع هدف مقاام پاولی مبتنای رار
تعادل نش ،گويای آن است که هرگونه سیاست فريبکاری مالی (افزايش مخارج دولات
ماااد رر آنچه تعاد شده است) ،رايد اا طريق سیاست فريبکاری پولیِ ديگار ،اا ساوی
مقام پولیِ محافظه کار حمايت شود .رنارراين ،دستیاری ره اريب تورمی رایناه در جاات
افزايش رفاه جامعه و اثرگذاری سیاستهاا ی پاولی و ماالی ،نیاامناد اعماال سیاسات
فريبکاری دو جانبه پولی و مالی است.
درخصوص مطالعات مخال

سیاست فريبکااری در اقتصااد پاولی ،مایتاوان راه

استدالل طرفداران سیاست قاعدهگرايی اشاره کارد .ايان گاروه اعتقااد دارناد سیاسات
فريبکارانه ،سیاستی کوتاهمدت است و در رلند مدت را دوام نیتت و قاعدهگذار رايد را
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اعمال قاعده سیاست پولی اا رروا فريبکااری جلاوگیری کناد .مشاکل سیاساتهاای
قاعدهگرا ،متئله تعاد مقام پولی و سااو کار چکونگی متعاد کاردن مقاام پاولی (ماثالا
رانک مرکازی متاتقل) ،در نظاامهاای اقتصاادی مختلا

اسات .رناارراين ،در عرصاه

رینالمللی ،همچنان سیاست فريبکاری ،اصالت خود را حفظ کرده است .اماا ،در امیناه
مطالعات اسالمیِ مرتبط را سیاست فريبکاری در اقتصاد پولی ،مطالعهای وجاود نادارد.
تناا میتوان ره مطالعه کمیجانی و همکاران ( ،)1392اشاره کرد .در اين مطالعه ،تحلیلی
در خصوص چگونگی تعاد رانک مرکزی ره پايبندی ره قاعده حجم پول و پايه پاولی،
همچنین تحلیلی در رد يا قبول سیاست فريبکاری ،ارائه نشده ولی استفاده ااحجم پول
و پايه پولی در قاعده سیاست پولی تیلور و مک کالمرا ره جای استفاده اا نر راره ،ره
عنوان قاعده سیاست پولی مطلوب در شرايط رانکداری ردون ررا معرفی کرده است.
در واقع ،اا يکتو ،نتاي مطالعات مذکور در ادریات اقتصاد متعارف داللات رار آن
دارد که سیاست فريبکاری ره صورت گتتردهای در ادریات اقتصاد متعاارف وارد شاده
است و اا سوی ديگر ،رع

و کمبود مطالعات اسالمی دراين حواه ،ررورت تحلیال

ريشههای سیاست فريبکاری و انطباق را مبانی اراشی و اعتقادی حااکم در ديان مباین
اسالم را دو چندان مینمايد.
 .3تحليل الگوی خوش نامي برو و گوردن ()1983

متئله خوش نامی مقام پولی در قالب حداقلساای تارع ايان خاالص جامعاه تصاريح
میشود .ررنامهريز ره دنبال حداقل کردن اراش حال اياان خاالص اجتمااعی ناشای اا
تورم ) 𝑡𝑧(𝐸 ،است.
()1

𝛼

) 𝑒 𝜋 𝐸(𝑧𝑡 ) = 2 . 𝜋𝑡2 − 𝛽(𝜋𝑡 −

 𝛼2 . 𝜋𝑡2هزينه ناشی اا تورم و ) 𝑒 𝜋  ،𝛽(𝜋𝑡 −منفعت ناشی اا افزايش تاورم اسات.

𝑒 𝜋 ،تورم انتظاری است.
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𝛼 و 𝛽 ،پارامترهای مثبت و رزرگتر اا يک هتتند .راايگران در الگوی راای طراحی
شده ،رنگاههای اقتصادی اا يکسو و دولت (يا مقام پولی) اا سوی ديگر میراشند .تارع
پرداخت در چاار چوب نظريه راای ره گونهای است که افزايش مناافع دولات راعاث
کاهش ايان اجتماعی جامعه و کاهش منافع رنگاهها راعث کاهش ايان اجتماعی جامعه
میشود .ررای رنگاههای اقتصادی ،تورم ،ره منزلهی هزيناه اسات .رناارراين ،افازايش آن
راعث افزايش ايان اجتماعی می شود .اا سوی ديگر ررای دولت ،تورم ماااد رر انتظارات
تورمی ،دارای منفعت است .پس افزايش تورم ( 𝑡𝜋) اا ياکساو راعاث افازايش اياان
اجتماعی و اا سوی ديگر راعث کاهش ايان اجتماعی میشاود .رناارراين ،رااای میاان
رنگاههای اقتصادی و دولت شکل میگیرد .ررو و گوردن ( ،)1983اثرات تورم رر اياان
اجتماعی را در قالبِ سه نوع سیاستگذاری پولی ره شر اير محاسبه نمودهاند.
 .1-3سياست پولي مصلحتگرایانه

سیاست مصلحتگرايانه ،سیاستی است راینه که در امانی مانند  ،Tتصامیمگیاری و در
همان امان اجرا میشود.
را مشتقگیری اا تارع موجود در رارطاه ( ،)1مقادار تاورم رایناه راه صاورت ايار
میگردد:

𝛽

()2

𝛼

= 𝑡𝜋

را قراردادن رارطه ( )2در ( ،)1ره سبب آنکه تورم انتظااری راا تاورم ررارار اسات،
عبارت ) 𝑒 𝜋  𝛽 (𝜋𝑡 −صفر میشود ،رنارراين ،خالص ايان اجتماعی در صورت اعمال
سیاست مصلحت گرايانه ره صورت اير میگردد:
()3

𝛽2

𝑎𝐸𝑑 (𝑧𝑡 ) = 2

  16مطالعات اقتصاد اسالمي ،سال هفتم ،شماره دوم ،پياپي  – 14بهار و تابستان 1394

 .2-3سياست پولي قاعدهمندانه

سیاست قاعدهگرايانه ،سیاستی است راینه که در امان  ،Tتصمیمگیری مایشاود تاا در
امان ديگر مانند  T+1اجرا شود .را فرض آنکه سیاستگذار در امان ،Tاعالم میکند کاه
نر تورم در امان  ،T+1صفر خواهد رود (يعنی ره دنیاال ايجااد حاداکثر مناافع رارای
رنگاههای اقتصادی راشد)؛ رراين اسا  ،انتظارات تورمی هم صفر میشود .رنارراين ،هم
نر تورم و هم نر تورم انتظاری صفر است .پس ،خالص ايان اجتماعی در صاورت
اعمال سیاست پولی قاعدهمندانه ،ره صورت اير است.
𝐸𝑅 (𝑍𝑇 ) = 0

()4
 .3-3سياست پولي فریبکارانه

سیاست فريبکارانه ،سیاست راینهای است که در امان  ،Tتصمیمگیری ،تا در امان ديگر
مانند  T+1اجرا شود ،اما در امان  ،T+1ره صورت مصلحتگرايانه اجارا مایشاود .در
واقع ،سیاستگذار ،در قول خود قاعدهمندی را ریان میکند ولی در عمل ،مصلحتگرايانه
عمل میکند .در حالت راینه ،تورم رايد صفر شود .رنارراين ،قول مقام پولی ره جامعه در
ايدآالنهترين حالت ،تحققِ تورم صفر است .رر اسا ِ اين قول ،انتظارات تاورمی صافر
میشود .چون رنگاهها ره قول مقام پولی اعتماد میکنند .اما ره دلیل فريبکاری ِمقام پولی
در امان اجرا ،تورم صفر نمیشود.

𝛽

𝛼 = 𝑡𝜋 و 𝜋𝑡𝑒 =0

𝛽2

𝑎𝐸𝑐 (𝑧𝑡 ) = − 2

()5
جدول ( :)1زیان اجتماعي ناشي از سه سياست
مصلحتگرایانه ،قاعدهگرایانه و فریبکارانه
عنوان

سیاست مصلحتگرایانه

سیاست قاعدهگرایانه

ايان اجتماعی

𝛽
𝑎2

0

2

منبع :ررو و گوردن ( ،1983صص )107-8

سیاست فریبکارانه
2

𝛽
𝑎2

−
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رر اسا

جدول ( ،)1سیاست فريبکارانه منافع ریشتری (کمترين ايان اجتماعی) را ررای

جامعه دارد.
 .4تحليل مباني الگوی برو و گوردن ( )1983از منظر الگوی ایدهآل اسالمي

در اين قتمت ،در ارتدا ،تحلیل تطبیقی اا عقالنیت ارزاری و عقالنیت اساالمی ریاان و
ارتباط عقالنیت اسالمی و سیاستگذاری ریان میشود .در ادامه ،سااو کاار شاکلگیاری
انتظارات تورمی اا منظر الگوی ايدهآل اسالمی تحلیل میشود.
 .1-4تحليل تطبيقي عقالنيت ابزاری و اسالمي

در الگوی ررو و گوردن ،فرض رر اين است که سیاستهای آتی دولت راه دلیال آنکاه
راعث تغییر در منافعِ رنگاههای اقتصادی میشوند ،عامل اصلی در شکلگیری انتظاارات
تورمیاند .مثالا ،اينکه دولت قرار است مالیات را کم يا اياد کند و يا حجم پول يا نار
راره را تغییر دهد ،رررفتارهای اقتصادی امان حال رنگاهها تاأثیرگاذار اسات .رناارراين،
ارتباط سیاستهای حکومت را رنگاه های اقتصادی ،صرفاا در چارچوب منافعِ مبتنی رار
عقالنیت ارزاری ،طراحی شده است.
عقالنیت ارزاری که در واقع رويکرد غالب عقالنیت لیبرال است ،رررسی ارزارهايی
است که ما را ره هدف میرسانند .در اين نوع عقالنیت ،تناا ره رارطهی ارازار و هادف
توجه می شود ،اما اراياری اهداف ،ریرون اا حواه عقالنیت ارزاری قرار میگیرد .در اين
معنا ،رفتار عقالنی ،رفتاری نیتت که اهداف عقالنی دارد ،رلکه رفتااری اسات کاه رار
اسا

راحتترين و در دستر ترين وسايل رسیدن ره هدفهاا طراحای شاود .آنچاه

اصالت دارد سود ریشتر را هزينا کمتار اسات (اصاغری ،1384 ،صاص .)171-166در
مقارل ،عقالنیت در انديش اسالمی ،در خدمت امیال نبوده و ارازاری رارای رسایدن راه
خواستها نمیراشد .رلکه ،ره شناخت هدف نیز تأکید میشود .اين هادف راياد راعاث
کمال مطلوب شود.
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عقالنیت اسالمی معاوره و تقارلی حتی را عقل ارزاری ندارد و توصیههای مؤکدی
در عقل معاش و عقالنیت فنی دارد .اما اين عقالنیت ،نه تناا در عقال معااش متوقا
نمیگردد ،رلکه ،افق ديد را توسعه میدهد و در عرصههای اخالقی و معرفتای نیاز ،راه
سؤاالت هاای اصالی و ريشاه ای انتاان پاساخ مایگوياد (اصاغری ،1384 ،ص.)172
درعقالنیت اسالمی ،منشاء منفعت يا ررر ،اعمال انتانی است .چه در ارتباط راا خاود
فرد راشد و چه در رارطه را ديگران ،و اين نفع يا ررر ره نتبت سایر راه ساوی کماال
حقیقی و هدف سنجیده می شود .عالمه طباطبايی(ره) معتقد است در عرص عقل عملی
و ادراکات اعتباری ،آنچه راعث جعال ايان اعتباارات مایگاردد ،مصالحتی اا مصاالح
اندگی ،نیااها و احتیاجات انتان است .انتان را ورع اين اعتبارات و اعماال و رفتاار
خود ،در متیر کماال وجاودی و حقیقای خاويش قارار مایگیارد (طباطباايی،1417 ،
صص .)550-16لذا ،عقالنیت در اساالم راه حتان و قابح عقلای منحصار نشاده و اا
جامعیت خاصی ررخوردار است .در عرصه تولید علم نیز ،را پذيرش عقالنیت اسالمی،
اين امکان ررای نظريهپرداا اقتصاد اسالمی فراهم میشود تا ره تناساب موراوعات ،راا
استفاده اا آمواههاای دينای راه تحلیال و تبیاین پديادههاا رپاردااد (عیتاوی،1379 ،
صص.)25-24
 .2-4عقالنيت اسالمي و سياستگذاری

در عقالنیت اسالمی ،تمايزی میان اخالق و سیاست ره چشم نمیخورد .ايرا در اسالم،
اخالق و سیاست – اعم اا سیاست ره مفاوم متعارف يا سیاست اقتصاادی و غیار آن-
دارای هويت واحد هتتند .اخالق و سیاست هر دو اا شاخههای حکمت عملای و در
پی تأمین سعادت انتان هتتند .رنارراين ،نمیتوان مرا قاطعی میاان اخاالق و سیاسات
قائل شد و هر يک را ره حواهای خاص منحصر ساخت .همچنین ،اين دو نمای توانناد
ناق

يکديگر راشند .ايان ديادگاه ،نظاام اخالقای را در دو عرصاه انادگی فاردی و

اجتماعی معتبر می شمارد و معتقد است که هر آن چه در سطحِ فردی اخالقی میراشد،
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در سطح اجتماعی نیز چنین است و هر آن چه در سطحِ فردی و ررای افراد غیراخالقی
راشد ،در سطح اجتماعی و سیاسی و ررای دولت مردان نیاز غیراخالقای اسات؛ رارای
نمونه ،اگر فريبکاری در سطح افراد اعمال ردی است ،ررای حاکمیت نیز راد راه شامار
میرود .اگر شاروندان رايد صادق راشند ،حکومت نیز رايد صداقت پیشه کند ،اا اين رو
هیچ حکومتی نمیتواند در عرصه سیاست ،خود را ره ارتکاب اعمال غیر اخالقی مجاا
رداند و مدعی شود که اين کار الامه سیاست راوده اسات (اساالمی .)1383 ،در واقاع
رفتار مصلحتگرايانه مبتنی رر پايه و اسا

فريب توجیهپذير نیتت ايرا که مصالحت

در انديشه دينی در رتتر عقالنیت اسالمی تعري

میشود.

میراای قمی ،مصلحت را دفع ررر و کتب منفعت ررای آخارت و دنیاا مایداناد
(قمی1303 ،ق ،ص .)85مصلحت هم ره لحاظ وان ادریاتی و هم در معنا ،مانند منفعت
است .ررخی ديگر میگويند :مصلحت در لغت ره معنای منفعات اسات و در اصاطال
علمای شريعت عبارت است اا منفعتی که شارع مقد

آنرا ررای حفظ دين و نفو

و

عقول رندگان مورد توجه قرار داده است (مرعشی ،1371 ،ص.)15-12
حتینی مخالفت نکردن را قواعد و سیاست های کلی شريعت ،قطعی و حتمی رودن
مصلحت ،رعايت اهم و مام در مقام تعارض و تازاحم دو مصالحت ،عماومی و کلای
رودن و رعايت عدالت را روارط اعمال مصلحت ررشمرده است .ره طور کلی ،میتوان
گفت محدود نبودن ره حیات دنیوی و وجود ماهیت هنجااری ،الاماه هرگوناه اعماال
مصلحت در حکومت اسالمی است ( ،1378ص.)120
امام خمینی(ره) رر اين راور است که حاکم اسالمی میتواند در موراوعات ،طباق
صال متلمین و يا صال حواه حکومتی خود عمل کند .چنین اختیاری ،اساتبداد راه
رأی نیتت ،رلکه عمل کردن طبق صال و خیر است .نظر حاکم ،مانناد عمال او تاارع
مصلحت است (امام خمینی(ره) ،1368 ،ج ،2ص .)461رر اين اسا  ،ماال

و مبناای

تصرفات و احکام حکومتی ،لزوم رعايت مصلحت نظام ،جامعاه و تقادم آن رار سااير
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مصالح است؛ خواه مصلحت ره مفاوم مصلحت مردم در جات رفاه حال آنان راشد ياا
مصلحت نظام در رعد سیاسی راشد که تشخیص آن هم را مقام امامت و واليات اسات
(عمید انجاانی :1374 ،ج ،14ص .)220دولات اساالمی مایتواناد در محادودش شارع
مقررات خاص جعل و رراسا

اصل منطقه الفرا يا رعايت مصلحت عمومی يا واليت

مطلقه ،قوانین حکومتی متغیر تعیین کند (ررايی ،1382 ،صص .)80-79راراين اساا ،
اا آنجا که فقه ،در ررگیرنده قواعد شريعت است ،اين قواعد ،هم ،در تمام عرصاههاای
اندگی فردی و هم ،در عرصه حکومتی موجود میراشند ،موروعیت رتیاری اا قواعد
فقای متتلزم ،وجود حکومت است .پس ،تا وقتی که حکومتی در کاار نباشاد ،داليال
جمعی و عمومی احکام شرع موروعیت نمی ياراد .حکومات ،نمايناده عماوم اسات.
حاکم ،مفتی نیتت که فتوا ردهد ،رلکه او راا حکام حکاومتی ساروکار دارد .رناارراين،
احکام ،رايد متضمن منافع کلی و عمومی جامعاه راشاد (حتانپاور )1378 ،و ارتبااط
حاکم را مردم ،رراسا
يارد و مال

اصل وحدت و يگانگی امت و امام و اصل واليات تحقاق مای

و معیار حکومت واليی مبتنی رر تحقق عدالت است .متلماا ،تحققپاذيری

عدالت ،تعاهد و اعتماد میان مردم و حکومت خواهد رود که در آن ،نیاامند عقالنیتی
فراتر اا عقالنیت ارزاریِ مادی است.
 .3-4انتظارات تورمي از منظر الگوی ایده آل اسالمي

در الگوی ررو و گوردن ( ،)1983سااو کار شکلگیری انتظاارات مبتنای رار انتظاارات
عقاليی است و آنچه راعث شکلگیری انتظارات تورمی ،منافع ناشای اا سیاساتهاای
آتی ررنامهريز است .ره طور مثال ،را قول مقام پولی ره تحقق تورم 10درصدی در ساال
آينده ،سه نوع انتظار تاورمی شاکل مایگیارد .در حالات اول ،انتظاار تاورمی معاادل
10درصد شکل میگیرد .در حالت دوم ،ریشتر اا 10درصد و در حالت ساوم ،کمتار اا
 10درصد خواهد رود .در چارچوب عقالنیت ارزاری ،حداقل انتظاارات تاورمی جامعاه
10درصد است و در صورت افزايش ریاعتمادی ره دولت ،حالت دوم (يعنی انتظاارات
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تورمی ماااد رر 10درصد) شکل می گیرد .اما اا منظر انديشه دينی ،حالت ساوم پديادار
میشود .ايرا که ارتباط میان افراد مومن را حکومت لزوماا در چارچوب عقالنیت ارزاری
نمیشود .افراد مؤمن ،جامعه را امت واحده میدانند ،منافع دولت را  -حتی اگر

تعري

سیاستهای دولت در مقاطعی منجر ره افزايش تورم شاود -اا خاود جادا نمایکنناد.
رنارراين ،را حتن هن ره سیاستهای آتی دولات ،ناه تنااا اا راروا انتظاارات تاورمی
فزآينده (حالت دوم) جلوگیری مینمايند ،رلکه حالت اول را هم نمیپذيرند و سااوکار
شکل گیری انتظارات را ره سمت حالت سوم سوق میدهند .ايرا که پیکره امت واحاده
رراسا

حفظ ره عاد و وفاست .قرآن ،درراره حفظ عاد و وفا ره آن میفرمايد« :و ره

پیمان ها وفا کنید که قطعاا پیمان ها مورد پرسش قرارخواهند گرفت» (اساراء .)34 :ايان
آي شريفه ،مانند غالب آياتى که وفا ره عاد را مد و نق

آن را مذمت کرده ،شامل

عادها فرد  ،رین دو نفر  ،اجتماعى ،رین قبیلها  ،قومى و امتى است .اا نظر اسالم،
وفا ره عادها اجتماعى مامتر اا وفاا راه عاادها فارد اسات؛ ايارا عادالت
اجتماعى مامتر و نق

آن رتیار ناپتند و ناديده گرفتن حقوق عمومى اسات .اساسااا،

اسالم عنايتى که در راب رعايت عاد و پیمان دارد ،آن را منحصر راه عااد اصاطالحى
نکرده ،رلکه حکم را ره گونه ای عمومیت داده که شامل هر شالوده و اساساى کاه رار آن
اسا

رنايى ساخته مىشود ،میگردد (کمیجانی و همکاران ،1391 ،صص.)134-133
رنارراين ،رر اسا

آيه عاد (اسراء )34 ،و ساير ادلّا دينای ،حکام و اصال اولای،

رعايت مفاد اصل پايبندی است .دولت اسالمی نمیتواند اا آن عدول کند ،مگر ره حکم
ثانوی و در جايیکه شارع مقد

ره واساط مصالحت نظاام ،آن هام تاا اماان وجاود

مصلحت ،ره او اجااه داده راشد .رنارراين ،اصل اولی در قاعدهگذاری سیاست پاولی در
نظام اقتصادی اسالم ،رايد پايبندی ره عاد مقام پولی رر اسا

معیارهای پذيرفتاه شاده

حاکمیت دينی راشد .عدول اا آن تناا در موارد ارطراری و اصل ثانوی مصلحت نظاام
امکانپذير است .رديای است احکام ارطراری و مصلحتی کوتاهمدت و محدود روده و
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تناا دايره مصلحت را شامل میشود .هر چیزی که خارج اا دايره مصلحت راشد ،دولت
رامن است و رايد ره نحو مقتضی آن را جبران کند .رديای اسات اا آنجاا کاه دولات
نماينده مردم ررای اعمال مصلحتشان اسات ،در نتیجاه "تصارفات وکیال راا رعايات
مصلحت موکل صحیح است" (حلی ،ج ،1ص .)23رراين اسا  ،هرچند ،افزايش رفااه
کل جامعه يکی اا اهداف مقام پولی است؛ را توجه ره مبادی فلتفی ناهر راه عقالنیات
جامع اسالمی و نیز روارط فقای ناهر ره حدود الای ،اعمال سیاست پولی که موجاب
تخديش مبانی اخالقی شده و ره اصول تعاهد و اعتماد لطمه وارد سااد مقباول اساالم
نخواهد رود.
 .5الگوی تعدیل شده

در الگوی ايدهآل اسالمی ،افزايش تورم نبايد راعث افزايش انتظارات تورمی شود .ايارا
که رر اسا

اصل واليت ،ارتباط رنگاهها ی اقتصادی را دولت مبتنی رر دوستی و اعتماد

است .در واقع واليت فقیه ،ره عنوان ناادی ،پیونددهنده رنگاههای اقتصاادی راا دولات
درجات يک سو کردن منافع آناا و پرهیز اا هرگونه اياده خواهی است .رنارراين ،حتی،
اگر سیاست های ررنامهريز منجر ره رروا انتظاارات تاورمی شاود ولای ايان انتظاارات
فزآينده نیتت و اعتماد ره دولت توسط رنگاهها ی اقتصادی که در راستای اعتماد ره ولی
فقیه و حفظ نظام است ،اا فزآينده شدن انتظارات تورمی جلوگیری میکند .پذيرش اين
متئله ،نیاامند عبورِ جامعه اا عقالنیت ارزاری و تحققِ عقالنیت اسالمی است .رنارراين،
را پذيرش عقالنیت اسالمی ،افزايش سیاستها ی تورم اا توسط دولت ،منجر راه راروا
انتظارات تورمی ره صورت فزآينده نمیشود .ریان رياری اين عبارت راه صاورت ايار
است:
𝑡𝜋 𝜋 𝑒 = 𝑦1 −

()6

𝑒 𝜋 ،انتظارات تورمی ،𝜋𝑡 ،تورم ايجاد شده اا سیاستهاای دولات و  ،𝛾1راريب
فزآينده انتظارات تورمی است .رر اسا

استداللهای ماذکور 0 < 𝛾1 < 1 ،اسات .اا
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سوی ديگر ،رخش ديگری اا انتظارات تورمی رنگاهها متاتقل اا سیاساتهاای دولات
است .ايرا رراسا

قواعد فقای متعدد (ریان شده در رخشهای پیشین) ،يک فرد مومن

ره دلیل روحیهی عدالتخواهی ،عقالنیت عمل گرا دارد .يعنی در رفتارهاای خاود ،در
جات حمايت اا نظام و واليت سعی در همراهی را دولات دارد .ايان روحیاه عادالت
خواهی را  ،𝛾0نشان داده میشود.
رر اين اسا

میتوان ،شکلگیری انتظارات تاورمی ،موجاود در رارطاه ( )6را راه

صورت اير در نظر گرفت.
𝑡𝜋 𝜋 𝑒 = 𝛾0 + 𝛾1 .

()7

رنارراين ،اا منظر الگوی ايدهآل اسالمی ،انتظارات تورمی ( 𝑒 𝜋) ،ره دو رخش تقتیم
میشود .رخشی اا آن متاثر اا واقعیتهای موجود است .يعنای حتمااا راياد ياک عامال
ايجاد کننده تورم (مثالا قول يا فعلِ مقام پولی) وجاود داشاته راشاد کاه راه واساطه آن
انتظارات شکل گیرد .اين رخش ،ره صورت 𝑡𝜋  𝛾1 .نشان داده مایشاود .در چاارچوب
عقالنیت ارزاری 1 < 𝛾1 ،است .اما رر اسا

عقالنیت اسالمی  ، 0 < 𝛾1 < 1خواهاد

رود .ايرا اوالا ،مردم در يک جامعهی اسالمی سطحی نگر و کوتاه رین نمیراشند و قول
مقام پولی در اعمال سیاستهای انبتاطی و تورم اا را در چاارچوب مناافع رلندمادت
جامعه ره عنوان امت واحده تحلیل میکنند و ره دلیل اصال واليات ،اهاداف اقتصاادی
مردم و دولت در حکومت اسالمی ،مشتر

اسات .ايان متائله ،راعاث خاوشرینای و

اعتماد مردم شده و راعث میشود تغییرات در تورم (قول مقاام پاولی اا سیاساتهاای
تورماای آتی) را رريب کمتری راعث رروا انتظاار تاورمی شاود .در واقاع ،ماردم راه
ررنامهريز و مقام پولی در حکومت اسالمی حُتانِ هان دارناد .رناارراين0 < 𝛾1 < 1 ،

میگردد .در چارچوب عقالنیت غیرارزاری ،را افزايش حتن هن ،𝛾1 ،ره سمت صفر و
در چارچوب عقالنیت ارزاری ورا افزايش سوء هن ره سمت مقداری رزرگتر اا يک میل
میکند.
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اما رخشِ ديگری اا انتظارات تورمی ،که آناام متاأثر اا عقالنیات اساالمی اسات،
مبتنی رر راورها و اعتقادات اراشی که ريشه آن انتظار ره تحقق عادالت اسات ،کاه در
رفتار يک مؤمن تجلی میيارد .اين رخش را  𝛾0نشان داده میشود .در واقع  ،𝛾0رخشای
اا انتظارات تورمی است که منشاء آن دولت نیتت و انتظار ره تحقق عدالت نامیده شده
است .اا آنجا که انتظار درتحقق عدالت وارتته ره قول مقام پولی نیتت و ره روحیه فرد
مؤمن وگاه روحیه جامعه در تحقق اا عدالت رتتگی دارد ،اين رخش مجزا اا قول مقام
پولی است و ره صورت  𝛾0 < 0نشان داده میشود .رنارراين ،هر قدر انتظار راه تحقاق
عدالت ره عنوان يک راور اراشی افزايش يارد ،انتظارات تورمی کاهش میيارد .رنارراين،
دريک جامعه اسالمی ،چنانچه مطالعات تجرری نشان دهد که 0 < 𝛾1 < 1 ،و 𝛾0 < 0

میراشد ،داللتهای مورد توقع اا الگوی ايدهآل اسالمی در اين مقاله تحقق مایياراد و
نتاي الگوی ررو و گوردن مبتنی رر اعتبار سیاست فريبکاری رد میشود.
در ادامه ،را وارد کردن سااو کار شکلگیری انتظاارات رار اساا

الگاوی ايادهآل

اسالمی در الگوی اولیه ررو و گوردن ( ،)1983نشاان داده مایشاود کاه سیاساتهاای
مصلحتگرايانه و قاعدهگرايانه تعديل شده رر اسا

الگوی ايدهآل اسالمی ،نتابت راه

الگوی اولیه ررو و گوردن ( ،)1983میتوانند منافع ریشتری ررای جامعاه در رار داشاته
راشند.
 .1-5سياست مصلحتگرایانه تعدیل شده

را قراردادن رارطه( )7در رارطه (( )1قراردادن انتظارات تورمی مبتنی رار الگاوی ايادهآل
اسالمی) ،تارع ايان اجتماعی ره صورت رارطه( )8میشود:
. 𝜋𝑡2 − 𝛽𝜋𝑡 (1 − 𝛾1 ) + 𝛽𝛾0

()8

𝛼
2

= ) 𝑡𝑧(𝐸

را مشتقگیری اا رارطه( ) 8رر حتب نار تاورم ،مقادار تاورم رایناه راه صاورت
رارطه( )9میگردد.
()9

)𝛽(1−𝛾1
𝛼

= 𝑡𝜋

تحليل انتقادی اعتبار سياست فریبکاری در اقتصاد پولي با فروض ایدهآل اسالمي 25 

اا آنجا که در سیاست مصلحتی ،انتظارات تورمی را تورم ررارار اسات ،تاارع اياان
𝛼

اجتماعی در رارطه( ،)1ره صورت  𝐸(𝑧𝑡 ) = 2 . 𝜋𝑡2می گردد ،کاه راا قارار دادن مقادار
تورم راینه اا رارطه( )9در اين تارع ايان اجتماعی  ،ايان اجتماعی راینه ناشی اا سیاست
مصلحتگرايانه رر اسا

سااوکار شکلگیری انتظارات متأثر اا الگوی ايدهآل اساالمی

ره شر اير میشود:
] . [(1 − 𝛾1 )2

()10

𝛽2
𝛼2

= ) 𝑡𝑧(𝐸

عبارت ]  ،[(1 − 𝛾1 )2ره ااای هر مقدار  𝛾1که رین صفر و يک اسات ،کاوچکتر اا
يک میشود .رنارراين ،مقدار ايان اجتماعی در رارطه( ،)10که مقداری مثبت است کمتر
اا رارطه ( )3میگردد .پس مشاهده مایشاود کاه راا وارد کاردن انتظاارات رار اساا
اراش های اسالمی ،ايان اجتماعی خالص ررنامه ريز درسیاستگذاری مصالحتگراياناه
کاهش میيارد.
 .2-5سياست قاعدهگرایانه تعدیل شده

رر اسا

رارطه( ،)1وقتی دولت ریان میکند تاورم را راه صافر مایرسااند ،تاارع اياان

اجتماعی ره صورت اير میگردد .يعنی متأثر اا انتظارات تورمی میگردد.
𝑒 𝜋𝛽 = ) 𝑡𝑧(𝐸

()11

در ايان حالات انتظاارات تاورمی ،صافر نمایشاود .راا وارد کاردن رارطاه( )7در
رارطه( ،)11رارطه( )12ره صورت اير استخراج میشود:
𝑡𝜋 𝐸(𝑧𝑡 ) = β𝛾0 + β𝛾1 .

()12
اا آنجا که 𝑡𝜋 ،رر اسا

سیاست قاعادهگارا ،صافر فارض شاده ،رناارراين ،اياان

اجتماعی در شرايط جديد ره صورت اير میشود:
()13

𝐸(𝑧𝑡 ) = β. 𝛾0

را توجه ره آنکه  ،𝛾0منفی است ،عبارت فوق منفی میشود .اا آنجا کاه در الگاوی
ررو و گوردن( ،)1983ايان اجتماعی ناشی اا اعمال سیاست قاعدهگرا صفر روده است،
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ره کارگیری انتظارات در انديشه دينی راعاث مایشاود کاه در صاورت اعماال قاعاده
سیاست پولی  ،ايان اجتماعی کمتر اا قاعده سیاست پولی ررو و گاردن ( )1983گاردد.
همانطور که جدول ( )2نشان میدهد ره کارگیری انتظاارات در انديشاه دينای چاه در
قالب سیاستگذاری مصلحتی و چه سیاستگذاری قاعدهمناد ،مایتواناد اياان اجتمااعی
کمتری داشته راشد.
جدول( :)2مقایسه زیان اجتماعي ناشي از سياستهای مصلحت و قاعدهگرایانه
مبتني بر شکلگيری انتظارات تورمي
توضیحات
شکلگیری انتظارات در نظام

اقتصاد اسالمی

سیاست مصلحتی

هدف تورمی

𝒁𝟏 = 𝟐𝒂>0

𝒁𝟑 =0

𝟐𝜷

اقتصاد متعارف
شکلگیری انتظارات در نظام

زیان اجتماعی با

زیان اجتماعی با اعمال قاعده

2

𝛽
] . [(1 − 𝛾1 )2
𝛼2
𝟏𝒁 <

= 𝟐𝒛

𝟑𝒁 < 𝑧4 = β . 𝛾0 < 0

منبع :نتاي تحقیق

اکنون در انتاا ،شرطی معرفی می شود که ره واسطه آن شارط نشاان داده مایشاود
چگونه يک جامعه میتواند را افزايش انتظار جامعاه راه تحقاق عادالت ،راعاث سالب
مقبولیت سیاست فريبکاری گردد.
 .3-5شرط عدم استفاده از سياست فریبکاری

در رخش قبل ،اثبات گردد که در انديشه اسالمی ،چگونه سیاست فريبکاری مشروعیت
ند ارد و ردون اعمال اين سیاست نیز میتوان تارع ايان جامعه را حاداقل نماود .اماا در
واقعیت و عمل ،اگر ،يک سیاستگذار اقتصادی که اا سیاست فريبکاری استفاده میکند،
رخواهد ره سمت حذف سیاست فريبکاری در سیاستگذاریهاای اقتصاادی رارود چاه
شرطی الام دارد؟
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در رخش اول مقاله اشاره شاد ،اراشِ تاارع اياان مقاام پاولی در صاورت اعماال
β2

سیاست فريبکاری − 2a ،می گردد که اا تارع ايان در شرايط اعمال مصالحت و قاعاده
کمتر است .اما ریان سااوکار شکلگیری انتظاارات تاورمی در انديشاه اساالمی ،اراش
توارع ايان اجتماعی در هر نوع سیاستگذاری کمتر اا تارع ايان اجتماعی ررو و گاوردن
( )1983گرديد .اا آنجا که رر اسا

سیاسات قاعادهگراياناه تعاديل شاده ،نتابت راه

سیاست مصلحتگرايانه می تواند منافع ریشتری رارای جامعاه داشاته راشاد ،اا مقايتاه
اراشِ تارع ايان اجتماعی مبتنی رر سیاست قاعدهگرايانه را سیاست فريبکااری ،شارطی
جات عدم استفاده اا سیاست فريبکاری استخراج میگردد.
درچارچوب تارع ايان اجتماعی ،شرط آنکه سیاست فريبکاری مورد اساتفاده قارار
نگیرد آن است که ايان اجتماعی ناشی اا سیاست قاعدهگرايای اا منظار انديشاه دينای
کمتر اا ايان اجتماعی ناشی اا سیاست فريبکاری راشد .يعنی:

𝛽2

𝑎𝛽. 𝛾0 < − 2

()14
را حذف 𝛽 اا طرفین میشود:
()15

𝛽
𝛼2.

𝛾0 < −

𝛼 ،وانی است که ررنامهريز ررای کاهش تورم در نظر دارد و  ،𝛾0انتظار اا تحقاق
عدالت است.

𝛽
𝛼

نر تورم راینه رر اسا

سیاست مصالحتگراياناه در الگاوی رارو و

گوردن ( )1983است.
اين شرط میگويد ،اگر انتظار عدالت کمتر اا نیمی اا تورم راینه راشد ،اساتفاده اا
سیاست فريبکاری معنا ندارد .در واقع هر چه  ،γ0ریشتر راشد (مثالا ره سمت ری ناايت
منفی میل کند) ،اثر رخشی سیاست فريبکاری خنثی می شود .اماا اگار انتظاار جامعاه اا
تحقق عدالت کم و ناچیز راشد (مثالا ره صفر نزديک راشد) ،يعنی جامعه ،عادالتخاواه
نباشد ،آنگاه اگر ررنامهريز تمام وان تارع ايان اجتماعی (رارطه )1را راه سامت کااهش
تورم نشانهگیری کند (يعنی  𝛼 =1راشد و 𝛽=0راشاد) ،رااا ،راياد سیاسات فريبکااری
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اعمال کند .در واقع ،امانی يک ررنامهريز ره سرا سیاست فريبکاری ،میرود که در آن
جامعه ،در فزآينده شکلگیری انتظارات رنگاههای اقتصادی ،انگیزههای عدالتخواهاناه
صفر و يا ناچیز راشد.
جمعبندی و نتيجهگيری

مقبولیت سیاست فريبکاری در نظام اقتصاد سارمايهداری متاأثر اا عقالنیات ارازاری و
اصالت لذت است .رراين اسا  ،ارتباط حکومت راا ماردم و عوامال اقتصاادی مبتنای
ررتمايزِ منفعت میان حکومت و مردم تصريح میشود .نتیجه تصريح مذکور شکلگیاری
پديده انتظارات تورمی و نقش مقام پولی در رروا و تشديد آن است .اما در چاارچوب
عقالنیت اسالمی ،مقام پولی الزاماا راعث رروا انتظارات تورمی نمیشاود ايارا تصاريح
ارتباط حکومت و مردم مبتنی رر واليت است .ررورت استقرار ارتباط واليت محوری،
معیار عدالت است که را معیار اصالت منفعات در تعاارض قارار دارد .تصاريح ارتبااط
واليت محوری راعث میشود که اوالا شکلگیری انتظارات اا مقام پاولی مبتنای ررنفای
سوء هن و رلکه حتن اعتماد متقارل صورت پذيرد و انتظارات تاورمی ناشای اا قاول
مقام پولی در چارچوب شکلگیری سااوکار انتظارات عقاليی تعديل شاود .راا تعاديل
شکلگیری ساا و کاار انتظاارات تاورمی ،مقبولیات و مشاروعیت سیاسات فريبکااری
مخدوش و سیاست های مصلحت گرايانه و قاعدهگرايانه پس اا تصريح جديد ،میتواند
منافع ریشتری ررای جامعه ره همراه داشته راشند .همچنین افزايش انتظار عدالت محوری
ره مقام پولی راعث کاهش اعتبار سیاست فريبکاری میگردد .را توجه ره نتاي ماذکور،
پیشنااد میشود ،در مطالعات آينده ،ره سااوکارهای شکلگیری انتظارات تورمی مبتنای
رر الگوی ايدهآل اسالمی را تاکید رر نظام واليت و عدالت محوری ،منشاء غیر اساالمیِ
انتظارات تورمی راال در اقتصاد ايران ،طراحای معیاارِ انتظاار و ادرا

عادالت در نظاام

رانکداری اسالمی واقتصاد کشور راه هماراه راه کارهاای اجرايای جاات اساتقرار آن،
پرداخته شود.
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یادداشتها
1. Cheating
2. Surprised Inflation
3. Barro and Gordon
4. Reputation
5. Discretion
6. Rule
7. Hobbes
8. Tax Evasion
9. Moral Hazard
10. Hardouvelis
11. Nash
12. Deissenberg
13. Gonzalez
14. Dieppe
15. Bohn
16. Dixit-Lambertini
17. Commitment
18. Payoff
19. Taylor
20. Mccallum

 .21ررای توریحات ریشتر در خصوص قواعد سیاست پولی ره رساله دکتر راساتانیفار
 1391مراجعه شد.
 .22اا کاررردهای جديد تر اين الگو در سیاستگذاری پولی ،میتوان ره مطالعه روگورف
( ،)1985استوکی ( )1989و سارجنت ( ،)1999اشاره نمود.
 .23منظور تمام عوامل اقتصادی (تولیدکننده و مصرفکننادگان) راه غیار اا دولات ياا
ررنامهريز است.
 .24ررو و گوردن ( ،)1983تمايزی میان مقام پولی و دولت يا ررنامهريز قايل نمیشوند،
در واقع مقام پولی هويتی متتقل اا دولت ندارد.
 .25افزايش تورم ماااد رر انتظارات تورمی راعث معاوره ریکاری را تورم در چارچوب
منحنی فیلیپس تعمیم يافته می شود .اراش رادهیهاای دولات را کااهش و درصاورت
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وجود کتری رودجه  ،مالیه تورمی ،راه کاری جات کاهش کتری رودجه دولت خواهد
رود.
 . 26در عقالنیت اسالمی ،اموری مانند توجه ره حق و راطال و عقال عملای نیاز ماورد
توجه قرار می گیرد .ررای توریحات ریشتر ره اثار دادگار و هاادوینیاا ( ،)1391تحات
عنوان " مطالعه تطبیقی عقالنیت اسالمی را رويکرد شناختی" مراجعه شود.
 .27ره طور مثال ،يک فرد مؤمن می داند احتکار حرام است .حال اگار فارد ماؤمن راا
اعالم سیاست های آتی مقام پولی که تورم اا هم میراشد ،رداند که را احتکار مایتواناد
سود ریشتری کتب کند ،هر چند اين اقدام در چاارچوب عقالنیات ارازاری ساود آور
است ،اما احتکار نمیکند .ايرا می داند که احتکار میتواند راعث تشديد تورم و آسایب
ره نظام و مردم شود .در نقطه مقارل ،سعی میکند را رفتارهای نوع دوستانه ،کاالهايی را
که در معرض احتکار قرار می گیرند در اختیار ساير مومنان قرار دهد و را اين کار ماانع
اا افزايش و حتی کاهش تورم شود.
 . 28ررای توریحات ریشتر در خصوص ارتباط عادالت و واليات راه کتااب "واليات
فقاهت و عدالت" ،تألی

حضرت آيتاهلل جوادیآملی ( )1391مراجعه شود.

 .29متلماا اا منظر کاررردی رودن رارطه مذکور ،رروری است که شاخصی ررای انتظار
عدالت استخراج و مقدار آن ره صورت يک مقدار کمی ررآورد شود که البته اا حوصله
اين تحقیق خارج است و نیاامند مطالعات آتی است .رار ايان اساا  ،در ايان مقالاه،
صرفاا ،فرض میشود ک ه ررای انتظار عدالت ،يک شاخص مقداری وجود دارد که ارتباط
آن را انتظارات تورمی منفی راشد.
کتابنامه

قرآن کريم.

اسالمی ،سیدحتن (« ،)1383نتبت اخالق و سیاسات» ،رررسای چااار نظرياه ،علاوم
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