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 چكيده

يكي از  ،و بح  بر سييير ماهيت پول گرفتهشيييكلي در اين حوزه اپردامنهي پولي، ادبيات هانظامبا پيچيده شيييد  

 هاي منتخب اقتصاددانا  كالسيك ويهنظرضمن بررسي  ،يشمندا  بوده است. اين مقالهدانين موضوعات نزد دارترادامه

سلماني كه در اين حوزه تحقيق  شمندا  م ستفاده از روش تطبيقياندكردهاندي ستداللييييي ، با ا س ،ا ي علت به دنبال برر

 رفاً پول كاال نبوده و ارزشمندي آ  صد كه دههاي مقاله نشا  مييافتهباشد. يمپولي  ةبهري پول و ارتباط آ  با ارزشمند

اس بر اسيي همچنينهاي حقيقي اسييت كه بايد معتبر بماند. بر سيير شييمارندگي ارزش ،به علت توافق حاكميت و جامعه

بازدهي غيرنقدي مثبت يا منفي  .امكا  بازدهي نقدي براي پول وجود ندارد ،هاي دارايينقديرغمفاهيم بازدهي نقدي و 

ايجاد شده و به صورت كااليي  ،كه ناشر موظف به حفظ آ  است ،ت عدم برابري ارزش اسمي و حقيقي پولنيز در صور

 ةدارندق به متعل ،يقيني و مداوم نيسييت، ثانياً ،به علت ماهيت پول، بازدهي غيرنقدي اوالً افزو  بر اين،شييود. بالفعل مي

لت به ع ،اقتصادي براي بهره ييييرو، هيچ توجيه حقوقيازايندارنده پول قرض گيرنده است،  ،پول است. در قرارداد قرض

ها و انحراف معيار شييمارش ارزش ةتوا  متصييور شييد و بهره در نظام پولي خود برهم زنندينموجود بازدهي براي پول 

 شود. كاركرد پول از فلسفه پيدايش آ  مي

 .پول، ارزش پول، بازدهي، بهره، ربا ها:كليدواژه
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 مقدمه

يه و تحليل چيسييتي و نقش پول در اقتصيياد تجزگيري پول، انديشييمندا  بسييياري به تاريخ شييكل موازاتبه

شد  يطوربهاند، پرداخته بح  بر  و گرفتهشكلي در اين حوزه اپردامنهي پولي، ادبيات هانظامكه با پيچيده 

ضوعي ادامه ستدار و چالشسر ماهيت پول، مو سفه پيدايش، برانگيز بوده ا ستي پول، فل ، از  آارزش  و. چي

مهم، كه پول ارزش خود را  سؤالباشد. در پاسخ به اين ترين موضوعات در حوزه شناخت ماهيت پول مياصلي

هاي يا نب. با تحول انددادههاي عميقي ارائه يلتحلهاي فكري گوناگو ، يشگراگيرد، اقتصاددانا  با يماز چه 

يندگي آ  از كاالها و خدمات بخش نمااقتصادي )نظري و عملي( در طول تاريخ، ارزش پول كه بايد وابسته به 

ست.  ضوعيت يافته ا صاد، مو ستقل از بخش حقيقي اقت شد، م صاد متب بهحقيقي با عارف به يا  ديگر، نظام اقت

هاي منتخب يهنظرضيييمن بررسيييي  گيرد. اين مقاله،يمپول، وجه كااليي داده و قيمت آ  را بهره در نظر 

سيك، كه  صاددانا  كال شناقت صورت درباريفات را تألين تررو شمندا  انددادهة ارزش پول   و همچنين، اندي

 باشد.يمة پولي بهري پول و ارتباط آ  با ارزشمندمسلما ، به دنبال بررسي علت 

رسيت از پول(، منجر به انحراف كاركرد پول، از اگر به لحاظ نظري بتوا  ثابت كرد توجيه بهره )ناشيي از فهمي ناد

، منجر به نظام مالي و پولي سازوكارشود، در عرصه عمل نيز تغيير در يمفلسفه پيدايش آ  و اختالل در نظام اقتصادي 

 اداست: در يك چارچوب نظري اقتص سؤاالترو، مقالة حاضر به دنبال پاسخ به اين تغييراتي ساختاري خواهد شد. ازاين

 گيرد؟ چه ارتباطي ميا  بهرة پولي )ربا( و ارزش پول وجود دارد؟يمبدو  بهرة پولي )ربا(، پول ارزش خود را از چه 

 پژوهو ةنيشيپ

كه پول يك  اندگرفتهنتيجه « چيسييتي پول در اقتصيياد اسييالمي»(، در مقاله 0330و همكارا  ) ابوالحسييني هسييتياني

 كهيننيست. نتيجه ا درآمدزاا انتقال و سنجش ارزش، واسطه مبادله است  اما اختراع بزرگ و دستاورد بشري است كه ب

 شود. يم ي از پول ساقطبازسفتهنيست. بنابراين، عمليات ربوي و  درآمدزاو  مبادله قابلپول، قيمت و بازار نداشته و 

ي كنوني همه هاپولاين اسييت كه  «تحليل ماهيت پول»در مقاله  ،(0330) توسييليفرضيييه اسيياسييي تحقيق 

 آنگاهورد، آيمپديد  اعتبار باقانو  ابتدا ذات آ  را  كهپديد آمده اسيييت. موجود غيرفيزيكي اسيييت  اعتبار بامراتبش 

 ،روينازا .دكنيمآ  را پولِ در گردش قرار داده و منتشر  ،كند. سپسيممعيني را برايش تعريف  ةي اوليامبادلهارزش 

 گيرد.يمري در نظر اين تحليل، پول را مال اعتبا

سديم(، 0336) همچنين در كتاب ،وي  نظر از آنچه ،شوديمپول وارد مبادله  عنوا بهي اءيشكه يهنگام :نوي

اگر عرف و عقال در برابر ارزش پول از خود واكنش نشا  دهند،  .ي آ  استامبادلهعرف و عقال اهميت دارد، ارزش 

ستعمالي. ... پول بايد پذيرش ي آامبادلهاين واكنش در قبال ارزش  ست، نه ارزش ا سترده  ا شاگ شته با د. با ي دا

وضيييح ت «مال اعتباري»يابد. وي با ارائه تحليل يممبادله افزايش  ةيلوسيي عنوا بهافزايش اعتماد مردم، ارزش آ  

و  ابتدا ذات آ  را با ي كنوني قراردادي اسييت و با جعل و اعتبار پديد آمده اسييت. قانهاپولدهد كه همه مراتب يم

، آ  را كند، سپسيممقدار خاصي از طال تعريف  ارزش بارا برابر اش يهاولي امبادلهكند، آنگاه ارزش يماعتبار ايجاد 
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ي هاآموزهدر نظام اسالمي بر اساس كه گيرد يمنتيجه  ضمني در وكند. يمدهد و منتشر يمپول در گردش قرار 

 ايد حفظ ارزش پول باشد.اسالم، هدف سياست پولي ب

يين مفاهيم بنياني تبضييمن بررسييي مباح  بهره از عهد عتيق تا قر  هجدهم، به  ، ( در كتاب0331) رجايي

ياري از با تعريف بسيي ،مانند سييرمايه، سييود، بهره مالكانه، تنزيل و ربا پرداخته و به تعريفي سييازگار ،مربوط به بهره

صاددانا  از بهره مبني بر مازاد ست. وي اقت سيده ا شروط در قرارداد وام ر سي  ،م  هاييهنظرهمچنين به نقد و برر

سرمايه، يهنظرمانند  ،بهره شر، باورک بوم ةينظرهاي مولد بود   محور كه رد گييمپردازد و نتيجه يم شومپيترو  في

در فرايند  شده يجادامازاد ها مولد بود  سرمايه است )ارزشي يا فيزيكي(. وي با لحاظ اين نكته كه يهنظرهمة  اصلي

شي از  ،توليد سرمايه كارگبهنا ست كه  سي ا سرمايه )با فرض مثبت بود ( از آ ِ ك ستيري  اثبات  ،در ملكيت او ا

سود را توجيه يهنظر كنديم ستند. يمهاي بهره،   دهندهوام يهابانكاو  نظر از ،يتدرنهاكنند و قادر به اثبات بهره ني

سبت به  سبا بهره ن سود و زيا  ،مالي ساتمؤ شاركت در    ها برخوردارند كه موجبيتمزاز برخي عدم  ،مبتني بر م

 در مقايسه با مشاركت در سود و زيا  كمتر باشد. آنهاشود كارايي يم

شناسي پول  ارائه تفسيري ارزيابي انتقادي رويكردهاي موجود در هستي»مقالة  در ،(0334) دروديا و  سبحاني

هاي يفعرتكااليي فاقد توا  كافي در تبيين پول بوده و نظرية  با اين ادعا كه ،د بر وجه اعتباري پوليتأكبا  «بديل

ر معناي و پول را د اندكردهيد تأكپردازا  اعتباري هم دچار دوگانگي اسييت، بر تفكيك دو سييطح تلقي از پول يهنظر

 .انددانسته «هاارزشيري گاندازهمفهومي براي »جوهري 

ورا  اقتصييادي غرب درباره ماهيت يشييهاندهاي يهنظربررسييي و نقد »در مقاله  ،(0330و همكارا  ) نيكميجا

سايي  «پول شنا صلي درباره ماهيت پول  يند و نظريه بيمكه پول را در قالب كاال  ،. نظريه متاليزماندكردهدو نظريه ا

 پول ماهيت درباره، جديد پردازييهنظر لزوم آنها نظر از داند. امايمچارتاليزم كه آ  را تنها يك مطالبه و بستانكاري 

 .ددهيم رخ اسالمي اقتصاد در

سالم»(، در مقاله 2100) زبير حسن ست: اهميت پول از پذيرفتگي عمومي « كنترل و خلق پول از ديدگاه ا معتقد ا

 ت.اس شده ساختهكه از آ   شود و مقبوليت برخاسته از ثابت ماند  ارزش آ  است، نه از ارزش چيزييمآ  ناشي 

سخ به  ،(0316) كتابدر و همكارا   داوودي سام آ ، احكام فقهي پول و پا سي مفهوم پول، تكامل و اق به برر

، ي را از خصوصيات مصرفي خودش تفكيك كندامبادلهچيزي كه بتواند ارزش  :و معتقدند اندپرداختهتوجيهات بهره 

شديمپول  ست كه ارزش  ماهيت پول ،بنابراين .با شد و چيزي را امبادلهاين ا صرف با يد كه نام «پول»توا  يمي 

پول چيزي اسيييت كه بيانگر ماليت مال بوده و  ،ي خالص باشيييد. در تعريف ديگرامبادلهبيانگر و حافظ اين ارزش 

شخصي آ  صيات  شد. از ديدگاه اين كتاب، ارزش ملغعرف از نظر  خصو شده با يزي وه در چبالق طوربهي امبادلهي 

ين است ا ،آيد. يكي از خصوصيات پوليماما با تعلق رغبت به آ ، از قوه به فعل  ،خواهد پول بشود وجود دارديمكه 

 كند.يمي خلق امبادلهكه ارزش 

خرد و كال  و پول در دو سييطح  «ينقديرغ»و  «بازدهي نقدي»جديدي از مفاهيم  مقاله حاضيير با ارائه نسييبتاً

ستفا شا  ميپول، رويكرد نويني درباره امكا  ده از مفهوم ارزشتبيين و ا با  مقاله، دهد. همچنينسنجي بهرة پولي ن
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ت ارزش عل بارهدرتعمق بر چرايي ارزشمندي پول از نظر اقتصاددانا  شاخص كالسيك و اسالمي، به پاسخي جامع 

  ي ابي به هدف تحقيق، روشييي تطبيقيدر دسييتي ،پژوهش يابد. روشيمپولي دسييت بهرة  انواع پول و نسييبت آ  با

 باشد.يمي اكتابخانهاستداللي و با استناد به منابع 

 مباني نظري

صاددانا  آ ترمهماز  شنبه ،ين مكاتبي كه اقت شمندي پول بح رو صورت دادهي درباره داليل ارز ند، اهاي عميقي 

ين نظرات ترمهم مرور بهآراء منتخبي از آنا ، پس از بررسي  ،همين دليل . بهباشنديمكالسيك اقتصاددانا  مكتب 

 انديشمندا  اسالمي پرداخته خواهد شد.

 كيك و ماقبل كالسيارزش پول از منظر اقتصاددانان كالس

شا  از پول، پول كااليي مي شد، عمدتاً معتقد بودند: آنچه ارزش پول راقتصاددانا  كالسيك و ماقبل آ ، كه منظور ا با

ست. ا  كار انجامكند، ميزتعيين مي و ارزش را  ، از اولين كساني بود كه تمايز بين قيمتويليام پتيشده براي توليد آ  ا

(. او معتقد اسيت: در يك الگوي توليد و 2113روشين سياخت و شيكلي اوليه از نظرية ارزش كار را درک كرد )فاكس، 

ساعات برابري كار مي شت خود را  كنند، يكمبادله، كه در آ  دو نفر به ميزا   سيلة معي ذرت و  ة مقداريعالوبهنفر و

شت خود را به سيلة معي سباي ذرت كند. در اين حالت، ارزش مبادلهعالوة مقداري نقره توليد ميديگري و قره، از ن برح

ت مقادير نقره، برابر است با نسب برحسبشود و ارزش ذرت يكسا  فرض كرد  ارزش اين دو وسيلة معيشت تعيين مي

ذرت  اي، اين اسيييت كه ارزش مبادلهپتيين نتايج آثار ترمهميافته در هر واحد از اين كاالها. يكي از تجسيييم  كار زما

مفيد و چيزي  طبيعي طوربهنقره، تنها يك ارزش مصنوعي است و نه طبيعي  زيرا مقايسه بين چيزي است كه  برحسب

هد دهاي قراردادي تغيير مييگذارنامهاي كاالها را مطابق نرخيي غيرضروري است  زيرا تغيير در حجم پول، تنهابهكه 

سپرومورگوس،  سته به ميزا  كاري  پتي(. اما در هر حالت، از نظر 27، ص 0337)آ صنوعي واب ميزا  ارزش طبيعي و م

ست كه در توليد آ  كاال يا آ   ست.  رفته كاربهة نقره سكا ضيح  پتيين نظرية باوجوداا ر توليد پول دهد كه اگينمتو

 ي بين ارزش كاالها و خدمات و ارزش پول برقرار خواهد بود.ارابطههزينه نداشته باشد، چه 

ه از در فرانس شده گرفتهين مالي عمومي صورت تأمدر خصوص  توجه جالبي اتجربهاشاره به  جا  الو« سيستم»

  ة آنقري طال و هاپولهاي بهتري نسييبت به ييژگوهدف وي، ايجاد ترتيبات پولي بود كه  .دارد 0621تا  0607سييال 

شد )ولد،  شته با ضا يمادام، در پول كاغذي )الو(. 2116زما  دا شود(، معياري  مندقاعدهكه حجم آ  مطابق با ميزا  تقا

 ، اين است كه پول تنها يك كوپن براي خريد كاالها است:الوة اصلي نظرية نقطاز ارزش پيدا كرد.  ترباثباتبسيار 

شوند ست كه براي آن كاالها مبادله  شي ني ست كه  ،پول ارز شي ا سبهبلكه ارز ادله آن، كاالها مب ةيلو

ست و نقره يم ست هيچ يدرحالشوند: كاربرد پول خريد كاالها ا  [پول]ديگري ندارد.  ةيدفاكه پول ا

ست كه  ،آيديماي كه از اين تعريف بيرون يجهنتابزاري براي گردش و  اي تواند بريمي يزهر چاين ا

 (.60-03، ص 1366ن ابزاري به كار گرفته شود )ريست، يك چني
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صورت گرفته، نظريه  ،هاي قوييلتحليكي از  ست. ت الوكه براي اولين بار درباره پول كاغذي و ماهيت آ   حليل ا
رباره ه باشد(، ارزشمند اما دمبادله به كار رود )ارزش مصرفي نداشت ةواسط عنوا بهتا زماني كه پول  ،او از كاركرد پول

 :ديويد هيوم نظر از .داردبيشتري ارزش پول احتياج به بررسي  منشأ
ــت كه حركت  هاي كاالها يمتقزيرا  ؛... كنديم ترراحتي تجارت را هاچرخپول مانند روغني اس

ــب با حجم پول تعيين  ــه متناس ــوند. پول چيزي جز يمهميش ــت و ت ةيندنماش ها نكار و كاالها نيس

شي براي  عنوانبه سبت بين كاالها و پول يمعمل  آنهاي بندرتبهرو ستگي به ن كند. قيمت هر چيزي ب

شتر يم ترارزان آنهابا افزايو كاالها،  .دارد ن شود. همچنييمشوند و با افزايو پول قيمت كاالها بي

ارند. ند ،ك كشور استو پولي كه در يها وابستگي زيادي به حجم مطلق كاالها يمتقواضح است كه 

 .ها خواهد گذاشت كه اگر آن سكه نابود شوديمتقير را بر تأثقفل شود، همان  هاصندوقاگر سكه در 

شوند نيز  شابه دارد. تأثاگر كاالها در انبارها نگهداري  در اين حالت، پول و كاال هرگز  ازآنجاكهيري م

ارزش جعلي يا  يك صرفاًر يكديگر اثر بگذارند. پول توانند بينمبنابراين،  ،كنندينميكديگر را مالقات 

در يك اقتصاد بسته كاهو يا افزايو مقدار آن  .است هاانسانبرخاسته از توافق  ساختگي دارد كه

 (.22-43، ص 1356 هيچ پيامدي ندارد )هيوم،

سديمبه نظر  ست كه براي انواعترجامعيباً تقراز ارزش پول  هيومتحليل  ،ر صوصبه ،پول ين تحليلي ا ي هاپول خ
 :عتقد استم آدام اسميت كند.يمكاغذي و اعتباري امروزي نيز صدق 

كند و گاهي قدرت خريد ساير كاالها يمة مطلوبيت اشيا را بيان درجة ارزش دو معني مختلف دارد؛ گاهي واژ

صوصبهء يشرا كه مالك بودن آن  ستعمال و ارزش يمايجاد  خ كار، واحد حقيقي  ي.امبادلهكند؛ ارزش ا

ض فر آنچهي كليه كاالهاست. پول و كاالها داراي ارزش مقدار معيني كار است كه ما در برابر امبادلهارزش 

ست مبادله يم ساوي ا شان يمكنيم داراي مقدار ارزش م ش ساير كاالها، ارز كنيم. ... اما طال و نقره مانند 

ست. كااليي كه مقدار خود آن تغيير  شد. ... ينمند، كيممتغير ا ساير كاالها با سنجو دقيق مقادير  تواند 

 (.11-46، ص 1103قيمت حقيقي كاالها كار است، پول فقط قيمت اسمي آنها است )اسميت، 

سميت صرفي، ارزش ، ا سمي كاالها ارائه امبادلهتفكيك دقيقي از ارزش م ستفادهدهد كه يمي و قيمت ا ين ا موردا
از نظر  هكند كيمي يا هما  قيمت نسيييبي كاالها را تنها كار تعيين امبادلهارزش  ،اوز نظر ا گيرد.يممقاله نيز قرار 

 :معتقد است ديويد ريكاردو باره در قسمت بعدي بح  خواهد شد. ينا دراين پژوهش كافي نيست و 
يك امكداي داشت كه معين سازد ارزش واقعي يلهوسجايي كه ارزش نسبي كاالها متغير باشد، بايد 

ست كه كاالها با نوعي مقياس  يوافزايك كدامكاهو و  شرطي ممكن ا ست و اين فقط به  يافته ا

كه( هيچ كااليي نيست كه مقدار كار الزم براي توليدش در يدرحالتغيير از ارزش مقايسه شوند ... )يب

وليد ت با شرايط تمعرض تغيير نباشد. ... طال هم فقط براي كاالهايي كه شرايط توليدشان از همه جه

 (.33-33، ص 1132 خودش يكسان باشد مقياس كامل ارزش خواهد بود )ريكاردو،

لكه سيياير ب ،كار تنهانهاسييت كه  ، ايننسييبت به نظريات ماقبل خود دارد، ريكاردوين پيشييرفتي كه نظريات ترمهم

 :نويسديمد. در جاي ديگر دانيم مؤثرتقاضاي بازار را در ارزش كاالها  ،طورينهمهاي توليد و ينههز
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ــاني كه در مقدار و ارزش پول پديد آيد، قيمت كاالها  قيمت  ،يابد. همچنينيميعتاً تغيير طببا هر نوس

ضا نيز تغيير  سبت به تقا ضه ن (. ارزش طال و 463ص  يابد )همان،يمكاالها به علت تغيير مقدار عر

ست كه براي توليد و ،نقره سبت مقدار كاري ا سكه زدن آنها  به بازار آوردن فقط به ن الزم آيد. ... اگر 

ــي ندارد، با محدود كردن مقدار آن،  ــد، ... پول كاغذي نيز اگرچه از خود ارزش ــر به دولت باش منحص

ساختاسكهرا با  اشمبادلهتوان ارزش يم سكناس همة  . دري به همان مبلغ، برابر  شر ا شورها، ن ك

طال يا شــمو تحويل دهند. در اين حالت  ةســكي خود هاكناساســبايد مقيد باشــد؛ و ... در مقابل 

 (.153-156ص  ارزش اسكناس هرگز به كمتر از ارزش شمو تنزل نخواهد يافت )همان،

داند، اما يمروي آنها  شدهانجامي طال و نقره را مشابه ارزش ساير كاالها ريشه در كار هاسكه، ارزش ريكاردو

خريد آ  اسيييت كه با تغييرات حجم پول در گردش، قدرت خريد آ   ارزش اسيييكناس كاغذي، هما  قدرت

 كند.يمي( نيز تغيير امبادله)ارزش 

صاددانا  و درمجموع سف، اقت سيك، فال را پيرامو  ارزش پول در طول تاريخ  هابح ين ترمهمترين و يقعمة كال

صاد  شتهعلم اقت ستاوردهاي نظري منتخب آنا ،  اند.دا ستدر  عمدتاًد گيرند: آنها كه معتقدند: ارزش پول يمجاي  هدود

ري ارزش اند و برابيدهبخشنيروي كار به پول  جمله ازفلزي(، ريشه در ارزش اقتصادي دارد كه عوامل توليد  خصوصبه)

يام يلوپول فلزي با ارزش كاالها و خدمات، ريشه در برابري ميزا  كار صرف شده در توليد كاال و توليد پول دارد. مانند 
نبع  از م صيرفاً. دسيته دوم، انديشيمنداني كه تحليل فراتر ارائه داده و ارزشيمندي پول را ريكاردوو  آدام اسيميت، پتي

ة مقدار پول در گردش و مقدار كاالها و مواجهة مبادله بود  آ  دانسييته و معتقدند: مقدار اين ارزش در واسييطكاركرد 

ي كاغذي(. پژوهش هاپول)براي  ديويد ريكاردوو  جا  الو، ديويد هيوم جمله ازيدشييده تعيين خواهد شييد. تولخدمات 

 كند.يمي بعدي از آ  استفاده هااستداللحاضر به شرف و بسط نظرية اخير پرداخته و براي 

 ارزش پول از منظر انديشمندان اسالمي

مي در رابطه با تشخيص قي ،عمده مباحثاتي كه در ميا  اين دسته از محققا  بر سر ارزش پول صورت گرفته است

ر پنج توا  ديمست را دينازا هادگاهيداست. همه چگونگي جبرا  كاهش ارزش پول  ،يجهدرنتبود  يا مثلي بود  و 

سمي لحاظپول به  . مثلي بود 0گروه عمده جاي داد:  . قيمي 3  . مثلي بود  پول به لحاظ ارزش حقيقي2  ارزش ا

(. موضييوع 0337نه قيمي بود  پول )رهبر و خطيبي، . نه مثلي و 5  مي بود  پول. هم مثلي و هم قي4  بود  پول

اغلب پيرامو  مسيييائل حقوقي بين طرفين قرض پس از وقوع تورم اسيييت و كمتر به چگونگي  ،يفاتتألگونه ينا

رزش پول ا ،توسليو  توتونچيا ، مطهري، شهيد بهشتي. انديشمندا  ديگري چو  شهيد اندپرداختهارزشمندي پول 

 است. ترجامعو  ترروشمند ،يفاتشا  در اين حوزهتألو  دادهي قرار بررس موردي اقتصاد منظر ازرا 

 :بهشتيشهيد  ازنظر

است. بنابراين، اگر بخواهيم اساس صحيحي براي پول  شده انجامنام، از كارِ يبپول يك سند عمومي 

زي يهر چروي  شدهانجامكه معرف ميزان كار  ينكه سندي درست كنيمادر نظر بگيريم، عبارت است از 
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ــ66، ص 1136ة اين كارها باشد )حسيني بهشتي، مبادلو سندي براي  (. خود اين سند، حق ندارد 63ـ

باشته را ة از كار اناستفاديرفته شده و ما پذ، شده انباشتهسند كارِ  عنوانبهسودزا باشد. پول هرچه باشد، 

سند پذيرييمسرمايه ...  عنوانبه ستين همچنم. اما پذيرفتن آن هرگز مجوز پذيرفتن اينكه از  ي افادها

ست؛  شود، ني سند خانه را به اجاره  چراكهب سي  سالم، خود ينمدر هيچ جاي دنيا ك صاد  دهد. در يك اقت

باشد و يمننبايد مورد معامله قرار بگيرد. پول كاال نيست چون خودش كار انباشته « كاال» عنوانبه« پول»

 (.113-153كاال يعني چيزي كه داراي مقداري كار انباشته باشد )همان، ص 

ظر از ن يك شييي كاال بود رسييد در تعيين يمين دسييتاورد نظري او، كاال نبود  پول اسييت. گرچه به نظر ترمهم

ست كه عالوه بر  شهيديمبه كاال ارزش  ،هاي توليدينههزاقتصادي، موضوع كميابي اهرم ديگري ا  شتيبه دهد و 

ضمن  ست.  شتهي فلزي و كااليي، كار براي توليد و توزيع آ  هاپولدر  آنكهبه آ  نپرداخته ا از  اما .ستا شده انبا

سخرارزش مصرفي صفر و عدم قابليت  ،هاپولعلت كاال نبود  اين  ،پيش رونظر مقالة  ت. يدوفروش پول در بازار ا

 بح  است كه به اين دو موضوع پرداخته خواهد شد. سند بود  پول مانند سند خانه نيز محل ،همچنين

 :نيز معتقد است مطهريشهيد 

ت دارد مالي آنكهديگر و  ءزيرا سند فقط دليل است براي شي؛ اسكناس ماليت دارد و سند ماليت ندارد

خود سند نيست. اگر سند در دست شخص تلف شود، مالو تلف نشده ولي اگر اسكناس در دست 

شود ست )مطهري،  شده تلفو مال ،او تلف  ستند و 03، ص 1134ا (. كاالها داراي ارزش واقعي ه

سند معتبر براي  ةمنزلبهي. پول امبادلهپول داراي ارزش  ست و يا به معناي يك  سم ارزش كاالها تج

معيني ندارد، درست نيست.  ةيكرااسالم پول كاال نيست )پس( از نظر  عموم است. اين نظر كه چون

 (.33-31ص  يرقابل انتفاع با بقاي عين است )همان،غچون  ؛ست و كرايه نداردپول كاال ني

ستفاد موردمطهري شهيد ين بحثي كه از نظرات ترمهم ضر قرار  ةا علت ممنوعيت ربا به علت  ،گيرديمپژوهش حا

بازدهي براي ي پول و كاال نبود  آ  اسيييت و به بح  امكا  وجود كرايه يا امبادلهماهيت قرارداد قرض و ارزش 

 پرداخته خواهد شد. مفصالًپول، 

 :توتونچيا  ازنظر
 اتموازبه، وجود بازار پولي اوالًپولي كه در ذهن اقتصاددانان غربي است، يك كاالي خصوصي است. 

ــطح عمومي قيمت موازاتبهبازار كاال و نرخ بهره  ــفتهثانها(، نرخ كاال )يا س   بازي با پولياً، قبول س

ــفتهويز تج موازاتبه ــند )توتونچيان، ي با كاالها، ميبازس توانند داليل موجهي براي اين مدعا باش

شتري 33، ص 1132 س توأم(. در مورد پول كااليي بايد گفت كه چون افزايو اين كاال با كار بي ت، ا

سان مي ستخوش نو صميم نرخ مبادلة كاالها با اين پول كمتر د شود. ولي پول كاغذي، كه فقط يك ت

ــانات زيادي روية آن منجر ميوني به افزايو بيقان ــتخوش نوس ــود، نرخ مبادلة كاالها با آن دس ش

صورت  ستيابي به كاالها بايد كار و تالش  سنگ د ستيابي به پول كاغذي، هم شد. لذا براي د خواهد 

دي از اين ابازي افراد توانايي دستيابي به مبالغ زيگيرد، نه آنكه بدون تالش مانند وام ربوي و يا سفته
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سب بين تالش الزم براي  شند. عدم تنا شته با سيلة مبادله را دا ستو  يابي به پول كاغذي و تالشد

 (.151-154تورم است )همان، ص  منشأالزم براي دستيابي به كاالهاي واقعي 

سديمبه نظر  سيك، كار را عامل برابري ارزش پول و كاالها  ،ر صاددانا  كال ما در ا  دانديموي نيز مانند اغلب اقت

 داند كه با فرض كاال نبود  پول در اين مقاله در تعارض است. يمپول را يك كاالي عمومي  توتونچيا جاي ديگر 

سلياز ديدگاه  شتن قدرت خريد معيني، ارزش يمي گذارنام، ابتدا قانو  واحد پول را تو سپس با در نظر دا كند، 

 كند.يمي گذارارزشديگر كه آ  مقدار قدرت خريد داشته ...  آ  را بر اساس ارزش مقدار معيني از مالي

ست آورده ةياولبنابراين پول، ارزش  با  ينكه اين مال اعتباريا از پسنه از كاال بود .  ،خود را با جعل قانو  به د

يدا كرد، ارزش  يد ملي يهثانوانتشيييار، حضيييور خارجي پ مام اموال پاي در برابر تول ند ت مان  ديگر ارزشيدا كرده و 

ت هيچ ارتباطي با طال ندارد  زيرا مال جديدي اس ،كند. ارزش اين پوليماش در اثر كميابي يا پريابي تغيير يامبادله

كه مخلوق قانو  اسييت. پشييتوانه ارزش آ  توليد ملي، اعتماد مردم، پايداري قدرت و حاكميت سييياسييي و وفاداري 

 (.0330 )توسلي، به حفظ ارزش پول بر اساس معيار است دولت

سليمقاله  ستيابي به  ،درباره ارزش پول هاپژوهشترين يكنزد ةازجمل تو ست كه در چگونگي د به اين مقاله ا

شته و  ةيوشنتايج و  شريي در هاتفاوت ،يتنها درتحليل تفاوت دا ست. البت زده رقمارزشمندي پول را  ةي تحقيق  ،ها

 پردازد.يمهره نيز چيستي ارزش پول و ب ةرابطحاضر به بررسي 

 پولي بهرهك اقتصاد بدون يارزش پول در 

زشي پول چه نوع ار آنگاه ،توانند با پول معاوضه شونديمهمگي آنها  اگر .چو  ارزش دارند ،اندمبادله قابلاگر كاالها 

مفهوم ارزش در  ،اوالًالزم است روشن شود كه  ،سؤال(. براي پاسخ به اين 0337بايد داشته باشد؟ )كروترز و باب، 

 ؤالسپس از بررسي اين دو موضوع، به  ،علت اين ارزشمندي در چيست؟ در اين قسمت ،ياًثانعلم اقتصاد چيست؟ 

 گردد.يمپولي بررسي بهرة  رابطه ميا  ارزش پول و ،چيستي ارزش پول پرداخته و در انتها

 مفهوم ارزش و نرخ مبادله

مالي معين )يك سال مالي( است.  ةدوريدشده در يك تولاالها و خدمات ي افزوده، ارزش خالص كهاارزشارزش يا 

ست كه هاارزش، «كاالها و خدمات»منظور از  صادي ا شده از يك فعاليت اقت صادي نتيجه   توانند در حينيمي اقت

سو ك(. موضوع كميابي كاالها و خدمات از ي45-44، ص 0، ج0313 توليد و يا بعد از توليد مصرف شوند )شاكري،

و ميزا  هزينه صرف شده در توليد آ  كاالها و خدمات از سوي ديگر، ارزش اقتصادي يا بازاري كاالها و خدمات را 

 كند. يمدر تعادل عرضه و تقاضا تعيين 

ساني و  درواقع شير، آهن، خدمات ان ست:  سيار ناهمگن ا ست و ثروت در اكثر ابعادش ب شترک ثروت ا ارزش، كيفيت م

« اقتصادي ارزش»، اما يك كيفيت مشترک به نام باشنديمشا  از هم متفاوت يزيكيفهاي يژگيونها، اگرچه در ياغيره. همة 

آورد  نرخ  دست بهبه يكديگر، مقايسه مصاديق ثروت با يكديگر،  هاارزشاين كيفيت مشترک، اضافه كرد   موجببهدارند. 
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ست  قيمت ي مبهانرخشود.يممبادله انواع ثروت و غيره، ممكن  سبت ميا  دو مقدار از ارزش ا از  نوع مشخصي صرفاًادله ن

 (.6-5، ص 0306ي كه در آ ، يكي از طرفين مبادله ارزش واحد پول است )اندرسو ، امبادلهنرخ مبادله است  نرخ 

صادي هاارزشكاالها و خدمات هما  اينكه  حال با توجه به صادي ي اقت شي از يك فعاليت اقت شنديمنا كه  با

را  ا ارزششپول در بازار ميزا   برحسبآنها،  ي مبادله يا قيمتهانرخشوند و يمگذاري يهسرمامصرف يا در توليد 

سخ به اين  ينا ازآيا پول نيز بدين معنا كاال بوده و  ،كنديميري گاندازه ست؟ براي پا شمند ا الزم  ،السؤجهت ارز

 است ابتدا علل ارزشمندي كاالها فهميده شود.

 علل ارزشمندي كاالها و خدمات

 :اندشدهيا بدر قالب سه نظريه  عموماًمعيارهاي ارزش 

ند. كيمكار: اين نظريه، ارزش هر كاال يا خدمت را معادل كاري كه روي آ  صيييورت گرفته تعبير نظرية  الف(

ريه و غيره در اين نظآنها  وتكميابي يا فراواني يك كاال، تنوع كااليي، انجام كار واحد براي دو كاال و ارزش متفا

 .«ارزش كاال و خدمت تابعي از كار است»ديده نشده است. اما به معناي نفي اين جمله نيست كه 

سرمايه، اجارهينههزساير هزينه توليد: اين نظريه افزو  بر عامل كار،  ةيپاارزش بر نظرية  ب( و  ها مانند هزينه 

 داند.يم مؤثرغيره را نيز در قيمت و ارزش كاال 

ش يعني ارز  كنديمارزش نهايي: ارزش هر كاالي مصيييرفي يا خدمت را مطلوبيت نهايي آ  تعيين نظرية  ج(

هاي توليد را در نهيهزير تأث ،بلكه به مطلوبيت نهايي آ  بستگي دارد. اين نظريه ،عام نيست طوربهآ   ةيدفابهمنوط 

 (.0330 ،همكارا ني هستياني و گذاري ناديده گرفته است )ابوالحسيمتقارزش و 

 ،هاييهاي توليد نيست، بلكه كميابي و مطلوبيت نينههزمالک تعيين ارزش، فقط كار و آنچه گذشت، با توجه به 

صرف نيز عامل  شي از م شمندنا صادي كاالها و ارز ستي اقت سط  ارزش .خدمات ا   دويا قيمت كاالها و خدمات تو

 شود.يمقاضا )مطلوبيت نهايي و كميابي( در بازار تعيين هاي توليد( و تينههزيروي عرضه )ن

 كاال نبودن پول

 از: اندعبارتهاي كاالها و خدمات اقتصادي ييژگوين ترمهماز  ،بنا بر قسمت پيشين

 .شوديمتعيين  تقاضاو  عرضهة مواجهو قيمت تعادلي پس از  بودهطبيعي كمياب  طوربه -

اي براي توليد و كسييب سييود يهسييرماي و اواسييطهمطلوبيت و كاالهاي كسييب  منظوربهكاالهاي مصييرفي  -

 شوند.يمخريداري 

 اشيامبادلهقيمت  اندازهبهبار ميزا  توليد ناخالص ملي را بعد از ورود به بازار، يك خدمات و كاالها -

 . هندديمافزايش 

، كاال به ندباشي و اعتباري(، تا زماني كه پول كه به استناد داليل زير، انواع پول )كااليي، فلزي، كاغذيدرحال -

 روند.ينمشمار 
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ست. افزو  بر اين، قيمت پول  حجم پول - صميم مقام پولي و كمياب ني سبدر جامعه منوط به ت ودش خ برح

   ، واحد است.باشديم هاارزشة شمارندكه 

صل  - صرفي مطلوبيت حا صرف پول، مانند كاالهاي م سطهاالهاي شود و مانند كينماز م   اييهسرماي و اوا

 شود.ينماقتصادي  افزودهارزشيماً در فرايند توليد به كار نرفته و منجر به مستق

ي ابوالحسيينر.ک: )سييبي وجود ندارد ارتباط متنا آ  ةشييدتماميا قيمت  ،توليد ةينهزميا  ارزش انواع پول و  -

 (.0330 را ،همكاهستياني و 

صداق م منطقاًباشد. بنابراين، يمو خدمات  هايري ارزش كاالگاندازهمفهومي براي  پول، حاصل يك توافق جمعي و

سپس، بتواند پول بماند. ازاين شود تا  ست بدهد و داراي ارزش واحد  ساير رو، ماننآ  بايد ابتدا نقش كاال بود  را از د د 

ر تعيين قيمت تعادلي نيست  زيرا قيمت پول د يجه،درنتيد و فروش و عرضه و تقاضا و خرقابلكاالها و خدمات در بازار 

 يرمنطقي است.غي خود آ  ازا دريد و فروش چيزي خرخودش برابر واحد است و  برحسبنقش شمارنده 

ثروت حقيقي )شامل سرمايه فيزيكي، سرمايه طبيعي، سرمايه انساني و خالص  ةمحاسبپول رايج يك كشور، در 

شور )حتي يكهاي خارجي( و توليد ناخالص ييدارا  يا يتاً هرگز كاالماهپول رو، ازاينشود. ينمبار( منظور ملي آ  ك

شمندخدمت نبوده و  شر به  ينههزبه علت كميابي و  ،آ ي ارز سيد بدهكاري نا ست. انواع پول، ر ، در ارندهدتوليد ني

سند  ست. اما مانند  شر ا ست  زيرا نهاي فيزيكي ييدارامقابل واگذاري كاالها و خدمات به نا  زما همسند  ةدارندي

كه در صورت مفقودي يدرحال .دارايي را در اختيار دارد و در صورت مفقودي سندِ مالكيت، مملوک نزد او حاضر است

مالكيت  يك نوع ةدهندنشا رسيد  ،پول، قابليت تملك كاالها و خدمات توسط فرد نيز از بين خواهد رفت. از طرفي

ست و خود، كاال يا خدم شمار ا پول )از هر دو منظر اقتصاد خرد و اقتصاد كال ( كاال نبوده،  ،يجهدرنترود. ينمت به 

 .  ستا شده واگذارو رسيد ارزشِ عينِ  هاارزش ةشمارند صرفاً

 ارزش پول

، ارزشييمندي پول مطهريشييهيد  ،و در ميا  نظريه پردازا  مسييلما  هيوم، الوازنظر اين پژوهش، اوالً مطابق نظر 

سطعلت رتبه به صرفاً ست كه با تعهد مقام پولي ةبندي كرد  كاالها و وا شمارندگ ،مبادله بود  آ  ا سر  ي پول بر 

صل  سته پول  شوديمحا صورتيحتي اگر از د شد  زيرا در شوهاي كااليي و فلزي با شي، پول  د كه كاال يا فلز باارز

اش نزد عموم ارزشييمند هاي ذاتيي به خاطر ويژگيلزف و ييكاال پولاگر  .كاركرد ديگر خود را از دسييت خواهد داد

شد ست پولي خود را از ، پس احتماالً كاركردبا ست. بنابراين د ضه و ،برخالف قيمت كاالها ،داده ا  كه در تعادل عر

ضا تعيين مي ست. براي پول عرضهتقا داكثر منظور كسب حاي كه بهكنندهشود، قيمت پول برحسب خودش واحد ا

صاد شد، غيرقابلسود اقت ستي، پول توليد كرده و بفرو صور ا سهيل مبادالت وبراي بلكه مقام پولي   ت سب  ت نه ك

ه كند. از طرفي تقاضاكنندگاني كسود حاصل از فروش، به انتشار پول پرداخته و آ  را با كاالها و خدمات مبادله مي

صرف يا به شي از م سب مطلوبيت نا سرمايهبراي ك سطهاي و وعنوا  كاالي  شند و  ،ايا ضر به خريداري پول با حا

 زني كنند نيز وجود ندارند. چانه ،باعرضه كنندگا  بر سر قيمت آ 
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ضيح دادثانياً، ارزش پول را با دو معيار از ارزش مي سمي يا حقيقي :توا  تو  معيار دوم، ارزش .معيار اول، ارزش ا

سكناس سمي پول، عدد مندرج بر ا سبي. ارزش ا شمارش ارزش هامطلق يا ن سكوكات و واحد  ست. ارزش و م ها ا

  پول با سيياير كاالها و خدمات اسييت. در معيار دوم، ارزش مطلقمبادلة  قدرت خريد آ  يا نرخ برابر با ،حقيقي پول

يعني ارزش چيزي در مقايسييه باارزش سيياير چيزها.   يعني ارزش چيزي بدو  مقايسييه با چيز ديگر و ارزش نسييبي

 ،خود ارزش مطلق نداشته و فقط ارزش نسبي دارد كه اين ارزش نسبيخوديوجه به كاال نبود ، پول بهبا ترو، ازاين

 ارزش حقيقي يا قدرت خريد آ  است.برابر با 

تاريخ  .نماندتواند با ارزش حقيقي برابر بماند يا شيييود كه ميارزش اسيييمي با توافق ناشييير و جامعه تعيين مي

حجم مشييخصييي از  ةكاالها با پول، همواره از مواجهمبادلة  كه ارزش حقيقي يا نرخدهد مبادالت پولي نشييا  مي

صي از پول تعيين ،كاالها و خدمات شخ شد كه ارزش ذاتي  با حجم م ست. حتي اگر پول، فلزي و كااليي با شده ا

د حجم ر به توليصرف شده، منجسرماية  صرف كار يا سرمايه است، درنهايت آ  كار ياداشته و توليد آ  مشروط به

 ارزش پول را مستقيماً ارزش كار تعيين رو،ازاينكند. ي مبادله را تعيين ميمشخصي از پول شده و حجم پول رابطه

هاي ولاما حجم پ ،كندي توليد )كار و سييرمايه( تغيير ميهزينه ةواسييطكند. گرچه حجم پول فلزي و كااليي بهنمي

بر  ،لزيهاي فكم يا خيلي زياد باشييد. لذا تنها مزيت پولبسيييار تواند مي ،ناشيير ةاراد راحتي باكاغذي و اعتباري به

هاي مقدارشا  شده و ثبات قيمت ةرويهاي توليدشا  تا حدودي مانع از رشد بيهاي كنوني اين است كه هزينهپول

و  اين مانع غلبه كردهتوانسيييتند بر  ،از طريق ناخالص كرد  آلياژ آ  ،هاالبته حكومت .شيييدبيشيييتري تجربه مي

 مخارجشا  را تأمين و تورم را رقم بزنند.

تواند تغيير كند  تغيير حجم كاالها و خدمات يا تغيير حجم پول. ازآنجاكه بنابراين، ارزش حقيقي پول به دو طريق مي

ه ها با چدارد، حجم هاي حجم هر يك با يكديگر تفاوتاند و واحد محاسييبهكاالها و خدمات و پول از نظر كيفيت ناهمگن

ست كه مواجهة حجم كاالها و خدمات با پول در طول تاريخ واحدي اندازه سخ اين ا شود؟ پا سه ممكن  شود تا مقاي گيري 

شكل ست. بهتكامل پول  شدني ني ست و اثر تاريخ حذف  سيده ا اري امروز اثر ديگر، پول اعتببيا گرفته و امروزه به اينجا ر

 ربط به نظر برسند. هاي امروزي كامالً بيهاي مبادلة آ  زما  به نرخرد، حتي اگر نرختهاتر را در دل خود دا

صرفاً نامي براي واحدهاي مختلفي از وز  طال  ،واحدهاي پولي امروزي )دالر، پوند، مارک، فرانك و ...( در ابتدا 

سترلينگ در بريتانيا دقيقاً يك پوند نقره بود ،و نقره بودند. مثالً سم، عموماًيا دالر به پوند ا  به يك اونس عنوا  يك ا

شييدند، از طريق وز  مبادله مي ،شييد كه در قر  شييانزدهم ضييرب شييد. ازآنجاكه طال و نقرهنقره اطالق مي ةسييك

طور شيييدند كه بهبها تعريف ميعنوا  وز  معيني از يك فلز گرا واحدهاي پول در كشيييورهاي مختلف، همه به

حاكي از آ  بودند كه چه حجم از  ،هاي مبادله. نرخ(02-00، ص 0332 ،رودبارد)ابت بودند نسييبت به هم ث ،خودكار

از هر يك از طال  ،شود و حكومت با ضرب وز  مشخصيبا چه وزني از طال يا نقره در بازار معاوضه مي ،كاالي الف

صاص ميبه ،و نقره سمي به آ  اخت سكه، يك ارزش ا ساس  امروزه ،داد. بنابراينعنوا   حجم پول در گردش را بر ا

شد سنجيده و حجم پولي  سمي آ   سمي اندازه ةارزش ا سب هما  واحدهاي پولي ا گيري كاالها و خدمات نيز برح

شر و جامعه موردمي شر و مردم  توافق قرار شود كه بين نا سمي پول، توافقي بين نا ست. حال اگر ارزش ا گرفته ا
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اين ز نظر ا گيرد؟چرا اسيياسيياً صييورت مي  اند؟ و اگر قرار بر اعتبار توافق نيسييتآيا نبايد اين توافق معتبر بم ،اسييت

تا  ،ناشر موظف است بر توافق صورت گرفته پايبند بماند و مترصد برابري ارزش اسمي و حقيقي پول باشد ،تحقيق

 يابد.  تصاد افزايشتري از آينده بيابند و كارايي در اقبيني دقيقيافته، افراد قدرت پيش ي كاهشطميناناان

يرات واسييطة تغيهاي مبادله، به دليل تغييرات حجم كاالها و خدمات در بخش حقيقي اقتصييياد، بهگرچه تغيير نرخ

رات حجم واسييطة تغييهاي مبادله، بهوري طبيعي اسييت. اما تغيير نرخبهره وكننده، تكنولوژي، جمعيت، ترجيحات مصييرف

مقام پولي حق بر هم زد  توافق صورت گرفته بر سر شمارندگي پول را ندارد. اگر ارزش  پول كامالً در كنترل ناشر بوده و

شي از ارزش دارايي شود، بخ سمي آ  كمتر  سطه تورم پولي، بدو  واگذاري هاي افراد جامعه بهحقيقي پول، از ارزش ا وا

شود  حقيقي پول از ارزش اسمي آ  بيشترشود. در حالتي كه اگر ارزش گونه ارزش حقيقي معادلي، به ناشر منتقل ميهيچ

سازي پول افزايش و تقاضاي كاالها و خدمات در هر دوره نسبت به قبل كاهش و ركود در بازار حاكم يرهذخ، تمايل به اوالً

ت اين امر ممكن اس البته. ميباش مواجهرشد جمعيت يا رشد تقاضاي صادرات بيش از رشد ارزش پول  با آنكه مگر  شوديم

يدكننده باشد  ولتتواند به ضرر يم آ  ياسم ارزش به نسبت پول يقيحق ارزش شد  شتريبياً، ثانير زماني همراه باشد. تأخ با

قيمت  يدكننده با كاهشتولي توليد بسته شده و سود دورهقراردادهاي دستمزد و خريد مواد اوليه قبل از شروع  معموالًزيرا 

د ها را جبرا  كنيمتقكافي كاهش  اندازهبهمگر اينكه حجم فروش   هش خواهد يافتگذاري كايهسييرمايزة انگكاالها و 

 ة افزايش جمعيت و رشد صادرات است.واسطبهوابسته به افزايش تقاضا،  مجدداًكه 

 پولي ةبهر

ستفاده از پول به صاحب آ  داده  ست كه در مقابل ا رخ ، ن«هنرخ بهر»منظور از  .شوديمدر علم اقتصاد، بهره عوضي ا

ستقراض شده در سال محاسب درصد اعالم  صورتبه معموالًو  شده پرداختة قيمتي است كه در ازاي هر واحد پول ا

شرشود. يم ست كه »كند: يمچنين تعريف ينا، نرخ بهره را في صد پاداش پرداختي بر روي پول ا  رحسببنرخ بهره در

سال بعد از تار معموالًپول، در تاريخ معين و  ست كه بينههز واقع درشود. نرخ بهره يميخ معين، پرداخت يك  ايد اي ا

(. اين تعريف از بهره )پولي(، 273-272، ص 0333زاده، زاده و اسيييماعيل)شيييعبا « براي دريافت اعتبار، پرداخت كرد

با ست. حرمت ربوده كه تحريم شده ا« مازاد مشروط در قرارداد قرض»معادل تعريف فقهي ربا در دين اسالم مبني بر 

قرض، مالكِ عين، قرض گيرنده است و قرض دهنده مالك دِين است   قراردادعلت است كه در ينابهاز منظر حقوقي، 

يعني مالك يك امر اعتباري. ... طبيعت قرض و طبيعت وجود اعتباري داد ، مثل يك نوع بيمه و عقيم كرد  مال از 

سود متعلق  ست. ...  سود و زيا  ا ست و عين هم متعلق به قرض گيرنده )مطهري، ع بهنظر  (. 20-21، ص 0332ين ا

 بر اين اساس، قرض دهنده از ديدگاه حقوقي، حقي در موضوع قرض در مدت تفويض مالكيت ندارد.

سي  با شاهده تاروجود اين، در برر صر اولشود كه بهره از دورا  يميخچة نظريات بهره م ية تاريخ  يعني زما  بابِل، م

ست سازماني و قانوني و غيره، به اها ، كلدانيبا سطة وجود پول به وجود آمده و در طول تاريخ، با تمهيدات  شيده يتحماوا

  ارجخاش قابليت آ  را دارد كه بدو  محدوديت و بدو  هزينه از بازار يزيكيفاست. پول در شكل رايج آ ، به دليل ماهيت 

اال زيا  زما  نگهداري ك تناسببهيدكنندة كاال، با احتكار محصول خود تولكه يدرحالو به مدت دلخواه احتكار شود.  شده
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(. برخي 236-235، ص 0313رو، نوعي تقاضيياي اجباري براي تبديل كاال به پول در بازار وجود دارد )گزل، ينازابيند. يم

سي  صاددانا ، به توجيه بهره با برر شأاقت سرمايه، پادا من ساک، رجحا  بين زماني، رجحا  بروز آ ، مانند مولديت  ش ام

امه به رو، در اددانند. ازاينيمو به داليل گوناگوني، پول را داراي بازدهي  اندپرداختهنقدينگي، نرخ رشيييد جمعيت و غيره 

 موضوع امكا  وجود بازدهي براي پول، از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد كال  پرداخته خواهد شد. 

 بازدهي در سطح خرد

ابداري، دارايي يا مال، اصييطالحي اسييت براي نشييا  داد  ارزش پولي تمام متعلقات يك شييخص حقوقي يا در حسيي

يسييات و سييتأهاي حقيقي مانند زمين، سيياختما  و ييداراكنند: يمتفكيك  دودسييتهها را به ييداراحقيقي. در اقتصيياد، 

شعبا ييدارا سهام ) سناد و  سماعيلهاي مالي، مانند پول، ا   صرفاً(. طبق اين تعريف، دارايي 41، ص 0333زاده، زاده و ا

سناد و اوراق بهادار است. همچنين، نگهداري رابطدهندة شا ن ها توسط اشخاص، ييداراة حقوقي اشخاص با كاالها، ا

 . گيرديمگذاري كه هدف اولي كسب مطلوبيت و هدف دومي كسب بازدهي، صورت يهسرمابه دو منظور مصرف و 

گذاري، منفعت )يا زيا (، ناشي از خريد هر نوع دارايي اعم از حقيقي يا مالي است. اين بازده دو جزء دارد: يهسرمابازده 

صل از 0 شي از تغيير ارزش دارايي )راس و همكارا ، يهسرما. منفعت يا زيا  2گذاري يهسرما. وجه نقد يا درآمد حا اي نا

منجر به ايجاد درآمد نقدي مانند سييود سييهام شييود، بازدهي نقدي  گذاري در دارايي،يهسييرما(. اگر 3، ص 2، ج0335

و اگر پس از خريد دارايي، قيمت آ  افزايش )يا كاهش( يابد، بازدهي ناشييي از تغييرات ارزش پولي دارايي،  شييدهحاصييل

 اهد شد.شود  اگر اقدام به فروش دارايي كند، آ  بازدهي نقد و بالفعل خويمحاصل  نقديرغبالقوه و  صورتبه

ساس شر و داراي ارزش  ازآنجاكه ،بر اين ا سيد بدهي نا ست و امبادلهپول ر آ  مالك آ  بوده و در  ةدارندي ا

شد ،  شمار يمصورت ربوده  سطح خرد، دارايي به  سبت به آ  دعاوي حقوقي كند  در  اما كماكا    روديمتواند ن

ست شخص مطلوبيت ايجاد بخشي از دارايي عنوا بهزيرا نگهداري پول   كاال ني گهداري آ  ن بلكه  كندينم، براي 

زيرا مطلوبيت احساس خشنودي است كه از مصرف كاالها و خدمات به دست   به معناي نگهداري قدرت خريد است

او نيز  مطلوبيت كلي  بيشييتر باشييد ،گيرندمعين در اختيار فرد قرار مي هرقدر واحدهاي كاال كه در يك مدت .آيدمي

پذيرد معموالً كاهش مي ،آمده از مصييرف هر واحد اضييافي از كاالدسييتش خواهد يافت و مطلوبيت نهايي بهافزاي

شترييداراكه تملك يدرحال(. 24، ص 0332 )فرجي ديزجي، سا ، مطلوبيت يريسبه علت  ،هاي بي ناپذيري نوع ان

 كاال باشد.تواند رد  پس پول نمياشباعي ندا ةنقطكند و ينمنهايي كمتري ايجاد 

كند يا خير؟ مسلم است كه نگهداري وجه نقد، مشمول بازدهي نقدي يميك دارايي بازدهي ايجاد  عنوا بهاما آيا پول 

سهام  سود  سند به معناي تملك ينممانند  سناد مالكيت نيست كه تملك  ساير ا هاي دارايي زما همشود  زيرا پول مانند 

ست و براي تملك هر دارايي فيزيكي و به كار برد  آ  در فرايند توليد و كسب سود، شركت باشد. پول، رسيد بدهي ناشر ا

 يك از توليد، فروش و سود رخ نخواهد داد.  يچهابتدا بايد اين رسيد را تسليم كرد و در صورت عدم واگذاري، 

  ارزش برحسب است كه قيمت پولروشن ي ناشي از تفاوت ارزش دارايي در طول زما  است. نقد يرغبازدهي 

سم سبي آ  نقد يرغواحد و بازدهي  ،اشيا ست.  برح صفر ا سبي نقد يرغتواند بازدهي يمپول اما خودش   برح
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ود، اسمي آ  ش ارزشكمتر از  ،كه ارزش حقيقي پوليدرصورتساير كاالها و خدمات داشته باشد )بازدهي كااليي(. 

ساير اننقدريغبازدهي  شده و فرد آ  را به  ي نقدريغعكس. بازدهي ها تبديل خواهد كرد و بهييداراواع ي آ  منفي 

كاالها و خدمات به عينيت  برحسييبوجه نقد كه  برحسييبپول بالقوه و كااليي اسييت و هنگام بالفعل شييد ، نه 

 شود.يمپول بالفعل  برحسبها كه ييداراي ناشي از تغييرات قيمت، ساير نقد يرغبازدهي  برخالفآيد. يدرم

سوي دي ست، بازدهي نقدريغكه بازدهي  طورهما گر، از  يز ي پول ننقد يرغي هر دارايي، متعلق به مالك آنها ا

ست كه آ  را در دست دارد )مانند  ست  با اين تفاوت كه پول از حي  مالكيت متعلق به كسي ا متعلق به مالك آ  ا

اوراق بهادار بانام، مشخصات مالك ثبت حقوقي هاي فيزيكي، مثل خودرو يا ييداراكه در يدرحالنام و ارز(. يبسهام 

او  ي آ  متعلق بهنقد يرغشييده و حتي اگر آ  دارايي مدتي در اختيار مالك نباشييد، كماكا  اصييل دارايي و بازدهي 

را بالفعل كند. در رابطه با  ينقدريغتواند آ  دارايي را )حتي در زما  قرض( فروخته و بازده يماسيييت  زيرا تنها او 

ست پول، صور ني سط نقدريغبازدهي زيرا   اين امكا  مت االها و تواند بالفعل و به كيمة فعلي آ  دارندي آ ، تنها تو

شود و كاالها و خدمات  ست كه در آ  لحظه از زما ، يداريخرخدمات تبديل  شده از نظر حقوقي، متعلق به كسي ا

ار و منفعت پول از هم جدا نيستند. ابتدا بايد پول را در اختيديگر، مالكيت عبارت  بهعين پول را در اختيار داشته است. 

يت، بتوا  از آ  منتفع شد. منفعت پول، متعلق به مالك آ  است. مالك هم درنهاداشت، سپس آ  را منتقل كرد تا 

  هنده هنگام واگذاري پول به ديگري، كماكادضكسييي اسييت كه آ  را در اختيار دارد. در غير اين صييورت، اگر قر

 قرض چه معنايي خواهد يافت؟ و اگر اساساً حالت، نيا در، حاصل از پول نيز متعلق به او است منافع باشد،مالك آ  

 كند؟يميجادشده نيست و تنها درصدي از آ  را طلب اچرا مالك همه منافع  ،مالك، اوست

اگذار و پولي صيرف يا بازده نقد، تنها مطلوبيت ناشيي از مهاي غيرپوليدارايي در سيطح خرد با قرضرو، ازاين

ست. نقد يرغشود و بازده يم شي از مصرف يا بازده نقدي ند پول، اوالً مقابل، دري متعلق به مالك ا   .ردامطلوبيت نا

سي از زما  متعلق به ك هرلحظهياً، با قرض به علت تفويض مالكيت آ  در يك مدت معين و ماهيت پول )كه در ثان

ني يا ضم مگر اينكه شرط  شوديمي آ  نيز به قرض گيرنده واگذار نقد يرغارد(، بازدهي است كه آ  را در دست د

است  اعماللقابغير از پول نيز  يءايشبراي هر  ،باشد، مانند امانت. البته اين شرط شدهتصرفصريح مبني بر عدم 

 ض است.كه موضوع بح  فعلي نيست. موضوع تفاوت ماهوي پول با ساير كاالها در فضاي قر

 بازدهي در سطح كالن

شور ش، هاساختما فيزيكي ) ةيسرماشامل  ،ثروت يك ك ساختزآالت و ينما اي هينزمطبيعي )سرماية  ها(،ير

شاورزي،  ساني و خالص سرماية  و غيره(، هاجنگلك شد )بانك جهاني،يمهاي خارجي ييداراان از منظر  .(2101 با

توا  قيمت و بازدهي براي آ  متصييور شييد. ينمز دارايي و ثروت نبوده و طبق تعريف باال پول هرگ ،اقتصيياد كال 

 مالي است. ةدوربرابر با درصد تغييرات ثروت آ  كشور طي يك  ،هاي يك كشورييدارابازدهي 

صاد خرد، به دليل تورم پولي شخاص ميييدارا ،از منظر اقت سطح كه ديدرحال .تواند بازدهي مثبت بيابدهاي ا ر 

 مكن است بازدهي ثروت كل كشور منفي باشد. م ،كال 
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 پول ارزش باپولي بهرة  بررسي نسبت

بهرة  چه ارتباطي ميا  ،ياًثانگيرد؟ يمپول ارزش خود را از چه  ،كه اوالًايناين مقاله به دنبال پاسييخ به دو سييؤال بود 

نهادي اسيييت كه طبق توافق  ،پولاينكه  اول، با توجه به سيييؤالدر پاسيييخ به  پولي )ربا( و ارزش پول وجود دارد؟

 باشد، براي تمام انواع پول، ارزش اسمي و حقيقي آ  ازي مبادله ميواسطهو  هاارزشي شمارندهحاكميت و جامعه 

 تعهد خود مبني بر شمارندگي و برابري ناشر بايد بر منطقاً رو،نيااز. خواهد شدپول با كاالها و خدمات تعيين مواجهة 

كه  اندردهكچو  جامعه و حاكميت باهم توافق   پول ارزشمند است ،قيقي پول پايبند بماند. بنابراينارزش اسمي و ح

 ي و مبادله را تسهيل كند و حفظ اين ارزش منوط به تعهد ناشر است.بندرتبهاين پول كاالها و خدمات را 

ت، ال تلقي شده و قيمت آ  نيز بهره اسدر نظام اقتصاد متعارف، پول كا ازآنجاكه: گفت ديبادوم  سؤالدر پاسخ به 

حقوقي الزم است. از منظر اقتصادي بررسي -يك بررسي اقتصادي، آ لذا در رابطه با امكا  وجود بهره به علت ماهيت 

ست و قيمت آ  اوالًشد كه  سب، پول كاال ني ست، نه پول.  برح ست. لذا بهره قيمت يا نرخ وام ا ياً، انثخودش واحد ا

ي مثبت يا منفي آ  نيز از طريق كاالها و خدمات نقدريغبازدهي نقدي براي پول وجود ندارد و بازدهي  اينكه امكا 

ست، ايجاد و در صورت  شر موظف به حفظ آ  ا سمي و حقيقي پول، كه نا شده، در صورت عدم برابري ارزش ا بالفعل 

اي اقتصييادي بر-رو، هيچ توجيه حقوقيازاين .ي آ  اسييتدارندهايجاد از منظر حقوقي، به علت ماهيت پول، متعلق به 

توا  متصيييور شيييد. بنابراين، ارزش )قدرت خريد پول( هر تغييري بيابد، به علت ينموجود بهره به علت بازدهي پول 

شيييود. اما اين تغييرات منجر به اختالل در كاركرد  دهندهوامي به نقدريغتواند منجر به انتقال بازدهي ينمماهيت پول 

ا پول كنند تيمي و شمارندگي خواهد شد. اگر ارزش حقيقي بيش از ارزش اسمي شود، افراد كاالها را مبادله گرواسطه

ها و بازخواهد ماند و تبادل كاال شدهابداعبيشتر به دست آورند )چو  دارايي است( و پول از ايفاي نقشي كه به خاطر آ  

از ارزش اسيييمي شيييود، تمايل به عدم نگهداري آ ، منجر به  خدمات را مختل خواهد كرد. اگر ارزش حقيقي، كمتر

 تحريك تقاضا و سيكل بعدي تورم شده كه تعبيه بهره در نظام پولي، يكي از داليل مهم اين نابرابري ارزش است. 

منجر به نابرابري ارزش اسييمي و حقيقي پول و عدم  ،اگر بهره در نظام پولي مبتني بر خلق اعتبار، نهادينه شييود

به علت رشد حجم پول بدو  رشد كاالها و خدمات خواهد شد.  ،هاارزشمكا  متعهد ماند  ناشر بر سر شمارندگي ا

توجيهات  عداًب( است كه فاسدشد پيدايش پول به علت قابليت احتكار آ  )بدو   عصرهمپولي، تاريخ پيدايش بهره 

شدهاقتصادي بر آ   ست. به همين ترتيب، تحت يك نظام پ بار  شر بها سطة قدرت خود ولي نيز نا واند مانع از تيموا

ي است حقوق-يرات اقتصاديتأثبهره شود. اما چيزي كه روشن است  يينههزبه گردش درآمد  پول، مگر با دريافت 

حتي اگر بهره پرداختي به  از قبيل توزيع ناعادالنه ثروت، تورم و كاهش رشيييد اقتصيييادي. ،آورديمكه بهره به بار 

اما كمتر از  ،تواند منجر به نابرابري ارزش اسمي و حقيقي پول شوديم ،بخشي از سود عملياتي بنگاه باشد ،ندهدهوام

 ةينزهواسطة به كاالها و خدمات ةشدتمامزيرا قيمت   حالتي كه بنگاه ضرر كرده يا سود صفر به دست آورده است

ي دريافت وام جابهطريق افزايش حقوق صييياحبا  سيييهام ين مالي از تأمكه اگر يدرحالبهره افزايش خواهد يافت. 

شود و به علت عدم توزيع يم شدهتمامهاي مالي و كاهش قيمت ينههزصورت گيرد، حذف بهره منجر به كاهش 

 خواهد زد.  رقمبخشي از سود خالص شركت، در دوره بعد رشد بيشتري در بخش حقيقي اقتصاد 
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 پيدايش ةفلسفهمي نادرست از پول بوده و منجر به انحراف كاركرد پول از توجيه بهره ناشي از ف ،بر اين اساس

ار، خلق اعتب ةيزانگدر صورت حذف نهاد بهره و  .شودمي ،مبادله است ةواسط ةيجدرنتو  هاارزششمارندگي آ ، كه 

 تواند معتبر بماند.تعهد حاكميت بر سر شمارندگي پول، مي

 گيرينتيجه

ي پول و ارتباط آ  با بهرة پولي و امكا  وجود بازدهي براي پول پرداخت. از ميا  ارزشمندت اين مقاله به بررسي عل

سيك،  سيك و كال صاددانا  ماقبلِ كال سميت، ويليام پتياقت قدند: برابري معت ديويد ريكاردوو تا حدود زيادي  آدام ا

شده در توليد آ  كاال و توليد آ  پول  ارزش اسمي پول فلزي با كاالها و خدمات، ريشه در برابري ميزا  كار صرف

سطه، هيچ فايدهجا  الوكه فلزي دارد. درحالي ستاي براي پول جز وا شهيوم .ي مبادله بود  قائل ني ي ، پول را ارز

بندي آنها اسييت. در ميا  داند كه صييرفاً نمايندة كاالها و روشييي براي رتبهها ميجعلي برخاسييته از توافق انسييا 

مانند اغلب اقتصيياددانا  كالسيييك، كار را عامل برابري ارزش پول و كاالها  توتونچيا اسييالمي نيز  اقتصيياددانا 

نام، يب، پول يك سند عمومي بهشتيكند. از نظر شهيد يمداند، اما در جاي ديگر، پول را كااليي عمومي قلمداد يم

ست و نبايد  شدهانجاماز كار  شهيد كاال مورد معامله قرار گ عنوا بها ست، پول كاال نبوده و مطهرييرد.   نيز معتقد ا

 داند كه كاال نبوده و ارزشيم، پول كاغذي را مالي توسيييلييرقابل انتفاع با بقاي عين اسيييت. غكرايه ندارد  چو  

 گيرد.يماش به اعتبار قانو  و ارزش ثانويه به پشتوانه توليد ملي و اعتماد مردم و غيره شكل يهاول

ي آ ، نه به علت مطلوبيت نهاييِ ناشي از مصرف و ارزشمنديتاً كاال نيست و ماهپول  اوالًپژوهش، اين  نظر از

ها و خدمات كاال همبادل در بود هواسطي حقيقي در اقتصاد و هاارزشهاي توليد، بلكه به دليل قابليت شمارش ينههز

ة آ ، در مقابل واگذاري دارندبدهكاريِ ناشيير به  و رسيييد هاارزشة شييمارندي دارد. پول امبادلهارزش  صييرفاًبوده و 

اي، هما  ارزش حقيقي پول بوده و همواره از مواجهة حجم كاالها و خدمات به ناشيير اسييت. ثانياً، اين ارزش مبادله

 شود.مشخصي از كاالها و خدمات، با حجم مشخصي از پول در گردش تعيين مي

سمي  ساس ارزش ا سب اما حجم پول در گردش، بر ا شده و حجم كاالها و خدمات نيز برح سنجيده  آ  

سمي اندازه ست. ازاينگيري ميهما  واحدهاي پولي ا شر و جامعه، مورد توافق قرارگرفته ا رو، شود كه بين نا

شد، تا  سمي و حقيقي پول با صد برابري ارزش ا صورت گرفته پايبند مانده و متر ست بر توافق  شر موظف ا نا

 تورم بروز نيابد. يناني ونا اطمريسك، 

شته باشد كه قابليت كسب بهره از از سوي ديگر، برابري ارزش اسمي و حقيقي پول، تا موقعي مي تواند دوام دا

اني كه رسد، اقتصاددانپول وجود نداشته باشد و بهره سدي در مقابل جريا  آزاد مبادلة پول و كاال نباشد. به نظر مي

جهت، امكا  وجود بازدهي براي پول از شييوند. ازاينعي بازدهي براي پول متصييور مييابند، نوپذير ميبهره را توجيه

شمار  صاد خرد، پول نوعي دارايي به  شد. از منظر اقت سي  صاد خرد و كال  در اين تحقيق برر رود و يمدو منظر اقت

و نگهداري  گرفتي مثبت صييورت خواهد نقدريغگذاري، تنها در صييورت وجود بازدهي يهسييرمانگهداري آ  براي 

يري دارايي فيزيكي در فرايند توليد كارگبهوجه نقد، مشييمول بازدهي نقدي مانند سييود سييهام، يا سييود حاصييل از 
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رات، و برابر با تغيي شييده محاسييبهسيياير كاالها و خدمات  برحسييبي مثبت يا منفي پول، نقدريغشييود. بازدهي ينم

سمي و حقيقي پول دارد. در اين تحقيق، ثابت شد كه پول با ساير قدرت خريد آ  است كه ريشه در نابرابري ارزش ا

سهام ييدارا ست دارد. لذا بازدهي يبها از نظر مالكيت متفاوت بوده و مانند  ست كه آ  را در د نام، متعلق به كسي ا

شخص  يككه يدرصورتة فعلي آ ، كه در آ  لحظه مالك آ  است تعلق خواهد گرفت و دارندي پول نيز به نقدريغ

ليم كرده ي را نيز تسيينقدريغمقداري وجه نقد به ديگري قرض دهد، با تفويض مالكيت امكا  بالفعل كرد  بازدهي 

سطح كال  نيز پول هرگز دارايي و ثروت نبوده و  ست. در  شد. ينما صور  توا  قيمت، بازدهي و غيره براي آ  مت

حقيق ، نتايج تدهندهواميرنده اسيييت نه گوامي پول متعلق به نقدريغرو، با توجه به اين اسيييتدالل كه بازدهي ايناز

 شود:يمي بندجمعزير  صورتبهحاضر 

قدي بالقوه پول، ناشي از تغييرات ارزش آ ، در نظام پولي قابل توجيه نبوده، رنبهره بر مبناي وجود بازدهي غي -

 طول زما  نيست.  در انتقالقابلة آ  است و دارندتمام منافع پول در لحظه متعلق به 

منجر به نابرابري ارزش اسييمي و حقيقي پول و عدم امكا  متعهد ماند   ،خلق اعتبار به انگيزه كسييب بهره -

 به علت رشد حجم پول بدو  رشد كاالها و خدمات خواهد شد. ،هاارزشناشر بر سر شمارندگي 

 تواند منجر به نابرابري ارزشيم ،ه باشييدبخشييي از سييود عملياتي بنگا ،دهندهوامحتي اگر بهره پرداختي به  -

شود سمي و حقيقي پول  ست ،ا ست آورده ا صفر به د سود  ضرر كرده يا  يمت زيرا ق  اما كمتر از حالتي كه بنگاه 
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