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چكيده

با پيچيده شيييد نظام هاي پولي ،ادبيات پردامنهاي در اين حوزه شيييكلگرفته و بح بر سييير ماهيت پول ،يكي از
ادامهدارترين موضوعات نزد انديشمندا بوده است .اين مقاله ،ضمن بررسي نظريههاي منتخب اقتصاددانا كالسيك و
اندي شمندا م سلماني كه در اين حوزه تحقيق كردهاند ،با ا ستفاده از روش تطبيقييييي ا ستداللي ،به دنبال برر سي علت
ارزشمندي پول و ارتباط آ با بهرة پولي ميباشد .يافتههاي مقاله نشا ميدهد كه پول كاال نبوده و ارزشمندي آ صرف ًا
به علت توافق حاكميت و جامعه ،بر سيير شييمارندگي ارزشهاي حقيقي اسييت كه بايد معتبر بماند .همچنين بر اسيياس
مفاهيم بازدهي نقدي و غيرنقدي داراييها ،امكا بازدهي نقدي براي پول وجود ندارد .بازدهي غيرنقدي مثبت يا منفي
نيز در صورت عدم برابري ارزش اسمي و حقيقي پول ،كه ناشر موظف به حفظ آ است ،ايجاد شده و به صورت كااليي
بالفعل ميشييود .افزو بر اين ،به علت ماهيت پول ،بازدهي غيرنقدي اوالً ،يقيني و مداوم نيسييت ،ثانياً ،متعلق به دارندة
پول است .در قرارداد قرض ،دارنده پول قرض گيرنده است ،ازاينرو ،هيچ توجيه حقوقييييي اقتصادي براي بهره ،به علت
وجود بازدهي براي پول نميتوا متصييور شييد و بهره در نظام پولي خود برهم زنندة معيار شييمارش ارزشها و انحراف
كاركرد پول از فلسفه پيدايش آ ميشود.
كليدواژهها :پول ،ارزش پول ،بازدهي ،بهره ،ربا.
طبقهبندي .E42, E40, B12 :JEL

Ma‘rifat-e Eghtesād-e Islāmī _____________________ Vol. 11, No. 2, Spring & Summer 2020

 44

 ،سال يازدهم ،شماره دوم ،پياپي  ،44بهار و تابستان 1133

مقدمه
بهموازات تاريخ شييكلگيري پول ،انديشييمندا بسييياري به تجزيه و تحليل چيسييتي و نقش پول در اقتصيياد
پرداختهاند ،بهطوريكه با پيچيده شد نظامهاي پولي ،ادبيات پردامنهاي در اين حوزه شكلگرفته و بح بر

سر ماهيت پول ،مو ضوعي ادامهدار و چالشبرانگيز بوده ا ست .چي ستي پول ،فل سفه پيدايش ،و ارزش آ  ،از
اصليترين موضوعات در حوزه شناخت ماهيت پول ميباشد .در پاسخ به اين سؤال مهم ،كه پول ارزش خود را
از چه ميگيرد ،اقتصاددانا با گرايشهاي فكري گوناگو  ،تحليلهاي عميقي ارائه دادهاند .با تحول بنيا هاي
اقتصادي (نظري و عملي) در طول تاريخ ،ارزش پول كه بايد وابسته به نمايندگي آ از كاالها و خدمات بخش
حقيقي با شد ،م ستقل از بخش حقيقي اقت صاد ،مو ضوعيت يافته ا ست .به بيا ديگر ،نظام اقت صاد متعارف به
پول ،وجه كااليي داده و قيمت آ را بهره در نظر ميگيرد .اين مقاله ،ضيييمن بررسيييي نظر يه هاي منتخب
اقت صاددانا كال سيك ،كه رو شنترين تأليفات را دربارة ارزش پول صورت دادهاند و همچنين ،اندي شمندا
مسلما  ،به دنبال بررسي علت ارزشمندي پول و ارتباط آ با بهرة پولي ميباشد.
اگر به لحاظ نظري بتوا ثابت كرد توجيه بهره (ناشيي از فهمي نادرسيت از پول) ،منجر به انحراف كاركرد پول ،از
فلسفه پيدايش آ و اختالل در نظام اقتصادي ميشود ،در عرصه عمل نيز تغيير در سازوكار نظام مالي و پولي ،منجر به
تغييراتي ساختاري خواهد شد .ازاينرو ،مقالة حاضر به دنبال پاسخ به اين سؤاالت است :در يك چارچوب نظري اقتصاد
بدو بهرة پولي (ربا) ،پول ارزش خود را از چه ميگيرد؟ چه ارتباطي ميا بهرة پولي (ربا) و ارزش پول وجود دارد؟
پيشينة پژوهو

ابوالحسييني هسييتياني و همكارا ( ،)0330در مقاله «چيسييتي پول در اقتصيياد اسييالمي» نتيجه گرفتهاند كه پول يك
اختراع بزرگ و دستاورد بشري است كه با انتقال و سنجش ارزش ،واسطه مبادله است اما درآمدزا نيست .نتيجه اينكه
پول ،قيمت و بازار نداشته و قابل مبادله و درآمدزا نيست .بنابراين ،عمليات ربوي و سفتهبازي از پول ساقط ميشود.
فرضيييه اسيياسييي تحقيق توسييلي ( ،)0330در مقاله «تحليل ماهيت پول» اين اسييت كه پولهاي كنوني همه
مراتبش با اعتبار پديد آمده اسيييت .موجود غيرفيزيكي اسيييت كه قانو ابتدا ذات آ را با اعتبار پديد ميآورد ،آنگاه
ارزش مبادلهاي اولية معيني را برايش تعريف ميكند .سپس ،آ را پولِ در گردش قرار داده و منتشر ميكند .ازاينرو،
اين تحليل ،پول را مال اعتباري در نظر ميگيرد.
وي ،همچنين در كتاب ( ،)0336مينوي سد :هنگاميكه شيءاي بهعنوا پول وارد مبادله مي شود ،آنچه از نظر
عرف و عقال اهميت دارد ،ارزش مبادلهاي آ است .اگر عرف و عقال در برابر ارزش پول از خود واكنش نشا دهند،
اين واكنش در قبال ارزش مبادلهاي آ ا ست ،نه ارزش ا ستعمالي ... .پول بايد پذيرش گ ستردهاي دا شته با شد .با
افزايش اعتماد مردم ،ارزش آ بهعنوا وسيييلة مبادله افزايش مييابد .وي با ارائه تحليل «مال اعتباري» توضيييح
ميدهد كه همه مراتب پولهاي كنوني قراردادي اسييت و با جعل و اعتبار پديد آمده اسييت .قانو ابتدا ذات آ را با
اعتبار ايجاد ميكند ،آنگاه ارزش مبادلهاي اوليهاش را برابر با ارزش مقدار خاصي از طال تعريف ميكند ،سپس ،آ را

مقالة پژوهشي :كنكاشي در چگونگي ارزش پول از منظر يك اقتصاد بدون بهرة پولي  / ...بشري بشارتي و 41  ...

پول در گردش قرار ميدهد و منتشر ميكند .وي در ضمن نتيجه ميگيرد كه در نظام اسالمي بر اساس آموزههاي
اسالم ،هدف سياست پولي بايد حفظ ارزش پول باشد.
رجايي ( )0331در كتاب  ،ضييمن بررسييي مباح بهره از عهد عتيق تا قر هجدهم ،به تبيين مفاهيم بنياني
مربوط به بهره ،مانند سييرمايه ،سييود ،بهره مالكانه ،تنزيل و ربا پرداخته و به تعريفي سييازگار ،با تعريف بسييياري از
اقت صاددانا از بهره مبني بر مازاد م شروط در قرارداد وام ر سيده ا ست .وي ،همچنين به نقد و برر سي نظريههاي
بهره ،مانند نظريههاي مولد بود سرمايه ،نظرية بوم باورک ،في شر و شومپيتر ميپردازد و نتيجه ميگيرد كه محور
اصلي همة نظريهها مولد بود سرمايه است (ارزشي يا فيزيكي) .وي با لحاظ اين نكته كه مازاد ايجاد شده در فرايند
توليد ،نا شي از بهكارگيري سرمايه (با فرض مثبت بود ) از آ ِ ك سي ا ست كه سرمايه در ملكيت او ا ست ،اثبات
ميكند نظريههاي بهره ،سود را توجيه ميكنند و قادر به اثبات بهره ني ستند .درنهايت ،از نظر او بانكهاي وامدهنده
با بهره ن سبت به مؤ س سات مالي ،مبتني بر م شاركت در سود و زيا  ،از برخي عدم مزيتها برخوردارند كه موجب
ميشود كارايي آنها در مقايسه با مشاركت در سود و زيا كمتر باشد.
سبحاني و دروديا ( ،)0334در مقالة «ارزيابي انتقادي رويكردهاي موجود در هستي شناسي پول ارائه تفسيري
بديل» با تأكيد بر وجه اعتباري پول ،با اين ادعا كه نظرية كااليي فاقد توا كافي در تبيين پول بوده و تعريفهاي
نظريهپردازا اعتباري هم دچار دوگانگي اسييت ،بر تفكيك دو سييطح تلقي از پول تأكيد كردهاند و پول را در معناي
جوهري «مفهومي براي اندازهگيري ارزشها» دانستهاند.
كميجاني و همكارا ( ،)0330در مقاله «بررسييي و نقد نظريههاي انديشييهورا اقتصييادي غرب درباره ماهيت
پول» دو نظريه ا صلي درباره ماهيت پول شنا سايي كردهاند .نظريه متاليزم ،كه پول را در قالب كاال ميبيند و نظريه
چارتاليزم كه آ را تنها يك مطالبه و بستانكاري ميداند .اما از نظر آنها لزوم نظريهپردازي جديد ،درباره ماهيت پول
در اقتصاد اسالمي رخ ميدهد.
زبير ح سن ( ،)2100در مقاله «كنترل و خلق پول از ديدگاه ا سالم» معتقد ا ست :اهميت پول از پذيرفتگي عمومي
آ ناشي ميشود و مقبوليت برخاسته از ثابت ماند ارزش آ است ،نه از ارزش چيزي كه از آ ساخته شده است.
داوودي و همكارا در كتاب ( ،)0316به برر سي مفهوم پول ،تكامل و اق سام آ  ،احكام فقهي پول و پا سخ به
توجيهات بهره پرداختهاند و معتقدند :چيزي كه بتواند ارزش مبادلهاي را از خصوصيات مصرفي خودش تفكيك كند،
پول ميبا شد .بنابراين ،ماهيت پول اين ا ست كه ارزش مبادلهاي صرف با شد و چيزي را ميتوا «پول» ناميد كه
بيانگر و حافظ اين ارزش مبادلهاي خالص باشيييد .در تعريف ديگر ،پول چيزي اسيييت كه بيانگر ماليت مال بوده و
خ صو صيات شخ صي آ از نظر عرف ملغي شده با شد .از ديدگاه اين كتاب ،ارزش مبادلهاي بهطور بالقوه در چيزي
كه ميخواهد پول بشود وجود دارد ،اما با تعلق رغبت به آ  ،از قوه به فعل ميآيد .يكي از خصوصيات پول ،اين است
كه ارزش مبادلهاي خلق ميكند.
مقاله حاضيير با ارائه نسييبتاً جديدي از مفاهيم «بازدهي نقدي» و «غيرنقدي» پول در دو سييطح خرد و كال و
تبيين و ا ستفاده از مفهوم ارزش پول ،رويكرد نويني درباره امكا سنجي بهرة پولي ن شا ميدهد .همچنين ،مقاله با
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تعمق بر چرايي ارزشمندي پول از نظر اقتصاددانا شاخص كالسيك و اسالمي ،به پاسخي جامع درباره علت ارزش
انواع پول و نسييبت آ با بهرة پولي دسييت مييابد .روش پژوهش ،در دسييتيابي به هدف تحقيق ،روشييي تطبيقي ي
استداللي و با استناد به منابع كتابخانهاي ميباشد.
مباني نظري
از مهمترين مكاتبي كه اقت صاددانا آ  ،بهرو شني درباره داليل ارز شمندي پول بح هاي عميقي صورت دادهاند،
اقتصاددانا مكتب كالسيك ميباشند .به همين دليل ،پس از بررسي آراء منتخبي از آنا  ،به مرور مهمترين نظرات

انديشمندا اسالمي پرداخته خواهد شد.
ارزش پول از منظر اقتصاددانان كالسيك و ماقبل كالسيك

اقتصاددانا كال سيك و ماقبل آ  ،كه منظور شا از پول ،پول كااليي ميبا شد ،عمدتاً معتقد بودند :آنچه ارزش پول را
تعيين ميكند ،ميزا كار انجام شده براي توليد آ ا ست .ويليام پتي ،از اولين كساني بود كه تمايز بين قيمت و ارزش را
روشين سياخت و شيكلي اوليه از نظرية ارزش كار را درک كرد (فاكس .)2113 ،او معتقد اسيت :در يك الگوي توليد و
مبادله ،كه در آ دو نفر به ميزا ساعات برابري كار ميكنند ،يك نفر و سيلة معي شت خود را بهعالوة مقداري ذرت و
ديگري و سيلة معي شت خود را بهعالوة مقداري نقره توليد ميكند .در اين حالت ،ارزش مبادلهاي ذرت برح سب نقره ،از
يكسا فرض كرد ارزش اين دو وسيلة معيشت تعيين ميشود و ارزش ذرت برحسب نقره ،برابر است با نسبت مقادير
زما كار تجسيييميافته در هر واحد از اين كاالها .يكي از مهمترين نتايج آثار پتي ،اين اسيييت كه ارزش مبادلهاي ذرت
برحسب نقره ،تنها يك ارزش مصنوعي است و نه طبيعي زيرا مقايسه بين چيزي است كه بهطور طبيعي مفيد و چيزي
كه بهتنهايي غيرضروري است زيرا تغيير در حجم پول ،نرخهاي كاالها را مطابق نامگذاريهاي قراردادي تغيير ميدهد
(آ سپرومورگوس ،0337 ،ص  .)27اما در هر حالت ،از نظر پتي ميزا ارزش طبيعي و م صنوعي واب سته به ميزا كاري
ا ست كه در توليد آ كاال يا آ سكة نقره بهكار رفته ا ست .باوجوداين نظرية پتي تو ضيح نميدهد كه اگر توليد پول
هزينه نداشته باشد ،چه رابطهاي بين ارزش كاالها و خدمات و ارزش پول برقرار خواهد بود.
« سيستم» جا الو اشاره به تجربهاي جالب توجه در خصوص تأمين مالي عمومي صورت گرفته شده در فرانسه از
سييال  0607تا  0621دارد .هدف وي ،ايجاد ترتيبات پولي بود كه ويژگيهاي بهتري نسييبت به پولهاي طال و نقرة آ
زما دا شته با شد (ولد .)2116 ،الو ،در پول كاغذي (ماداميكه حجم آ مطابق با ميزا تقا ضا قاعدهمند شود) ،معياري
بسيار باثباتتر از ارزش پيدا كرد .نقطة اصلي نظرية الو ،اين است كه پول تنها يك كوپن براي خريد كاالها است:
پول ارز شي ني ست كه براي آن كاالها مبادله شوند ،بلكه ارز شي ا ست كه بهو سيلة آن ،كاالها مبادله
مي شوند :كاربرد پول خريد كاالها ا ست و نقره درحاليكه پول ا ست هيچ فايدة ديگري ندارد[ .پول]
ابزاري براي گردش و نتيجهاي كه از اين تعريف بيرون ميآيد ،اين ا ست كه هر چيزي ميتواند براي
يك چنين ابزاري به كار گرفته شود (ريست ،1366 ،ص .)60-03
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يكي از تحليلهاي قوي ،كه براي اولين بار درباره پول كاغذي و ماهيت آ صورت گرفته ،نظريه الو ا ست .تحليل
او از كاركرد پول ،تا زماني كه پول بهعنوا واسطة مبادله به كار رود (ارزش مصرفي نداشته باشد) ،ارزشمند اما درباره
منشأ ارزش پول احتياج به بررسي بيشتري دارد .از نظر ديويد هيوم:
پول مانند روغني اســت كه حركت چرخ هاي تجارت را راحتتر ميكند ...؛ زيرا قيمت هاي كاالها
هميشــه متناســب با حجم پول تعيين ميشــوند .پول چيزي جز نمايندة كار و كاالها نيســت و تنها
بهعنوان رو شي براي رتبهبندي آنها عمل ميكند .قيمت هر چيزي ب ستگي به ن سبت بين كاالها و پول
دارد .با افزايو كاالها ،آنها ارزانتر مي شوند و با افزايو پول قيمت كاالها بي شتر مي شود .همچنين
واضح است كه قيمتها وابستگي زيادي به حجم مطلق كاالها و پولي كه در يك كشور است ،ندارند.
اگر سكه در صندوقها قفل شود ،همان تأثير را بر قيمتها خواهد گذاشت كه اگر آن سكه نابود شود.
اگر كاالها در انبارها نگهداري شوند نيز تأثيري م شابه دارد .ازآنجاكه در اين حالت ،پول و كاال هرگز
يكديگر را مالقات نميكنند ،بنابراين ،نميتوانند بر يكديگر اثر بگذارند .پول صرفاً يك ارزش جعلي يا
ساختگي دارد كه برخاسته از توافق انسانها است .در يك اقتصاد بسته كاهو يا افزايو مقدار آن
هيچ پيامدي ندارد (هيوم ،1356 ،ص .)22-43

به نظر مير سد ،تحليل هيوم از ارزش پول تقريباً جامعترين تحليلي ا ست كه براي انواع پول ،بهخ صوص پولهاي
كاغذي و اعتباري امروزي نيز صدق ميكند .آدام اسميت معتقد است:
واژة ارزش دو معني مختلف دارد؛ گاهي درجة مطلوبيت اشيا را بيان ميكند و گاهي قدرت خريد ساير كاالها
را كه مالك بودن آن شيء بهخ صوص ايجاد ميكند؛ ارزش ا ستعمال و ارزش مبادلهاي .كار ،واحد حقيقي
ارزش مبادلهاي كليه كاالهاست .پول و كاالها داراي ارزش مقدار معيني كار است كه ما در برابر آنچه فرض
ميكنيم داراي مقدار ارزش م ساوي ا ست مبادله ميكنيم ... .اما طال و نقره مانند ساير كاالها ،ارز ش شان
متغير ا ست .كااليي كه مقدار خود آن تغيير ميكند ،نميتواند سنجو دقيق مقادير ساير كاالها با شد... .
قيمت حقيقي كاالها كار است ،پول فقط قيمت اسمي آنها است (اسميت ،1103 ،ص .)11-46

ا سميت ،تفكيك دقيقي از ارزش م صرفي ،ارزش مبادلهاي و قيمت ا سمي كاالها ارائه ميدهد كه موردا ستفاده اين
مقاله نيز قرار ميگيرد .از نظر او ،ارزش مبادلهاي يا هما قيمت نسيييبي كاالها را تنها كار تعيين ميكند كه از نظر
اين پژوهش كافي نيست و در اين باره در قسمت بعدي بح خواهد شد .ديويد ريكاردو معتقد است:
جايي كه ارزش نسبي كاالها متغير باشد ،بايد وسيلهاي داشت كه معين سازد ارزش واقعي كداميك
كاهو و كداميك افزايو يافته ا ست و اين فقط به شرطي ممكن ا ست كه كاالها با نوعي مقياس
بيتغيير از ارزش مقايسه شوند ( ...درحاليكه) هيچ كااليي نيست كه مقدار كار الزم براي توليدش در
معرض تغيير نباشد ... .طال هم فقط براي كاالهايي كه شرايط توليدشان از همه جهت با شرايط توليد
خودش يكسان باشد مقياس كامل ارزش خواهد بود (ريكاردو ،1132 ،ص .)33-33

مهمترين پيشييرفتي كه نظريات ريكاردو ،نسييبت به نظريات ماقبل خود دارد ،اين اسييت كه نهتنها كار ،بلكه سيياير
هزينههاي توليد و همينطور ،تقاضاي بازار را در ارزش كاالها مؤثر ميداند .در جاي ديگر مينويسد:
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با هر نوســاني كه در مقدار و ارزش پول پديد آيد ،قيمت كاالها طبيعتاً تغيير مييابد .همچنين ،قيمت
كاالها به علت تغيير مقدار عر ضه ن سبت به تقا ضا نيز تغيير مييابد (همان ،ص  .)463ارزش طال و
نقره ،فقط به ن سبت مقدار كاري ا ست كه براي توليد و به بازار آوردن آنها الزم آيد ... .اگر سكه زدن
منحصــر به دولت باشــد ... ،پول كاغذي نيز اگرچه از خود ارزشــي ندارد ،با محدود كردن مقدار آن،
ميتوان ارزش مبادلهاش را با سكهاي به همان مبلغ ،برابر ساخت .در همة ك شورها ،ن شر ا سكناس
بايد مقيد باشــد؛ و  ...در مقابل اس ـكناسهاي خود ســكة طال يا شــمو تحويل دهند .در اين حالت
ارزش اسكناس هرگز به كمتر از ارزش شمو تنزل نخواهد يافت (همان ،ص .)153-156

ريكاردو ،ارزش سكهها ي طال و نقره را مشابه ارزش ساير كاالها ريشه در كار انجام شده روي آنها ميداند ،اما
ارزش اسيييكناس كاغذي ،هما قدرت خريد آ اسيييت كه با تغييرات حجم پول در گردش ،قدرت خريد آ
(ارزش مبادلهاي) نيز تغيير ميكند.
درمجموع ،اقت صاددانا و فال سفة كال سيك ،عميقترين و مهمترين بح ها را پيرامو ارزش پول در طول تاريخ
علم اقت صاد دا شتهاند .د ستاوردهاي نظري منتخب آنا  ،عمدتاً در دود سته جاي ميگيرند :آنها كه معتقدند :ارزش پول
(بهخصوص فلزي) ،ريشه در ارزش اقتصادي دارد كه عوامل توليد از جمله نيروي كار به پول بخشيدهاند و برابري ارزش
پول فلزي با ارزش كاالها و خدمات ،ريشه در برابري ميزا كار صرف شده در توليد كاال و توليد پول دارد .مانند ويليام
پتي ،آدام اسيميت و ريكاردو .دسيته دوم ،انديشيمنداني كه تحليل فراتر ارائه داده و ارزشيمندي پول را صيرفاً منبع از
كاركرد واسييطة مبادله بود آ دانسييته و معتقدند :مقدار اين ارزش در مواجهة مقدار پول در گردش و مقدار كاالها و
خدمات توليدشييده تعيين خواهد شييد .از جمله ديويد هيوم ،جا الو و ديويد ريكاردو (براي پولهاي كاغذي) .پژوهش
حاضر به شرف و بسط نظرية اخير پرداخته و براي استداللهاي بعدي از آ استفاده ميكند.
ارزش پول از منظر انديشمندان اسالمي

عمده مباحثاتي كه در ميا اين دسته از محققا بر سر ارزش پول صورت گرفته است ،در رابطه با تشخيص قيمي
بود يا مثلي بود و درنتيجه ،چگونگي جبرا كاهش ارزش پول است .همه ديدگاهها ازايندست را ميتوا در پنج
گروه عمده جاي داد .0 :مثلي بود پول به لحاظ ارزش ا سمي  .2مثلي بود پول به لحاظ ارزش حقيقي  .3قيمي
بود پول  .4هم مثلي و هم قيمي بود پول  .5نه مثلي و نه قيمي بود پول (رهبر و خطيبي .)0337 ،موضييوع
اينگونه تأليفات ،اغلب پيرامو مسيييائل حقوقي بين طرفين قرض پس از وقوع تورم اسيييت و كمتر به چگونگي
ارزشمندي پول پرداختهاند .انديشمندا ديگري چو شهيد بهشتي ،شهيد مطهري ،توتونچيا و توسلي ،ارزش پول
را از منظر اقتصادي مورد بررسي قرار داده و تأليفاتشا در اين حوزه ،روشمندتر و جامعتر است.
ازنظر شهيد بهشتي:
پول يك سند عمومي بينام ،از كارِ انجام شده است .بنابراين ،اگر بخواهيم اساس صحيحي براي پول
در نظر بگيريم ،عبارت است از اينكه سندي درست كنيم كه معرف ميزان كار انجام شده روي هر چيزي
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و سندي براي مبادلة اين كارها باشد (حسيني بهشتي ،1136 ،ص 66ـــ .)63خود اين سند ،حق ندارد
سودزا باشد .پول هرچه باشد ،بهعنوان سند كارِ انباشته شده ،پذيرفته شده و ما استفادة از كار انباشته را
بهعنوان سرمايه  ...ميپذيريم .اما پذيرفتن آن هرگز مجوز پذيرفتن اينكه از سند همچنين ا ستفادهاي
ب شود ،ني ست؛ چراكه در هيچ جاي دنيا ك سي سند خانه را به اجاره نميدهد .در يك اقت صاد سالم ،خود
«پول» بهعنوان «كاال» نبايد مورد معامله قرار بگيرد .پول كاال نيست چون خودش كار انباشته نميباشد و
كاال يعني چيزي كه داراي مقداري كار انباشته باشد (همان ،ص .)113-153

مهمترين دسييتاورد نظري او ،كاال نبود پول اسييت .گرچه به نظر ميرسييد در تعيين كاال بود يك شييي از نظر
اقتصادي ،موضوع كميابي اهرم ديگري ا ست كه عالوه بر هزينههاي توليد ،به كاال ارزش ميدهد و شهيد به شتي
به آ نپرداخته ا ست .ضمن آنكه در پولهاي فلزي و كااليي ،كار براي توليد و توزيع آ انبا شته شده ا ست .اما از
نظر مقالة پيش رو ،علت كاال نبود اين پولها ،ارزش مصرفي صفر و عدم قابليت خريدوفروش پول در بازار ا ست.
همچنين ،سند بود پول مانند سند خانه نيز محل بح است كه به اين دو موضوع پرداخته خواهد شد.
شهيد مطهري نيز معتقد است:
اسكناس ماليت دارد و سند ماليت ندارد؛ زيرا سند فقط دليل است براي شيء ديگر و آنكه ماليت دارد
خود سند نيست .اگر سند در دست شخص تلف شود ،مالو تلف نشده ولي اگر اسكناس در دست
او تلف شود ،مالو تلف شده ا ست (مطهري ،1134 ،ص  .)03كاالها داراي ارزش واقعي ه ستند و
پول داراي ارزش مبادلهاي .پول بهمنزلة تج سم ارزش كاالها ست و يا به معناي يك سند معتبر براي
عموم است .اين نظر كه چون از نظر اسالم پول كاال نيست (پس) كراية معيني ندارد ،درست نيست.
پول كاال نيست و كرايه ندارد؛ چون غيرقابل انتفاع با بقاي عين است (همان ،ص .)33-31

مهمترين بحثي كه از نظرات شهيد مطهري مورد ا ستفادة پژوهش حا ضر قرار ميگيرد ،علت ممنوعيت ربا به علت
ماهيت قرارداد قرض و ارزش مبادلهاي پول و كاال نبود آ اسيييت و به بح امكا وجود كرايه يا بازدهي براي
پول ،مفصالً پرداخته خواهد شد.
ازنظر توتونچيا :
پولي كه در ذهن اقتصاددانان غربي است ،يك كاالي خصوصي است .اوالً ،وجود بازار پولي بهموازات
بازار كاال و نرخ بهره بهموازات نرخ كاال (يا ســطح عمومي قيمتها) ،ثانياً ،قبول ســفتهبازي با پول
بهموازات تجويز ســفتهبازي با كاالها ،ميتوانند داليل موجهي براي اين مدعا باشــند (توتونچيان،
 ،1132ص  .)33در مورد پول كااليي بايد گفت كه چون افزايو اين كاال با كار بي شتري توأم ا ست،
نرخ مبادلة كاالها با اين پول كمتر د ستخوش نو سان مي شود .ولي پول كاغذي ،كه فقط يك ت صميم
قانوني به افزايو بيروية آن منجر ميشــود ،نرخ مبادلة كاالها با آن دســتخوش نوســانات زيادي
خواهد شد .لذا براي د ستيابي به پول كاغذي ،هم سنگ د ستيابي به كاالها بايد كار و تالش صورت
گيرد ،نه آنكه بدون تالش مانند وام ربوي و يا سفتهبازي افراد توانايي دستيابي به مبالغ زيادي از اين
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و سيلة مبادله را دا شته با شند .عدم تنا سب بين تالش الزم براي د ستيابي به پول كاغذي و تالش
الزم براي دستيابي به كاالهاي واقعي منشأ تورم است (همان ،ص .)151-154

به نظر مير سد ،وي نيز مانند اغلب اقت صاددانا كال سيك ،كار را عامل برابري ارزش پول و كاالها ميداند اما در
جاي ديگر توتونچيا پول را يك كاالي عمومي ميداند كه با فرض كاال نبود پول در اين مقاله در تعارض است.
از ديدگاه تو سلي ،ابتدا قانو واحد پول را نامگذاري ميكند ،سپس با در نظر دا شتن قدرت خريد معيني ،ارزش
آ را بر اساس ارزش مقدار معيني از مالي ديگر كه آ مقدار قدرت خريد داشته  ...ارزشگذاري ميكند.
بنابراين پول ،ارزش اولية خود را با جعل قانو به د ست آورده ،نه از كاال بود  .پس از اينكه اين مال اعتباري با
انتشيييار ،حضيييور خارجي پيدا كرد ،ارزش ثانو يهاي در برابر توليد ملي پ يدا كرده و مانند تمام اموال ديگر ارزش
مبادلهاياش در اثر كميابي يا پريابي تغيير ميكند .ارزش اين پول ،هيچ ارتباطي با طال ندارد زيرا مال جديدي است
كه مخلوق قانو اسييت .پشييتوانه ارزش آ توليد ملي ،اعتماد مردم ،پايداري قدرت و حاكميت سييياسييي و وفاداري
دولت به حفظ ارزش پول بر اساس معيار است (توسلي.)0330 ،
مقاله تو سلي ازجملة نزديكترين پژوهشها درباره ارزش پول ،به اين مقاله ا ست كه در چگونگي د ستيابي به
نتايج و شيوة تحليل تفاوت دا شته و در نهايت ،تفاوتهايي در ري شة ارز شمندي پول را رقم زده ا ست .البته ،تحقيق
حاضر به بررسي رابطة چيستي ارزش پول و بهره نيز ميپردازد.
ارزش پول در يك اقتصاد بدون بهره پولي

اگر كاالها قابل مبادلهاند ،چو ارزش دارند .اگر آنها همگي ميتوانند با پول معاوضه شوند ،آنگاه پول چه نوع ارزشي
بايد داشته باشد؟ (كروترز و باب .)0337 ،براي پاسخ به اين سؤال ،الزم است روشن شود كه اوالً ،مفهوم ارزش در
علم اقتصاد چيست؟ ثانياً ،علت اين ارزشمندي در چيست؟ در اين قسمت ،پس از بررسي اين دو موضوع ،به سؤال
چيستي ارزش پول پرداخته و در انتها ،رابطه ميا ارزش پول و بهرة پولي بررسي ميگردد.
مفهوم ارزش و نرخ مبادله
ارزش يا ارزشهاي افزوده ،ارزش خالص كاالها و خدمات توليدشده در يك دورة مالي معين (يك سال مالي) است.

منظور از «كاالها و خدمات» ،ارزشهاي اقت صادي نتيجه شده از يك فعاليت اقت صادي ا ست كه ميتوانند در حين
توليد و يا بعد از توليد مصرف شوند (شاكري ،0313 ،ج ،0ص  .)45-44موضوع كميابي كاالها و خدمات از يك سو
و ميزا هزينه صرف شده در توليد آ كاالها و خدمات از سوي ديگر ،ارزش اقتصادي يا بازاري كاالها و خدمات را
در تعادل عرضه و تقاضا تعيين ميكند.
درواقع ارزش ،كيفيت م شترک ثروت ا ست و ثروت در اكثر ابعادش ب سيار ناهمگن ا ست :شير ،آهن ،خدمات ان ساني و
غيره .همة اينها ،اگرچه در ويژگيهاي فيزيكيشا از هم متفاوت ميباشند ،اما يك كيفيت مشترک به نام «ارزش اقتصادي»
دارند .بهموجب اين كيفيت مشترک ،اضافه كرد ارزشها به يكديگر ،مقايسه مصاديق ثروت با يكديگر ،به دست آورد نرخ
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مبادله انواع ثروت و غيره ،ممكن مي شود.نرخهاي مبادله ن سبت ميا دو مقدار از ارزش ا ست قيمت صرفاً نوع م شخ صي از
نرخ مبادله است نرخ مبادلهاي كه در آ  ،يكي از طرفين مبادله ارزش واحد پول است (اندرسو  ،0306 ،ص .)6-5
حال با توجه به اينكه كاالها و خدمات هما ارزشهاي اقت صادي نا شي از يك فعاليت اقت صادي ميبا شند كه
مصرف يا در توليد سرمايهگذاري مي شوند و نرخهاي مبادله يا قيمت آنها ،برحسب پول در بازار ميزا ارز ششا را
اندازهگيري ميكند ،آيا پول نيز بدين معنا كاال بوده و از اين جهت ارز شمند ا ست؟ براي پا سخ به اين سؤال ،الزم
است ابتدا علل ارزشمندي كاالها فهميده شود.
علل ارزشمندي كاالها و خدمات
معيارهاي ارزش عموماً در قالب سه نظريه بيا شدهاند:
الف) نظرية كار :اين نظريه ،ارزش هر كاال يا خدمت را معادل كاري كه روي آ صيييورت گرفته تعبير ميكند.

كميابي يا فراواني يك كاال ،تنوع كااليي ،انجام كار واحد براي دو كاال و ارزش متفاوت آنها و غيره در اين نظريه
ديده نشده است .اما به معناي نفي اين جمله نيست كه «ارزش كاال و خدمت تابعي از كار است».
ب) نظرية ارزش بر پاية هزينه توليد :اين نظريه افزو بر عامل كار ،ساير هزينهها مانند هزينه سرمايه ،اجاره و
غيره را نيز در قيمت و ارزش كاال مؤثر ميداند.
ج) نظرية ارزش نهايي :ارزش هر كاالي مصيييرفي يا خدمت را مطلوبيت نهايي آ تعيين ميكند يعني ارزش
منوط بهفايدة آ بهطور عام نيست ،بلكه به مطلوبيت نهايي آ بستگي دارد .اين نظريه ،تأثير هزينههاي توليد را در
ارزش و قيمتگذاري ناديده گرفته است (ابوالحسني هستياني و همكارا .)0330 ،
با توجه به آنچه گذشت ،مالک تعيين ارزش ،فقط كار و هزينههاي توليد نيست ،بلكه كميابي و مطلوبيت نهايي،
نا شي از م صرف نيز عامل ارز شمندي اقت صادي كاالها و خدمات ا ست .ارزش يا قيمت كاالها و خدمات تو سط دو
نيروي عرضه (هزينههاي توليد) و تقاضا (مطلوبيت نهايي و كميابي) در بازار تعيين ميشود.
كاال نبودن پول
بنا بر قسمت پيشين ،از مهمترين ويژگيهاي كاالها و خدمات اقتصادي عبارتاند از:

 بهطور طبيعي كمياب بوده و قيمت تعادلي پس از مواجهة عرضه و تقاضا تعيين ميشود. كاالهاي مصييرفي بهمنظور كسييب مطلوبيت و كاالهاي واسييطهاي و سييرمايهاي براي توليد و كسييب سييودخريداري ميشوند.
 كاالها و خدمات بعد از ورود به بازار ،يك بار ميزا توليد ناخالص ملي را بهاندازه قيمت مبادلهاياشافزايش ميدهند.
 درحاليكه به استناد داليل زير ،انواع پول (كااليي ،فلزي ،كاغذي و اعتباري) ،تا زماني كه پول باشند ،كاال بهشمار نميروند.
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 حجم پول در جامعه منوط به ت صميم مقام پولي و كمياب ني ست .افزو بر اين ،قيمت پول برح سب خودشكه شمارندة ارزشها ميباشد ،واحد است.
 از م صرف پول ،مانند كاالهاي م صرفي مطلوبيت حا صل نمي شود و مانند كاالهاي وا سطهاي و سرمايهايمستقيماً در فرايند توليد به كار نرفته و منجر به ارزشافزوده اقتصادي نميشود.
 ميا ارزش انواع پول و هزينة توليد ،يا قيمت تمامشييدة آ ارتباط متناسييبي وجود ندارد (ر.ک :ابوالحسيينيهستياني و همكارا .)0330 ،
پول ،حاصل يك توافق جمعي و مفهومي براي اندازهگيري ارزش كاالها و خدمات ميباشد .بنابراين ،منطقاً مصداق
آ بايد ابتدا نقش كاال بود را از د ست بدهد و داراي ارزش واحد شود تا سپس ،بتواند پول بماند .ازاينرو ،مانند ساير
كاالها و خدمات در بازار قابلخريد و فروش و عرضه و تقاضا و درنتيجه ،تعيين قيمت تعادلي نيست زيرا قيمت پول در
نقش شمارنده برحسب خودش برابر واحد است و خريد و فروش چيزي در ازاي خود آ غيرمنطقي است.
پول رايج يك كشور ،در محاسبة ثروت حقيقي (شامل سرمايه فيزيكي ،سرمايه طبيعي ،سرمايه انساني و خالص
داراييهاي خارجي) و توليد ناخالص ملي آ ك شور (حتي يكبار) منظور نمي شود .ازاينرو ،پول ماهيتاً هرگز كاال يا
خدمت نبوده و ارز شمندي آ  ،به علت كميابي و هزينه توليد ني ست .انواع پول ،ر سيد بدهكاري نا شر به دارنده ،در
مقابل واگذاري كاالها و خدمات به نا شر ا ست .اما مانند سند داراييهاي فيزيكي ني ست زيرا دارندة سند همزما
دارايي را در اختيار دارد و در صورت مفقودي سندِ مالكيت ،مملوک نزد او حاضر است .درحاليكه در صورت مفقودي
پول ،قابليت تملك كاالها و خدمات توسط فرد نيز از بين خواهد رفت .از طرفي ،رسيد نشا دهندة يك نوع مالكيت
ا ست و خود ،كاال يا خدمت به شمار نميرود .درنتيجه ،پول (از هر دو منظر اقتصاد خرد و اقتصاد كال ) كاال نبوده،
صرفاً شمارندة ارزشها و رسيد ارزشِ عينِ واگذار شده است.
ارزش پول

ازنظر اين پژوهش ،اوالً مطابق نظر الو ،هيوم و در ميا نظريه پردازا مسييلما  ،شييهيد مطهري ،ارزشييمندي پول
صرفاً به علت رتبهبندي كرد كاالها و وا سطة مبادله بود آ ا ست كه با تعهد مقام پولي ،بر سر شمارندگي پول
حا صل مي شود حتي اگر از د سته پولهاي كااليي و فلزي با شد زيرا در صورتيكه كاال يا فلز باارز شي ،پول شود
كاركرد ديگر خود را از دسييت خواهد داد .اگر پول كااليي و فلزي به خاطر ويژگيهاي ذاتياش نزد عموم ارزشييمند
با شد ،پس احتماالً كاركرد پولي خود را از د ست داده ا ست .بنابراين ،برخالف قيمت كاالها ،كه در تعادل عر ضه و
تقاضا تعيين مي شود ،قيمت پول برحسب خودش واحد ا ست .براي پول عرضهكنندهاي كه بهمنظور ك سب حداكثر
سود اقت صادي ،پول توليد كرده و بفرو شد ،غيرقابلت صور ا ست بلكه مقام پولي براي ت سهيل مبادالت و نه ك سب
سود حاصل از فروش ،به انتشار پول پرداخته و آ را با كاالها و خدمات مبادله ميكند .از طرفي تقاضاكنندگاني كه
براي ك سب مطلوبيت نا شي از م صرف يا بهعنوا كاالي سرمايهاي و وا سطهاي ،حا ضر به خريداري پول با شند و
باعرضه كنندگا بر سر قيمت آ  ،چانهزني كنند نيز وجود ندارند.
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ثانياً ،ارزش پول را با دو معيار از ارزش ميتوا تو ضيح داد :معيار اول ،ارزش ا سمي يا حقيقي .معيار دوم ،ارزش
مطلق يا ن سبي .ارزش ا سمي پول ،عدد مندرج بر ا سكناسها و م سكوكات و واحد شمارش ارزشها ا ست .ارزش
حقيقي پول ،برابر با قدرت خريد آ يا نرخ مبادلة پول با سيياير كاالها و خدمات اسييت .در معيار دوم ،ارزش مطلق
يعني ارزش چيزي بدو مقايسييه با چيز ديگر و ارزش نسييبي يعني ارزش چيزي در مقايسييه باارزش سيياير چيزها.
ازاينرو ،با توجه به كاال نبود  ،پول بهخوديخود ارزش مطلق نداشته و فقط ارزش نسبي دارد كه اين ارزش نسبي،
برابر با ارزش حقيقي يا قدرت خريد آ است.
ارزش اسيييمي با توافق ناشييير و جامعه تعيين ميشيييود كه ميتواند با ارزش حقيقي برابر بماند يا نماند .تاريخ
مبادالت پولي نشييا ميدهد كه ارزش حقيقي يا نرخ مبادلة كاالها با پول ،همواره از مواجهة حجم مشييخصييي از
كاالها و خدمات ،با حجم م شخ صي از پول تعيين شده ا ست .حتي اگر پول ،فلزي و كااليي با شد كه ارزش ذاتي
داشته و توليد آ مشروط به صرف كار يا سرمايه است ،درنهايت آ كار يا سرماية صرف شده ،منجر به توليد حجم
مشخصي از پول شده و حجم پول رابطهي مبادله را تعيين ميكند .ازاينرو ،ارزش پول را مستقيماً ارزش كار تعيين
نميكند .گرچه حجم پول فلزي و كااليي بهواسييطة هزينهي توليد (كار و سييرمايه) تغيير ميكند ،اما حجم پولهاي
كاغذي و اعتباري بهراحتي با ارادة ناشيير ،ميتواند بسيييار كم يا خيلي زياد باشييد .لذا تنها مزيت پولهاي فلزي ،بر
پولهاي كنوني اين است كه هزينههاي توليدشا تا حدودي مانع از رشد بيروية مقدارشا شده و ثبات قيمتهاي
بيشيييتري تجربه ميشيييد .البته حكومتها ،از طريق ناخالص كرد آلياژ آ  ،توانسيييتند بر اين مانع غلبه كرده و
مخارجشا را تأمين و تورم را رقم بزنند.
بنابراين ،ارزش حقيقي پول به دو طريق ميتواند تغيير كند تغيير حجم كاالها و خدمات يا تغيير حجم پول .ازآنجاكه
كاالها و خدمات و پول از نظر كيفيت ناهمگناند و واحد محاسييبههاي حجم هر يك با يكديگر تفاوت دارد ،حجمها با چه
واحدي اندازهگيري شود تا مقاي سه ممكن شود؟ پا سخ اين ا ست كه مواجهة حجم كاالها و خدمات با پول در طول تاريخ
تكامل پول شكلگرفته و امروزه به اينجا ر سيده ا ست و اثر تاريخ حذف شدني ني ست .بهبيا ديگر ،پول اعتباري امروز اثر
تهاتر را در دل خود دارد ،حتي اگر نرخهاي مبادلة آ زما به نرخهاي امروزي كامالً بيربط به نظر برسند.
واحدهاي پولي امروزي (دالر ،پوند ،مارک ،فرانك و  ،)...در ابتدا صرفاً نامي براي واحدهاي مختلفي از وز طال
و نقره بودند .مثالً ،پوند ا سترلينگ در بريتانيا دقيقاً يك پوند نقره بود يا دالر بهعنوا يك ا سم ،عموماً به يك اونس
سييكة نقره اطالق ميشييد كه در قر شييانزدهم ضييرب شييد .ازآنجاكه طال و نقره ،از طريق وز مبادله ميشييدند،
واحدهاي پول در كشيييورهاي مختلف ،همه بهعنوا وز معيني از يك فلز گرا بها تعريف ميشيييدند كه بهطور
خودكار ،نسييبت به هم ثابت بودند (رودبارد ،0332 ،ص  .)02-00نرخهاي مبادله ،حاكي از آ بودند كه چه حجم از
كاالي الف ،با چه وزني از طال يا نقره در بازار معاوضه ميشود و حكومت با ضرب وز مشخصي ،از هر يك از طال
و نقره ،بهعنوا سكه ،يك ارزش ا سمي به آ اخت صاص ميداد .بنابراين ،امروزه حجم پول در گردش را بر ا ساس
ارزش ا سمي آ سنجيده و حجم پولي شدة كاالها و خدمات نيز برح سب هما واحدهاي پولي ا سمي اندازهگيري
مي شود كه بين نا شر و جامعه مورد توافق قرار گرفته ا ست .حال اگر ارزش ا سمي پول ،توافقي بين نا شر و مردم
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اسييت ،آيا نبايد اين توافق معتبر بماند؟ و اگر قرار بر اعتبار توافق نيسييت چرا اسيياس ياً صييورت ميگيرد؟ از نظر اين
تحقيق ،ناشر موظف است بر توافق صورت گرفته پايبند بماند و مترصد برابري ارزش اسمي و حقيقي پول باشد ،تا
نااطميناني كاهش يافته ،افراد قدرت پيشبيني دقيقتري از آينده بيابند و كارايي در اقتصاد افزايش يابد.
گرچه تغيير نرخهاي مبادله ،به دليل تغييرات حجم كاالها و خدمات در بخش حقيقي اقتصييياد ،بهواسييطة تغييرات
جمعيت ،ترجيحات مصييرفكننده ،تكنولوژي ،و بهرهوري طبيعي اسييت .اما تغيير نرخهاي مبادله ،بهواسييطة تغييرات حجم
پول كامالً در كنترل ناشر بوده و مقام پولي حق بر هم زد توافق صورت گرفته بر سر شمارندگي پول را ندارد .اگر ارزش
حقيقي پول ،از ارزش ا سمي آ كمتر شود ،بخ شي از ارزش داراييهاي افراد جامعه بهوا سطه تورم پولي ،بدو واگذاري
هيچگونه ارزش حقيقي معادلي ،به ناشر منتقل مي شود .در حالتي كه اگر ارزش حقيقي پول از ارزش اسمي آ بيشتر شود
اوالً ،تمايل به ذخيرهسازي پول افزايش و تقاضاي كاالها و خدمات در هر دوره نسبت به قبل كاهش و ركود در بازار حاكم
ميشود مگر آنكه با رشد جمعيت يا رشد تقاضاي صادرات بيش از رشد ارزش پول مواجه باشيم .البته ممكن است اين امر
با تأخير زماني همراه باشد .ثانياً ،بيشتر شد ارزش حقيقي پول نسبت به ارزش اسمي آ ميتواند به ضرر توليدكننده باشد
زيرا معموالً قراردادهاي دستمزد و خريد مواد اوليه قبل از شروع دورهي توليد بسته شده و سود توليدكننده با كاهش قيمت
كاالها و انگيزة سييرمايهگذاري كاهش خواهد يافت مگر اينكه حجم فروش بهاندازه كافي كاهش قيمتها را جبرا كند
كه مجدداً وابسته به افزايش تقاضا ،بهواسطة افزايش جمعيت و رشد صادرات است.
بهرة پولي

در علم اقتصاد ،بهره عوضي ا ست كه در مقابل ا ستفاده از پول به صاحب آ داده مي شود .منظور از «نرخ بهره» ،نرخ
محاسبة قيمتي است كه در ازاي هر واحد پول استقراض شده در سال پرداخت شده و معموالً به صورت درصد اعالم
مي شود .في شر ،نرخ بهره را اينچنين تعريف ميكند« :نرخ بهره در صد پاداش پرداختي بر روي پول ا ست كه برحسب
پول ،در تاريخ معين و معموالً يك سال بعد از تاريخ معين ،پرداخت مي شود .نرخ بهره در واقع هزينهاي ا ست كه بايد
براي دريافت اعتبار ،پرداخت كرد» (شيييعبا زاده و اسيييماعيلزاده ،0333 ،ص  .)273-272اين تعريف از بهره (پولي)،
معادل تعريف فقهي ربا در دين اسالم مبني بر «مازاد مشروط در قرارداد قرض» بوده كه تحريم شده ا ست .حرمت ربا
از منظر حقوقي ،بهاينعلت است كه در قرارداد قرض ،مالكِ عين ،قرض گيرنده است و قرض دهنده مالك دِين است
يعني مالك يك امر اعتباري ... .طبيعت قرض و طبيعت وجود اعتباري داد  ،مثل يك نوع بيمه و عقيم كرد مال از
نظر سود و زيا ا ست ... .سود متعلق به عين ا ست و عين هم متعلق به قرض گيرنده (مطهري ،0332 ،ص .)20-21
بر اين اساس ،قرض دهنده از ديدگاه حقوقي ،حقي در موضوع قرض در مدت تفويض مالكيت ندارد.
با وجود اين ،در برر سي تاريخچة نظريات بهره م شاهده مي شود كه بهره از دورا اولية تاريخ يعني زما بابِل ،م صر
با ستا  ،كلدانيها و غيره ،بهوا سطة وجود پول به وجود آمده و در طول تاريخ ،با تمهيدات سازماني و قانوني حمايتشيده
است .پول در شكل رايج آ  ،به دليل ماهيت فيزيكياش قابليت آ را دارد كه بدو محدوديت و بدو هزينه از بازار خارج
شده و به مدت دلخواه احتكار شود .درحاليكه توليدكنندة كاال ،با احتكار محصول خود بهتناسب زما نگهداري كاال زيا
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ميبيند .ازاينرو ،نوعي تقاضيياي اجباري براي تبديل كاال به پول در بازار وجود دارد (گزل ،0313 ،ص  .)236-235برخي
اقت صاددانا  ،به توجيه بهره با برر سي من شأ بروز آ  ،مانند مولديت سرمايه ،پاداش ام ساک ،رجحا بين زماني ،رجحا
نقدينگي ،نرخ رشيييد جمعيت و غيره پرداختهاند و به داليل گوناگوني ،پول را داراي بازدهي ميدانند .ازاينرو ،در ادامه به
موضوع امكا وجود بازدهي براي پول ،از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد كال پرداخته خواهد شد.
بازدهي در سطح خرد
در حس يابداري ،دارايي يا مال ،اصييطالحي اسييت براي نشييا داد ارزش پولي تمام متعلقات يك شييخص حقوقي يا

حقيقي .در اقتصيياد ،داراييها را به دودسييته تفكيك ميكنند :داراييهاي حقيقي مانند زمين ،سيياختما و تأسييسييات و
داراييهاي مالي ،مانند پول ،ا سناد و سهام ( شعبا زاده و ا سماعيلزاده ،0333 ،ص  .)41طبق اين تعريف ،دارايي صرفاً
ن شا دهندة رابطة حقوقي اشخاص با كاالها ،اسناد و اوراق بهادار است .همچنين ،نگهداري داراييها توسط اشخاص،
به دو منظور مصرف و سرمايهگذاري كه هدف اولي كسب مطلوبيت و هدف دومي كسب بازدهي ،صورت ميگيرد.
بازده سرمايهگذاري ،منفعت (يا زيا ) ،ناشي از خريد هر نوع دارايي اعم از حقيقي يا مالي است .اين بازده دو جزء دارد:
 .0وجه نقد يا درآمد حا صل از سرمايهگذاري  .2منفعت يا زيا سرمايهاي نا شي از تغيير ارزش دارايي (راس و همكارا ،
 ،0335ج ،2ص  .)3اگر سييرمايهگذاري در دارايي ،منجر به ايجاد درآمد نقدي مانند سييود سييهام شييود ،بازدهي نقدي
حاصييلشييده و اگر پس از خريد دارايي ،قيمت آ افزايش (يا كاهش) يابد ،بازدهي ناشييي از تغييرات ارزش پولي دارايي،
بهصورت بالقوه و غيرنقد حاصل ميشود اگر اقدام به فروش دارايي كند ،آ بازدهي نقد و بالفعل خواهد شد.
بر اين ا ساس ،ازآنجاكه پول ر سيد بدهي نا شر و داراي ارزش مبادلهاي ا ست و دارندة آ مالك آ بوده و در
صورت ربوده شد  ،ميتواند ن سبت به آ دعاوي حقوقي كند در سطح خرد ،دارايي به شمار ميرود اما كماكا
كاال ني ست زيرا نگهداري پول بهعنوا بخ شي از دارايي ،براي شخص مطلوبيت ايجاد نميكند بلكه نگهداري آ
به معناي نگهداري قدرت خريد است زيرا مطلوبيت احساس خشنودي است كه از مصرف كاالها و خدمات به دست
ميآيد .هرقدر واحدهاي كاال كه در يك مدت معين در اختيار فرد قرار ميگيرند ،بيشييتر باشييد مطلوبيت كلي او نيز
افزايش خواهد يافت و مطلوبيت نهايي بهدسييتآمده از مصييرف هر واحد اضييافي از كاال ،معموالً كاهش ميپذيرد
(فرجي ديزجي ،0332 ،ص  .)24درحاليكه تملك داراييهاي بي شتر ،به علت سيريناپذيري نوع ان سا  ،مطلوبيت
نهايي كمتري ايجاد نميكند و نقطة اشباعي ندارد پس پول نميتواند كاال باشد.
اما آيا پول بهعنوا يك دارايي بازدهي ايجاد ميكند يا خير؟ مسلم است كه نگهداري وجه نقد ،مشمول بازدهي نقدي
مانند سود سهام نمي شود زيرا پول مانند ساير ا سناد مالكيت نيست كه تملك سند به معناي تملك همزما داراييهاي
شركت باشد .پول ،رسيد بدهي ناشر است و براي تملك هر دارايي فيزيكي و به كار برد آ در فرايند توليد و كسب سود،
ابتدا بايد اين رسيد را تسليم كرد و در صورت عدم واگذاري ،هيچ يك از توليد ،فروش و سود رخ نخواهد داد.
بازدهي غير نقدي ناشي از تفاوت ارزش دارايي در طول زما است .روشن است كه قيمت پول برحسب ارزش
ا سمياش ،واحد و بازدهي غير نقدي آ برح سب خودش صفر ا ست .اما پول ميتواند بازدهي غير نقدي برح سب
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ساير كاالها و خدمات داشته باشد (بازدهي كااليي) .درصورتيكه ارزش حقيقي پول ،كمتر از ارزش اسمي آ شود،
بازدهي غيرنقدي آ منفي شده و فرد آ را به ساير انواع داراييها تبديل خواهد كرد و بهعكس .بازدهي غيرنقدي
پول بالقوه و كااليي اسييت و هنگام بالفعل شييد  ،نه برحسييب وجه نقد كه برحسييب كاالها و خدمات به عينيت
درميآيد .برخالف بازدهي غير نقدي ناشي از تغييرات قيمت ،ساير داراييها كه برحسب پول بالفعل ميشود.
از سوي ديگر ،هما طور كه بازدهي غيرنقدي هر دارايي ،متعلق به مالك آنها ا ست ،بازدهي غير نقدي پول نيز
متعلق به مالك آ ا ست با اين تفاوت كه پول از حي مالكيت متعلق به كسي ا ست كه آ را در د ست دارد (مانند
سهام بينام و ارز) .درحاليكه در داراييهاي فيزيكي ،مثل خودرو يا اوراق بهادار بانام ،مشخصات مالك ثبت حقوقي
شييده و حتي اگر آ دارايي مدتي در اختيار مالك نباشييد ،كماكا اصييل دارايي و بازدهي غير نقدي آ متعلق به او
اسيييت زيرا تنها او ميتواند آ دارايي را (حتي در زما قرض) فروخته و بازده غيرنقدي را بالفعل كند .در رابطه با
پول ،اين امكا مت صور ني ست زيرا بازدهي غيرنقدي آ  ،تنها تو سط دارندة فعلي آ ميتواند بالفعل و به كاالها و
خدمات تبديل شود و كاالها و خدمات خريداري شده از نظر حقوقي ،متعلق به كسي ا ست كه در آ لحظه از زما ،
عين پول را در اختيار داشته است .به عبارت ديگر ،مالكيت و منفعت پول از هم جدا نيستند .ابتدا بايد پول را در اختيار
داشت ،سپس آ را منتقل كرد تا درنهايت ،بتوا از آ منتفع شد .منفعت پول ،متعلق به مالك آ است .مالك هم
كسييي اسييت كه آ را در اختيار دارد .در غير اين صييورت ،اگر قرضدهنده هنگام واگذاري پول به ديگري ،كماكا
مالك آ باشد ،منافع حاصل از پول نيز متعلق به او است ،در اين حالت ،اساساً قرض چه معنايي خواهد يافت؟ و اگر
مالك ،اوست ،چرا مالك همه منافع ايجادشده نيست و تنها درصدي از آ را طلب ميكند؟
ازاينرو ،در سيطح خرد با قرض داراييهاي غيرپولي ،تنها مطلوبيت ناشيي از مصيرف يا بازده نقدي پول واگذار
مي شود و بازده غير نقدي متعلق به مالك ا ست .در مقابل ،اوالً ،پول مطلوبيت نا شي از مصرف يا بازده نقدي ندارد.
ثانياً ،با قرض به علت تفويض مالكيت آ در يك مدت معين و ماهيت پول (كه در هرلحظه از زما متعلق به كسي
است كه آ را در دست دارد) ،بازدهي غير نقدي آ نيز به قرض گيرنده واگذار مي شود مگر اينكه شرط ضمني يا
صريح مبني بر عدم تصرفشده باشد ،مانند امانت .البته اين شرط ،براي هر شيءاي غير از پول نيز قابلاعمال است
كه موضوع بح فعلي نيست .موضوع تفاوت ماهوي پول با ساير كاالها در فضاي قرض است.
بازدهي در سطح كالن
ثروت يك ك شور ،شامل سرماية فيزيكي ( ساختما ها ،ما شينآالت و زير ساختها) ،سرماية طبيعي (زمينهاي
ك شاورزي ،جنگلها و غيره) ،سرماية ان ساني و خالص داراييهاي خارجي ميبا شد (بانك جهاني .)2101 ،از منظر

اقتصيياد كال  ،طبق تعريف باال پول هرگز دارايي و ثروت نبوده و نميتوا قيمت و بازدهي براي آ متصييور شييد.
بازدهي داراييهاي يك كشور ،برابر با درصد تغييرات ثروت آ كشور طي يك دورة مالي است.
از منظر اقت صاد خرد ،به دليل تورم پولي ،داراييهاي ا شخاص ميتواند بازدهي مثبت بيابد .درحاليكه در سطح
كال  ،ممكن است بازدهي ثروت كل كشور منفي باشد.
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بررسي نسبت بهرة پولي با ارزش پول
اين مقاله به دنبال پاسييخ به دو سييؤال بود اينكه اوالً ،پول ارزش خود را از چه ميگيرد؟ ثانياً ،چه ارتباطي ميا بهرة
پولي (ربا) و ارزش پول وجود دارد؟ در پاسيييخ به سيييؤال اول ،با توجه به اينكه پول ،نهادي اسيييت كه طبق توافق

حاكميت و جامعه شمارندهي ارزشها و واسطهي مبادله ميباشد ،براي تمام انواع پول ،ارزش اسمي و حقيقي آ از
مواجهة پول با كاالها و خدمات تعيين خواهد شد .ازاينرو ،منطقاً ناشر بايد بر تعهد خود مبني بر شمارندگي و برابري
ارزش اسمي و حقيقي پول پايبند بماند .بنابراين ،پول ارزشمند است چو جامعه و حاكميت باهم توافق كردهاند كه
اين پول كاالها و خدمات را رتبهبندي و مبادله را تسهيل كند و حفظ اين ارزش منوط به تعهد ناشر است.
در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت :ازآنجاكه در نظام اقتصاد متعارف ،پول كاال تلقي شده و قيمت آ نيز بهره است،
لذا در رابطه با امكا وجود بهره به علت ماهيت آ  ،يك بررسي اقتصادي-حقوقي الزم است .از منظر اقتصادي بررسي
شد كه اوالً ،پول كاال ني ست و قيمت آ برح سب خودش واحد ا ست .لذا بهره قيمت يا نرخ وام ا ست ،نه پول .ثانياً،
اينكه امكا بازدهي نقدي براي پول وجود ندارد و بازدهي غيرنقدي مثبت يا منفي آ نيز از طريق كاالها و خدمات
بالفعل شده ،در صورت عدم برابري ارزش ا سمي و حقيقي پول ،كه نا شر موظف به حفظ آ ا ست ،ايجاد و در صورت
ايجاد از منظر حقوقي ،به علت ماهيت پول ،متعلق به دارندهي آ اسييت .ازاينرو ،هيچ توجيه حقوقي-اقتصييادي براي
وجود بهره به علت بازدهي پول نميتوا متصيييور شيييد .بنابراين ،ارزش (قدرت خريد پول) هر تغييري بيابد ،به علت
ماهيت پول نميتواند منجر به انتقال بازدهي غيرنقدي به وامدهنده شيييود .اما اين تغييرات منجر به اختالل در كاركرد
واسطهگري و شمارندگي خواهد شد .اگر ارزش حقيقي بيش از ارزش اسمي شود ،افراد كاالها را مبادله ميكنند تا پول
بيشتر به دست آورند (چو دارايي است) و پول از ايفاي نقشي كه به خاطر آ ابداعشده بازخواهد ماند و تبادل كاالها و
خدمات را مختل خواهد كرد .اگر ارزش حقيقي ،كمتر از ارزش اسيييمي شيييود ،تمايل به عدم نگهداري آ  ،منجر به
تحريك تقاضا و سيكل بعدي تورم شده كه تعبيه بهره در نظام پولي ،يكي از داليل مهم اين نابرابري ارزش است.
اگر بهره در نظام پولي مبتني بر خلق اعتبار ،نهادينه شييود ،منجر به نابرابري ارزش اسييمي و حقيقي پول و عدم
امكا متعهد ماند ناشر بر سر شمارندگي ارزشها ،به علت رشد حجم پول بدو رشد كاالها و خدمات خواهد شد.
تاريخ پيدايش بهره پولي ،همعصر پيدايش پول به علت قابليت احتكار آ (بدو فاسدشد ) است كه بعداً توجيهات
اقتصادي بر آ بار شده ا ست .به همين ترتيب ،تحت يك نظام پولي نيز نا شر بهوا سطة قدرت خود ميتواند مانع از
به گردش درآمد پول ،مگر با دريافت هزينهي بهره شود .اما چيزي كه روشن است تأثيرات اقتصادي-حقوقي است
كه بهره به بار ميآورد ،از قبيل توزيع ناعادالنه ثروت ،تورم و كاهش رشيييد اقتصيييادي .حتي اگر بهره پرداختي به
وامدهنده ،بخشي از سود عملياتي بنگاه باشد ،ميتواند منجر به نابرابري ارزش اسمي و حقيقي پول شود ،اما كمتر از
حالتي كه بنگاه ضرر كرده يا سود صفر به دست آورده است زيرا قيمت تمام شدة كاالها و خدمات بهواسطة هزينة
بهره افزايش خواهد يافت .درحاليكه اگر تأمين مالي از طريق افزايش حقوق صييياحبا سيييهام بهجاي دريافت وام
صورت گيرد ،حذف بهره منجر به كاهش هزينههاي مالي و كاهش قيمت تمام شده مي شود و به علت عدم توزيع
بخشي از سود خالص شركت ،در دوره بعد رشد بيشتري در بخش حقيقي اقتصاد رقم خواهد زد.

 16

 ،سال يازدهم ،شماره دوم ،پياپي  ،44بهار و تابستان 1133

بر اين اساس ،توجيه بهره ناشي از فهمي نادرست از پول بوده و منجر به انحراف كاركرد پول از فلسفة پيدايش
آ  ،كه شمارندگي ارزشها و درنتيجة واسطة مبادله است ،مي شود .در صورت حذف نهاد بهره و انگيزة خلق اعتبار،
تعهد حاكميت بر سر شمارندگي پول ،ميتواند معتبر بماند.
نتيجهگيري
اين مقاله به بررسي علت ارزشمندي پول و ارتباط آ با بهرة پولي و امكا وجود بازدهي براي پول پرداخت .از ميا
اقت صاددانا ماقبلِ كال سيك و كال سيك ،ويليام پتي ،آدام ا سميت و تا حدود زيادي ديويد ريكاردو معتقدند :برابري

ارزش اسمي پول فلزي با كاالها و خدمات ،ريشه در برابري ميزا كار صرف شده در توليد آ كاال و توليد آ پول
فلزي دارد .درحاليكه جا الو ،هيچ فايدهاي براي پول جز وا سطهي مبادله بود قائل ني ست .هيوم ،پول را ارز شي
جعلي برخاسييته از توافق انسييا ها ميداند كه صييرفاً نمايندة كاالها و روشييي براي رتبهبندي آنها اسييت .در ميا
اقتصيياددانا اسييالمي نيز توتونچيا مانند اغلب اقتصيياددانا كالسيييك ،كار را عامل برابري ارزش پول و كاالها
ميداند ،اما در جاي ديگر ،پول را كااليي عمومي قلمداد ميكند .از نظر شهيد بهشتي ،پول يك سند عمومي بينام،
از كار انجام شده ا ست و نبايد بهعنوا كاال مورد معامله قرار گيرد .شهيد مطهري نيز معتقد ا ست ،پول كاال نبوده و
كرايه ندارد چو غيرقابل انتفاع با بقاي عين اسيييت .توسيييلي ،پول كاغذي را مالي ميداند كه كاال نبوده و ارزش
اوليهاش به اعتبار قانو و ارزش ثانويه به پشتوانه توليد ملي و اعتماد مردم و غيره شكل ميگيرد.
از نظر اين پژوهش ،اوالً پول ماهيتاً كاال نيست و ارزشمندي آ  ،نه به علت مطلوبيت نهاييِ ناشي از مصرف و
هزينههاي توليد ،بلكه به دليل قابليت شمارش ارزشهاي حقيقي در اقتصاد و واسطهبود در مبادله كاالها و خدمات
بوده و صييرفاً ارزش مبادلهاي دارد .پول شييمارندة ارزشها و رسيييد بدهكاريِ ناشيير به دارندة آ  ،در مقابل واگذاري
كاالها و خدمات به ناشيير اسييت .ثانياً ،اين ارزش مبادلهاي ،هما ارزش حقيقي پول بوده و همواره از مواجهة حجم
مشخصي از كاالها و خدمات ،با حجم مشخصي از پول در گردش تعيين ميشود.
اما حجم پول در گردش ،بر ا ساس ارزش ا سمي آ سنجيده شده و حجم كاالها و خدمات نيز برح سب
هما واحدهاي پولي ا سمي اندازهگيري مي شود كه بين نا شر و جامعه ،مورد توافق قرارگرفته ا ست .ازاينرو،
نا شر موظف ا ست بر توافق صورت گرفته پايبند مانده و متر صد برابري ارزش ا سمي و حقيقي پول با شد ،تا
ريسك ،نا اطميناني و تورم بروز نيابد.
از سوي ديگر ،برابري ارزش اسمي و حقيقي پول ،تا موقعي ميتواند دوام داشته باشد كه قابليت كسب بهره از
پول وجود نداشته باشد و بهره سدي در مقابل جريا آزاد مبادلة پول و كاال نباشد .به نظر ميرسد ،اقتصادداناني كه
بهره را توجيهپذير مييابند ،نوعي بازدهي براي پول متصييور ميشييوند .ازاينجهت ،امكا وجود بازدهي براي پول از
دو منظر اقت صاد خرد و كال در اين تحقيق برر سي شد .از منظر اقت صاد خرد ،پول نوعي دارايي به شمار ميرود و
نگهداري آ براي سييرمايهگذاري ،تنها در صييورت وجود بازدهي غيرنقدي مثبت صييورت خواهد گرفت و نگهداري
وجه نقد ،مشييمول بازدهي نقدي مانند سييود سييهام ،يا سييود حاصييل از بهكارگيري دارايي فيزيكي در فرايند توليد
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نميشييود .بازدهي غيرنقدي مثبت يا منفي پول ،برحسييب سيياير كاالها و خدمات محاسييبه شييده و برابر با تغييرات،
قدرت خريد آ است كه ريشه در نابرابري ارزش اسمي و حقيقي پول دارد .در اين تحقيق ،ثابت شد كه پول با ساير
داراييها از نظر مالكيت متفاوت بوده و مانند سهام بينام ،متعلق به ك سي ا ست كه آ را در د ست دارد .لذا بازدهي
غيرنقدي پول نيز به دارندة فعلي آ  ،كه در آ لحظه مالك آ است تعلق خواهد گرفت و درصورتيكه يك شخص
مقداري وجه نقد به ديگري قرض دهد ،با تفويض مالكيت امكا بالفعل كرد بازدهي غيرنقدي را نيز تس يليم كرده
ا ست .در سطح كال نيز پول هرگز دارايي و ثروت نبوده و نميتوا قيمت ،بازدهي و غيره براي آ مت صور شد.
ازاينرو ،با توجه به اين اسيييتدالل كه بازدهي غيرنقدي پول متعلق به وامگيرنده اسيييت نه وامدهنده ،نتايج تحقيق
حاضر بهصورت زير جمعبندي ميشود:
 بهره بر مبناي وجود بازدهي غيرنقدي بالقوه پول ،ناشي از تغييرات ارزش آ  ،در نظام پولي قابل توجيه نبوده،تمام منافع پول در لحظه متعلق به دارندة آ است و قابلانتقال در طول زما نيست.
 خلق اعتبار به انگيزه كسييب بهره ،منجر به نابرابري ارزش اسييمي و حقيقي پول و عدم امكا متعهد ماندناشر بر سر شمارندگي ارزشها ،به علت رشد حجم پول بدو رشد كاالها و خدمات خواهد شد.
 حتي اگر بهره پرداختي به وامدهنده ،بخشييي از سييود عملياتي بنگاه باشييد ،ميتواند منجر به نابرابري ارزشا سمي و حقيقي پول شود ،اما كمتر از حالتي كه بنگاه ضرر كرده يا سود صفر به د ست آورده ا ست زيرا قيمت
تمامشدة كاالها و خدمات بهواسطة هزينة بهره افزايش خواهد يافت.
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