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پيشگفتار
ــکل دهنده و تسهيل کننده فعاليت  هاي اقتصادي  پول به عنوان يک قرارداد اجتماعي، ش
ــدن         ــتگي تام به نهادينه ش ــکل گيری فعاليت  هاي اقتصادي بس ــت. بنابراين ش انسان  هاس
ــت. بنابراين، ضعف  ــلط امروز داراي نواقص عمده ای اس نظام  هاي پولي دارد. نظام پولي مس
ــار و نحوه توزيع آن، باعث ناکارآمدي نظام  ــبت به ماهيت پول، مکانيزم انتش تلقي رايج نس
پولي حاکم شده که نتيجه نهايي آن می تواند ناکارآمدي در تخصيص بهينه منابع و هزينه  
ــت  ــد ثروت پولي و افزايش بدهي ها، تمرکز ثروت در دس ــد. از اين  رو، رش رفاهي تورم باش
ــت اجتماعي، مصرف گرايي و  ــدن عدال ــي خاص، توزيع ناعادالنه درآمدها، پايمال ش گروه
ايجاد بحران هاي زيست محيطي، افزايش بيکاري، تورم و در نهايت تهديد صلح اجتماعي از 
طريق بحران هاي اقتصادي ـ اجتماعي، برخي از پيامدهاي منفي نرخ بهره مثبت در جامعه 
ــت. در کتاب حاضر ضمن پرداختن به ماهيت پول و بهره در نظام متعارف و بحران  هاي  اس
ــي از آن، با رويکرد اسالمی  راه حل هاي برون رفت از آن نيز بيان  اقتصادي – اجتماعي ناش

مي  شود. 
ــت نمی کند. هر کااليي در  ــه از قوانين کاال تبعي ــت ک ــره پولي معلول پول کااليي اس به
ــت، به همين  ــداري آن همراه با هزينه اس ــدن و از مد افتادن بوده و نگه ــرض تلف ش مع
ــک از اين خطرات را  ــود؛ در حالي که پول هيچ ي ــرعت در بازار عرضه ش ــر بايد به س خاط
ــته و با توجه به رجحان نقدينگي پول، بازدهي خودي پول بيشتر از دارايي  هاي ديگر  نداش
ــاس عرضه و  ــت و کَنز پول صورت می  گيرد. بنابراين هيچ زماني بازار حقيقي پول بر اس اس
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تقاضاي پول شکل نمی گيرد. اين در حالي است که با خارج شدن پول از جريان اقتصادي،                   
چرخ هاي اقتصاد نيز از کار می  افتد. به بيان واضح تر، ضوابط بازار در مورد پول برقرار نيست. 
از يک طرف صاحبان مشاغل و خانوارها براي تأمين کاالهاي سرمايه ای و نيازهاي مصرفي 
ــتند؛ از طرف ديگر، صاحبان پول نقد تنها در صورتي حاضر به عرضه پول  متقاضي وام هس
ــتند که بهره دريافت کنند. بنابراين، در نظام سرمايه داري بهره رشوه ای است که  خود هس
به صاحبان پول نقد داده می شود تا اين کاالي حياتي را عرضه کنند. واضح است تا زماني 
ــد، حاکميت و سلطة اصلي با پول و سرمايه خواهد  که پول از چنين ماهيتي برخوردار باش
ــارت و بندگي نخواهد داشت. نتيجه نهايي نظام پولي  ــاني چاره ای جز اس بود و نيروي انس
ــکاف طبقاتي و  ــت  محيطي، ايجاد ش مبتني بر بهره، عالوه بر بحران  هاي اقتصادي و زيس
تنش  هاي اجتماعي بين فقير و غني است و باعث از بين رفتن سنت انفاق، قرض الحسنه و 
اجتماع هاي انساني می شود. به همين دليل تمام اديان الهي آن را ممنوع کرده اند و بدترين 

کيفرها را براي آن در نظر گرفته اند. 
ــت؛ زيرا با توجه به  ــرمايه گذاري اس همچنين، نرخ بهره پولي عامل جدايي پس انداز و س
ــرمايه گذاري، تمايل کل به سرمايه گذاري  ــت بر بازدهي س اين که نرخ بهره پولي حدي اس
کاهش می يابد و پروژه هاي سرمايه گذاري کمتري حايز اولويت انتخاب خواهند شد؛ بنابراين 
اين شکاف بين پس انداز و سرمايه گذاري بيشتر خواهد شد و رکود عميق تر مي شود. نتيجه 
بحث اين می شود که کل پس اندازي که به  وسيله خانوارها از نظام خارج مي  شود، به چرخه 

اقتصاد برنمی گردد.
ــول و بهره، به       ــگاه انتقادي به ماهيت پ ــت و با ن ــده اس اين کتاب در نه فصل تنظيم ش
ــد اصلي اين کتاب  ــت. تأکي ــي از آن نيز پرداخته اس ــاي اقتصادي- اجتماعي ناش بحران ه
ــي از آن است و بحث ماهيت  ــتر بر ماهيت بهره و بحران  هاي اقتصادي- اجتماعي ناش بيش
ــاء اهلل در جلدي مجزا به اين بحث پرداخته  خواهد  ــي شده و انش پول به طور اجمالي بررس
ــير تحول آن پرداخته   ــد. بنابراين، در فصل اول به طور اجمالي به بيان ماهيت پول و س ش
شده است. در فصل 2، مفهوم، ماهيت و سير تاريخي ممنوعيت بهره در غرب بررسي شده 
و مخالف با بهره از عهد عتيق تا قرن هجدهم دنبال شده است. در فصل 3، "دکترين غرب 
ــده  ــير تحوالت تضعيف نظريه ممنوعيت بهره در غرب پرداخته  ش در دفاع از بهره" و به س
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ــت. در فصل 4، "تبيين و نقد ماهيت نظريه مولّد بودن سرمايه" و در فصل 5، "تبيين و  اس
ــرمايه بوم باورک" صورت گرفته است، در فصل 6،  نقد ماهيت نظريه مولد فيزيکي بودن س
"تبيين و نقد ماهيت نظريه بهره فيشر"، و در فصل 7، "ماهيت نظريه بهره صفر شومپيتر" 
تبيين و نقد شده است. در فصل 8، "به تحليل رابطه نرخ بهره پولي و بحران هاي اقتصادي 
پرداخته شده و راه برو ن  رفت با رويکرد اسالمي "مطرح شده است. در نهايت در فصل 9، به 

رابطه بين نرخ "بهره اسمي، ماليات تورمی  و رفاه" پرداخته شده است.
با توجه به اهميت موضوع مطرح شده، از هر گونه نقطه نظر و انتقادات اساتيد، پژوهشگران 
ــگذاری استقبال به  ــجويان جهت بهبود و تکميل اثر فوق ذکر با کمال ميل و سپاس و دانش
  izadkhasti321@gmail.com ــل ــل می آيد . نظرات و نکات اصالحی را  به آدرس ايمي عم

ارسال نماييد تا مؤلفان را در هرچه پربارتر ساختن اثر در چاپ بعدی ياری نمايند.

دکتر حجت ايزدخواستي - دکتر رحيم داللي اصفهاني
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۱۵

ــکل دهنده و تسهيل کننده فعاليت هاي اقتصادي  پول به عنوان يک قرارداد اجتماعي، ش
ــدن  ــتگي تام به نهادينه ش ــکل گيری فعاليت هاي اقتصادي بس ــت. بنابراين ش انسان هاس
ــت و فضاي علمي،  ــلط امروز داراي نواقص عمده ای اس نظام هاي پولي دارد. نظام پولي مس
ــي از نظام  ــرمايه داري به ناکارآمدي و بي ثباتي ناش ــي در چارچوب نظريه  هاي نظام س حت
ــکل  هاي مختلف و در فضاهاي متفاوت، پديده هاي  ــت و به ش پولي حاکم اعتراف نموده اس
ــروت و بحران  هاي اقتصادي،  ــورم، بيکاري، توزيع ناعادالنه درآمد و ث ــي همچون ت نامطلوب
ــت محيطي1 را ناشي از نظام پولي حاکم امروز جهان می دانند.  اجتماعي و بحران  هاي زيس
ــهيل فعاليت  هاي  ــر، باعث تس بنابراين اگرچه پول به عنوان يکي از بزرگ ترين اختراعات بش
ــبت به ماهيت پول، مکانيزم انتشار و نحوه  ــت، اما ضعف تلقي رايج نس ــده  اس اقتصادي ش
ــده که نتيجه نهايي آن می تواند ناکارآمدي  توزيع آن، باعث ناکارآمدي نظام پولي حاکم ش

در تخصيص بهينه منابع و هزينه  رفاهي تورم2 باشد.    
ــود: هدف اول،  ــا توجه به اهميت موضوع، در اين کتاب دو هدف دنبال می ش ــن، ب بنابراي
ــرمايه داري، ماهيت و ضرورت پول و بهره  ــاختار نادرست نظام پولي س ــت که در س اين اس
تبيين و نقد شود. هدف دوم، بررسي بحران  هاي اقتصادي- اجتماعي و هزينه رفاهي ايجاد                           
ــرمايه داري است و سعي بر اين است  ــي از ماهيت کنوني پول و بهره در نظام س ــده ناش ش

1-Arrow, Dasgupta et al. (2004)
2-Welfare Cost of Inflation
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ــود. روش تحقيق  ــالمی  مطرح ش تا راه  حل  هاي برون رفت از اين معضل با توجه به نظام اس
ــا موضوع تحقيق و  ــدارک و منابع علمی  مرتبط ب ــت و با مطالعه م ــي- تحليلي اس توصيف

شناسايي وجوه اختالف و اشتراک آن  ها، محتواي آن  ها استخراج و نقد می شود. 
ــدن به بحث ماهيت و ضرورت پول، با توجه به اهميت پس انداز و  در ابتدا قبل از وارد ش
ــه در ماهيت پس انداز و قرض دهي و  ــرمايه گذاري، به مختصري از تحوالت صورت گرفت س

شکل گيری معضل پول پرداخته می  شود. 

1-1- ماهيت پس انداز و قرض  دهي
ــط  ــرمايه  گذاري توس ــدن آن به س در ادبيات اقتصادکالن پس انداز خانوارها و تبديل ش
ــت. بدين ترتيب  ــي اس ــاد در الگوهاي دو بخش ــادل اقتص ــرط تع ــاي اقتصادي ش بنگاه ه
ــرمايه  گذاري خود  ــتفاده از پس انداز ديگر افراد، کمبود منابع س قرض گيرنده می  تواند با اس
ــاد حفظ می  کند. اما  ــرقت و فس را جبران کند و قرض دهنده نيز دارايي خود را از خطر س
ــکل قرض  دهنده و قرض  گيرنده را حل کند،  ــته بود مش ــنه که توانس به تدريج قرض الحس
ــنه خود را تغيير داد و صاحبان          ــايه آزمندي انسان  ها رنگ خيرخواهانه و قرض الحس در س
پس انداز دريافتند که می  توانند در برابر اعطاي قرض، مبلغي اضافي به نام »بهره«1 دريافت 
ــيار  ــادناپذير فلزي که اندوختن آن  ها هزينه بس ــد. پيدايش پول، به ويژه پول  هاي فس کنن
ــه ای که  تنها با بهره باال  ــدرت چانه  زني قرض  دهندگان را باال برد؛ به گون ــت، ق اندکي داش

حاضر به قرض دادن بودند.
ــيوه  هاي توليد و پيداش جايگاه سرمايه در کنار نيروي کار،  ــت زمان و تکامل ش با گذش
عرصه  ي جديدي براي رفتار قرض پديد آمد. کشاورزان، پيشه  وران و بازرگان  هايي که براي 
ــرمايه کافي در اختيار نداشتند، به صاحبان پس انداز روي آوردند.  فعاليت اقتصادي خود س
ــکل گرفت و از  بدين ترتيب، در کنار قرض  هاي مصرفي، قرض هاي تجاري و توليدي نيز ش

آن جايي که اين قرض ها همراه با بهره بود، بهره پايگاه نيرومند تري يافت. 
با گذشت زمان، گسترش نيازهاي مصرفي و سرمايه گذاري و رشد پس اندازهاي صاحبان 
ــرمايه هاي مالي، باعث شد تا رفتار قرض با بهره را از جهت ابزارها و روش ها پيچيده  تر و  س

1-Interest
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کامل تر کند. بنابراين، ابتدا قرض با بهره به صورت مستقيم و توسط صرافان، سپس توسط 
بانک  هاي تجاري و اکنون به صورت بانکداري نوين و بازارهاي مالي و اوراق بهادار نمايان گر 
ــت که ابزارها و شيوه هاي اجرايي، رفتار قرض  ــير تکاملي پول  ها و کارت  هاي اعتباري اس س

همراه با بهره را متنوع  تر و پيچيده تر کرده است.
ــمار می آمد، اما  ــه کاالها و خدمات به ش ــيدن افراد ب ــيله مبادله و رس ــول در ابتدا وس پ
ــن، قابليت                         ــت. بنابراي ــده اس ــر از کاال ارزش يافته و خود هدف ش ــارف فرات ــام متع در نظ
ذخيره  سازي آن با هزينه و خطر کم، قابليت نقل و انتقال در سطحي وسيع و زاينده بودن 
ــرمايه  هاي نقدي را به غولي بيمناک تبديل  ــب بهره و بهره هاي مرکب، پول و س آن در قال
ــردرگمی  مواجه کرده است. اگر نرخ بهره را  ــت و سياست گذاران اقتصادي را با س کرده  اس
ــود را به صورت پول نقد يا  ــان پس انداز ترجيح می دهند پس انداز خ ــش دهند، صاحب کاه
ــا کمبود جدي منابع مالي  ــي کوتاه  مدت نگهداري کنند و در نتيجه اقتصاد ب ــاي مال ابزاره
ــود؛ اگر نرخ بهره را افزايش دهند، هزينه سرمايه گذاري  ــرمايه  گذاري مواجه می ش جهت س
ــد. همچنين باعث             ــا مانع مواجه می کن ــعه را ب ــد و توس ــد را افزايش می  دهد و رش و تولي

می  شود که قرض  دهندگان از جهت توزيع نيز سهم ساير عوامل توليد را تصاحب  کنند.  
ــت که در چارچوب نظام سرمايه داري،  به همين خاطر با توجه به ضرورت بحث، الزم اس
ــتفاده از              ــت تا با اس ــعي بر اين اس ــود و س ــرورت پول و بهره تبيين و نقد ش ــت و ض ماهي

آموزه هاي اسالمی مبتني بر آيات و روايات، راه برون رفت مطرح شود.

1-2- مفهوم و ماهيت پول 
ــهيل و  ــت که نقش تعيين  کننده  اي در تس ــري اس ــول از مهم  ترين ابداعات تاريخ بش پ
ــرمايه  داري پول به عنوان  ــا در نظام س ــت. ام ــته  اس کاهش هزينه مبادالت اقتصادي داش
ــخ روشني به اين سؤال داده                      ــود، ولي در آن پاس يک کاالي خصوصي در نظر گرفته  می ش
ــاير کاالها در جهت عکس هم حرکت می  کند؟  ــود که چرا ارزش مبادله ای پول و س نمی  ش
ــراه قيمت  کاالها، تجويز   ــراه بازار کاال و نرخ بهره به هم ــود بازار پولي به هم ــن، وج بنابراي
ــفته بازي با کاال ها، در نظر گرفتن نقش ذخيره ارزش براي  ــفته  بازي با پول به موازات س س
ــتن آن  ها در  ــودآور دانس ــه خلق پول و اعتبار با توليد کاالهاي حقيقي و س پول و مقايس
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ــراي کاالي خصوصي بودن پول در نظام متعارف                                                                                                ــت که ب کنار يکديگر، از جمله داليلي اس
می توان بيان کرد. 

ــت و جايگاه خاصي به آن داده  شده  ــالمی  آن چه که بيش از کارايي مهم اس در نظام اس
ــت، تأمين عدالت اقتصادي- اجتماعي است. در حالي که در نظام متعارف براي رسيدن   اس
ــي و درآمد نهايي آن را به  ــه پول، مانند بحث کاالها، نقطه برابري هزينه نهاي ــه حد بهين ب
ــبت به پول باعث شکل گيری بحران  هاي  عنوان حد بهينه در نظر می گيرند. اين نگرش نس
ــه آن  ها پرداخته  ــت که در فصول آتي ب ــده  اس ــادي– اجتماعي در جوامع مختلف ش اقتص

می  شود.
ــتي و ماهيت چيزي است که  ــؤال می شود، مقصود چيس ــتي پول س هنگامی که از چيس
ــي از حقيقت اين وجود  ــور کامل و جامع ــام می دهد. از آن جا که تص ــول را انج ــف پ وظاي
ــکار می شود. تا  ــت، وجود ندارد، لزوم تحليل ماهيت آن آش خارجي که هم اکنون پول اس
ــکل سکه هاي طال و نقره در جريان بود، ماهيت فلزي آن براي همگان  زماني که پول به ش
ــت مقدار عيار طال و نقره سکه  ها  ــناس و صراف می  توانس ــخيص بود و يک سکه  ش قابل تش
ــير تاريخي تکامل پول، دولت  ها براي تأمين هزينه هاي نظامی  ــخيص دهد؛ اما در س را تش
ــتوانه منتشر کردند. دولت  ها به تدريج فهميدند که  ــري بودجه، پول بدون پش  و تأمين کس
ــر ويژگي  هاي پول می توانند قابليت تبديل پول به طال و نقره را کاهش دهند و در  ــه خاط ب
ــکناس که پيش از اين تنها به صورت سررسيد  ــد تا اس نهايت قطع کنند. اين امر باعث ش
ــد، خود مستقاًل تبديل به پول  ــيد پول در نظر گرفته  می ش طال و نقره بود و در حقيقت رس
ــد. بعد از اين بود که پرسش  هاي اساسي ذيل درباره ماهيت اين پول مطرح شد که بايد  ش

به آن  ها پاسخ داده شود1:
1- آيا پول واقعي همان دينار و درهم و مسکوکات طال و نقره  ي رايج هستند که داراي 

ارزش کااليي مي  باشند؟
ــال و يا ارزش قابل تبديل به طال و همان  ــا پول واقعي، پول  هاي قابل تبديل به ط 2- آي

است که در سيستم پايه طال مورد استفاده بوده است؟
3- آيا منظور از پول، پول  هاي کاغذي غير  قابل تبديل به طال است؟

1- همچنين نگاه کنيد به توتونچيان، 1375
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آيا تفاوتي بين اين پول  ها وجود دارد؟
فرق آن  ها در چيست؟

1- آيا تفاوت آن  ها در اين است که در گذشته  هاي دور »پول« داراي ارزش کااليي بوده 
و امروزه ارزش کااليي آن ناچيز است؟

ــالت پيچيده                                   ــام معام ــي انج ــه تواناي ــترکي دارند ک ــه مش ــا وج ــن پول  ه ــا اي 2- آي
امروزي - عليرغم آن  که ارزش کااليي آن  ها ناچيز است - را دارند؟

ــدن ماهيت پيچيده پول، ابتدا  ــخص ش ــؤاالت، به منظور مش ــخ به اين گونه س براي پاس
ضروري است که با نگاهي دقيق سير تحول پول بررسي شود و بر اساس آن مالحظه شود 

که آيا اين تحول جوابگوي سؤاالت مطرح شده خواهد بود يا خير؟

1-3- سير تحول پول
ــتفاده  ــيله  ي مبادله اس پيش از پيدايش پول در معامالت، از کاالهاي بادوام به عنوان وس
ــول کااليي که با  ــاي اوليه براي قب ــي در مبادالت پاياپ ــردم در چنين جوامع ــد و م می  ش
ــتند؛ زيرا براي همه افراد، اين کاال شناخته  کاالي خود مبادله می کردند، نياز به تفکر نداش
ــط کليه افراد                                ــرارداد ضمني يا علني توس ــک توافق يا ق ــاس ي ــده  بود. همچنين بر اس  ش
ــيله مبادله انتخاب می شد. بنابراين، کااليي که وسيله مبادله قرار می گرفت،  مبادله  گر، وس
ــان توافق يا قرارداد ضمني يا علني- ديگر کاال نبود و ماهيت جديدي  ــر حقوقي- هم از نظ

پيدا کرده و به عنوان وسيله مبادله مورد قبول واقع شده است. 
ــزي گرانبها و کمياب، مانند طال و نقره، به دليل فوايد و  ــه  ي بعدي، پول  هاي فل در مرحل
برتري که در برابر کاالهاي ديگر داشتند، به سرعت جايگزين آن  ها شد. طال و نقره در عين 
حال که گرانبها بودند، ولي داراي مصرف روزمره نبودند، ولي همچنان به عنوان يک قرارداد 
ــود را ايفا می کردند. پول  هاي فلزي در هر اندازه ای قابل توليد  ــي يا اجتماعي نقش خ ضمن
بودند، به سادگي جابجا می شدند و از دوام دائمی  برخوردار بودند. اين پول فرسوده و کهنه 
نمی شد، زنگ نمی زد، از مد نمی افتاد و تقريباً هزينه انبارداري نداشت. بدين ترتيب، چنين 
ــمار نمی آمد و در برابر آن  ها  ــد، به  ش پولي هم تراز کاالها و خدماتي که با آن معاوضه می ش
ــوردار بود. برتري اين نوع پول، آن را در موقعيت عالي قرار می داد، به همين  ــري برخ از برت
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ــت بدهد؛ مگر اين که در مقابل آن چيزي  ــي حاضر نبود آن را به راحتي از دس خاطر کس
ــمند بودنش به راحتي به گردش در  ــتر دريافت کند. بنابراين پول جديد به دليل ارزش بيش
ــه با کمبود طبيعي يا مصنوعي پول رو به رو   نمی  آمد، در نتيجه بخش واقعي اقتصاد هميش

بوده است. 
بنابراين، استفاده از طال و نقره در طول زمان، سه حالت را مطرح می کرد:

1- ارزش فلزي مسکوکات طال و نقره دقيقاً برابر ارزش مبادله ای آن  ها بود.
2- ارزش فلزي مسکوکات طال و نقره کمتر از ارزش مبادله ای آن  ها بود.
3- ارزش فلزي مسکوکات طال و نقره بيشتر از ارزش مبادله ای آن  ها بود.

ــکوکات طال  ــيد و انتخاب مس ــه، حالت اول براي آن جوامع منطقي به نظر می رس اگرچ
ــالوه بر هزينه حمل،             ــهيل می کرد؛ اما، ع ــيله مبادله، مبادالت را تس ــره به عنوان وس و نق
ــد.  ــراي خريدهاي گران حمل می ش ــکوکات ب ــر قابل توجهي از اين مس ــت مقادي می بايس
ــهيل در مبادله انتخاب شده بود؛  ــکوکات فلزي براي تس بنابراين، درحالت اول، اگرچه مس
ــوم نيز ناپايدار بود؛ زيرا انگيزه براي ذوب  ــان می  داد. حالت س ولي وضعيت ناپايداري را نش
ــت.  ــکوکات فلزي – هرچند بر خالف قرارداد ضمني يا اجتماعي بود- وجود داش کردن مس
ــت که پايدار بود و انگيزه ای براي ذوب کردن آن  ها به وجود نمی آورد و  تنها حالت دوم اس
ــکوکات طال و  ــردم با توافق ضمني قبول کردند که ما به التفاوت بين ارزش مبادله  اي مس م
ــد؛ يعني به آن اعتبار دادند. به عبارت  نقره و ارزش فلزي آن  ها نيز داراي ارزش مبادله باش
ديگر، اين اختالف ارزش، اعتبار خود را از اراده و تصميم مردم به دست آورد. مرحله بعدي 
تحوّل پول، سيستم استاندارد طال يا پول قابل  تبديل مطرح شد که داراي تشابه  هاي زيادي 

با مرحله قبلي است و از ذکر مجدد آن خودداري می شود.  
ــدند. اين پول در  ــت که جايگزين آن  ها ش ــه آخر تحوّل پول، پول  هاي کاغذي اس مرحل
ــيله مبادله و نشان  دهنده ارزش و بيانگر مقدار کار الزم براي توليد کاال  جوامع ابتدايي وس
و يا توزيع آن بوده است. ولي با گذشت زمان پول از مسير خود منحرف شده و نقش اوليه 
ــد، به گونه ای  ــت داده و خود موضوع معامله قرار گرفت و تبديل به هدف ش خود را از دس
ــرمايه دار آن را با بهره خاصي عرضه می  کند؛  ــده که س که پول به صورت کااليي تبديل ش
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ــت. صاحبان پول نقد تنها  ــي داش زيرا ارزش کااليي آن با ارزش مبادله ای آن تفاوت فاحش
ــد. بنابراين در نظام  ــه بهره دريافت کنن ــتند ک ــي حاضر به عرضه پول خود هس در صورت
ــرمايه داري بهره رشوه ای است که به صاحبان پول نقد داده می  شود تا اين کاالي حياتي  س
ــد، حاکميت  ــت تا زماني که پول از چنين ماهيتي برخوردار باش را عرضه کنند. واضح اس
ــاني چاره ای جز اسارت و بندگي  ــرمايه خواهد بود و نيروي انس ــلطة اصلي با پول و س و س

نخواهد داشت. 
ــترک و خاّصي که پول در اداور مختلف داشته، مربوط به  ــد که ويژگي مش به نظر می رس
ــت1، نه ارزش کااليي آن. همچنين، حّق انحصاري  جنبه ي حقوقي و اعتباري بودن آن اس
ــکناس به بانک مرکزي به عنوان يک سازمان دولتي واگذار شده و هيچ  ــار اس چاپ و انتش
شخص حقيقي يا حقوقي حق ندارد کاغذهاي مشابه را به اسکناس رايج کشور تبديل کند. 
ــي2 دو کار مهم و همزمان صورت  ــوان يک قرارداد اجتماع ــن، با انتخاب پول به عن بنابراي

می  گيرد3:
1- واحد اندازه  گيري براي محاسبه قيمت نسبي کاالها تعيين مي  شود.

2- پول به عنوان وسيله مبادله تسهيل  کننده مبادالت مي  شود.
نتيجه اين دو مورد، اين است که پول در صور مختلف آن را نمی توان َکنز4 کرد و سرعت 
ــتم شود که پس از ايفاي  ــت. بنابراين، پول بايد به نحوي وارد سيس گردش پول مثبت اس
ــه نقش بيش از وظيفه مبادله  ــي براي آن باقي نماند؛ مگر آن  ک ــش مبادله  اي خود، نقش نق
ــت که اقتصاد سرمايه داري براي پول قائل  ــود. اين همان وضعيتي اس بودن به پول داده  ش
ــيله مبادله، به هدف تبديل شده است. اين مشکل، از  ــت؛ يعني پول به عنوان وس ــده  اس ش
ــد، به وجود آمد. در حقيقت ِکينز با مطرح  زماني که پول به صورت ذخيره ارزش مطرح ش
ــفته  بازي با  ــبت به س کردن نقش ذخيره ارزش بودن پول، تأييد علمی  و عملي خود را نس

پول اعالم کرد. 
وجه مشترک نظام متعارف و نظام اسالمی در تعريف پول، تسهيل مبادله است و اختالف 

1- شهيد مطهري نيز در صفحات 4-102 کتاب ربا، بانک و بيمه به اين موضوع اشاره کرده است.
Samuelson, P.A. )1964(, p. 52 :2- نگاه کنيد به

3- براي يک بحث جامع در خصوص وظايف پول به منبع زير مراجعه شود: 
 Fisher, D., (1978)
4-Hoarding
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آن با نظام سرمايه داري زماني مطرح می شود که پول به عنوان ذخيره ارزش در نظر گرفته 
ــت و نمی تواند  ــود. با توجه به اين که پول به عنوان يک قرارداد اجتماعي، خنثي اس  می ش
ــد، بنابراين، دادن بهره روي اين پول خالف قاعده طبيعي و غيرمشروع  ــته باش زايش داش

است و پول بايد به عنوان وسيله مبادله، مستقل از نرخ بهره مورد استفاده قرار گيرد.
ــود؛ در نتيجه، به  ــود تا مبادله کاالها و خدمات دچار وقفه ش َکنز کردن پول باعث می ش
نارسايي در تقاضا منجر می شود که از نگاه ِکينز منشأ بي ثباتي و بيکاري است. ريشه مشکل 
ــده در ظرفيت پول نقد براي عمل کردن به عنوان ذخيره ارزش و در نتيجه قادر  مطرح ش
ساختن دارندگان آن به دريافت يک اضافه نقدي است. در آموزه اسالمي، نبايد به دارندگان 
ــد بهره پرداخت کرد؛ زيرا  ــان انداختن آن از طريق وام، اجرتي مانن ــول نقد براي به جري پ
ــهيل در  ــوالً هدف از پول به عنوان يک قرارداد اجتماعي، به جريان افتادن آن براي تس اص
مباالت بوده است و راهکار اسالم در زمينه به جريان افتادن پول اضافي افراد در سه شيوه، 
ــنه و سرمايه  گذاري در قالب عقود اسالمی  خالصه می شود که در فصل 8  انفاق، قرض الحس

به آن  ها پرداخته می شود.

1-4- کاالي عمومی  بودن پول
ــت؛ زيرا آنان وجود  ــرمايه داري، پول يک کاالي خصوصي اس در نظر اقتصاددانان نظام س
بازار پول را به موازات بازار کاال و نرخ بهره را به موازات نرخ کاال مطرح می کنند. همچنين 
ــفته  بازي با پول را به موازات سفته  بازي با کاال مطرح می کنند. آنچه که مسلم است، اين  س
ــکوکات در دست مردم- پديده ای  ــکناس و مس ــت که پول  هاي رايج امروزي- يعني اس اس
است که وجود دارد و موجوديت آن و افزايش آن مطابق با قانون صورت می گيرد. بنابراين، 
ــت. اقتصاددانان نظام  می  توان پول را کاال در نظر گرفت؛ اما پول کاالي عمومی  ناخالص اس
سرمايه داري با مطرح کردن بازار پولي و تجويز سفته  بازي، آن  را از کاالي عمومی  ناخالص 

خارج کرده و به عنوان کاالي خصوصي مطرح کرده اند.
ــتفاده  ــت که همه  ي مردم می توانند از آن اس يکي از ويژگي  هاي کاالهاي عمومي، آن اس
کنند و کسي حق مسدود کردن آن را ندارد؛ ويژگي ديگر اين است که کسي نمی تواند آن 
ــت،  ــار پول، که تنها در اختيار بانک مرکزي اس را ملک خويش کند. با توجه به قوانين انتش
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ــت. قانون بانک  ــت، ولي قوانين کااليي بر آن حاکم نيس می  توان آن را کاالي عمومی  دانس
ــخصي درآيد. در  مرکزي، پول را کاالي منقول می داند که می  تواند به تصرف يا مالکيت ش
ــود را از گردش خارج کند و در نظم اقتصادي اخالل  ــن صورت هر کس می  تواند پول خ اي
ــد. در اين صورت، طبقه  بندي  ــود آورد؛ بنابراين قدرت خريد افراد حفظ نخواهد ش ــه وج ب
ــان                 ــکار را نش ــخصي در  می آيد، تضادي آش پول به عنوان کاالي عمومی که به مالکيت ش
می دهد. اگر فردي کاالي عمومی  را مسدود کند با جريمه  هاي سنگين مواجه می شود؛ ولي 

در مورد پول نه تنها چنين نيست، بلکه َکنز کننده پول بهره نيز دريافت می کند.
بنابر داليل مطرح شده، پول کاالي عمومی  است1، زيرا:
1- مردم براي استفاده از آن بهايي پرداخت نمی کنند.

2- توليد و کنترل آن بوسيله دولت- بانک مرکزي- صورت مي  گيرد و نياز به قانون دارد.
3- هزينه توليد آن از اموال عمومی  پرداخت می  شود.

4- توليد و حجم آن با توجه به رفاه عمومی  صورت می گيرد و نه سود.
ــت را در مقابل مردم و مجلس قرار  ــش از حد مطلوب و يا کمتر از آن، دول ــد بي 5- تولي

می دهد.
6- هزينه نهايي آن صفر است2.

7- نمی  توان هيچ فردي را از استفاده آن منع کرد3.
ــود، بدهي دولت- بانک  ــوب ش ــد آن به جاي آن  که دارايي جامعه يا فرد محس 8- تولي

مرکزي- به مردم است.
ــود؛ ولي به              ــور مصنوعي کاهش داده می ش ــه پول به ط ــرمايه داري، عرض ــاد س در اقتص
بانک  هاي تجاري اجازه »خلق پول از هيچ«4 را می دهد و آن  قدر از طريق گرفتن بهره، پول 
ــتفاده از آن  را در جامعه کمياب می کنند که مردم را مجبور به پرداخت بهره به منظور اس
می کنند. اين رويکردي است که نظام اسالمی آن را مجاز نمی داند و بهره منطبق با ربا را به 

1- براي آگاهي در زمينه ويژگي  هاي کاالهاي عمومی  و خصوصي، نگاه کنيد به توتونچيان )90-93 : 1379(
 Friedman )1969(, p.33 :2- نگاه کنيد به

3- اين يکي از ويژگي  هاي کاالهاي عمومی  است که به آن تخصيص  ناپذيري می  گويند.
4-Ex-nihilo
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شديدترين لحن محکوم کرده است.
ــيله مبادله  ــفته   بازي، نقش فراتر از وس ــرمايه داري از طريق پرداخت بهره وس در نظام س
ــد. بنابراين،          ــته باش ــا پول نتواند نقش اوليه خود را داش ــده ت ــه پول داده و اين باعث ش ب
ــي که براي                                                                                                                 ــاز به پول ــوان ميزان ني ــتي نت ــود که به درس ــول باعث می ش ــازي پ ــفته ب س
ــفته بازي  اي که کينز براي پول  ــت، مشخص کرد. وظيفه س ــرمايه گذاري و توليد نياز اس س
ــول- کاال- پول خلق          ــکل پ ــف کرده، به پول مولديت می  دهد و فرايند جديدي به ش تعري
ــول در طرفين رابطه  ــد بزرگتر بودن يکي از دو عنصر پ ــام اين فرايند نيازمن ــد. انج می کن
ــده(،  ــوب ش باال بوده و در نتيجه انتظار می  رود در اين حالت )که پول به عنوان کاال محس
عوايدي نصيب دارنده پول شود )که همان بهره است(. در اين حالت پول از حالت ابزاري به 
ــده، از حالت خنثايي خارج و داراي اثر بر متغيرهاي واقعي اقتصاد می شود  هدف تبديل ش

و شرايط بهره براي آن به  وجود می  آيد.

1-5- حجاب پولي و توهم پولي
ــود، اما اطالعات افراد دربارة  ــت که از پول استفاده می  ش ــال  هاي متمادي اس با آن که س
ــت. پول هنوز هم در هاله ای از ابهام وجود دارد و عبارت  هايي چون »حجاب  پول نا چيز اس
پولي«1 و »توهم پولي«2، مطرح می شود3. اصطالح توهم پولي اشاره بر تمايل به فکر کردن 
در شرايط ارزش  هاي پولي اسمی  نسبت به ارزش هاي واقعي است4. توهم پولي اشاره مهمی  
به نظريه  هاي اقتصادي دارد که در آن  ها عقالنيت5 مطرح نيست6. بحث توهم پولي از زمان 
ــده است. فيشر در کتاب خود با عنوان »توهم پولي« در سال  ــر7 و پتينکين8 مطرح ش فيش
1928، به بحث توهم پولي پرداخته است. پتينکين در سال 1965، توهم پولي را به عنوان 
ــت9. در توهم پولي تصميم گيري  هرگونه انحراف از تصميم  هاي واقعي بازار تعريف کرده اس
1-Veil of money
2-Money illusion

3- براي آگاهي در اين زمينه نگاه کنيد به:
Shafir, E., Diamond, P & Tverskt, A., (1997)

4- همان 
5-Rationality

6- همان
7-Fisher
8- Patinkin

9- همان
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ــناختي توهم پولي، رابطه بين  ــاس متغيرهای اسمی  است. همچنين در جنبه روان ش بر اس
ــبت به ريسک و بنگاه  ــک گريزي، نگرش نس توهم پولي و عوامل تصميم گيري از قبيل ريس

منصف، مطرح شده  است.
ــکلي از ثروت خالص در نظر می گيرد و  کينز در نظريه پولي توليد، نقدينگي کامل را ش
بيان می کند که در حالت نااطميناني، پول بر توليد و اشتغال تأثير می گذارد و به پول نقش 
ذخيره ارزش می دهد و پول را به عنوان يک دارايي محسوب می کند. آنچه که باعث توهم 
پولي می شود، بهره پولي و در سطح کالن نرخ بهره اسمي1 است که منجر به تورم می شود 

و نااطميناني ناشي از تورم باعث توهم پولي می  شود و دليل آن نيز عدم عقالنيت است.
در نبود توهم پولي، قضيه خنثايي پول در بلندمدت مطرح می شود؛ اما در صورت وجود 
توهم پولي، غير خنثايي پول در کوتاه  مدت مد نظر قرار می گيرد2. از اين  رو، توهم پولي يک 
ــتغال  ــري آثار اجتماعي ) بيکاري، عدم تعادل و تعادل اش آثار فردي )جن زدگي( و يک س
ناقص، بي  ثباتي، بحران، تورم و بيکاري( را به همراه دارد و در اين راستا، کالسيک  ها بحث 
ــمی  مانند پول را در تحليل  هاي خود  ــارات عقاليي را مطرح می  کنند و متغيرهاي اس انتظ
ــت که در توهم پولي،  ــد و پول را خنثي3 می دانند. حجاب پولي بيانگر اين اس وارد نکرده ان

قدرت  هاي واقعي مهم )منظور متغيرهاي واقعي( به وسيله پول در نظر گرفته نمی شود.

1-6- توهم تهاتري
ــده  اند5. توهم تهاتر کالسيک ها و نئوکالسيک ها از  ــيک ها دچار »توهم تهاتر«4 ش کالس
ــد خود وارد           ــمی  را در الگوهاي رش ــود که از يک طرف متغيرهاي اس ــي می  ش آن جا ناش
ــده اند و می خواهند در  ــد و پول را خنثي می دانند؛ اما از طرف ديگر دچار تضاد ش نکرده ان
ــنجش ارزش و واسطه مبادله  ــيله س تحليل  هاي خود پول را وارد کنند و به پول نقش وس

بودن را داده اند6. 
ــتم اقتصادي به             ــاس آن سيس ــاره بر ديدگاهي دارد که بر اس بنابراين، توهم تهاتري اش
1-Nominal interest rate

2- همان
3-Neutrality
4-Barter illusion
5-Dillard., D. (1988)
6-Fisher, D., (1978), pp. 8-40  


