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*پولتیماهلیتحل

4/4/1392تاریخ تأیید:3/12/1391تاریخ دریافت:
**محمداسماعیل توسلی_________________________________________________________

چکیده
شـرفت یطال و نقـره اسـتقالل پیـدا کـرد و در ادامـه بـا پ      بعد ازاي رسید که پول به مرحله،در تاریخ تکاملی

آمـد کـه   یشپرسش اساسی پـ تبدیل شد؛ بنابراینه اسکناس و سکیتالیجیو دیکیبه نسخه الکترونيفناور
پول کنونی از حیث ماهیت و حقیقت چیست؟

يهـا لپـو «اسـت کـه  نیآن ایاساسهیاست و فرضیو استنباطیلیتحل،یفیتوصرو پیشقیروش تحق
است که قانون ابتدا ذات آن را ياتازهویکیزیرفیموجود غ».آمده استدیهمه مراتبش با اعتبار پدیکنون

کنـد سـپس آن را پـول در    یمـ فیتعرشیرا براینیمعهیاوليامبادلهش، آنگاه ارزآوردپدید میبا اعتبار 
. بـه خـالف   میدر نظـر گـرفت  »يمال اعتبار«را لیتحلنیرو عنوان انیاز ا؛کندیگردش قرار داده و منتشر م

لیبیند و به خالف نظریه ارزش اسمی کـه ذات مـا  مالیت را میفقطآن تیکه در ماهياعتبارتینظریه مال
از گـر یدهـاي هیـ ضـمن پوشـش نظر  ياما حقیقت این ذات مبهم است. نظریـه مـال اعتبـار   گیرددر نظر می

این نظریه با تفکیک و نمایاندن ذات مـال و وصـف مالیـت در پـول کنـونی      وارد بر آنها مبراست. هاي ایراد
ضـمان و جبـران   مال مـی شـوند و چگـونگی ایـن نقـص و      ذات این رنقص داعثتواند عواملی را که بمی

.مالیت را به خوبی نشان دهدعوامل نقص دریزمحدود کاهش ارزش پول و ن
.زمیچارتالهینظر،يفلزهینظر،یارزش اسم،ياعتبارتیمال،يپول، مال اعتبارتیماهواژگان کلیدي:

.JEL:E49بنديطبقه

یکـردن حقـوق  پول و اثر آن بر منضـبط تیماهلیتحل«با عنوان نویسندهياز رساله دکتراروپیشمقاله . *
یعربـ يهاددیسـ و دکتـر  یجانیاکبر کمدکتر انیآقاییبه راهنما)» ی(در اقتصاد اسالمیپوليهااستیس

.مستخرج است
:Email.ییمه طباطبااقتصاد دانشگاه عالیعلمتئیعضو ه. ** esmailtavassol@yahoo.com.
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مقدمه
اکنـون  مقصود ما چیستی و ماهیت چیزي است که همپرسیم،میهنگامی که از چیستی پول 

و از آنجـا  پرسـیم دهد. به عبارت دیگر، از ماهیت مصداق پول مـی وظایف پول را انجام می
اکنون پول است نداریم، لزوم از حقیقت این وجود خارجی که همر کامل و جامعی که تصو

هـاي طـال و   ه؛ البته تا هنگامی که پول به شکل سـک شودتحلیل درباره ماهیت آن آشکار می
شـناس و  هاي همگـان قابـل تشـخیص بـود و سـک     ي آن بـر فلزماهیت،نقره در جریان بود

ا در تاریخ تکاملی پول امتشخیص دهدها را هتوانست مقدار عیار طال و نقره سکاف میصر
تأمین مالی کسـر بودجـه،   هاي نظامی وتأمین هزینهعلتها بهرسیم که دولتاي میبه دوره
صـورت اسـکناس   ترین راه براي کسب درآمد را در استفاده از انتشار پول اضافی بـه راحت

تـدریج  آنهـا بـه  ). 29ص، 1375بدون تضمین پرداخـت طـال و نقـره آن دیدنـد (فریـدمن،      
قطـع  سـرانجام توانند قابلیت تبدیل را کاهش داده و ویژگی خاص پول میعلتبهفهمیدند

اسکناس تا پـیش  امر انجامید کهکنند و هیچ مشکلی در امر پولی پیش نیاید. این امر به این 
ود مستقل پول شطور بهرسید طال و نقره بود و در حقیقت رسید پول بود خود فقط،از این

هـایی اساسـی ذیـل    و عرف نگرش استقاللی به آن داشته باشد. پس از این بود کـه پرسـش  
مطرح شد:درباره ماهیت این پول 

آیا اسکناس اصالت پیدا کرده و خود پول است؟.1
آید؟ارزش این اسکناس از کجا می.2
نی طال یا نقره کـه بـه شـکل مسـکوك     ي مقدار معیاگر واحد ارزش در کشور.3

پس واحد ارزش چیست؟؛نباشدجریان دارد، 
ف ریال ارزش دارد، چه چیـزي معـر  1000شود فالن کاال هنگامی که گفته می.4

ها است؟هر یک از این ریال
ه فیزیکـی  مـاد نجا خاتمه نیافت بلکه با آمـدن پـول الکترونیکـی کـه     ایها به پرسش

هـاي دیگـري بـر آن    ارزش اسکناس را هم نـدارد، پرسـش  محض و حتی کاغذ بی
:مانندافزوده شد، 

توانند با اعداد و ارقام جایگزین شوند؟چرا و چگونه کاالها می.5
چرا ماهیت پول دیگر فیزیکی نیست؟.6
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دي را در هـاي متعـد  ی پول کنونی شده و پرسشابهام در حقیقت و چیستباعث این امر 
ها به شرح ذیل است:قرار داده است. برخی از این پرسشنهایبرابر فق

هـاي بـانکی، قـرض، مهریـه، غصـب،      آیا جبران کاهش ارزش پول در حساب.1
حبس و ... ربا است؟

تواند از حق انتشار پـول  آیا بانک مرکزي و دولت به هر شکلی که خواست می.2
استفاده کند؟

دولت ضامن است؟کردن کسر بودجه محدودیت شرعی دارد و آیا پولی.3
شـدن ماهیـت و چیسـتی پـولی کنـونی      بـا مشـخص  فقطهایی از این قبیل که و پرسش

شود بـا تحلیـل جـامع ماهیـت     میکوشش روپیشتوان براي آنها پاسخی یافت. در مقاله می
هسـتند، پاسـخ   مرتبط مستقیم با ماهیت پول کنونی طور بهکه 6ـ 1هاي به پرسشفقطپول 

تنها بـراي اقتصـاد اسـالمی مهـم و مبنـایی      ه پرسش درباره ماهیت پول نهداده شود. پاسخ ب
,Rossi(راسـی است بلکه براي علـم اقتصـاد هـم مهـم و اساسـی اسـت.        2000, p.9( در

همچنان مورد امروزه اي هاي اصلی و عمدهپرسشکه گویدیت شناخت ماهیت پول میاهم
رسـد. آنهـا بـا تأکیـد     اقتصـاد مـدرن مـی   هاي ماهیت پول در به ریشه.بحث و منازعه است

پدیـد  آیـد؟ پـول چگونـه    پرسند: پول چیست؟ ارزش پول از کجا مـی اي میخاص و ویژه
هاي دیگر ابتـدا بایـد   ها و بسیاري از پرسشبراي پاسخ به این پرسشراسیباوربه ؟آیدمی

، در حقیقـت  رغـم سـادگی پـول در ظـاهر    از گیر ماهیت پول خارج شد و آن را باز کرد. به
کنـد.  این پیچیدگی را به خوبی روشن میتشدشومپیترت پیچیده است. بیان شدبهیپرسش

درباره پول به سختی شناساندن ابرهاي گوناگون هاي ت به دیدگاهبا دقاشاره «:گویدوي می
,Schumpeter(» وتار در حال حرکت استتیره 1994, p.289(.

ت براي شناخت پـول و آثـارش بـه مـد    کینزبس که در سختی پاسخ به این پرسش همین 
شناسـی پرداخـت   هعه علم اوزان و مقادیر و دانش سـک به مطال1920پنج یا شش سال در دهه 

هاي باستانی شرق نزدیک دست پیدا کند. نستگاه تاریخی و منطقی پول در تمدتا بتواند به خا
)Babylonian Madness(»بـابِلی جنـون  «گونه که خـود اشـاره دارد بـه    همانکینزاین کار 

,Ingham(اینگهـام مشهور شـده اسـت. بـه گفتـه      2000, p.16( گـاهی بـه ایـن    گـاه کینـز
ا بـا ایـن وجـود تـا حـد      امـ فایده استکامل بیهوده و بیطور بهاش که این مطالعهاندیشیدمی
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هاي دیگـر  وش، این روش تحقیق نسبت به راینگهامباورشد. به جنون در این مطالعه غرق می
,Bofinger, 2001(بـافینگر هـا،  شکوشاین تمامفهم بهتري از پول به ما داده است. با  p.3(

عا کنـیم،  پولی در حقیقت اغراق نیست که ادسال از عمر اقتصاد200رغم گذشت بهباور دارد
نشـده بـاقی مانـده اسـت. ایـن کـه      حـل ايلهئعنوان مستعریف پول و شناخت آن همچنان به

پردازي درباره ماهیت پول و شـناخت  دنبال نظریهیت بهوران اقتصادي غرب با این جددیشهان
هـاي  ی است که شیوه اجراي سیاستهایهآثار و نتیججهتل مهم آن بهعلآن هستند، یکی از 

.گذاردها بر جا میاشتغال و سطح عمومی قیمتمانند پولی بر متغیرهاي کالن اقتصادي 
پول از هر نوع، چه از نوع کاالیی و کاغذي و چه از «رو پیشدر رویکرد اصلی پژوهش 

نوع الکترونیکی و از هر حیث، چه از حیث واحد سنجش ارزش و چه از حیـث ذاتـی کـه    
هـاي  . فرضیه اساسـی تحقیـق دربـاره پـول    »داردگیرد مراتبی از اعتبار واسطه مبادله قرار می

روش تحقیـق توصـیفی،  ». عتباري اسـت اي کنونی همه مراتبش اهپول«کنونی این است که
تحلیلی و استنباطی است.

ادبیات موضوع
د و متفـاوتی در  هـاي متعـد  پردازيهاي کنونی نظریهدر پاسخ به پرسش درباره چیستی پول

ـ    بین اندیشه هـا  هوران غربی و اسالمی پدید آمد. در اینجا به شـرح و نقـد اجمـالی آن نظری
ي، نظریه چارتـالیزم، نظریـه مالیـت اعتبـاري و نظریـه ارزش      وین جامع نظریه فلزتحت عنا

اسمی و ضرورت ارائه تحلیل جدید خواهیم پرداخت.

)Metalism Theory(ينظریه فلز)الف
ي یـا  ه ماهیت پول مطرح است. نظریـه فلـز  وران غربی دو نظریه اصلی درباردر بین اندیشه

در جریـان  قیمتپول یک کاال است که اغلب به شکل فلز گراننظریه پول کاالیی که در آن 
,Menger, 1892(بوده است p.242( و دیگري نظریه چارتالیزم)Chartalism Theory(

فقـط  بدون ارتباط با هیچ کـاالیی  )FiatMoney(است که در آن پول بدون پشتوانه دولتی
,Ingham, 2004(شودو منتشر میپدیددولتی هايدبراي تصفیه تعه p.12(.

اند که ارزش پـول بـه   درباره منبع ارزش پول بیان داشتهیبه پرسشها در پاسخ متالیست
ه طـال و  گردد. اگر این پول سـک بر می،رودکار میعنوان وسیله مبادله بهارزش کاالیی که به
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صـورت  بـه نقره باشد ارزش آن به ارزش طال و نقره در بازار بستگی دارد و اگر ایـن پـول   
البتـه تـا زمـانی    ؛اسکناس در جریان باشد ارزش آن به ارزش ذاتی فلز پشتوانه وابسته است

ا از زمـانی  ؛ امـ ها مشکلی نداشـت این تحلیل،که پول کاغذي قابل تبدیل به فلز پشتوانه بود
به پول الکترونیکـی دیجیتـالی   سرانجامکه پول در قالب اسکناس بدون پشتوانه ظاهر شد و 

طور تحلیلی توضیح دهند، چرا و چگونـه  ی رسید، اقتصاددانان نئوکالسیک نتوانستند بهکنون
پشتوانه و اعداد و ارقام جایگزین شوند و چرا ماهیت پول دیگر کاالها می توانند با کاغذ بی

نـه تحـت   فیزیکی نیست و چرا و چگونه ارزش پول تحـت قـدرت منتشـرکننده آن اسـت    
,Rossi, 2007(شودآن ساخته میاي که ازهارزش ذاتی ماد p.13(.

)Chartalism Theory(نظریه چارتالیزم)ب

در التین گرفته شده است کـه بـه معنـاي داللتـی یـا      » Charta«اصطالح چارتالیزم از ریشه 
,Knapp, 1924(آمـده اسـت   )Ticket(و بلـیط )Token(قراردادي p.32( .   اسـاس ایـن

که پول در قالب آن نمـود  استايهمستقل از هر مادنظریه آن است که پول رابطه اجتماعی 
یا وعده ) Credit(اعتبار و بستانکاري،)Claim(کند. در این نظریه پول یک مطالبه پیدا می

وسیله ارتباطات اجتماعی تأسـیس شـده اسـت    که بهباشدمی) promiseto pay(پرداخت
)Ingham , 2004, p.12(. کینزدر نظر)Keynes, 1930, p.6واحد محاسبه اسـت  ،) پول

وسیله قانون یا پیمان و قرارداد اجتماعی تأسـیس شـده   گرفته و بهسرچشمهسیاسی یکه از کنش
شان باشد. در این دیـدگاه پـول   دات بدهیممکن است تصفیه تعههدف مردمباور ويبه .است

.  بازار استهايهعنوان واحد محاسبه شکل گرفته و مقدم بر مبادلطور تاریخی بهبه
عنوان واحـد  استاندارد پولی است که در آن پول امري دولتی منتشر شده به،چارتالیزم

وسـیله دولـت بـراي    پول بـدون پشـتوانه دولتـی بـه    سامانهشود. در این پولی استفاده می
داري و . در این دیدگاه تقاضـا بـراي نگـه   شودو منتشر میپدید آمدههایش پوشش هزینه

تـوان بـا   زیرا مالیات را می؛گرددوسیله دولت بر میاندوختن این پول به وضع مالیات به
این مالیـات اسـت کـه بـه پـول ارزش      باور آناناین پول بدون پشتوانه پرداخت کرد. به 

Taxes(دهدمی Gives Money its Value (TGMV)( .در این اندیشه افراطـی تـا   آنان
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آنجا پیش رفتند که مدعی شدند، پول از زمـانی کـه تمـدن آغـاز شـد ارزش خـودش را از       
,Mosler(مالیات گرفته است  2010, p.5.(

,Masgrave(ماسگریو هـا وارد کـرده   ی بـر نظریـه چارتالیسـت   نقدهاي مسـتدل )2009
تمدن ارزشش را از مالیات آغاز زماناین دیدگاه افراطی که هر پولی از گویدوي می.است
تقاضـاي  ،زیـرا اوالً ؛کنـد گویی بزرگ درباره نقشی است که مالیات بـازي مـی  گزافه،گرفته

آن کـاال را  ضـرورتاً ،صورت کاالي خاص پرداخت شوددولت مبنی بر اینکه مالیات باید به
،ثالثـاً ؛پرداخت شـود » fiatMoney«صورت الزم نیست مالیات به،ثانیاً؛کندپول رایج نمی

کنند.توانند پول بدون پشتوانه منتشر هاي خصوصی هم میبانک
ی دربـاره ماهیـت پـول کنـونی     آنان این است که پاسخ اثبـاتی و حلـ  ترین نقد بر اصلی

یرامونی دربـاره  پحقایقی ،هاي کنونی ابراز کردندهایی که درباره پولندادند. برخی از گزاره
وسـیله پیمـان و قـرارداد    و بـه بـوده اجتمـاعی  اي. اینکه پـول پدیـده  ستاآثار وجودي آن

اینکه ماهیت و ذات پولی پول رایج تحت قـدرت منتشـرکننده   است،اجتماعی تأسیس شده
اینکه دولت توانایی یا شود اي که از آن ساخته میهماند نه تحت ارزش ذاتی مادآن باقی می

همه اینها حقیقتـی از حقـایق وجـودي پـول     ،قلم دارددادن یک با حرکتفقطخلق پول را 
ا و هـ ویژگـی توانـد چنـین   ا درباره چیستی پول کنونی که چرا و چگونه مـی است امکنونی

شـان از  نظریـه ؛ بنـابراین نتوانستند چیزي بگویند و پاسخ صریحی بدهند،آثاري داشته باشد
بخش نیست.این حیث رضایت

نظریه قدرت خرید)نظریه مالیت اعتباري (یا )ج
نظریـه  الـف)  :توان از هـم تفکیـک کـرد   وران اسالمی دو نظریه اصلی را میدر بین اندیشه
وران بـا تفـاوت   از ایـن اندیشـه  قابل اعتنـایی نظریه ارزش اسمی. تعداد ؛ ب)قدرت خرید

انـد. و  بـه تبیـین و اثبـات آن پرداختـه    باور داشتهبه نظریه قدرت خرید هااندکی در تعبیر
هـاي  دربـاره پـول  االسالم یقود الحیاةاست. وي در کتاب صدراهللا نخستین آنها شهید آیت

گوید: کاغذي می
بلکه هر چیـزي  ؛همان کاغذ نیستفقطمثل آن اماهاي کاغذي اگرچه مال مثلی است پول

رو، اگر بانک هنگـام بازپرداخـت  از این؛کنداست که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می
است، پرداخت کند. مرتکـب  گذاران قیمت حقیقی آنچه که دریافت کردهها به سپردهسپرده
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.)247، ص1382(صدر، ربا نشده است
شـود گیـري مـی  قیمت حقیقی براساس طال و ارز طال انـدازه «گوید: وي در ادامه مطلب می

وت خریـد را جـز  آید که وي قیمت حقیقی یا قدربرمیصدرشهید از این کالم ». (همان)
ث پول دخیـل  زیرا آن را در مثلی؛بیندویژگی اصلی و صفت حقیقی و ذاتی پول کاغذي می

داند و نیز حکم به عدم ارتکاب ربا در هنگام بازپرداخت سپرده به قیمت حقیقـی قرینـه   می
ویژگـی اصـلی و   ورا جـز » قدرت خریـد «قیمت حقیقی و به تعبیري ويدیگري است که 

تمـام حقیقـت و هویـت    بجنـوردي هللایتآداند. قیقی پول کاغذي کنونی میصفت ذاتی وح
وسـیله مرجعـی معتبـر بـه آن داده شـده اسـت      داند کـه بـه  اسکناس را قدرت بر خرید می

هسـتی و اسـاس پـول را    تمـام نیـز  شاهرودياهللا یتآ. )110، ص1372بجنوردي، (موسوي
بـا رویکـرد   یوسـفی . )68-66، ص1374شـاهرودي،  (هاشـمی داندمیارزش و توان خرید

،این نتیجه رسیده کـه اسـکناس  ت اعتباري و با تفکیک بین اسکناس و پول تحریري بهمالی
غیرفیزیکـی اسـت کـه    اياي عام است و پول تحریري شیپول فیزیکی داراي ارزش مبادله

.)61-14، ص1377(یوسفی، اي عام داردنفسه ارزش مبادلهخود فی

نظریه ارزش اسمی)د
پس از آنکه مالیت پول اعتبـاري کنـونی را از نـوع    پول در اقتصاد اسالمیکتاب نویسندگان

آنگاه ایـن پرسـش را مطـرح کردنـد کـه      احکام مال مثلی را بر آن بار کردند،،مثلی دانستند
را مطـرح  بـاور در پاسخ دو آنانیا قدرت خرید؟است مقوم مثلیت چیست؟ ارزش اسمی 

رو اگـر قـرض داده   از ایـن ؛است» قدرت خرید«دارند مقوم مثلیت باورردند. گروهی که ک
ـ  باور دارو گروهی دیگر که شودشود در صورت کاهش ارزش باید جبران  م مثلیت ند مقـو

آنان بـه تقویـت دالیـل    همان ارزش اسمی است و نه چیز دیگر و جبران الزم نیست. آنگاه 
هـا پرداختند. از جمله اینکه قدرت خریـد از عـوارض و حالـت   گروه اولگروه دوم در رد

قدرت خرید يگوید وعرف نمیاگر فردي مقداري پول اعتباري قرض کند،؛ بنابرایناست
اي واقعـی آن  است و دیگر اینکه اگر قدرت خریـد پـول، همـان قیمـت مبادلـه     قرض کرده

نهـا ییک از فق. در حالی که هیچپس پول مال مثلی نیست بلکه یک کاالي قیمی است؛باشد
.)80ـ76، ص1374(دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، داندپول را مال قیمی نمی



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

 /
لی

وس
ل ت

اعی
سم

مدا
مح

114

ت آن همان ارزش اسـمی اسـت کـه    اعتباري است و مقوم مثلی،پول کنونیآنانباوربه 
اي خالص اشـیا کـه ارزش   پول عبارت است از ارزش مبادلهوروي اسکناس مکتوب است

اي نیز در همین ارزش مبادله اي است. ارزش پول وابسته به اصل ارزش مبادلـه مصرفی آن 
نویسـندگان  هاي نسبی پـول اسـت.   اي هم از ویژگیاست نه مقدار آن و اصل ارزش مبادله

کـه با گرایش به نظریه ارزش اسـمی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند     پول در اقتصاد اسالمیکتاب 
نسبت ثـابتی  به ه طال را که ارزش هایی مانند سکتواند پولمی، میدهنده در دوره تورقرض

اینها دولت هم حق دارد پول منتشر کنـد بـدون   باوردادن انتخاب کند. به دارند براي قرض
اینکه ضامن کاهش قدرت خرید باشد. از آنجا که این کار با مجموع مصـالح نظـام سـازگار    

ا نظریـه ارزش اسـمی نیـز    امـ شـود اده نمـی قیدوشرط پول به دولت دحق انتشار بی،نیست
تعـداد واحـدهاي پـولی    گـر نشانفقطارزش اسمی ،زیرا اوالً؛بخش نیسترضایتاجماالً

تـوان  چیزي بیش از این مفهـوم نمـی  » ارزش اسمی«مکتوب بر روي اسکناس است. از عنوان 
بایـد دیـد مشـارالیه اینهـا     مشـیر هسـتند،  هايناعنو...دالر، پوند و ریال،،ثانیاً؛استخراج کرد

کامل ساکت است و هـیچ تحلیلـی   طور بهچیست، حال آنکه نظریه ارزش اسمی از این حیث 
در نتیجه ماهیت مال در نظریه ارزش اسمی مبهم است.؛دهداز مسماي اینها ارائه نمی

،اوالًا از آنجا کـه  هایی از حقایق اشاره دارند امچه هر یک از این رویکردها به بخشگر
اینها توانایی توضیح  تعـدادي  ،وتعدیل است و ثانیاًها قابل جرحاین تحلیلمفروضات اساسی 

ایـن  یـک از هـیچ ؛ بنـابراین )1384لی، بـه: توسـ  ك.ر(حقایق عرفـی و شـرعی را ندارنـد   از
در نتیجـه لـزوم ارائـه تحلیلـی جدیـد      ؛بخش نیستندها جامع نبوده و به تنهایی رضایتدیدگاه

رسد.نظر میآن مناسب بههايتر و بیان امتیازدرباره ماهیت پول با کفایت بیشتر و جامع

ارائه تحلیلی جدید از چیستی پول کنونی
هـا را بـا تحلیـل    پـول تمـام رویش سرچشمهتوان یابیم که میبا تحلیل تاریخی پول در می
سپس به شرح و تحلیل ماهیت هر یک از انواع پول و چرایـی و  جامع و یکسان توضیح داد 

پول از هر نوع، چـه از نـوع کـاالیی و    «براساس این تحلیلچگونگی آن خواهیم پرداخت. 
کاغذي و چه از نوع الکترونیکی و از هر حیث، چه از حیث واحد سنجش ارزش و چـه از  

بایـد مفـاد   فقـط .»داردی از اعتبـار  گیرد، هر یک مراتبـ حیث ذاتی که واسطه مبادله قرار می
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اعتبار و قرارداد را تحلیل کرد و دید اجتماع یا دولت چگونه و چه مالی را در هر دوره پول 
حق یا یکی از اینهاست به ،منفعت واقعی،دین،عین خارجی،اعتبار کرده است. آیا این مال

یـا حـق   (ماننـد اعتبـار تمبـر)   منفعـت اعتبـاري  *،دین اعتبـاري ،یعنی عین اعتباري؛اعتبار
بـودن واحـد سـنجش ارزش و تعیـین مقـدار ارزش آن      . اعتباري(مانند حق تألیف)اعتباري

دن واسـطه مبادلـه   بـو گیرد اما اعتبـاري با تعریف و اعتبار قانون شکل میروشن است چون
ل باشـد را  اینکه کدام کاال پو،خواهد. در همان نظام پول کاالیینظر میتقدري تحلیل و دق

پـول در  ،اعتبـار اسـت. در ایـن نظـام    صورتی از کرد و این خود اجتماع و دولت تعیین می
مرتبه تعیین نوع کاالیی که باید پول شود و در مرتبه تعریف واحد سـنجش ارزش اعتبـاري   

ه مضروب صورت سکماهیت فیزیکی به،است اما در مرتبه آنچه که باید واسطه مبادله باشد
تمـام هـاي کنـونی   پـول «هاي کنونی ایـن اسـت کـه   یه اساسی تحقیق درباره پولدارد. فرض

با تحلیـل قـوانین کنـونی پـول     ». اعتباري است و با جعل و اعتبار پدید آمده استانمراتبش
مرحلـه  هاي کنونی با سـه مرتبـه اعتبـار و دو    گیري پولتوانیم مشاهده کنیم که در شکلمی

ـ  لیـه اعتبـاري معـین و ارزش ثانویـه نسـبی و ط     یعنی ارزش او؛مالیت و ارزش ر بیعـی متغی
بنـدي  ها براساس تقسـیم ه به تحلیل ماهیت هر یک از انواع پولرو هستیم. با این مقدمهروب

صدرشهید 
پردازیم.ارزش آنها میسرچشمهو **

هاي تمام عیار معدنی طال و نقرهپول. 1
کـه  ی استخاصاز کااليمقدار خاصیپول، واحد سنجش ارزش (واحد پول)این نوع در

درهـم و  هایی مانند دینار، درهم و پوند اعتبار و قرارداد شده است.طال و نقره باشد و با نام
هستند و اشاره به عیار پول که مقدار معینـی از طـال و نقـره    مشیرهاينااینجا عنودینار در

ی و اعتبـار بانـک   ئ. شاید بتوان پول مخلوق بانک را براي دین اعتباري مثال زد که با استفاده از ذخیره جز*
آید.پدید می

این مقدمه که احکام صرف به مناسبت باب صرف باالبنک الالربوي فی االسالمدر کتاب صدرشهید .**
کند، به بررسی چهار نـوع پـول و احکـام    اسالمی با دگرگونی پول از نوعی به نوع دیگر تغییر میدر فقه 

).149ـ146م، ص1994، (صدرپردازدصرف در هر مورد می
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و هاعـد سپس قانون واسطه مبادله یا پول در گردش را همان طـال و نقـره در ب  ؛است، دارند
قرارداد و اعتبار کرده است. ماهیت پول در گـردش در ایـن دوره عـین    گوناگون هاي اندازه

ه فیزیکـی از  داراي مـاد مالی است ويفلزصورت مسکوكخارجی از جنس طال و نقره به
و نقـره در گـردش بـود،    شده طالهاي ضربهشکل سکزمانی که پول به نوع عین حقیقی.

دادند. تعیین میزان عیار و خالصـی طـال و نقـره آن    ي آن را همگان تشخیص میماهیت فلز
عیـار  ي تمـام م پول فلـز هم بر عهده خبرگان طالشناس بود. در این نظام که آن را با نام نظا

رفـت. مقـدار نسـبی ارزش    گاش سرچشمه مـی شناسیم، ارزش پولی آن از ارزش جنسیمی
هـا  عنـوان معیـار قیمـت   براي آنکه بـه ؛ اماشدطال و  نقره هم در تجارت تعیین و تثبیت می

تـرین شـکل آن،   د. خـالص شگیري تعیین عنوان واحد اندازهوزن معینی از آن بهکار رود،به
این اسـت  کند. معنایش میاش را برحسب طال معین واحد پولی،نظامی است که یک کشور

تواند به شمش طال تبـدیل شـود و   هایی میه، آن مقدار طال دارد. چنین سکه طالکه هر سک
االن اقتصـادي و  ، ثبات و اطمینانی است که در فعپایه طالنظامترین منفعت برعکس. بزرگ

ام، آورد. در ایـن نظـ  مـی پدید عدم امکان انتشار آن مانند پول کاغذي علت اعتباردهندگان به
عیار نقد هم گفته عیار که به آن پول تمامه مضروب تمامدر گردش عبارت است از سکپول
واحـد سـنجش   یعنـی ؛پـولی را هـاي هه مضروب در این نظام تمام وظیفـ شود. یک سکمی

رساند. تعیین مقدار عیار واحد پـول  ارزش، وسیله مبادله و وسیله ذخیره ارزش به انجام می
واحـد سـنجش ارزش و وسـیله    ،گیرد. در این نظـام ون صورت میوسیله قاندر این نظام به

کنـد.  ن مـی زیرا هر دو را قانون تعریف و معـی ؛بودن هر دو اعتباري و قراردادي استمبادله
اي مـاده  زش جنسی یعنی ارزش مبادلـه اي یا قدرت خرید این پول به ارمقدار ارزش مبادله

بـودن پـول در ایـن نظـام     بـودن و مـوزون  است. مثلیگردد که ذاتی و حقیقی لیه آن برمیاو
اش موضوع تمام احکام فقهـی و حقـوقی   واضح و روشن است. این پول با این جنس فلزي

اي از مسـائل پـولی بیـان شـده،     لهئی که در آنهـا مسـ  هایو روایتهاهاسالم است و تمام آی
ربسـتان و حجـاز آن روز   زیرا پول رایـج در شـبه جزیـره ع   ؛این نوع پول بوده استبارهدر

دینار طال و درهم نقره بود.
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هاي کاغذي نیابتیپول. 2
هـا  سند موجودي طال و نقره واقعی هستند و معاملـه بـا ایـن برگـه    ،هاي کاغذي نیابتیپول

ماهیت و جنس این پول همان طال و نقره حقیقی بنابراین ؛معامله با طال و نقره واقعی است
کدام سند و نماینده بخشی از موجودي طال هستند.و این کاغذها هرهستند

د بازپرداخت هاي کاغذي با تعهپول. 3
این تعهد منبع صادرکنندهالف) :کنداین نوع پول را به دو صورت تصویر میصـدر شهید 
ها مبنی بر پرداخت ارزش طالي آن، مجرد التزامی است که مستقل از آن منبـع بـوده و  برگه

تعهـد  ب)کنـد.  ها به جهت اعتبار آن منبع و وفاي به تعهدش، ارزش مالی پیدا میاین برگه
ها مبنی بر پرداخت ارزش طالي آن، معنایش اشتغال ذمه آن منبـع  این برگهمنبع صادرکننده

قـه آن  یسـند و وث فقـط ها است. در این صورت این برگهها این برگهبه اندازه ارزش طالي 
فـرق  وي بـاور دارد  . )149-146م، ص1994(صـدر،  ندارندصالتیبدهی هستند و ارزش ا

ایـن  وسـیله است زیرا براساس صـورت دوم هرگـاه خریـدار بـه    فراواندو صورت اینبین
وسـیله  ها نخریـده بلکـه بـه   این برگهوسیلهخدمتی را بخرد، در حقیقت بهها کاالیی یابرگه

فقـط  هـا  این برگـه خرید را انجام داده است و،دینی که در ذمه منبع صادرکننده مالک است
این ها معامله با ارزش طالياین برگهاین صورت معامله با . در(همان)ن دین هستندآسند 
رف الزم است بین ثمـن و مـثمن تسـاوي برقـرار     صهايهرو در معاملایناز؛ها استبرگه

شـود، نـه   یـن اوراق انجـام مـی   اوسیله نفـس ، خریدوفروش بهنخستباشد اما در صورت 
هـا معاملـه بـا طـال     ایـن برگـه  این صورت معامله باوسیله دینی که آن را مالک است. دربه

تحلیـل جدیـد تـا    اینجا واجب نیست. نیست و احکام صرف مانند تساوي ثمن و مثمن در
تمایز اساسـی  ها موافق و یکسان است. از ماهیت این نوع پولصـدر اینجا با تحلیل شهید 

یابد.  گسترش میوشدهدو تحلیل در نوع چهارم پول ظاهر این

هاي کاغذي معاف از پرداخت ارزش طالي مکتوب بر آنهاپول.4
شاهد رواج وسیله دیگري بـه نـام رسـید    گوناگون،پس از رواج طال و نقره در بین جوامع 

طال و نقـره مکتـوب بـر روي    د بازپرداخت هایی با صددرصد تعهیار و اسکناسعپول تمام
شدند نه خود پول، میشمردهها سند ها بودیم. در اینکه آن اسکناساین رسیدها و اسکناس
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دفتـر همکـاري   /149ص، م1990وران اسالمی نیست (صـدر، نظري در بین اندیشهاختالف
یل آن تدریج بـه قابلیـت تبـد   ). با رواج این رسیدها مردم به38ص، 1374حوزه و دانشگاه،
کردنـد. تحلیـل اینکـه    عنوان وسیله مبادله به آن نگاه میصورت مستقل بهتوجه نداشته و به

عنوان پـول پذیرفتـه و کارهـاي پـولی خـود را بـا آن       عیار را بهمردم چگونه رسید پول تمام
ه یـت اسـکناس و پـول الکترونیکـی و سـک     توانـد بـراي شـناخت ماه   دادنـد، مـی  انجام می
*دیجیتالی

)Bitcoin(ر باشد. یک تحلیل این است که چون غرض مردم از پـول  مهم و مؤث
له کـاري ندارنـد   ئبه این مسخرید لباس، سوارشدن بر اتوبوس و تأمین مخارج عائله است،

هایشان را  برطـرف  خواهند با پول نیازمنديیا نه. آنها میدارد که این اسکناس پشتوانه طال 
معناي حقیقی و ذات اصلی پول را پول کاغذي به خـوبی نشـان   ساموئلسونسازند. به گفته 

بـودن مـورد   علـت پـول  بـه وي، پـول  بـاور به ).90، ص1م، ج1961(ساموئلسون، دهدمی
توانـد بخـرد. مـا    آنچه مـی علتخودش بلکه بهعلتنه بهبودن؛براي کاالتقاضاست نه 

کنیم، به ایـن  را مصرف میمستقیم مصرف کنیم. ما آن طور بهخواهیم خود پول را نمی
پـول در  بـاور دارد کـه  رمون بـار . (همان)کنیممعنا که خود را از دست آن خالص می

کـاالي  وپـول کـاالي مبادلـه اسـت    .بندي کاالهاي اقتصادي مقـام دیگـري دارد  تقسیم
صـورت  نظر وي کاالي مصرفی این هـدف را دارد کـه احتیـاج را بـه    مصرفی نیست. به

ت طـوالنی در جریـان   شود، برعکس پـول بـه مـد   در نتیجه نابود ؛ه سازدقطعی برآورد
).315ص،]تابی[(بار،ماندمصرف باقی می

؛هاي پولی اسـت شدن نیازمنديبرآورده،توان گفت غرض عرف از پولمیها بیانبا این 
کاالها و خدمات را بیان کرد و در ازاي کـاال و  تمامیعنی چیزي باشد که بتوان با آن ارزش 

. بیت کوین، نوعی پول دیجیتال بر پایه شبکه همتا به همتا، امضاي دیجیتال و اثبات دانایی صفر است و *
اي انتقال پول غیرقابل بازگشت انجام دهند. بیت کوین د که بدون هیچ واسطهدهبه کاربران امکان می

کننده متمرکز ندارد و کند. شبکه بیت کوین سامانه کنترلهزینه را فراهم میهاي بسیار کمامکان پرداخت
ین براي هاي مالی آنالشود. پیش از ابداع بیت کوین، نظاموسیله هیچ ارگان یا نهاد دولتی اداره نمیبه

شدت تحت اي جدید و بهکننده مرکزي احتیاج داشتند. بیت کوین به نسبت پروژهامنیت به سامانه کنترل
افزار عنوان نرمکنند که به آن بهدهندگان آن به کاربران توصیه میتوسعه است. به همین علت توسعه

).28، ص2413، ش1/5/90آزمایشی نگاه کنند (روزنامه دنیاي اقتصاد، 
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چیزي دریافت کنند که همگـان آن را در ازاي کاالهـا و خـدمات    ،دهندخدمتی که ارائه می
تی آن را نگه دارند تا در آینده به مبادله بپردازنـد. از  نیز بتوانند مدپذیرند. میيمورد نیاز و

بیشتر مورد اقبـال  را به انجام رساند،هاهن وظیفرو هر چیزي که بتواند به شکل بهتري ایاین
توانند با رسید پول همـان کارهـایی   شود. از اینجا بود که مردم وقتی دیدند میمردم واقع می

دیگر کاري به طال و نقره نداشـتند  دادند،را انجام بدهند که با طال و نقره مسکوك انجام می
شـان بـا   کردن آنها نبود، نیـاز پـولی  ردن و مصرفخو،زیرا غرضشان از طال و نقره مسکوك

بـراي تبـدیل بـه    زمـان و اینکه مـردم هم ویژگیشد. بانکداران از همین رسید هم انجام می
هـاي هاز ذخیـر و رسیدهایی صـادر کردنـد کـه بـیش    هکنند، استفاده کردبانک مراجعه نمی

ه اسـت همـان   ها پشـتش سـک  که این رسـید ر اینمردم به تصودیدندزیرا می؛ها بودصندوق
،مـردم از پـول  غـرض  چـون ه واقعی در دستشـان بـود.   کدادند که اگر سکاري را انجام می

ه همـان  ؛ بنابراین با تصـور وجـود سـک   خوردن یا آشامیدن یا هرگونه استفاده کاالیی نیست
شود.ه واقعی انجام میتوان انجام داد که با سکي را میکار

تأمین مـالی کسـر بودجـه،    هاي نظامی وتأمین هزینهعلتبهها پس از این مرحله دولت
صـورت اسـکناس   ترین راه براي کسب درآمد را در استفاده از انتشار پول اضافی بـه راحت

تـدریج  ). آنهـا بـه  29ص، 1357بدون تضمین پرداخـت طـال و نقـره آن دیدنـد (فریـدمن،      
توانند قابلیت تبـدیل  شاره شد، میبه آن اپیش از اینویژگی خاص پول که علتبهفهمیدند

باعـث  قطع کنند و هیچ مشکلی در امر پولی پیش نیاید. ایـن امـر   سرانجامرا کاهش داده و 
مستقل پـول شـود و   طور بهخود ،رسید طال و نقره بودفقطاسکناس که تا پیش از این شد 

عرف نگرش استقاللی به آن داشته باشد. 
اش اي الزم نیست در خزانه باشد یا اگر هست رابطـه نقرهجدید که طال ودر نظام پولی 

نقـره مسـکوك را   نقره همان کـار طـال و  با اسکناس قطع شده و اسکناس مستقل از طال و
آیا اسکناس اصالت پیدا کرده و کهاین استدهد. پرسشی که باید پاسخ داده شود انجام می

صورت دیگري قابل تحلیل است؟خود پول است؟ یا 
مهم و مبنایی طرفداران نظریـه قـدرت خریـد در پاسـخ بـه پرسـش       هايی از اشکالیک
اینهـا  بـاور کنند. به جو میواین است که حقیقت پول را در حقیقت اسکناس جستپیشین

قـدرت خریـد،   صورت مرجعی معتبر، بهوسیلهبهاسکناس عبارت است از چیزي که در آن 
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حقیقت و هویت اسکناس، عبارت است از قـدرت  ت و ارزش شده است و تماماعتبار مالی
). 110ــ 108ص، 1372بجنـوردي،  بر خرید و قدرت و توانایی بر رفع احتیاجات (موسـوي 

ایـن  بـه ،اینکه اسکناس اصالت پیدا کرده و خـود پـول اسـت   طرفداران این نظریه با فرض
اغـذ باشـد   زیرا جـنس آن کـه ک  ؛اسکناس چیزي جز قدرت خرید نیستکهنتیجه رسیدند

ی رسـیدند کـه برخـی از    هـای هاین اساس بـه نتیجـ  قیمت و مصرف قابل اعتنایی ندارد و بر
طرح شد.پیش از اینش هایاشکال
هاي پولی، عرفی و شـرعی  اگر به حقایقی مانند قوانین پولی کشورها و دیگر واقعیتاما

تري از ماهیت پـول  و کاملرتوانیم رویکرد تحلیلی دیگبینیم میتري بیندازیم، مینگاه دقیق
هـاي پیشین اسـت، اشـکال  هايهحقایق نظریتمامکنونی داشته باشیم که ضمن اینکه جامع 

در تبیـین حقـایق موجـود پـولی، عرفـی و شـرعی قـدرت        را نداشـته، هاهوارد بر آن نظری
موجـود  براسـاس قـوانین   گویـد این رویکرد تحلیلی مـی باشد.داشتهدهندگی باالتري توضیح

توان براي دوره کنونی و دوره آینده ماهیت پـول را  پولی که پول در آنها تعریف و اعتبار شده می
به شرح ذیل تحلیل کرد.

شده براساس ارزش مال دیگرگذاريدوره کنونی: ریال، دالر و پوند ارزش
واحـد پـول را   ،ابتـدا قـانون  توان مشاهده کرد کهبا تحلیل قوانین موجود پولی کشورها می

ارزش آن را براسـاس ارزش  ،کند سپس با در نظر داشتن قدرت خرید معینـی گذاري مینام
و نزد همگان شناخته شده اسـت  داشتهمقدار معینی از مالی دیگر که آن مقدار قدرت خرید 

کند.  گذاري میارزش،یا براساس پول دیگر که ارزشش نزد همگان معلوم است
ابتـدا  18/4/1351ایـران مصـوب   قانون پـولی و بـانکی   ،نخستصورت عنوان نمونه به

، ریـال را کـه واحـد پـول     1ه گاه در بند ب مادر کرده که واحد پول ایران ریال است. آنمقر
وپـنج ده  هزاروپنجـاه یک ریال برابر یکصدوهشت«ایران است به این صورت تعریف کرده است

پـول رایـج کشـور    «آمده 2ه بند الف مادو در» ت) گرم طالي خالص اس0108055/0میلیونیم (
معناي این تعریف که در قوانین پـولی و  ». هاي فلزي قابل انتشار استهصورت اسکناس و سکبه

بانکی دیگر کشورها نیز واحد پول به همین شکل تعریف شده، این است که اگر قرار باشد پـول  
مقـدار  باشـد، هـم خـود طـال    » وسیله مبادله«ه مضروب طال در جریان باشد یعنی صورت سکبه
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اي بـا ایـن عیـار ضـرب     هاکنون که سکاما ؛ها یا عیار آنها این مقدار خاص استهطالي این سک
ناس ارزشـش برابـر بـا ارزش    هاي مکتوب روي اسـک شود معنایش این است که همین ریالنمی

قـانون پـولی افریقـاي جنـوبی    ،معنـوان نمونـه صـورت دو   بهاست.ها با همان عیار ههمان سک
)South African, 1989, p.90Reserve Bank, Act(زنیم که در آن ارزش را مثال می

براساس ارزش پوند تعریف شده است که البتـه ارزش پونـد در قـانون پـولی     )Rand(رند
*هم به همین دو صورت است.کشور انگلیس براساس طال تعیین شده است. بقیه کشورها

قانون جعـل ذات کـرده   نخست،توان مشاهده کرد که در مرحله با تحلیل این قوانین می
انون با جعل به این ذات، مالیت اولیه معین داده ق،ن. در مرحله دومصورت نامعیاست اما به

چهـارم بـا   م آن را پول قانونی در گـردش قـرار داده اسـت. در مرحلـه     است. در مرحله سو
اش کـه نسـبی و   گیـرد ارزش ثانویـه  انتشار خارجی هنگامی که در برابر تولید ملی قرار مـی 

اموال دیگر با این تفاوت که مانند تمامشود. حاال این پول مالی است متغیر است پدیدار می
مخلـوق جدیـدي   ،هاي کنونی ماهیت اعتباري دارد نه فیزیکـی. ایـن مـال   ذات مال در پول

کنـد و  ون ماهیت فیزیکی که با اعتبار و جعل قانون و پذیرش مردم وجود پیدا مـی است بد
ثبـات سیاسـی و وفـاي    ارزش آن پس از انتشار خارجی به ظرفیت تولید ملی، اعتماد مردم، 

لیه پول براساس معیار وابسته اسـت. در نظـام   حاکمیت به تعهدش در حفظ نسبی ارزش او
ین نوع پول، ذات و ماهیت آن را هم خودش با اعتبـار خلـق   بر تعیافزونقانون ،کنونی پول

صـورت دیجیتـالی کـه    شده بهها و دالرهاي مکتوب و ذخیرهکرده و امر کرده با همین ریال
معامله کنند.،ندهستعین غیرفیزیکی 

تحلیل ماهیت پول کنونی
نفـس  «که واسطه مبادله یا پول در گردش دیگر از جنس سکه مسکوك طال و نقره نیست بل

شـده  شـده در حسـاب جـاري یـا ذخیـره     ریال، دالر و پوند مکتوب روي اسکناس یا ثبـت 
پول در گردش است. این پول » ه مسکوك داردالکترونیکی که ارزشی برابر با سکصورت به

واحد پول را به همین ،اندهجري شمسی تدوین یافته1392میالدي و سال 2013قوانین پولی که تا سال .*
اند.ایم، تعریف کردهدو صورتی که در اینجا گفته
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ه مـاد قـانون آن را بـی  ه طـال اسـت کـه اعتبـار    در حقیقت فرد ادعایی واقعیت خارجی سک
.ارزش داده استفیزیکی خلق کرده و به آن

گوید:است. وي میمطهريشهیدما براي این تحلیل کالم هايیکی از مستند
بـه حقـایق   ايگونـه بـه سرانجام اعتبارات تمامدر فلسفه در جاي خود ثابت شده است که 

ند، هسـت عـایی واقعیـات  طالح فـرد اد شوند و امور اعتبـاري کـه کپیـه و بـه اصـ     مربوط می
صـورت  واقعی داشته باشند وگرنه ذهن بشر ابتدا بـه سـاکن و بـه   سرچشمهباید ايگونهبه

. )47ـ46ق، ص1403(مطهري، ابداع مطلق، قدرت جعل هیچ اعتباري را ندارد
نویسد:میاست که مطهريمستند دیگر ما کالم دیگر شهید 

ر است که آن مورد، اتصاف شیء بـه یـک امـر عرضـی     فقط در موردي متصوجعل تألیفی 
خـارج از  اك باشد، در امور غیرقابل انفکاك خـواه خـارج از ذات و خـواه غیر   کاالنفکنمم

بنابراین، جعل ذات براي ذات معنا ندارد یعنی معنا ندارد کـه مـا   ؛ر نیستذات، جعل متصو
شـود  نیـز چهـار را نمـی   مثالً انسان را انسان قرار بدهیم زیرا انسان بالضروره انسان است و 

طور جعل تألیفی چوب را که راست نیست، راست کرد و یا انسـان  شود بها میزوج کرد ام
.  (همان)را آموزش داد یا جسم را حرارت داد یا حرکت

اگرچه در جهان اعتبار هستیم، در عین حال باید مطـابق عـالم   توان گفت کهبنابراین می
انفکـاکی را جعـل   تکوینیات که ابتدا باید جوهري باشد تا بعد بتوان براي آن عـرض قابـل   

عـایی را در نظـر   جود نـدارد، قـانون ابتـدا جـوهري اد    اینجا که جوهري تکوینی وکرد. در 
اي آن را براساس ارزش مقدار معینی از مـالی  گرفت و اعتبار کرد سپس مقدار ارزش مبادله

کرد.دیگر که ارزشش نزد همگان معلوم است، تعیین 

هاي این تحلیل از ماهیت پولویژگی
. ایـن پـول   2دست آورده است نـه از کـاالبودن.  ارزش اولیه خودش را با جعل قانون به،پول.1

ـ   3ماهیت فیزیکی ندارد، ماهیت اعتباري دارد.  ن مـال اعتبـاري   . براساس این تحلیـل هـم ذات ای
ه اسـت  لیه آن. به این ترتیب قانون با قرارداد و اعتبار مال جدیدي خلق کـرد است و هم مالیت او

مـال  «رو عنوان این تحلیـل را  از اینه طال نیست؛ارزشی برابر با ارزش سکه طال دارد اما سککه 
قـانون حجـم مـورد نیـاز آن را     ،. آنگاه براي انتشار خارجی این پول4.در نظر گرفتیم»اعتباري

محاســبه کــرده و بــراي راحتــی مــردم در قالــب هــاهبــراي گــردش اقتصــاد و پوشــش معاملــ
هـاي بـانکی   تواند در حسابهاي اسمی متفاوت مکتوب کرده یا اینکه میبا ارزشهایی اسکناس
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. پس از اینکه این مال اعتباري با انتشار حضور خـارجی  5صورت دیجیتالی ذخیره کند. ثبت و به
امـوال دیگـر ارزش   تمـام و ماننـد  کـرده اي در برابـر تولیـد ملـی پیـدا     ارزش ثانویـه کـرد، پیدا

؛. ارزش این پول هیچ ارتباطی با طـال نـدارد  6کند. یابی یا پریابی تغییر میاثر کماش در ايمبادله
ی، اعتمـاد مـردم،   ن اسـت. پشـتوانه ارزش آن تولیـد ملـ    زیرا مال جدیدي است که مخلوق قـانو 

پایداري قدرت و حاکمیت سیاسی و وفاداري دولت به حفظ ارزش پول براساس معیار است.
این پولبرخورد دولت و مردم با 

شـده در حسـاب جـاري و    ریـال مکتـوب روي اسـکناس و ثبـت    » وسیله مبادله«اکنون که 
اي پـر از طـال و   هـاي طـال یـا خزانـه    ههاي دیجیتالی است و دیگـر سـک  شده دربیتذخیره

عنوان پشتوانه در کار نیست، هیچ فرقی به حال ها بهدیگر داراییجواهرات و ارز خارجی و
دهنـد  کاري را انجام مـی هاي مکتوب و دیجیتالی همانمردم با این ریالمردم نکرده است. 

درك ایـن واقعیـت   علتها هم بهدادند. دولتهاي مضروب طال و نقره انجام میهکه با سک
قطع کنند.سرانجامتوانستند قابلیت تبدیل را کاهش داده و 

؛ ب)قراردادکننـده : الـف) ر اسـت راردادي، سـه طـرف قـرارداد قابـل تصـو     براي پول ق
دولت و قانون است. قراردادشونده مردم و ،موضوع قرارداد. قراردادکنندهج) ؛قراردادشونده

ریال مکتوب و دیجیتالی به جـاي ریـال مضـروب    پذیرفتناجتماع هستند. موضوع قرارداد 
کنـد و بـه دولـت در حفـظ ارزش پـول براسـاس       زیرا همان کار ریال مضروب را میاست

مـردم و امضـاي ضـمنی    *که در قانون پولی آورده اعتماد کنیم. با پذیرش اجباريمعیارش
گشایش عظیمی در اقتصاد پدید آمد و پدیده تولید انبوه و رشد و شکوفایی اقتصاد ،قرارداد
هـا بـه تمـام مفـاد     هاي اقتصادي نگذاشـت دولـت  ها و بحرانا طمع دولتامشدپذیرامکان

هـا بـدون   را هـر یـک از دولـت   **بندياصل پاي؛ بنابراینند باشندقرارداد درباره پول پایب
پا گذاشتند و پدیده تورم و آثار منفـی آن را بـراي   اي و با توجیهی زیرگونهاستثنا هر یک به

هایشان به ارمغان آورند.تمل

هـا اعتمـاد نداشـتند.    زیرا به دولـت ؛توان مشاهده کرد که مردم به ناچار آن را پذیرفتند. در تاریخ پول می*
دانستند.کردند و فقط سکه را پول میبرخی کشورها تا همین اواخر هم مقاومت می

را براساس معیارش که در تعریف واحد پول پولها متعهد هستند ارزش بندي دولتبراساس اصل پاي.**
آید حفظ کنند.می
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هاي دیجیتالی در این تحلیلجایگاه اسکناس، حساب جاري و بیت
هم در نظر مردم و هم از حیث قانونی عنوان پـول بـر   اکنونتر سند پول بود،اسکناس پیش
هاي مکتوب بر آن پـول اسـت. تـا    ا از نگاه کارشناسانه باید گفت ریالشود امآن اطالق می

ظرف اعتباري است که ریالِ غیرفیزیکی روي آن اکنونپیش از این حواله و رسید پول بود، 
ه طال و نقـره بودنـد آنهـا را    صورت سکپوند بهدالر و،ثبت شده است. در دورانی که ریال

ر هـر یـک   دوختند و دمیگوناگون هاي ها را در اندازهدادند. کیسههایی قرار میکیسهدرون
ها معلـوم بـود کـه چـه تعـداد      سیهدادند. نوعاً هر یک از که قرار میاز آنها تعداد معینی سک

پوند ذات غیرفیزیکی هستند دیگر نیازي بـه  گیرد. اکنون که ریال، دالر و ه در آن جا میسک
ها نیست زیرا این پول جسم فیزیکی ندارد، ذات اعتباري دارد. این ذات اعتباري را آن کیسه

توان آن را در جایی ثبت کرد. یکـی از جاهـایی   توان داخل کیسه ریخت بلکه میدیگر نمی
ود اسـکناس اسـت. در ایـن    شـ روي آن ثبـت مـی  ،هایی که باید منتشر شودکه تاکنون ریال

دالر و پونـدي کـه روي   ،ریال،صورت، اسکناس ظرف پول است نه خود پول. در حقیقت
هایی کـه بـین   عالقهعلت گونه که در علم معانی و بیان بههمان.پول استباشد،میآن ثبت 

همـان عالقـه   علـت شـود، در اینجـا هـم بـه    اشیا وجود دارد نام یکی بر دیگري اطالق مـی 
شود و به اسکناس، حسـاب  ومظروف عنوان مظروف که پول است بر ظرف اطالق میفظر

ست. تسـهیالتی  اگویند. اسکناس وسیله پرداخت هم جاري و کارت پالستیکی هم پول می
گذاري، طراحی خاص و انتخاب کاغذ ویژه براي جلـوگیري از تقلـب اسـت و    شمارهمانند

حکـومتی اسـت.   يرف دولت منتشـر شـده و سـند   نیز براي اینکه نشان دهد این پول از ط
ها و جاهاي دیگري هستند که پـول  ظرف)E _ CASHحساب جاري و کارت پالستیکی (

هـاي داراي وسـیله چـک و کـارت   از حساب جاري بـه شود. پرداخت پولدر آنها ثبت می
Chargو Credit Cardالکترونیکی که با عنـاوین حافظه Card وDebit Card شـناخته

*همین ماهیت غیرفیزیکی پول است که پول الکترونیکـی علتگیرد. بهشود، صورت میمی

دنبـال خـودش بانکـداري الکترونیکـی و     هاي گذشته شود و بهپولتمامتواند جایگزین می
تجارت الکترونیکی را به ارمغان آورده و اقتصاد تولید انبوه را به پیش ببرد.

پیـدا کـرده اسـت.    الکترونیکـی براي همین قابلیت انتقال است وdata. شاید بتوان گفت پول اکنون یک*
کننده قرار گیرد.برخالف کاال که چون فیزیکی است باید حمل شود تا در دسترس مصرف
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*پول آینده: پول اعتباري محض

گونه تحلیل کرد که را اینتوان این دورهبراساس تحلیل مالِ اعتباري از ماهیت پول می
بلکـه  ؛شـود در آن، ارزش واحد پول براساس ارزش مال با ارزش دیگـر تعریـف نمـی   

مسـتقیم بـراي آن جعـل و اعتبـار     طـور  بـه اي و قدرت خرید واحد پـول  ارزش مبادله
ـ تی نامعین بهشود. به این صورت که ابتدا ذامی ،ول در نظـر گرفتـه شـده   عنوان واحد پ
کند که این واحـد پـول چـه    میکوثر، آنگاه قانون تعیین مثالطور بهشود گذاري مینام

ی واقعـی و  سرانجام با توجه به حجم تولید ملمقدار از سبد کاالها و خدمات را بخرد. 
ت گردش پول، مقـدار و  ه به سرعاساس واحد پولی جدید و با توجگذاري آن برقیمت

شود. حجم پول در گردش تعیین می
ت صرف. مالیـت و قـدرت   ون جعل مال کرده است نه جعل مالیقان،در این صورت هم

توان بین آن قدرت خریدي کـه بـا تعریـف    خرید پول در اینجا نیز تبعی است. در اینجا می
د حاکمیـت قابـل تغییـر    د قانون یا عملکرف الزم ذات شده و بدون تعریف مجدقانون وص

یـابی  حضور و انتشار خارجی این پـول در اثـر کـم   علتنیست و بین قدرت خریدي که به
».ذات اعتبـاري محـض اسـت   ،ماهیت و جنس این پـول «:شود، تفکیک کردبرایش پیدا می

کند.و برایش نامی هم انتخاب میپدید آوردهمخلوق جدیدي است که قانون آن را 
هاي کنونیمنبع ارزش پول

هاي کنونی از دو منبـع سرچشـمه   اي ریال یا پولارزش مبادلهبراساس تحلیل مال اعتباري،
لیه را با تعریف واحـد پـول بـه آن    ع قانون و حاکمیت است که ارزش اومنبالف) :گیردمی
ی اسـت کـه ارزش ثانویـه را بـا حضـور و      اش در برابر تولید ملیابی نسبیکمب) .دهدمی

ی افزایش داشته باشد ارزش ایـن پـول   کند. هرچه تولید ملآنجا کسب میارجی ازانتشار خ
ت دیگـر  یابـد. بـه عبـار   شود و اگر کاهش داشته باشد ارزش این پول کاهش مـی بیشتر می

دش و اعتماد مردم است. به گفته ، قدرت حاکمیت، وفاي به تعهیپشتوانه این پول تولید مل
پدیـد نامحـدود  هايراتوانند پول را به میل خود به مقدمیاین امر که اشخاص نساموئلسون

همـین محـدودیت   علـت . به)91م، ص1961(ساموئلسون، دشویابی آن میکمباعثآورند 

تواند شاهدي قوي براي امکان پدیدآمدن این پول باشد. می)Bitcoin(. حضور پول دیجیتالی بیت کوین *
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نظر از طال و نقـره یـا هـر    توان صرفیعنی می؛هاي جدید ارزش دارندعرضه است که پول
ماهیت پول در عصر حاضـر  کیفیت وپشتوانه دیگري با آنها خریدوفروش کرد. در هر حال 

گونه است. منبع ارزش پول آینده هم به همین شکل است.این
م مثلیت درتحلیل مالِ اعتباريمقو

بایـد دیـد   ؛عناوین مشیر هسـتند همچنانریال، دالر و پوند هاينابراساس این تحلیل، عنو
گونـه کـه در   جو کرد. همـان ودر مشارالیه اینها جستدمثلیت را بای؟الیه اینها چیستمشار
م مثلیـت در  مقوبنابراین؛شدجو میوهاي قدیم مثلیت در مشارالیه درهم و دینار جستپول
حفـظ برابـري   م مثلیـت  بلکـه مقـو  هاي کنونی نه قدرت خرید است و نه ارزش اسمیپول

و که مشارالیه ریال، دالرهاستارزش واحد پول با ارزش مقیاس اعتبارشده از طرف دولت
ها با عملکـرد مناسـب و   قوانین پولی کشورها آمده است. دولتهايپوند بوده و در تعریف

توانند به این مهـم دسـت یابنـد    بندي میهاي پولی مناسب براساس اصل پاياتخاذ سیاست
بـودن و هـم از جهـت وسـیله     » واحـد محاسـبه ارزش  «هاي کنونی هم از جهـت  زیرا پول

دارد.ت آن هم اعتباري است زیرا اجزاي مثلـی اعتبـاري   ثلیپس م؛بودن اعتباري استمبادله
قـانون هـزار تـا یـک ریـال را کـه       سببیک اسکناس هزار ریالی یعنی کاغذي که دولت به

مقدار خاصی از مالی دیگر تعریف و اعتبارشده بـر روي آن قـرار   ارزش آن براساس ارزش
رید یکسان هستند. قوام و بقـاي مثلیـت   شان از نظر قدرت ختمامداده است. این هزار ریال 

اعتبارکننده است. اگر براي پول افـراد  *در اجزاي این پول وابسته به حفظ اعتبار و عملکرد
همه مثلـی هسـتند و   **افراد عرضی پولگفت کهتوان عرضی و طولی در نظر بگیریم. می

بر اثر تغییر اعتبار اعتبارکننده یا عملکرد وي از مثلیـت بـا افـراد    افراد طولی آن ممکن است
؛  ماننـد خارج شوند. اگر اعتبار یا عملکرد تغییر نکند افراد طولی هم مثلـی بـاقی مـی   پیشین

ا از آنجـا کـه تغییـر    امـ م مثلیت پول نیستندشایان ذکر است که طولیت و عرضیت مقوه البت
تغییر مثلیت با طولیت و عرضیت همراه شـده دهد،خ میمثلیت پول کنونی در طول زمان ر

هاي پولی و مالی گوناگون است.یاستاعمال سکیفیت. منظور از عملکرد، *
طور مثـال امـروز موجـود    هایی که در یک برهه زمانی خاص بهتمام ریال،. منظور از افراد عرضی ریال**

هاي یـک برهـه زمـانی    ریالتمامهاي امروز در مقایسه با ریالتمامیعنی ؛هستند و منظور از افراد طولی
دیگر در آینده یا در گذشته.
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مانعی ندارد که افـراد  «گوید:باشد که میآصفیاهللا آیتنوشتهتواند است. مؤید تحلیل ما می
وي باور دارد:. )22، ص1375(آصفی، »عرضی یک مال مثلی باشند و افراد طولی آن قیمی

نسبت طوالنی و اختالف ارزش (قـدرت  بهان توان افراد طولی پول را در صورتی که زممی
، گرچـه افـراد   شـمرد قیمـی  ،خرید) آن فاحش باشد و از نظر عرف قابـل اغمـاض نباشـد   

گونـاگون زمـان  البته این در صورتی است که اختالف ارزش در دو؛عرضی آن مثلی باشد
از مقولـه مثلیـات   اگر پول را نهایبنابراین فق؛در بازار قابل اغماض نباشد وگرنه مثلی است

دانند، نظر آنها یا باید به افراد عرضی پول باشد یـا بـه افـراد طـولی آن در صـورتی کـه       می
.(همان)اختالف فاحش نداشته باشند

دیگرهايهوجوه تمایز اصلی این نظریه با نظری
الـب  ي، پـول را در ق جه تمایز این نظریه با نظریه فلزي در این است که نظریـه فلـز  ترین واصلی

در حالی که نظریه مـالِ اعتبـاري   ؛هاي مخلوق قانون توضیحی نداردبراي پولاماکاال دیده است 
زیـرا در ایـن   ؛پول کنونی را از قالب کـاال رهـا دانسـته اسـت    ،ضمن تفسیر پول فیزیکی گذشته

دست آورده است.  لیه خودش را نه از کاالبودن بلکه از قانون به، پول کنونی ارزش اوتحلیل
تمایز اساسی این نظریه با نظریه چارتالیزم در این است کـه نظریـه چارتـالیزم بـا اینکـه      
توانست رهابودن پول را از قالب فیزیکی ببینـد و بگویـد ماهیـت و ذات پـولی پـولِ رایـج       

شـود اي که از آن ساخته میهماند نه تحت ارزش ذاتی مادقی میتحت قدرت منتشرکننده با
در بدهـد؛ » ؟ماهیت ایـن پـول چیسـت   «کهاین پرسشی به اثباتی و حلپاسخ ا نتوانست ام

حالی که نظریه مال اعتباري پاسخ حلی و اثباتی به آن داد. 
وجه تمایز اصلی نظریه مالِ اعتباري با نظریـه قـدرت خریـد در ایـن اسـت کـه نظریـه        

ا بخـش  اعتبـار قـانون مـرتبط کـرده اسـت امـ      قدرت خرید با وجود اینکه پول کنونی را با
در حالی که براساس ؛در مالیت و قدرت خرید دیده استفقطهستی آن را تماماعتباري و 

باري است و هم مالیت آن.تحلیل جدید هم ذات مال اعت
اما وجه تمایز اصلی نظریه مالِ اعتباري با  نظریه ارزش اسمی در این است کـه ماهیـت مـال    

براسـاس  مالِ اعتباري قابل شناسایی است و در نظریه ارزش اسمی غیرقابل شناسـایی. در نظریه 
لی دولت حق دارد به هر شـکل کـه صـالح    ت اعتباري و ارزش اسمی به حکم اودو تحلیل مالی

ا از آنجـا کـه ایـن کـار بـا      امداند پول منتشر کند بدون اینکه ضامن کاهش قدرت خرید باشدمی
شود. افـزون  قیدوشرط پول به دولت داده نمیحق انتشار بی،زگار نیستمجموع مصالح نظام سا
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وتفـریط اسـت. نظریـه قـدرت     دو تحلیل در ضمان کاهش ارزش پـول افـراط  بر اینکه نتیجه این
طـور  داند و نظریه ارزش اسمی بهطور افراطی تمام کاهش ارزش پول را قابل جبران میخرید به

دانـد امـا براسـاس تحلیـل مـال      پول را قابـل جبـران نمـی   تفریطی هیچ قسمت از کاهش ارزش
اسـاس ایـن   هـاي پـولی بر  عنوان هدف اصلی سیاستاعتباري از ماهیت پول حفظ ارزش پول به

از جملـه اینکـه   ؛گـذارد بر جـا مـی  فراوانیلی قابل اثبات است. این اثبات آثار نظریه به حکم او
تعیـین سـطح   ی در نظـام اقتصـادي اسـالم و   هاي پـول سیاستهايکننده هدفبحث نهاد تعیین

ـ کـه  جهـت استقالل بانک مرکزي و تعیین جایگاه نهاد دولت در این  منـد  ر مهمـی در ضـابطه  اث
کنـد. افـزون بـر اینکـه ایـن      ی پشتوانه قانونی پیدا مییطور مبنابه،هاي پولی دارندکردن سیاست

ر مطلـق جبـران کـاهش ارزش پـول را     طوگرا نیست. نه مانند نظریه قدرت خرید بهنظریه مطلق
اش ا توانـایی کند بلکه بـ طور مطلق این جبران را رد میپذیرد و نه مانند نظریه ارزش اسمی بهمی

؛دانـد م بحث جبران محدود یا عدم جبران یا مصـالحه را قابـل طـرح مـی    در تفکیک عوامل تور
پرداخته خواهد شد.آنههاي دیگر بنیست و در مقالهروپیشالبته موضوع بحث مقاله

گیريبندي و نتیجهجمع
اي رسیدیم که اسکناس که تا پیش از ایـن رسـید و   پول به مرحلهیو تکاملهادر تاریخ تحول

حواله پول طال و نقره بود، عرف نگرش اسـتقاللی بـه آن پیـدا کـرد و در ادامـه بـا پیشـرفت        
ه فیزیکـی محـض   مادرسیدیم که بیهکترونیکی و دیجیتالی اسکناس و سکفناوري به نسخه ال

این پرسش اساسی پیش آمـد کـه پـول کنـونی از حیـث ماهیـت و حقیقـت        بنابراین ؛هستند
در مرور بر ادبیات موضوع چهار نظریه اصلی قابـل  پاسخ به این پرسش وجهتچیست؟ در 
قـدرت  نظریـه ج) ؛نظریه چارتالیزمب) ؛زي یا نظریه پول کاالییالف) نظریه فل:تفکیک است

تواننـد تعـدادي از   هاي ماهیت پول مـی نظریه ارزش اسمی. گرچه هر یک از تحلیلد)؛خرید
هـا  این تحلیلا از آنجا که مفروضات اساسیامموجود درباره پول را توضیح دهندهايتحقیق

پـولی در تحلیـل   هـاي تحقیقـ هایی ازماندن بخشپنهانعلتقابل جرح و تعدیل است و به
در نتیجـه  ؛تواند رضایت کامـل را فـراهم آورنـد   ها به تنهایی نمیاین دیدگاهیک ازیچه،اینها

امـري  ،تـري باشـد  کامـل هدهنـد لزوم ارائه تحلیلی جدید درباره ماهیت پول که بتواند توضیح
پول از هر نوع، چه از نوع کاالیی و کاغـذي  رو مقاله پیشناپذیر است. در رویکرد اصلی گریز

ع الکترونیکی و از هر حیث، چه از حیـث واحـد سـنجش ارزش و چـه از حیـث      و چه از نو
هـاي  درباره پولمقاله. فرضیه اساسی داردمراتبی از اعتبار ،گیردذاتی که واسطه مبادله قرار می



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

ول
ت پ

ماهی
ل 

حلی
/ ت

129

اي تـازه مراتبش اعتباري است. موجود غیرفیزیکـی و تمامهاي کنونی کنونی این است که پول
اي ، آنگـاه ارزش مبادلـه  آوردپدید مین با اعتبار صورت نامعیذات آن را بهاست که قانون ابتدا 

ی از مالی دیگر که ارزشش نزد همه شـناخته شـده اسـت،    اش را برابر ارزش مقدار خاصاولیه
رو عنـوان ایـن   از ایـن ؛کنـد سپس آن را پول در گردش قـرار داده و منتشـر مـی   کردهتعریف 

فقطنظر گرفتیم. به خالف نظریه مالیت اعتباري که در ماهیت آن در »مال اعتباري«تحلیل را 
ا حقیقت ایـن  امگیردبیند و به خالف نظریه ارزش اسمی که ذات مالی در نظر میمالیت را می

وارد بـر آنهـا   هـا دیگـر از ایراد هـاي هذات مبهم است. نظریه مال اعتباري ضمن پوشش نظری
هاي این تحلیل آن است کـه  و ویژگیهاهرد. از نتیجخاص خودش را داهايهمبراست و نتیج

ـ      ها را با تحلیل واحد توضیح مـی همه پول ن مـال  دهـد. براسـاس تحلیـل جدیـد هـم ذات ای
و نمایاندن ذات مـال، دو  لیه آن. ضمن اینکه این نظریه با تفکیک اعتباري است و هم مالیت او

نسـبی،  است با این فرق که مالیت ثانویـه،  لیه و ثانویه را در پول کنونی تشخیص داده مالیت او
شـوند و  نقـص در ایـن مـال مـی    باعث تواند عواملی را که رو میاز این؛ر استطبیعی و متغی

مالیت را بـه خـوبی   عوامل نقص درنیزضمان و جبران کاهش ارزش و ،چگونگی این نقص
نشان دهد.
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