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ارزيابي انتقادي رويكردهاي موجود در 
  بديل يتفسير هشناسي پول؛ ارائ هستي

  12/3/1394تاريخ تأييد:   4/11/1393 تاريخ دريافت:

  * حسن سبحاني  ____________________________________________________________________ 

  ** حسين دروديان

  چكيده
هاي آن در صدور احكام فقهي همواره  شناخت چيستي پول به جهت اهميت نهاد پول در اقتصاد متعارف و داللت

طور  بهشناسي پول (در غرب)  پردازان اقتصاد اسالمي بوده است. ادبيات موضوع هستي هاي نظريه يكي از دغدغه
ماهيت، ارزش و كاركرد باره پول در» تبارياع هنظري«و » كااليي هنظري«دو رويكرد  هاي لهمربوط به مجاد هعمد

پندارد و ارزش  مي ها ويژگيكااليي، پول را كااليي مشابه ديگر كاالها با تفاوت در برخي  ه. نظريپول است محوري
اعتباري، پول را نمايشگري  هتأكيد دارد. نظري» مبادله هواسط«گرداند و بر كاركرد  آن را به ارزش كااليي آن بازمي

داند كه ارزش آن متوقف بر روابط  ها مي از جامعه يا تعهد به پرداخت بين انسان اي ي از ارزش و مطالبهانتزاع
  ارزش اصرار دارد. واحد محاسبهاجتماعي است و بر نقش پول به عنوان 

چيستي پول وجود دارد كه واجد نقاط قوت و  بارههايي در پردازي اقتصاد اسالمي نيز نظريه هاي هدر مطالع 
كااليي و اعتباري است.  ههاي موجود در دو نظري ها مشابه ضعف هايي است كه برخي از اين كاستي البته كاستي
فهمي از پول با تأكيد بر وجه اعتباري آن با اين ادعا كه نظريه كااليي فاقد توان كافي در تبيين پول  هما در ارائ
پردازان اعتباري هم دچار دوگانگي است، بر تفكيك دو سطح  مورد اشاره در كالم نظريه هاي يفبوده و تعر

گيري  مفهومي براي اندازه«يا » معياري انتزاعي از ارزش«پول را در معناي جوهري همان  ،تلقي از پول تأكيد كرده
تبر به سبب مقبوليت ناشي از اعتبار نشانگري از طلبي مع«دانسته و تعريف پول در فهم صحيح عرفي را » ها ارزش
شده از  ارائه هاي ريفين نقص موجود در تعتر مهم ايم. اين تفكيك بين دو سطح تلقي از پول، معرفي كرده» ناشر

 كند. اعتباري را رفع مي هپول در نظري
  .اعتباري هكااليي، نظري هشناسي، نظري پول، هستي واژگان كليدي:

  .JEL:E12،E42  ،N10 بندي طبقه

                                              
  .Email: sobhanihs@ut.ac.ir  .                                اقتصاد دانشگاه تهران هاستاد دانشكد. *

    .تهران و پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقيقات مبيني اقتصاد دانشگاه ادانشجوي دكتر. **
Email: h_doroodian@yahoo.com. 
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  مقدمه
پولي بوده  هاي بحث در ادبيات بحث مورد هاي ين موضوعتر مهم شناسي پول يكي از هستي
 هاي محورهاي مندرج در بحث بارهاي اساسي در هاي رقيب فكري در غرب مجادله و سنت
اقتصاد  هاي همطالع هشناخت ماهيت پول در حوز طور همينپولي دارند.  هشناسان هستي

شده و داراي ادبيات است. شناخت صحيح پول كنوني به مثابه  اسالمي موضوعي شناخته
 هاي پولي در جهت هدف هاي اصالح هاي كليدي براي ورود به حوز مدرن، مقدمه ينهاد

هاي مدرن  تمام پديدهباره شناسي صحيح در موضوعكه  چنان ؛مطلوب اقتصاد اسالمي است
چارچوب برگرفته از دين اسالم، امري حائز اهميت  هجويان و اصالح رويكرد انتقاديديد از 

 دارد؛هايي در صدور احكام فقهي مربوطه  بررسي چيستي پول داللت افزون بر اين،است. 
صدق رباي معاملي)، جبران عدم هاي كنوني ( قابليت خريدوفروش پول مانندمسائلي 

شدن ماهيت  آن بر مشخص مانندباب صرف و  هاي كاهش ارزش پول، صدق شرط
  ). 124، ص1384(توسلي،  است متوقف هاي كنوني پول

چيستي پول نشان  همتعارف اقتصاد توجه كمي به مقول هاي باالبته اقتصاددانان و كت
، كاركرد اين پديده است. داردبيشتر اهميت ها آن به اين علت كه آنچه براي شايد ؛اند داده

يرد به ساختار گ به جاي ماهيت آن مورد توجه قرار مياينكه چرا كاركردهاي يك پديده 
يابيم كه اين  گردد. ما در فضايي پرورش مي بازمي) Social Facts( هاي اجتماعي واقعيت
، مدرسه و پول از خودرودانشگاه،  مانندهايي  م فرض شده است. پديدهها مسلّ واقعيت

هاي  درخت و دريا (واقعيت ،كوهرسند كه  سوي ما استفاده شده و چنان طبيعي به نظر مي
ي خلق هاي ما براي حصول هدف وسيله بههاي اجتماعي  ). واقعيت)Brute Facts( طبيعي

عبور آنها  كه از كاركرد شده و براي ما در ارتباط با همان كاركردها قابل درك است. همين
ماهوي  يها ويژگيبر حسب آنها  شويم: شناخت مي رو روبهفكري سخت   هكنيم، با وظيف

  ).4م، ص1995(سرل، آنها  هاي بدون ارجاع به منافع و هدف
هاي  گويي به پرسش هاي رقيب در پاسخ مرور جامع ادبيات موضوع از وجود ديدگاه

گويي  است. ما به وضوح با دو سنت يا رويكرد فكري در پاسخ حاكي شناسانه از پول هستي
دو پايگاه  رو هستيم كه در يك بيان كلي اين پول روبه بارهشناختي در هستي هاي پرسشبه 

ين تر مهم .كنيم از هم متمايز مي» اعتباري هنظري«و » كااليي هنظري«فكري را با عنوان 
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را مسائل اصلي در آنها  توان دو رويكرد كه مي محورهاي مورد اختالف بين اين
ارزش پول و رچشمه س، ند از چيستي پولهست عبارت ،معرفي كرد شناسي پول هستي

اي موضع دو رويكرد رقيب  مقايسه هشناسايي كاركرد اصلي در بين كاركردهاي پول. ارائ
يابي به  دست شايدتواند روشي مفيد جهت حصول شناختي دقيق از چيستي پول و  مي

 ونبوده قادر تبييني متقن از چيستي پول  هكااليي به ارائ هنظري باشد. به زعم ما نظري هآورد
هاي تبيين كااليي از پول را هويدا  هاي نظريه اعتباري به خوبي ضعف مل در ديدگاهتأ
متفاوت و ناهمگن  گاهياعتباري نيز  هشده در نظري ارائه هاي سازد. با وجود اين تعريف مي

، پيش رو ما در مقاله كوششرا تبييني از يك امر واحد دانست. آنها  توان است و نمي
همگني   ي و ارائه دو سطح متفاوت از فهم پول است كه عدمكردن اين ناهمگن شفاف
  را برطرف خواهد ساخت.  گفته پيش

هايي مغتنم جهت  شكوشاقتصاد اسالمي در كشور نيز  هفعال در حوز وران هبرخي انديش
نيز مورد تقرير و آنها  ينتر مهم اي از اند كه چكيده شناختي از چيستي پول صورت داده هارائ

  واهد گرفت.نقد قرار خ

	پول كااليي هنظري

) Metalism(» فلزگرايي«در ادبيات موضوع از آن با عنوان  گاهيتبيين كااليي از پول كه 
اعم از  -هاي اقتصادي ليبرال باره پول است كه مورد عالقهشود، توضيحي در ياد مي
طور  بهمتعارف اقتصاد نيز  بوده و نظريه -متأخر (مكتب اتريش)هاي كالسيك و  ليبرال
شد اين نظريه را در قالب  يادطور كه  انديشد. همان در چارچوب لوازم آن مي هعمد

  .معرفي خواهيم كاركرد اصلي پول و، ارزش ماهيت يمحورها

  ماهيت پول
 شتنبه سبب دا فقطبيند كه  كااليي به بيان ساده پول را كااليي مشابه ديگر كاالها مي هنظري

اين نظريه، نا بر مبادله شده است. ب هاريخي بدل به واسطت هاي ، تحت تحولهايي ويژگي
مبادله را ايفا كند كه خود كااليي قابل مبادله است.  هپول به اين علت قادر است نقش واسط

 ازرسيدي  ب)كاالي خاص است؛  دپول خوالف) : داردكاالبودن پول دو صورت يا سطح 
متعارف اقتصادي در مدل تعادل عمومي  هكااليي است. بازتاب اين رويكرد در نظري هپشتوان
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در نظر گرفته  )Numeraire( امين كاال به عنوان شمارندهnمشهود است كه در آن  والراس
رسد يك گام به  براي پول به نظر مي» شمارنده«با انتخاب عنوان  والراسشود. اگرچه  مي

معيار ما از ارزش بايد «ه اما با بيان اينك ؛پول نزديك شده است بارههاي دگرانديش در تبيين
صراحت پول به )، 188م، ص1954(والراس، » كميتي مشخص از يك كاالي داده شده باشد

كاالي ديگر هم  -1nهر يك از « هيكسدهد. به بيان  را در رديف ديگر كاالها قرار مي
در  هايي ). تصريح3م، ص1967(هيكس، » توانست شمارنده [پول] در نظر گرفته شود مي

باور  فيشراز جمله  ؛تاس جوو لقي كااليي از پول در بين اقتصاددانان قابل جستجهت ت
مورد پذيرش قرار  هاي هطور عام در مبادله شود بايد ب كه پول ناميده مي كاالييهر « دارد:

» مورد پذيرش است بايد پول ناميده شود هاي هطور عام در مبادله كه ب كاالييگيرد و هر 
ت فيزيكي در اين عرصه بر صحت و لزوم شيئي با پيشگامي ريكاردو ).2م، ص1931(فيشر، 

تواند وجود  نمي ارزشهيچ معيار خطاناپذيري از طول، زمان، وزن و «ورزد:  پول تأكيد مي
(به  »ن ارجاع داده آي در طبيعت باشد كه آن استاندارد را بتوان بئمگر آنكه شي ؛داشته باشد

  ). 15م، ص2004نقل از اينگهام، 

  ارزش پول
ظريف توجه كرد و آن تفكيك دو معنا يا دو سطح  اي هارزش پول بايد به نكت بارهدر

 همتفاوت از اين موضوع است. يك معنا از ارزش پول ناظر بر قدرت خريد آن نسبت ب
مربوط به تورم و كاهش ارزش پول در اين  هاي كاالها و خدمات است كه بحث ديگر

مندي يا پذيرفتگي پول است. در اينجا  اي دوم مربوط به ارزشاما معن ؛گيرد حوزه قرار مي
رو ارتباطي  از اين ؛مندي است همان پذيرفتگي يا ارزش حقيقتمنظور ما از ارزش پول در 

يابد. پرسش اصلي در اينجا اين  ها و نرخ ارز نمي هاي مربوط به تغيير سطح قيمت به بحث
شوند در ازاي دريافت آن كاال و  يرفته و حاضر ميپذ ها هاست كه چرا افراد پول را در مبادل

  خدمت واگذارند.
مبادله به كار  هكااليي ارزش پول را به ارزش ذاتي كااليي كه به عنوان واسط هنظري

غيرپولي  هبه استفاد سرانجامپولي از يك كاال  هسازد. در حقيقت استفاد رود، منتسب مي مي
بر اقتصاددانان مكتب اتريش و ديگر  افزون). 23م، ص2008شود (هالزمن،  آن منتسب مي
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نيز  شو پيروان ماركس، زيستند مياقتصاددانان بزرگي كه در عصر حاكميت استاندارد طال 
هاي  طور ساده از داللت  به ماركسكنند. اين موضع  كااليي پول دفاع مي يهقد از نظر تمام

ظهور طال به عنوان پول را  اركسمكار است.   ارزش مبتني بر نيروي هپايبندي وي به نظري
تر به عنوان كااليي داراي ارزش تلقي شده و كار و كوشش  دانست كه پيش مي ناشي از آن

، م2004م، در اينگهام، 1976بخشد (ماركس،  كاري و ضرّابي به آن ارزش مي در معدن
 هپشتوانهاي پولي متأخر كه در آن پول هيچ  ). ناسازگاري اين نظريه با واقعيت61ص

 هالزمناز جمله  ؛پردازان كااليي برانگيخته است هايي در بين نظريه واكنش د،دارنكااليي 
) در دفاع از اين ديدگاه و براي علت عدم صدق آن با پول اعتباري رايج، م2008(

و تهديد مردم  )Police Power( »نيروي پليسي«پذيرفتگي پول جديد را به سادگي ناشي از 
  كند.  معرفي ميبه پذيرش آن 

  كاركرد محوري

واحد «، )Medium of Exchange ( »مبادله هواسط«سه كاركرد پول به عنوان  طور معموله ب
معرفي  )Store of Value( »ارزش هذخير«و  )Unit of Account( ») ارزشه(محاسب

كااليي  هطرفداران نظري بيانست. با رجوع به اختالف اكاركرد اصلي پول در  البته ؛شود مي
فهميد كه اين نگرش بر نقش  توان چگونگي پيدايش بازاري پول به راحتي مي بارهدر
به عنوان كاركرد اصلي پول تأكيد داشته و دو كاركرد ديگر را داراي اهميت » مبادله واسطه«

كند. تلقي رويكرد كااليي اين است كه  مبادله تلقي مي هروِ نقش محوريِ واسط كمتر و دنباله
ترين كاالي  فروش ترين يا خوش )Salable(  زارهاي تهاتري اوليه يك كاال (نقدشوندهدر با

تبديل » مبادله هواسط«طور خودجوش به ه عامالن ب هطلبان هاي نفع بازار) تحت انگيزه
  پول است.  هشود و اين مفهوم اولي مي

  پول ياعتبار هينظر
 هاي تيبا واقع ييكاال هينظر نييدر واكنش به عدم انطباق تب »ياعتبار«موسوم به  هينظر
(طال و نقره) را از  ييتنها ظاهر كاال نه گريكه پول د يزمان ؛شكل گرفت ستميدر قرن ب يپول
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 ني. اشد شمرده نمي زين ييكاال هپشتوان كيدال بر مطالبه از  يديرس يبلكه حت ؛دست داد
پول شد و مسائل مربوط به  يستيچ همقولبه  ها هتوج تر قيموضوع سبب جلب عم

 نيا رسد ينشده جلوه داد. به نظر م پول را در چشم محققان، پررنگ و حل يشناس يهست
 پول ارائه كرده است. يستياز چ  تر اشتباه كم يفهم هينظر

  پول تيماه

بلند در  ياست كه گام يمتك يا دهيپول بر ا يستيچ نييش جهت تبكوشدر  ياعتبار هينظر
بر آن  يكه كاركرد پول يتينيپول و ع نيب كيتفك: «شود يمشمرده از پول  قيشناخت دق

به  يآلمان ريشناس شه ) جامعهم1858-م1918( مليگئورگ ز)». يپول هوضع شده است (ماد
 زييبر لزوم تم ديبا تأك يبوده است. و يديكل هنكت نيا صيتشخ شگاميپ احتمالطور 
خاطرنشان  شد، يكار گرفته م  به يبهتر نقش پول يفايا يكه برا يا پول و ماده تيماه
منفك از  كاملبه طور  ديخالص پول مورد توجه است، پول با قتيتا آنجا كه حق« :كند يم

 مل،ي(ز» شود ريستف دهد يقرار م گريد يكه آن را در برابر كاالها يثانو هاي ويژگي
 گريد نيتا در ب كند يپول آن را بهتر قادر م يكيزيف هماد يو پندار). به 124، صم1978

. در اوج ستيملموس ن يكيزيف هپول ماد هاما جوهر ؛كند فايكاالها كاركرد خود را ا
 شرفتيپ يروز«كه  دهد يوعده م انهيگو شيپ يبا صراحت مليزاستاندارد طال،  تيحاكم

 هديپد كيپول به عنوان  قتيحقگاه  آن .كند يآن آزاد م يكيزيپول را از شكل ف فناوري،
از  زين نسيا كليما). 165(همان، ص» آشكار خواهد شد يكيزيف يئيو نه ش ياجتماع

و  دهيدالر را ند كيها هرگز  چشم« :شناخت از پول بود كه متذكر شد نيارائه ا شگامانيپ
  ).55م، ص1913 نس،ي(ا »دان ها آن را لمس نكرده دست
پول ارائه كند  يستيچ انيدرخور در ب يهاي را قادر ساخت تا عبارت مليز، فراست نيا
ارزش «؛ »است  يارزش انتزاع شگريپول نما«ند: هست  شرح نيبه اآنها  نيتر مهم كه
 نيا نيزو » استيخالص اش همبادل تيقابل) «120(همان، ص» به دور از خود آنها استياش
از آن حذف  كننده هياست كه نام تأد يا واله... پول ح تاز جامعه اس يپول طلب«كه  فيتعر

 نيبر ا ي) مبنم1954( شومپتر هديكه ا افتيدر توان يم نجاي). از ا177(همان، ص» شده است
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گرفته از  ، الهامباشد مي ياجتماع دياز تول يا پول، طلبكار كاالست و پول مطالبه هكه دارند
پول  تيماهباره در زين يسيمتأخر انگل يشناس اقتصاد جامعه نگهاميا يجفر بوده است. مليز

 تيماه بارهدر يو دگاهيد هعصار». است ياجتماع هرابط كيپول «اصرار دارد كه  نيبر ا
روابط  هليوسه اعتبار فهم شود كه ب ايمطالبه  كيمثابه   به دياست كه پول با نيپول ا
نظر از   پول صرف. ابدي يم تيكاال و خدمات، موجود ديمستقل از تول ،يخاص ياجتماع

از آن است.  شيب يزيها و نه چ انسان نيتعهد به پرداخت ب كيذات در مظاهر گوناگون آن 
. شود يم انيو ب نييتع يپول محاسبات كياست كه بر حسب  ياز اعتبار و بده يا پول رابطه

» است يانتزاع ديپول قدرت خر« نكهيااز پول دارد از جمله  زين يگريد هاي فيتعر يو
  ). 61(همان، ص» ارزش است نفسه يپول ف« اي) 57، صم2004 نگهام،ي(ا

 نيب يپول عدم تفاوت ماهو تيماهباره در ياعتبار هيمهم طرفداران نظر يادعاها از
مسكوكات فلزات  يگروه حت نيا باور(طال و نقره) و پول مدرن است. به  يفلز يها پول
 انيدر جوامع در جر جيبه عنوان پول را ها تمل اتياز ح يطوالن يا بها كه در دوره گران

باز هم  شايدها نبوده است.  انسان نيب يبه پرداخت معتبر دفراتر از تعه يزيبوده هم چ
به عنوان  لمعموبه طور كه  يپول فلز شود يم يمدع يادعا بوده است. و نيا شگاميپ مليز

 يروابط اعتبار گريمشابه د هايي ويژگي شود، يدر نظر گرفته م يمقابل پول اعتبار هنقط
روزمره قابل  هاي هخلوص) در مبادل ثيمسكوكات (از ح يفلز هجوهر نكهي. ادارد
را  سكير نيآن ا يمرجع قدرت روبه وسيله شده  و مهر ضرب ستين ييآزما يراست

 يفلز يها پول ياعتبار تيبه آن اعتماد كنند، پرده از ماه ديافراد با نكهيو ا كند يبرطرف م
ارزش  دنياهك نيدر ع يفلز يها خاص بر رواج پول يديتأكباره  نيدر ا نگهاميا. دارد يبرم
به مسكوكات دارد كه  ها بيها و آس قدرت ناشر و واردآوردن انواع خراشبه وسيله آن 
شدن  اعتبار يبه ب گودهارت ه. اشاركرد يخارج نم ياقتصاد هرا از چرخآنها  كي چيه

م، 1998ست (گودهارت، جهت ا نيدر هم زيزوال ن  به رو يها مسكوكات حكومت
 يامروز  هبدون پشتوان يها و پول يميقد يفلز يها پول تيماهمشترك از  نيي). تب414ص

  .شود يم شمرده ياعتبار هيمهم نظر يها از آورده
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  ارزش پول
 دي) پول و نه قدرت خريرفتگي(پذ يمند ارزش پول متوجه ارزش بارهبحث در گذشت كه

 ارزش يب يعدد يشگرهايبدون پشتوانه و ردوبدل شدن نما يپول رشي. امروزه پذاست آن
 يفضا را برا ،ييافراد بدون هراس از فقدان ارزش كاالبه وسيله  يبانك يها در حساب
پول در  يمند ارزش ييچرا حياز ارزش پول باز كرده است. در تشر ياعتبار يهشرح نظر

موارد با  يكه اگرچه در برخ شود يم دهيد گوناگوني هايريگروه تعب نينظران ا صاحب نيب
ارزش پول  اشتراك دارند كهويژگي  نيدر ا يهمگ ؛ اما) استني(و نه لزوماً متبا ريهم مغا
) است ي(و نه اقتصاد ياجتماع يا دهيپول پد دارد وآن  يينظر از ارزش كاال صرف ياعتبار

 يارزش پول را متك مليز. كند يم يمهم باز يآن نقش يرفتگيناشر در پذ دييكه اعتبار و تأ
دست ه كاال در مبادله ب يقادر خواهد بود مقدار مشخص نكهيبه ا كننده افتيدر نانيبه اطم

از ارزش پول،  انيب نيا حقيقت ر). د13، صم2002 ن،يتيآورد دانست (الو و اسم
 ليما يعتبارنظران ا صاحب ي. برخكند يم يرا عامل ارزش پول معرف يعموم يرفتگيپذ

) يرفتگيكنند. ارزش (پذ هيتشب» ژتون «پول آن را به  يمند علت ارزش حيتشر يبرا ندهست
 ريتعب نيكرد. هم افتيآن كاال و خدمت در هبا ارائ توان يكه م گردد يم باز نيژتون به ا

 )طيبل ايژتون  يبه معنا Charta نيالت ةشي(از ر زميچارتال هواژ هياز پول وجه تسم يژتون
  به كار رفته است.  ياعتبار پردازان هياشاره به نظر يبوده است كه برا

به  نانيفرد به اطم كي به وسيلهآن  يرفتگيژتون است كه پذ كيكه پول مشابه  دهيا نيا
 به وسيلهپول  يرفتگياز علت پذ حيصح ينييتب ،گردد يبازم گرانيد يآن از سو رشيپذ

پول  يمند ارزش بارهتمام مطلب در تواند ينم نياما ا ؛كند يافراد در رفتار روزمره ارائه م
اگر گفته  گريباشد. به عبارت د ييبه مبنا يمتك ديبا يعموم يرفتگيپذ نيچرا كه هم ؛باشد
باز  »رفتيخواهند پذ ياز و زين گرانيكه د علت نيبه ا رديپذ يفرد پول را م كي«شود 

 ياعتبار هيمؤكد نظر هكه اشار نجاستيا. »كنند؟ يم نيچرا چن گرانيد«كه  شود يم پرسيده
، پول در باب پول يا رساله يعنياثر مهم خود  رد نزيك. شود  ينهاد قدرت معطوف م يسو  به

ارزش پول  زي) نم1900( مليز). 4م، ص1930 نز،يكرد (ك يرا منحصراً مخلوق دولت معرف
 شود ين داده مآه ب يمركز ياسيقدرت س هليوسه كه ب دانست يم ينيبر تضم يرا مبتن

تعهد  كيجز  يزيچ لپو تياز آنجا كه ماه نگهاميا گمان). به 197م، ص1978 مل،ي(ز
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 هپول مسئل بارهاما در ؛است يديكل اريپول بس بارهاعتماد در همسئل بنابراين ست،ي(قول) ن
 تياهم رايز ؛، متفاوت استباشد مي يبر اعتماد شخص يكه مبتن ها همبادل گرياعتماد با د
ه ب شمار يب يها طرف نيبزرگ و ب ياست كه مشكل اعتماد را در بازارها نيپول در ا

و به عامالن اجازه  كند يحل م يو اجتماع ياسيس يقانون تيمشروع كيبه  تكاا هليوس
پول به عنوان  فيبر تعر يچندجانبه شوند. مبتن هديچيوارد روابط پ يبدون نگران دهد يم
كه  داند يم يتعهد را به سبب اتكا به نهاد قدرت نيتبربودن امع يتعهد به پرداخت، و كي

ارزش پول را در انحصار سرانجام سرچشمه  يو بيترت نيدارد. به ا اريرا در اخت هيقهر هقو
  ).74م، ص2004 نگهام،ي(ا كند يجو مو جست يكيزيدولت در اعمال قدرت ف

قائل  شامدرنيپول مدرن و پ نيب يتفاوت چيه زيارزش پول ن بارهدر ياعتبار هينظر
جز تعهد به  يزيهم چ ي. پول فلزداند يم يارزش اعتبار يانواع پول را دارا تمامو  ستين

اكتساب  يبرا ياول يادعا«دارنده و فروشنده است نبود:  نيب يا پرداخت كه متضمن رابطه
مبادله  نياز ا يآمده ناش پديدسند دال بر طلب  نكهيبه ا يدوم عتمادخدمت و ا ايكاال  كي

انتقال از پول  بنابراين). 116م، ص1996(همان،  »قرار خواهد گرفت گرانيد رشيمورد پذ
 يبرا شود، يم شمرده نياديبن يفلزگرا تحول يهنظر ديكه از د يرخداد ،يبه پول كاغذ يفلز
  است. نييقابل تب يو به سادگ هبود يعيمحتمل و طب يامر ياعتبار يهنظر
 دهيا نيبه ا باورمندان ينوعاً برا ستيخاص و پربحث كه عنوان چارتال يها دهياز ا يكي
طرح  شگاميپ نپاست.  يستان اتيپول و مال يرفتگيپذ نيارتباط ب يبرقرار رود، يكار م  به
اند. بر اساس  كرده يبانيپشت دهيا نياز ا گرانيو د ير ،نگهاميا ،نسيابوده و سپس  دهيا نيا
به  ازيبه دولت ن اتيپرداخت مال يكه مردم برا ديآ يم قتيحق نيپول از ا ارزش ده،يا نيا

با  فقطخود را  ياتيمال يبده يةدولت تأد رايز ؛دارند يووسيله  بهاكتساب پول منتشرشده 
 يريگ اتيدولت به سبب قدرت مال نيبنابرا ؛رديپذ يخود موسيله  بهپول منتشره  افتيدر

  ).52م، ص2002 ،يكند (رِ ليپول بر مردم تحم نوانرا به ع يقادر است هر نوع ژتون

  كاركرد محوري
پردازان اعتباري  مبادله، نظريه هتأكيد رويكرد كااليي بر نقش پول به عنوان واسط برابردر 

توان دريافت  دانند. با اندك تأملي مي كاركرد اصلي پول را ايفاي نقش شمارش ارزش مي



 

مي
سال

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

يان
رود

ن د
حسي

 و 
اني

سبح
ن 
حس

  

122  

تلقي كااليي از پول و چگونگي پيدايش  جهتكامل در به طور مبادله  كه تقدم نقش واسطه
، خت پول به عنوان وجود اعتبارياين در حالي است كه شنا ؛بازاري است هاي هآن از مبادل

پوليت را در نقش پول به عنوان معيار انتزاعي ارزش يا  ،پردازان اعتباري شده نظريه باعث
رايج  تأكيد بر نقش واسطه مبادله در نظريه . به نظر آنانجو كنندو واحد محاسبه جست

 هانتزاعي پول است. گرچه ايد هپولي) و جوهر هناشي از خلط بين شكل خاصي از پول (ماد
) در بسط اين ايده أثري قابل م1930( كينزاما  ؛كرد مطرح) م1924( نپاين مطلب را  هاولي

عرفي كرده و در تعريف پول پول را پول محاسباتي م هتوجه داشت. وي مفهوم اصلي و اولي
 باورشود. به  ها بر حسب آن بيان مي داند كه بدهي و قيمت محاسباتي آن را همان چيزي مي

در بين كاركردهاي پول آنچه قابل جايگزيني نيست، نقش پول به عنوان واحد  اينگهام
ا محاسبه (پول محاسباتي) است. ممكن است در مقاطعي كاالهايي نقش واسطه مبادله ر

اما نقش پول به  ؛ارزش برآيند هذخير هها به خوبي از وظيف دارايي رخيدار شود يا ب عهده
كه  باشد ميناپذير است. چندگانگي پول نشانگر اين حقيقت  عنوان واحد محاسبه جايگزين

واحدي به نام دالر در قالب اشكالي متعدد  پوليت در پول محاسباتي نهفته است؛ مفهوم
هاي كامپيوتري (پول بانكي) تجلي  مغناطيسي در شبكه هايناس، چك و اثرمانند سكه، اسك

اعدادي بين  فقطامروز كه طي آن  هاي هيافته است. از بين رفتن شكل مادي پول در مبادل
ها (پول  به خوبي ماهيت حقيقي پول كه بيان انتزاعي ارزش ،شود وزياد مي ها كم حساب

  ).70م، ص2004ينگهام، اكند ( محاسباتي) است را نمايان مي
 شناسي پول هاي دو رويكرد رقيب در هستي ديدگاه ه: خالص1جدول 

  اعتباري هنظري كاالييهنظري 
ديگركااليي اقتصادي در بين ماهيت پول

كاالها با تفاوت در برخي 
  ها ويژگي

نمايشگر انتزاعي ارزش؛ طلبي از جامعه؛ 
ها؛ موجوديتي  تعهد به پرداخت بين انسان

  اجتماعي (و نه اقتصادي)
پول ياهارزش كااليي ماد ارزش پول سرچشمه

  آن هپشتوان
ارزش اعتباري ناشي از پذيرفتگي عمومي 

  به اتكاي اعتبار ناشر
  ارزشهواحد محاسب مبادلههواسط كاركرد محوري پول
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  يابيارز
پول، توانست  يشناس تيدر بحث ماه ياصل كرديدو رو انيشده در ب مطرح هاي بحث

را روشن سازد. اكنون  يپول هشناسان يهست هاي اهم موضوع بارهدر هيدو نظر يمواضع اصل
  .ميشده را ارائه كن عنوان هاي خود از مطلب يابيتا ارز ميدرصدد هست

  اعتباري در تبيين ماهيت پول هقوت نظري
پردازان اعتباري از چيستي  تر بودن شناخت نظريه تر و عميق قابل ذكر، قوي نخست مطلب

مورد اشاره در كالم طرفداران تلقي اعتباري عبارت است از  هاي هپول است. بهترين نكت
نام  پولي، تبيين پول به عنوان تعهد به پرداخت يا سندي بي هجداسازي ماهيت پول از ماد

ليد اجتماعي، تأكيد بر جايگاه قدرت و مشروعيت قانوني در دارنده از تو هدال بر مطالب
يابي پول و معرفي نقش پول به عنوان بيانگري ارزش انتزاعي (تأكيد بر پول محاسباتي)  قوام

ماهيت پول مدرن و پيشامدرن نيز از  بارهتوضيح يكسان در هبه عنوان مفهوم اصلي پول. ارائ
 هاي توان بسياري از واقعيت به اتكاي آن مي فقطهاي مهم اين رويكرد است كه  آورده

 به وسيلهآن  هتداوم رواج مسكوكات فلزي در عين كاهيدن ارزش پيوست مانندتاريخ پولي 
اين است كه استفاده  باره تكميلي ما در اين هرا توضيح داد. نكت گوناگونحاكمان در جوامع 

گذشته به اين علت بود كه پذيرش بها به عنوان محمل مادي پول در ادوار  گران هاياز فلز
حال آنكه به تدريج با  ؛عمومي محملي فاقد ارزش ذاتي براي پول براي بشر دشوار بود

ارتقاي توان ذهني و رشد قابليت نهادسازي و نهادپذيري در جوامع انساني، مفهوم پول بر 
  اشيايي فاقد ارزش ذاتي بار شد. 

  خر پوليمتأ هاي اعتباري با تحول هسازگاري نظري
شده اين نظريه به توضيح وقايع پولي  باعثتر نظريه اعتباري از ماهيت پول  تحليل دقيق

باشد. وقتي ماهيت پول به مثابه اعتبار و معياري از ارزش انتزاعي، قادر اخير  هاي دوره
درك تحول از پول گاه  آن ارتباط تلقي شود، شناخته و جنس پول در ايفاي اين كاركرد بي

در حالي كه پذيرفتگي و  ؛ه پول كاغذي و سپس پول الكترونيك آسان خواهد بودفلزي ب
كااليي غير قابل توضيح  ول اعتباري بانكي در چارچوب نظريههاي كاغذي يا پ رواج پول

تغيير  راهاز  ها هاست. ديگر تحول اخير در نظام پولي از بين رفتن بعد مادي و انجام مبادل
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پردازان  كه به وضوح سازگار است با تأكيد نظريه باشد ميي هاي بانك در اعداد حساب
  مبادله. هتقدم نقش واسط برابراعتباري بر اولويت و تقدم كاركرد واحد محاسبه در 

  پردازان اعتباري از ماهيت پول نظريه هاي دوگانگي تعريف
آن اين است سازد و  اي ظريف را برمال مي پردازان اعتباري نكته نظريه هاي تأمل در تعريف
گوناگون از  هاي با يكديگر قابل جمع نبوده و تعريفآنها  هاي رسد تعريف كه به نظر مي

دو معنا از پول است. يك دسته از اين  هالقاكنند ها يك چيز واحد نيست. اين تعريف
اي ديگر بر ماهيت آن  داند و دسته يك اسم يا معيار ارزش مي فقطاز پول، آن را  ها تعريف
سو پول را  از يك اينگهام ؛ به طور مثال،كند اعتبار يا تعهد به پرداخت تأكيد مي به مثابه

اما از سوي ديگر آن را نوعي تعهد به  ؛داند نفسه و قدرت خريد انتزاعي مي ارزش في
توان يكسان دانست.  دو تعبير را نمي داند كه اين بستانكار مي -اي بدهكار پرداخت و رابطه

هم پول را نمايشگر انتزاعي  يشود جايي كه و نيز مشاهده مي زيملهمين ابهام در كالم 
رسد اين  داند و هم طلبي از جامعه. به نظر نمي ارزش يا ارزش اشيا به دور از خود آنها مي

  ي باشد.از چيستي پول با هم قابل جايگزين هادو نوع تعبير

  ها  چارتاليست هدور از ذهن بودن ايد
ماليات دولت است  دريافتكه پذيرفتگي پول ناشي از قدرت  باورندها بر اين  چارتاليست

هر كند،  مي  با دريافت پول خود تسويه فقطو به سبب آنكه دولت طلب مالياتي خود را 
چه ممكن است تبييني صحيح از د. اين ايده اگرشو معتبر مي يو هوسيله ژتون انتشار يافته ب

هاي امروزين  اما اصرار بر صدق آن در پول ؛علت رواج پول در برخي ادوار و جوامع باشد
هاي امروزي دست از وضع  ه دولتك آن است كه چنان هجاي تأمل دارد. اين شرح به منزل

 مورد پذيرش قرارآنها  به وسيلهماليات بكشند، ديگر اسكناس و مسكوك منتشرشده 
 )Musgrave( ماسگريونخواهد گرفت! اين ايده از سوي برخي اقتصاددانان از جمله 

) و حتي در 152، ص1391) مورد انتقاد جدي قرار گرفته (توسلي و همكاران، م2009(
اند كه در  اعتباري نيز مخالفاني دارد كه به اين حقيقت اشاره كرده هدرون طرفداران نظري

ستاني سهم مهمي  هاي پولي مناسبي وجود داشت بدون اينكه ماليات منظااز تاريخ  هاي دوره
  .)119م، ص2002در اقتصاد داشته باشد (پارگوئز و سكارسيا، 
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  دهي به پول كيفيت نقش دولت در ارزش
ارزش  سرچشمه) م2002( اينگهاماعتباري متذكر شديم كه  هدر تبيين ارزش پول در نظري

ظاهر در  اينگهامسازد. اين بيان  در اعمال زور منتسب ميپول را در اصل به انحصار دولت 
) از ابتناي پذيرفتگي پول بر نيروي پليسي مشابهت دارد. م2008( هالزمنبا تعبير پيشين از 

با واقعيت رايج يعني پذيرش عمومي پول بدون ارزش كااليي و  روياروييدر  هالزمن
از  يبا تبيين كااليي مورد نظر و ها تانطباق اين واقعي  پشتوانه و جهت توضيح علت عدم

آن را  نبايزماني كه نيروي پليس رق فقطاين پول [كاغذي] «دارد:  پذيرفتگي پول بيان مي
اما واقعيت آن است  ؛)32م، ص2008(هالزمن، » گيرد كند مورد استفاده قرار مي سركوب مي
برخورد پليسي  هاز ناحيكنندگان پول كاغذي در استفاده از آن احساس تهديد   كه استفاده

 به طور مثالخود  هكننده تصميم بگيرند در مبادل ندارند. آيا به واقع اگر امروزه دو مبادله
بها را به عنوان واسطه مورد استفاده قرار دهند، با برخورد پليسي دولت  گران هايفلز
  خواهند شد؟رو  روبه

توان از ظاهر  دولت را نمي هقهري هقو از ابتناي ارزش پول بر اينگهامرسد منظور  به نظر مي 
توضيحي كليدي ارائه كرد. واقعيت آن است كه  باره آن به درستي درك كرد و بايد در اين

دولت است. اگر ما به خريد  هقهري هپذيري بسياري از رفتارهاي جمعي متكي بر قو امكان
تا حد آنها  صحتكنيم، اطمينان به سالمت و  غذايي مبادرت مي هاي بسياري از محصول

به وجود قدرتي است كه ناظر بر سالمت و كيفيت اين  باوري به سبب فراوان
وآمدها و حضور ما در اماكن عمومي متكي است بر  تمام رفت وبيش كمست. ها محصول

كنندگان به حريم ديگران  اعتماد ما به وجود نظام قدرتي كه تهديدكنندگان امنيت و تعرض
طور اگر ما در عين ناآگاهي و ناتواني از تشخيص  دهد. همين را مورد پيگرد قرار مي

كنيم مبتني بر اين  مياقدام د آن در بازار ، به خريـ ويژه طاله بـ بها  گران هايخلوص فلز
اطمينان است كه قانون و نظام قدرت در صورت بروز تخلف از متضرر حمايت خواهد 

 ها هداشت، بسياري از اين مراود قهريه وجود نمي هقو هپس اگر دولت به عنوان دارند ؛كرد
حق اعمال  اثراز  ماينگهاپول هم چنين مطلبي صادق است و منظور باره شد. در ممكن نمي

  قدرت فيزيكي دولت در پذيرفتگي پول را بايد همين دانست.
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 داخلي هاي همطالع
توجهي به ادبيات اقتصاد اسالمي   طور جالبه ماهيت پول در كشور ب بارهپردازي در نظريه

شناسي صحيح  اصلي ورود به اين حوزه، موضوع هاحتمال انگيزبه طور است كه منحصر 
  ويژه بهره و ربا بوده است. ه فقهي ب هاي رد آن در بحثپول براي كارب

اصلي  هاست كه ايد پول در اقتصاد اسالمييكي از نخستين آثار در اين حوزه كتاب 
اي است. با  نويسندگان آن در تبيين چيستي پول، منحصرساختن پول در مفهوم ارزش مبادله

ارزش «دانند كه  پول را چيزي مي اي، نويسندگان علم به تفكيك بين ارزش مصرفي و مبادله
 ). سه تعريف16، ص1374، جمعي از نويسندگان» (اي آن است مصرفي آن در ارزش مبادله

و » ت مال استعين مالي«؛ »چيزي كه بيانگر ماليت مال است«ارت است از از پول عبآنها 
 هاي ه). نكت15(همان، ص» اي خالص است چيزي كه بيانگر و حافظ ارزش مبادله«

اينكه چيزي به «ديگري نيز از سوي آنان مورد اشاره قرار گرفته از جمله  هشناسان هستي
تواند حافظ ارزش  كه ميهايي است  ويژگيگيرد ... به علت  عنوان پول مورد رغبت قرار مي

كنندگان قرار  ها در گذشته مورد توجه استفاده اي باشد؛ علت اينكه خراشيدن سكه مبادله
در طال «و » اي آن توجه داشتند به ارزش مبادله فقطكنندگان  بود كه استفادهگرفت اين  نمي

ذاتي و در پول  هاي ويژگيكند  اي مطمئن مي و نقره آنچه مردم را از حفظ ارزش مبادله
). در ارزيابي اين 14-16، ص1374(همان، » نامي و اعتبار است اعتباري قدرت و خوش

  كنيم: يزير اشاره م هاي هبه نكت ها لبمط
شده از سوي نويسندگان دوگانگي در تبيين پول قابل مشاهده است.  ارائه هاي در تعريف. 1

چيزي كه بيانگر و حافظ ارزش «و » چيزي كه بيانگر ماليت مال است«صورت ه پول ابتدا ب
ايِ  يعني پول چيـزي اسـت كـه بيـانگرِ ارزش مبادلـه      ؛تعريف شده» اي خالص است مبادله
 داشـتن پول چيزي است كه صـفت   هآن حمل شده است يا ماهيت و جوهر بودن بر خالص

ت مـال  ؛ اما در جاي ديگـر پـول، عـين ماليـ    اي بر آن جوهره نهاده شده است ارزش مبادله
  هستند.  همدو تعبير غير از  تعريف شده كه اين

 ؛خـالي از عيـب نيسـت    ،اي صرف ت مال يا همان ارزش مبادلهعين ماليتعريف پول به . 2
اي بودن است. زماني كه گفته  بودن مفهومي غير از ارزش مبادله زيرا در معناي متعارف، پول

كـه   دو يك چيز هستند، حال آنكـه چنـان   ين معناست كه اينه ااست ب» ب«، »الف«شود  مي
 اينگهـام اي بودن است. ايـن نقـد بـر تعريـف      بودن غير از ارزش مبادله فهمد پول عرف مي
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و  )Money is Value in itself ( نفسـه ارزش  يز وارد است كه پول را في) از پول نم2004(
  *.كند تعريف مي )Money is Abstract Purchasing Power ( قدرت خريد انتزاعي

گيرد به ايـن علـت اسـت كـه آن      مورد رغبت قرار مي چيزي به عنوان پول«اين بيان كه . 3
ـ   .»اي باشـد  تواند حـافظ ارزش مبادلـه   كه مي هاي دارد ويژگيچيز  كـااليي از   هشـرح نظري
شـدن   نويسـندگان در تعـارض. اگـر پـول     هبا كليت ايد ؛ بنابراينشدن طال و نقره است پول

بودن تكه كاغـذ را توجيـه كـرد؟     توان پول آن است، چگونه مي هاي ويژگيچيزي به سبب 
ذاتي آن بلكه به سـبب توافـق    هاي ژگيويشدن چيزي نه به سبب  واقعيت آن است كه پول

  ضمني جمعي با منشأيت مرجع قدرت (دولت) در وضع كاركرد پولي بر آن شيء است.
 هاي اعتباردهي به پول جديد و قديم در بيان نويسندگان هم با واقعيت سرچشمهتفاوت بين . 4

كننـدگان بـه    نويسـندگان. عـدم توجـه اسـتفاده     پيشين هتاريخي در تعارض است و هم با جمل
اي  ارزش مبادلـه  بـاره اسـت كـه آنچـه مـردم را در     حـاكي  از آن حقيقتخراش روي سكه در 
نهايي آن اعتبـار   سرچشمهساخته، پذيرفتگي آن از سوي ديگران بوده كه  مسكوكات مطمئن مي

اي در  ذاتي سكه [طالبـودن] بـه عنـوان مقـوم حفـظ ارزش مبادلـه       ويژگيناشر است. معرفي 
مثابه اعتباري   پذيرش پول به فقطتعارض با استفاده از مسكوكات خراشيده از سوي آنان است. 

از  تـر  مهم علت پذيرش مسكوكات خراشيده يا باشد ميمادي آن است كه قادر  ويژگيمجزا از 
  ذشته را توضيح دهد. شده در گ آن مسكوكات كاهش ارزش داده

هايي كه  پولـ هاي فلزي و اسكناس  ) در تحقيق خود در تبيين پول1377( يوسفي
راه دو  ـ ازاي عيني است كه فاقد اين مابهـ و پول بانكي  ـنددارازاي ملموس و عيني  مابه

ي فيزيكي داراي ئپول شي«رسد كه  به اين تعريف از پول مي سرانجامپيمايد و  مي گوناگون
» است، دارداي عام  نفسه ارزش مبادله اي عام يا شيء غيرفيزيكي كه خود في ارزش مبادله

در توضيح اين تعريف بيان داشته كه در پول فلزي و  ي). و150، ص1377(يوسفي، 
اما در پول  ؛شوند اي عام به عنوان پول پذيرفته مي ارزش مبادله هاسكناس اشيايي با ضميم

بودن  ي پول است. وي پذيرفتها اي عام بدون هيچ ضميمه خود آن ارزش مبادله تحريري
گذاري اثرعرف و عقال دانسته و  به وسيلهپول را نيازمند توافق عمومي  هاي شكل تمام

بايد به  كوشش وي). در ارزيابي 138كند (همان، ص دولت بر اعتبار پول كاغذي را رد مي
  زير اشاره كرد: هاي هنكت

                                              
 .ما در ادامه و در ارائه شرح خود از ماهيت پول، با تفكيك دو سطح از چيستي پول اين معما را خواهيم گشود .*
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كه يكي پول فلزي و اسكناس را و ديگري پول  صورتيبه ـ پول   بارهدو تعريف در هرائا. 1
 ؛اسـت  حـاكي  تبييني مشترك و شامل از چيسـتي پـول   هاز عدم ارائ ـبانكي را توضيح دهد

ند و هسـت  مشـترك » بـودن  پـول «زيرا پول فلزي، اسكناس و پول بانكي همگي در ويژگـي  
  را پوشش دهد. آنها  تمامتعريف صحيح از پول بايد 

پـول  ـ تعريف دوم نويسنده كه وي آن را براي تبيين پول بانكي (تحريري) ارائـه كـرده    . 2
نيـز بـا همـان انتقـاد      ـ اي عام است نفسه ارزش مبادله شيء غيرفيزيكي كه خود في )بانكي(

  يست.اي عام ن يعني پول در معناي متعارف عيناً همان ارزش مبادله است؛ رو روبه پيشين
هاي رايـج بـه زعـم مـا نادرسـت اسـت.        مردود دانستن اهميت اعتبار دولت در اعتبار پول. 3

ارزشمندي (پذيرفتگي) پول به اين معناست كه پول از سوي سرچشمه معرفي عرف به عنوان 
اما اين نـوع اتكـا    ؛پذيرند مي يداند ديگران هم پول را از و چون مي ؛شود يك فرد پذيرفته مي

شود كه ديگران بـه   مي پرسيده ،اوالً ؛پذيرفتگي پول باشد زيرا هدهند تواند توضيح ميبه عرف ن
دهد به چه علتي در برخـي مـوارد توافـق عـرف و      توضيح نمي ،كنند؛ ثانياً چنين مي علتچه 

هاي  شود، مانند اينكه مردم در برخي جوامع به جاي پول بودن چيزي ساقط مي عقال روي پول
كه پاسخ، چيزي جز  )Dollarization( شدن) كنند (دالريزه ز دالر استفاده ميرايج كشور خود ا

نشـده و خودجـوش دالر هـم بـه      شدن اعتبار ناشر (دولت) نيست. پذيرفتگيِ هماهنگ ساقط
گردد، نه توافق عمومي عرف و عقال. به عكس آنچه نويسنده با كـاربرد   مي اعتبار ناشر آن باز

اعتبـار ارزش   باعـث كند، هـيچ توافـق صـريحي     القا مي» توافق عمومي عرف و عقال«عبارت 
عمـوم مـردم    بـه وسـيله  به معناي پذيرش ضمني پول فقط براي پول نشده بلكه معناي توافق 

 بدان از سوي دولت. باشد كه مؤخر است بر اعطاي اعتبار مي

اسالمي  وران ههاي انديش ) درصدد ارائه و نقد ديدگاه1391(و همكاران ) 1384( توسلي
شرحي از  هارائ هعمد به طور . با توجه به اينكه بيان ويندپول برآمد بارهو غربي در

 ،الًاو ؛كنيم مي بسندهآثار وي  بارهبه ذكر دو نكته در فقطموجود و نقد آنان بوده،  هاينظر
دهد كه رجوع  ماهيت پول در غرب نشان ميباره شده در هاي ارائه شرح نويسندگان از نظريه

قضاوت نويسنده  ، بنابرايندگرانديش (اعتباري) پول كافي و جامع نبوده هاي هآنان به نظري
» داخلي ارائه نشده هاي هبخش از ماهيت پول در غرب و در مطالع هيچ تبييني رضايت«كه 

) را بايد قضاوتي عجوالنه دانست. توجه نويسنده به 138، ص1391همكاران،  (توسلي و
دو را از هم تفكيك  را يكسان ندانسته و آن» تمالي«و » مال«عرف در ماهيت پول  اينكه
براي پول ذاتي قائل است كه آن ذات وصف ماليت دارد (همان) عبارت ديگر كند يا به  مي
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دقيق به طور اي  هماني بين پول و ارزش مبادله ا به عدم ايننيز تأملي دقيق است كه اشاره م
 ناظر به همين نكته است.

نظران داخلي  صاحبوسيله  بهشناسي پول  ماهيتباره ديگري نيز در هپراكند هاي هاشار
ارزش پول را به قابليت آن در كسب ديگر  مطهريصورت گرفته است از جمله شهيد 

ست ارزش پول ها همبادل هاي تعل هاموال منتسب كرده؛ بر خالف ارزش كاال كه در سلسل
اما اينكه ارزش پول  ؛)175، ص1380داند (مطهري،  مبادله مي هاي معلول هرا در سلسل

است،  ناشي لاز قابليت آن در كسب ديگر اموا ـ مندي پول است منظور نويسنده ارزشـ
اصلي (نهايي) پذيرفتگي پول  سرچشمهتبييني است كه در عين صحت، بياني صحيح از 

به طور شود كه چرا يك تكه كاغذ چنين قابليتي يافته كه  مطرح مي پرسشزيرا اين  ؛نيست
رو بيان ما علت اصلي  بايد به پذيرش عمومي مبتني بر اعتبار ناشر اشاره كرد. از اين يطبيع
 ،مبادله است هاي معلول هاما اينكه ارزش پول در سلسل ؛رساند دين ارزش پول را ميو بنيا

شده است كالمي نادرست يا غيردقيق  گرفتهاگر منظور اين باشد كه ارزش پول از مبادله 
نفسه مستقل از مبادله است و به اعتبار ناشر   يافتن كاغذ يا بدهي بانك في زيرا ارزش ؛است

گردد. اينكه بپذيريم كه  مي عموم بازبه وسيله دهي به عنوان حامل ارزش و پذيرفتگي اين ب
پول شده غير از آن است كه گفته شود  هسازي براي ابداع و توسع نياز به مبادله سبب زمينه

  ارزش پول معلول مبادله است.
خود،  هگير براي مطالع رغم انتخاب يك عنوان چشم به ) 1392و همكاران ( مجاهدي

آنها  هاي بحث هرسد عمد تبييني منظم و منسجم از ماهيت پول ارائه نكرده و به نظر مي
و در بسياري از  ـ بيشتر مربوط به موضوع خلق پولـ خارج از چارچوب عنوان مقاله 

چند نويسنده غربي به  هاي هگذاري نظري ها نامفهوم است. ضعف فاحش مطالعه، نام بخش
ه پول است كه به اتكاي آن در يك قضاوت عجيب، تفاوت نگاه عنوان رويكرد غربي ب

اسالمي با غربي در توجه به ماهيت پول معرفي شده (مجاهدي و همكاران،  وران هانديش
كاركردهاي پول و فاقد  هپرداز در حوز نظريه فقطغربي وران  انديشه) و 225، ص1392

اطالع نويسندگان از ادبيات موضوع اند! اين از عدم  شناسي پول تلقي شده ورود به ماهيت
  .است حاكي پردازي پولي در غرب نظريه گوناگونهاي  در بين نحله
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  تعريفي از پول هارائ
 بارهغربي و داخلي در وران انديشههاي  جز از اهم ديدگاهؤكه بياني م گفته پيش هاي بحث

كند. در  دايت ميپول هشناختي از  يستي پول بود، ما را به سوي ارائهمسائل مربوط به چ
  نظر داشت: زير را مد هاي اين تعريف از پول بايد واقعيت ارائه

...) است. آنچه به پول ارزش  و پولي (فلز، كاغذ اسكناس هماهيت پول چيزي غير از ماد. 1
  اي كه پوليت بر آن وضع شده نيست.  دهد، ماده مي
پـول   هـاي  قاد براي انواع مصـد آن باشد و نباي هاي قاتعريف پول بايد شامل تمام مصد. 2

  .جداگانه ارائه كرد كه اين به معناي عدم ارائه تعريفي صحيح از پول است هاي تعريف
  ول، اعتبار ناشر نقشي كليدي دارد.شدن پ در پول. 3
. در دارداي يـا قـدرت خريـد)     ت (ارزش مبادلهذاتي غير از ماليدر معناي متعارف، پول . 4

  .اي و قدرت خريد بر آن ذات حمل شده است ارزش مبادله حقيقت
اي اجتماعي بـا سـه طـرف     آمده و رابطه پديداعتبار  -روابط بدهي هوسيله ها ب پولتمام . 5

 پذيرندة پول  و ناشر معتبر) است. پول، ه(دارند

پول  هشود، بايد بين مفهوم جوهري و اولي بر اساس آنچه از ادبيات موضوع برداشت مي
شود تفاوت قائل شد. در حقيقت ما براي پول يك  آنچه در عرف از پول برداشت مي و

مفهوم اصلي و اوليه قائليم (كه مراد عرف از پول آن نيست) و يك مفهوم رايج و عرفي. ما 
  گردانيم. دو معنا و مفهوم را به دو سطح تلقي از پول بازمي اين

  سطح اول: مفهوم جوهري پول
  پول اين است: هتعريف ما از جوهر

  .است -ها ها و بدهي قيمت -ها  پول معياري انتزاعي براي بيان ارزش
پول همان معيار انتزاعي ارزش يا نمايشگر ارزش يا همان  هبه عبارت ديگر مفهوم اولي

است. پول همان مفهومي است كه بدهي افراد به يكديگر را  كينزپول محاسباتي به تعبير 
شود.  ول همان چيزي است كه قيمت يك كاال بر حسب آن بيان ميكند؛ پ گيري مي اندازه

دو كاال با ارجاع به اين معيار  هپول در اين معنا يك استاندارد انتزاعي ثالث است كه مقايس
  گيرد. صورت مي
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 در اين سطح تلقي، پول قابل مقايسه است با واحدهاي سنجش طول و وزن (متر، گرم
طور كه متر و گرم معيار انتزاعي  گيري ارزش است، همان ندازه...). پول معيار انتزاعي او 

ي در ئتوان بر شي انتزاعي طول و وزن را مي هاي موسنجش طول و وزن. توجه شود كه مفه
 صورتاي آهن به عنوان وزنه ترازو)، به همين  جهان خارج وضع كرد (مانند كاربرد پاره

اما  ؛...) وضع كرد و خارج (سكه، اسكناسي در جهان ئتوان بر شي كاركرد پول را نيز مي
طور كه مفهوم  همان ؛مسكوك و ... است ،مفهوم پول در اين سطح چيزي غير از اسكناس

  انتزاعي گرم، چيزي غير از وزنه آهني است.

  سطح دوم: معناي عرفي پول
كند كه ارزش اين وجود ارزشمند بر حسب  پول را وجودي داراي ارزش تلقي مي ،عرف
پول چيزي است كه واجد  ،گيري شده است. به عبارت ديگر در عرف محاسباتي اندازهپول 

تر از  اي خالص است. اين سطح تلقي از پول پايين ي از جمله داشتن ارزش مبادلههاي ويژگي
 ؛طور كه گفته شد در معناي اوليه، سكه و اسكناس پول نيستند است. همان پيشينسطح 

اما در عرف پول به سكه و اسكناس و اعداد  ؛عي ارزش استبلكه پول همان معيار انتزا
ما در سطح دوم بايد تعريفي از پول  ؛ بنابراينشود موجود در حساب بانكي اطالق مي

  متناسب با اين تلقي رايج و عرفي ارائه كنيم:
اي خـالص   دين ناشر به پذيرنده است كـه ارزش مبادلـه  دال بر  )Signifier( نشانگريپول 
بـر  ناشر (بدهكار) به پذيرنده (بستانكار) اسـت كـه ايـن بـدهي      نشانگر بدهي ا پولي دارد

مقبوليت ناشي از اعتبار  هشده و به پشتوان  حسب پول محاسباتي (معيار انتزاعي ارزش) بيان
  . شود مي مقبوليت عام (قدرت خريد)ناشر داراي 

  الزامي است: گفته هاي پيش ذكر چند نكته در توضيح تعريف
تعريفـي كـه بتوانـد     هاست كه ارائ ناشي اين ازپول  دربارهتفكيك ما بين دو سطح تلقي . 1

دو سطح متفـاوت از معنـاي پـول باشـد غيـرممكن اسـت. دوگـانگي         اين هدهند پوشش
سـو پـول    از يـك كـه   چنـان  پردازان اعتباري ريشه در همين دارد، موجود در بيان نظريه

زاعي و ارزش اشيا به دور از خود آنها تعريف شده نفسه، نمايشگر ارزش انت  ارزش في
(سطح اول تعريف پول در بيان ما) و از سوي ديگر نوعي تعهد به پرداخت و طلبـي از  

تـوان يكسـان دانسـت.     دو تعبيـر را نمـي   جامعه معرفي شده است (سطح دوم) كه ايـن 
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نمايشـگري  خود استانداردي بـراي   هواقعيت آن است كه پول در معناي جوهري و اولي
هاست؛ اما تلقي پول به عنوان تعهد بـه پرداخـت يـا طلبـي از جامعـه نـاظر بـر         ارزش

ـ هماني برقرار اسـت    اي اين شناخت عرفي از آن. در سطح اول بين پول و ارزش مبادله
اما در سطح دوم پول چيز يا ذاتي اسـت كـه وصـف     ـ؛  اي است پول همان ارزش مبادله

پـردازان   تمايز، چيـزي اسـت كـه در ادبيـات موضـوع نظريـه       . ايندارداي  ارزش مبادله
 داخلي از آن غفلت شده است.   هاي هاعتباري و برخي مطالع

پندار  آيد، ذات و ماهيت پول به مي طور كه از تعريف ناظر بر فهم عرفي از پول بر همان. 2
از پول بـه عنـوان طلبـي از     زيملما همان بدهي (طلب) است. اين ديدگاه برگرفته از تلقي 

قـول بـه   تعهـد يـا   بـه مثابـه يـك     اينگهامو  )Money is a Claim upon Society ( جامعه
پـردازان   نظريـه  هـاي  آنچـه بـه تعريـف    .است» )Money is a Promise to Pay( پرداخت

 بدهي دانسـتيم نـه خـود آن    هكنند پول را نشانگر يا داللتاعتباري افزوديم اين است كه ما 
امـا   ؛كند) يك بدهي مقبول اسـت  اگرچه قوام پول (آنچه پول را پول مي حقيقت. در بدهي

. ايـن كـاركرد نشـانگري    پول نشانگر يا سندي دال بر آن بدهي مقبول استدر فهم عرفي، 
هاي ديجيتال وضع شود. عرف وقتي سخن از پول  تواند بر طال، كاغذ يا بر اعداد و ثبت مي
شده بر حسب پول محاسباتي و قابل  ر يك بدهي (طلب) مقبول، بيانكند، مرادش نشانگ مي

 انتقال به غير است.

امـا در   ؛ارزش انتزاعـي اسـت   فقـط ازاي عيني نـدارد و   پول در معناي اول هيچ مابه. 3
امـروزه بـه شـكل بيـت كـامپيوتري در      دارد؛ هـر چنـد   ازاي عيني  معناي دوم پول مابه

 هاي حسابداري. ثبت

وجود ذهني (اعتباري) يا نهاد است. توجه شود كه بـا اينكـه    ،مثابه نشانگر بدهي  پول به. 4
؛ بيـت كـامپيوتر   و طال، كاغذدارد مانند  اي كه نشانگر بدهي از آن ساخته شده عينيت  ماده
 رايانـه بودن است و كاركرد پولي بر كاغذ، طال و بيـت   كاغذبودن و طالبودن غير از پول اما

يـك وجـود    )Ontologically( شناختي در معناي دقيق به لحاظ هستي وضع شده است. پول
Subjective( ذهني

 ) استرايانهبيت  و طال ،پولي (كاغذ هماد دارد،زيرا آنچه عينيت  ؛است ) 

                                              
دن بـو  ت آن، به احتمـال ديـن  كيد بر تمايز بين ذات پول و مالي) بعد از تأ1384( توسلي. شايان ذكر است *

عرف و عقـال لفـظ و عنـوان مـال را بـراي      «كند:  اي مي ت شده اشارهذات پول كه موصوف به صفت مالي
برند. آن ذات و شـيء يـا    اي شده به كار مي مبادله ارزشت يا ماليي كه متصف به وصف ئاشاره به ذات شي

  .)125، ص1379توسلي، ...» ( دينالذمه مانند  خارجي است يا كلي في عين
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ناشر  به وسيلهچيزي كه پول را بدل به پول كرده عبارت است از وضع كاركرد بر يك ماده 
هـاي پـاييني    قدر به اليه هادهاست كه هرويژگي نن معتبر و پذيرش (ضمني) جمعي آن. اي

ـاز نهادهـا   البتـه   ؛يابيم كه نشانگر در قوام آن نهاد اصالت نـدارد  مي كنيم در ذهن رجوع مي
، به اين معنا كه فهم دارندت عيني )Epistemologically( شناختي به لحاظ معرفت ـ جمله پول 

   .از آن وجود دارد ذهنيو شناخت مشترك 
ماهيت پول فلزي، اسكناس و پول رايج بانكي است.  هدهند تعريف ما از پول هم توضيح. 5

اعتبـار موجـود بـين يـك     -بدهي هذات نشانگري از رابطدر ما تمام اين انواع پول  پنداربه 
پول) بيان شده و بـه سـبب    هاست كه بر حسب پول محاسباتي (مفهوم اولي هناشر و پذيرند

صـورت عـام پذيرفتـه شـده و       از اعتبار ناشر، نشانگر آن بدهي به پذيرفتگي عمومي ناشي
د. مسكوكات و اسكناس نشانگري از تملـك بـدهي دولـت و    شو اي مي داراي ارزش مبادله

رو تعريف مـا   اعداد موجودي سپرده بانكي نيز نشانگري از تملك بدهي بانك است. از اين
  پول است. هاي قاجامع تمام مصد

دور زنـدگي بشـر ماننـد نمـك،      هـاي  دورههاي كااليي مربوط به  پول، پولتعريف ما از . 6
زيـرا ايـن    ؛دهد كه خلق نوعي بدهي مبتني بر اعتبار ناشر نيست را پوشش نمي ... و احشام

را بايد نوعي تهاتر پيشرفته و نه يكـي از اقسـام    ـ كااليي هبا استفاده از واسطـ  ها هنوع مبادل
انـد   مبادلـه و نـه پـول بـوده     هپولي دانست. اين كاالها در معناي دقيق كلمه واسـط  ها همبادل

كـه   كينـز  هاست با اين ايـد جهت  كامل همطور  به). اين ادعاي ما 69م، ص2004(اينگهام، 
نقـدي و روزمـره اسـتفاده     هـاي  هراحت براي مبادل همبادل هاگر چيزي به عنوان يك واسط«

اما اگر تمام مطلب همين باشد ما چنـدان   ؛نزديك شده باشد بودن شود، ممكن است به پول
  ).3م، ص1930(كينز، » ايم پاياپاي خارج نشده هاز مرحل

  گيري و نتيجه بندي جمع
شرحي از چيستي  ههايي رقيب در ارائ شناسي پول از وجود ديدگاه ادبيات موضوع هستي

اعتباري پول ناميديم،  هكااليي و نظري هرا نظريآنها  است. دو ديدگاه موجود كهحاكي پول 
شناسانه پولي (ماهيت،  ين مسائل هستيتر مهم بارههر يك تفسيرهايي مجزا و سازگار در

كااليي، پول را كااليي مشابه ديگر  هاند. نظري ارزش و كاركرد محوري پول) بيان داشته
                                              

محمـدي و   جـان  .ك به:ر ،از حيث وجودي و معرفتي ذهنيتتفاوت عينيت و  باره. براي توضيح مفصل در*
  .1390 ،عبداللهي
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ارزش  ،مبادله شده اسطهل و انفعاالت بازاري بدل به وپندارد كه در اصل تحت فع كاالها مي
 هآن به ارزش كااليي يا ارزش كااليي پشتوانة آن منتسب شده و كاركرد اصلي آن واسط

پولي، آن را يك نمايشگر  هاعتباري با جداسازي مفهوم پول از ماد همبادله است. نظري
داند كه  ها مي از جامعه يا تعهد به پرداخت بين انسان اي انتزاعي از ارزش و مطالبه

وجود و ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعي و عرف و قرارداد است. ارزش پول نيز 
در يك سطح به اطمينان فرد از پذيرش عمومي آن و البته در اصل به اعتبار و مرجعيت 

گردد؛ در بين كاركردهاي پول نيز آنچه اولي است، نقش پول به عنوان  مي دولت باز
اعتباري  هاز اين مجادله نشانگر قوت باالتر نظري واحد محاسبه ارزش است. ارزيابي ما

هايي نيز در كالم اين  و ناسازگاري ها فهمي از چيستي پول است، اگرچه اشكال هدر ارائ
شده از ماهيت پول  ارائه هاي دوگانگي تعريفآنها  ينتر مهم شود كه گروه مشاهده مي
هايي  پردازي اسالمي نيز نظريه در ادبيات اقتصاد ويژه  بهداخلي و  هاي هاست. در مطالع

بيش و چيستي پول وجود دارد كه در عين وجود نقاط قوت، هر يك كم بارهدر
تعريفي واحد از پول، عدم  هتوان شامل عدم ارائ را ميآنها  كه داردهايي  كاستي

 يابي پول و عدم ارزش سرچشمهشده، عدم درك صحيح از  ارائه هاي هماني تعريف اين
  اعتباري دانست. هه ادبيات نظريرجوع كافي ب 

كه برآمده از  هايي هفهمي از پول با در نظر داشتن مالحظ هش خود جهت ارائكوشما در 
موجود در ادبيات موضوع بود، بر تفكيك دو سطح تلقي  هاي هاي تعريف آگاهي از كاستي

و  پول را در معناي جوهري ،تأكيد كرده -سطح جوهري پول و سطح عرفي آن -از پول 
ها دانستيم و فهم  گيري ارزش اوليه همان معياري انتزاعي از ارزش يا مفهومي براي اندازه

صحيح عرفي از پول را نشانگري از يك طلب كه بر حسب پول محاسباتي بيان شده و 
ما  پندارمعرفي كرديم. به  مقبوليت ناشي از اعتبار ناشر است، هداراي قدرت خريد به پشتوان

و دوگانگي موجود  ها هماني تعريف پول از عدم ايندرباره دو سطح تلقي  اين تفكيك بين
داخلي رمزگشايي كرده و تمام  هاي هپردازان اعتباري و برخي مطالع در كالم نظريه

بسيار دور زندگي بشر كه  هاي دورهكااليي در  ههاي مبادل غير از واسطهـ پول  هاي قامصد
  دهد. را پوشش مي ـ دانيم پولي نمي هاي هما آن را مصداق مبادل
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