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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

وحیـانی در هـای  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  متقناسالم به عنوان 
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  امام خمینیسوی  توجه به این حقیقت راهبردی از

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
زمینه  ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد،

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  

 سه



  
 

کارشناسـی و در مقـاطع  پـول و بانکـداری اسـالمیبرای درس  متن درسیاین اثر به عنوان 
  قابل استفاده است. شناسی ارشدکار

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
دکتـر سـیدهادی  انآقایـمحتـرم اثـر،  انلفـمؤهای  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می
االسـالم والمسـلمین دکتـر  حجتمحتـرم آقـای  ارزیـابو نیـز از  عربی و دکتر حسین میثمـی

   .سپاسگزاری کند سیدعباس موسویان
  

 چهار
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  اول فصل

  
  ماهیت و کارکردهای پول در اقتصاد متعارف

 اهداف فصل  
  رود خواننده پس از مطالعه این فصل بتواند: انتظار می
  کندماهیت پول در اقتصاد و بانکداری متعارف را درک . 
  ی کند. طور کامل شناسای پول را بهوظایف 
 ی آشنا شده و سیر تاریخی تغییرات پول را درک کند.کاالی ی و غیرهای کاالی با انواع پول 
 گیری پول را درک کند. نقش قرارداد و اعتبارهای اجتماعی و همچنین جایگاه دولت در شکل 
 کسب کند.  کوین اطالعات اجمالی در رابطه با بیت 
 شودپولی در ایران آشنا   با تحوالت تاریخی نظام . 

 
  مقدمه .١

بشر در طول تاریخ مهم یکی از اختراعات » نظام پولی«و » پول«عی بود که دتوان م ت میأبه جر
ها در طـول  بوده است. اختراع نهاد پول در اقتصاد منجر به آن شده است که روابط مـالی انسـان

هـای پـولی و اعتبـاری عصـر حاضـر،  . از طرف دیگـر، در نظامشودتر  هزینه تر و کم زمان ساده
بـل تـوجهی به صورت الکترونیکـی و غیرفلـزی) توسـعه قا طور عمده بههای بدون پشتوانه ( پول
شناخت نظام اقتصادی و بانکی فعلی، بدون درک صحیح ماهیت، کارکردهـا و  ماً لاند و مس یافته

  .  نیستپذیر  جایگاه پول، امکان
شناسی نهاد پول در اقتصاد، زمینه اسـتخراج احکـام  تا با موضوعشود  در این فصل تالش می

ت و یـدمـه، بـه ترتیـب تعریـف، ماهفقهی آن در فصل بعد فراهم شود. بنابراین، پس از ایـن مق



 1اسالمي/ ج انكداري با رويكردب پول و    2

و  گیـرد میشود. سپس انـواع پـول مـورد بحـث قـرار  وظایف پول در اقتصاد به اختصار ارائه می
. در ادامه در رابطـه بـا پـول آینـده شود میها در رابطه با پول در عصر حاضر تبیین  برخی واقعیت

اتی ارائـه و در پایـان خالصـه و پولی در ایران، توضیح  کوین) و سیر تحوالت تاریخی نظام (بیت
 .  شود مینتایج ارائه 

  
  تعریف پول  .٢
تر نشـان  چند ممکن است تعریف پول در نگاه اول امری ساده به نظر آیـد، امـا بررسـی دقیـقهر
شاید به همین دلیـل  .کردتوان به راحتی تعریف جامع و مانعی از پدیده پول ارائه  دهد که نمی می

هـای موجـود در  انـد. علـت تفاوت متفاوتی از پول ارائه کرده های عریفت، پژوهشگراناست که 
ها، کارکردها و آثـار و پیامـدهای حقـوقی  تعریف پول آن است که گروهی از اندیشمندان ویژگی

توان آن را تعریف قانونی پـول  میاند که  پول را مدنظر قرار داده و پول را بر آن اساس تعریف کرده
  شود.  اه پول آن چیزی است که توسط عرف و قانون مورد پذیرش واقع مینامید. در این دیدگ

پول شیئی است که عموم مردم یک کشور (و قوانین)، آن : «نویسد می 1در این رابطه میشکین
ای جهت پرداخت در برابر کاالهـا و خـدمات و همچنـین بازپرداخـت دیـون،  وسیله عنوان بهرا 
تی است که مورد قبول یپول حق مالک«نیز معتقد است که:  2فیشر). ١٨، ص٢٠١۵» (پذیرند می

 ).٢٢١، ص١٩٣٠» (گیرد قانونی و عمومی در مبادالت اقتصادی قرار می
ها، کارکردها و آثار و پیامدهای  وهی دیگر از اندیشمندان، پول را از منظر ویژگیدر مقابل گر

اعتبار قانونی و حقوقی پـول  مسئلهاز  پژوهشگرانهرچند این گروه از  کنند. اقتصادی تعریف می
، مسائل حقوقی را کنند میآثار و پیامدهای اقتصادی پول توجه به غافل نیستند، با این حال چون 

کیدهای اقتصادی  و بر جنبه گیرند میمفروض    کنند. و تصریح می تأ
کید 3کینزدر این رابطه  معیـار ، هر چیزی که بتواند هر سه وظیفه واسـطه مبادلـه«کند:  می تأ

   4). هــیکس١٣١، ص١٩٣۶» (باشــد پــول می ذخیــره ارزش را انجــام دهــد، عمــالً ســنجش و 
» پول آن چیزی است کـه بتوانـد در عمـل وظـایف پـول را بـه خـوبی اجـرا کنـد«معتقد است: 

                                                               
1. Mishkin    2. Fisher  
3. Keynes     4. Hicks  



 3   ماهيت و كاركردهاي پول در اقتصاد متعارف

 »است های اقتصادی و وسیله مبادله پول ابزار ذخیره ارزش: «نویسد می 1). مارشال٣١، ص١٩۶٧(
  ).  ١۴١، ص١٨٩٠(

در رویکرد اقتصادی در تعریف پول، اگر چیزی در عمل بتوانـد کارکردهـای پـول را در جامعـه 
عنوان پول نداشـته باشـد، آثـار و پیامـدهای پـول را در  حتی اگر اعتبار قانونی و حقوقی بهایفا کند، 

تر پول است. لذا، هر چیزی که کارکردهای پول را  اقتصاد به دنبال خواهد داشت و به عبارت واضح
ای که در اقتصاد و جامعه نفوذ و گسترش یافته باشـد،  و به اندازه شود میداشته باشد، پول محسوب 

تواند منشأ آثار و پیامدهای اقتصادی باشد. بـه همـین دلیـل اسـت کـه در مطالعـات کـاربردی  می
توان آن را تعریـف بـه مصـادیق نامیـد. در  که می شود ارائه می، تعاریف دیگری از پول نیز یاقتصاد

های دیـداری،  جـه بـه مصـادیق پـول (ماننـد مسـکوک، اسـکناس، سـپردهتـوان بـا تو این نگاه می
دار و غیره)، تعاریف مختلفی را ارائه کرد که اقتصـاددانان در  های مدت انداز، سپرده های پس سپرده

  کنند.  کشورهای گوناگون، براساس اهداف کاربردی و تحقیقاتی خود این تعاریف را تبیین می
احث و مناقشات و جهـت ارائـه تصـویری اجمـالی از موضـوع، نظر از مب با این حال صرف

پول شیئی فیزیکـی یـا غیرفیزیکـی اسـت کـه دارای «صورت تعریف کرد:  این توان پول را به می
 عنـوان واسـطه مبادلـه هرو توسط مردم در جریـان مبـادالت بـ ای عام است و از این ارزش مبادله

 ).  ١۵١، ص١٣٧٧، (یوسفی »کند میکردهای پول را ایفا پذیرفته شده و کار
  
  ماهیت پول  .٣

پس از تبیین تعریف پول، مناسب است در حد امکان در رابطه با ماهیت این پدیده توضـیح داده 
رابطه ارزیـابی کند. در این  شناسی بهتر پول کمک می شود؛ زیرا شناخت ماهیت پول، به موضوع

دهـد کـه در چـارچوب فکـری اقتصـاد و  ت پول نشـان مییمنابع و کتب اقتصادی در زمینه ماه
بر روی ابعاد کاربردی پـول  3،با اتخاذ رویکردی عملگرا پژوهشگرانبیشتر  2،بانکداری متعارف

                                                               
1. Marshall 

ـــن ٢ ـــژوهش. در ای ـــیاری از  پ ـــد بس ـــز همانن ـــای دیگـــر پژوهشنی ـــارت ه ـــارف«، از عب   »بانکـــداری متع
 )Conventional Banking کشـورهای اروپـایی و آمریکـا) به منظور معرفی نظام بانکی موجود در اقتصاد  
  شود.  ) استفاده میی دیگر(و برخی کشورها 

3. Pragmatist 
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کیددهد،  و وظایفی که پول در اقتصاد انجام می ی، کمتر به و در مقایسه با مباحث کاربرد  کرده تأ
شناسـی  توان دو دیدگاه عمده و اصلی را در ماهیت . با این حال میاند ت پول پرداختهیمقوله ماه

هـدف  2.چـارتلیزمو  1متـالیزماز نظریـه  تندکه عبار کردی دیده پول در اقتصاد متعارف شناسایپ
  .  استی ارزشمندی پول ت و چرایاصلی این دو نظریه، تبیین ماهی

گردد که پول یک کاالست که در طول تاریخ  ، به این اندیشه برمیپایه و ریشه اصلی نظریه متالیزم
 های مختلفی مانند سنگ، چرم، پشم حیوانات، ادویه، نمک، تنبـاکو و فلـزات گرانبهـایی به صورت

ظهور یافته است. البته طـال و نقـره بـه دلیـل آنکـه بهتـر از سـایر کاالهـا شـرایط و  چون طال و نقره
کردند، در مقایسه با سایر  پذیری و دوام را تأمین می پذیری، انتقال هایی چون یکنواختی، تقسیم ویژگی

  ). ٧٧، ص١٣٩٠، عنوان پول نقش ایفا کنند (توسلی کاالها، توانستند مدت زمان بیشتری را به
ها معتقدنـد کـه ارزش درونـی و ذاتـی کـاالی  ی، متالیستدر رابطه با منبع ارزش پول کاالی

پول  عنوان بهدهد. بر این اساس، اگر طال و نقره  پول، ارزش پول را شکل می عنوان بهپذیرفته شده 
ارزش پول را شکل خواهد داد. بنـابراین،  در عملرایج پذیرفته شوند، ارزش این فلزات است که 

  ).  ١٣ص، ٢٠٠٧ 3،(راسی نیستدهنده پول  ماهیت پول چیزی جز کاالی تشکیل
معتقدند که ماهیت و ذات پـول رایـج، بـه  مز، طرفداران نظریه چارتلیخالف نظریه متالیزمبر

ی شـود) بسـتگی قـپول تل عنوان بهکند کدام کاال  میزان قدرت ناشر پول (و یا نهادی که تعیین می
ای که پول از آن ساخته شده است. براساس این نظریه، پول یک رابطـه  دارد و نه ارزش ذاتی ماده

باشـد. در ایـن نظریـه،  دهد، می ای که آن را شکل می هدل از ماو ارتباط اجتماعی است که مستق
پول یک مطالبه، اعتبار یا بستانکاری است کـه بـه وسـیله ارتباطـات اجتمـاعی تأسـیس شـده و 

 .)٢٢، ص١٣٩١و دیگران،  (کمیجانی 4مستقل از تولید و مبادله کاالها وجود دارد

                                                               
1. Metalism Theory   2. Chartalism Theory  
3. Rossi 

توان به این نکته اشاره  و نه نقد آنها، اما می یاد شده استاین قسمت صرفًا توصیف دو دیدگاه  هدف. هرچند 4
عنوان  . بـهشـودکه الزم است در جای خود بررسی  دارندو نقدهایی  ها اشکال شدهیاد که هر دو نظریه  کرد

هـای الکترونیکـی  های کاغذی بدون پشتوانه امروزی و یا پول توانایی تبیین و توضیح پول مثال، نظریه متالیزم
قد ایـن نظریـات را در منـابع مـرتبط توان اطالعات تکمیلی در ن (که کامًال غیرفیزیکی هستند) را ندارد. می

  ).  ١٧۶، ص١٣٩٠، (توسلی کردپیگیری 
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  وظایف پول  .۴
چهار کارکرد و کـارویژه  دهد که اقتصاددانان معموالً  ارزیابی منابع اصلی اقتصاد کالن نشان می

و  3ذخیـره ارزش 2،معیار سنجش 1،از: وسیله مبادله تنددهند که عبار مینظر قرار مدرا برای پول 
). با توجه به اهمیت زیاد درک کارکردهـای ٢٢، ص٢٠٠٧ 5،(منکیو 4های معوق معیار پرداخت

   شود: توضیح داده میپول، در ادامه این کارکردها 
  
 وسیله مبادله .۴−١

انجـام  6ها به صـورت تهـاتری و پایاپـای انسان میانوجود آمدن پول، مبادالت مالی ه تا قبل از ب
شـدند. انجـام ایـن کـار  با یکدیگر معامله می که کاالها و خدمات مستقیماً  اشد. به این معن می

. اما پـس از کرد میرا با مشکل مواجه  ها هنیازمند صرف زمان و هزینه زیادی بود و این امر مبادل
ت پـذیرش یـکاالها و خدمات قابل دیگرال در برابر پول، این کا عنوان بهپذیرش کاالیی مشخص 

های  وسیله و ابـزاری جهـت انجـام تمـامی مبادلـه عنوان بهپیدا کرد و این خود باعث شد تا پول 
کـارکرد پـول در انجـام  تـرین مهمکـه  گفـتاساس، شـاید بتـوان  این اقتصادی شناخته شود. بر

 .   استمبادالت اقتصادی، تسهیل مبادالت 
  
 عیار سنجشم .۴−٢

 عنوان بـه. در این وضـعیت پـول استارزش کاالهای گوناگون  دومین کارکرد پول معیار سنجش
ای کاالهای گوناگون را با این واحد مشـترک  کند و ارزش مبادله میواحد سنجشی مشترک عمل 

بـه کنند. به این ترتیـب ارزش کاالهـای گونـاگون در مقابـل یکـدیگر نیـز  میگیری و بیان  اندازه
مسـتقیم  طور بهآید. قبل از اختراع پول، ارزش کاالهای مختلف  می به دستمستقیم صورت غیر

شـد). امـا بـه دلیـل  یک ماهی در برابر دو کیلو شکر مبادله می شد (مثالً  با یکدیگر سنجیده می
گذاری، پس از اختراع پول، از این نهاد جهـت تعیـین  ن شیوه ارزشبر بودن و مشکالت ای هزینه

 ارزش تمامی کاالها و خدمات استفاده گردید. 
                                                               
1. Medium of Exchange   2. Unit of Account  
3. Store of Value    4. Standard of Deferred Payment  
5. Mankiw    6. Barter  
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 ذخیره ارزش .۴−٣
که با استفاده از  اهای اقتصادی است. به این معن پول در اقتصاد، ذخیره ارزش کارویژه مهم دیگر

 عنوان بـهاستفاده کـرد.  آنهاهای اقتصادی را در زمان حال ذخیره و در آینده از  توان ارزش پول می
داند که ارزشـی معـادل آن را در اختیـار  مثال، فردی که یک میلیون ریال پول در اختیار دارد، می

کـه تواند در آینده از این ارزش جهت خرید کاالها و خدمات استفاده کند. در حالی  داشته و می
، اقدام به خرید کاالها در زمان حال، اگر پول وجود نداشت، فرد مجبور بود جهت ذخیره ارزش

. در کنـدیابی به ارزش آنها در آینده جهت دستص در آینده و فروش ختا زمانی مش آنهانگهداری 
کـه ایـن کـار  کـرد میآینـده واقع فرد باید کاالها را ابزاری جهت انتقال ارزش از زمان حـال بـه 

 های نگهداری کاالها بود. امـا بـا اختـراع پـول، عمـالً  هایی از جمله هزینه مستلزم صرف هزینه
 پذیرد.     ای توسط پول صورت می گونه هزینه بودن در طول زمان، بدون هیچ وظیفه ذخیره ارزش

  
 های معوق معیار پرداخت .۴−۴

که بـا اسـتفاده از پـول  اهای معوق است. بدین معن پول در اقتصاد، معیار پرداخت  وظیفهآخرین 
های آتی را انجام داد. انجام این وظیفه توسط پـول بـه توسـعه بازارهـای پـولی،  توان پرداخت می

   1.ندک میمالی و اعتباری کمک شایانی 
  
  انواع پول  .۵

های  دهـد کـه در طـول زمـان همـواره گونـه ن میر تاریخی پول به خـوبی نشـاوارزیابی سیر تط
کردنـد، جـایگزین و یـا  های پول را بهتـر ایفـا می تر از پول که وظایف و کارویژه جدیدتر و کامل

اند و این روند همچنان ادامه دارد. در ادامـه بـه برخـی از انـواع و  تر شده های قدیمی مکّمل گونه
 شود.  پول اشاره میمهم اقسام 
  

                                                               
های معوق کارکرد و وظیفه مستقلی برای پول به حساب  معتقدند که معیار پرداخت پژوهشگران. البته برخی از ١

کیـد ایـن کـارکرد را بـه  نیامده و عمًال در ذیل سایر وظایف قابل تعریف است. با این حال می توان جهت تأ
  . کردصورت مستقل مطرح 
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  غیرفلزی یپول کاالی .۵−١
، تا قبل از اختراع پول، مبادالت به صورت پایاپای و تهـاتری انجـام شدذکر  پیشترطور که  همان
بر بودن این دسته از  بر و هزینه د. زمانکر شد. معامالت تهاتری مشکالت فراوانی را ایجاد می می

معامالت، متفاوت بودن نیازهای طرفین مبادله (که منجر بـه انجـام مبـادالت ناخواسـته فـراوان 
گیری تعداد بسـیار زیـاد  ناپذیری برخی کاالها، ناهمسانی ارزش کاالها و شکل )، تقسیمشد می
  ).  ۶٧، ص١٣٨٧، دند (شعبانیدا می  برخی از این مشکالت را شکل 1،های مبادله نرخ

ی خـاص تدریج به سمت در نظـر گـرفتن کـاالی معامالت تهاتری، بشر به تبه دلیل مشکال
پـول، بـه صـورت غیرفلـزی  عنوان به. در ابتدا نیز کاالهای پذیرفته شده کردپول حرکت  عنوان به

ی غیرفلزی، اولین نوع پول در جوامـع کاالی های که پول شد عیدتوان م بودند. بر این اساس، می
  ).٢٢، ص١٣٨۶، دادند (فرجی را شکل می

، به میزان استفاده از کاالهای مختلـف در شد عنوان پول انتخاب می اینکه کدامیک از کاالها به
پذیری  ت تقسـیمیـسب برای پول (مانند قابلهای منا جوامع گوناگون و همچنین میزان تأمین ویژگی

کل بودن) بسـتگی داشـت. در ایـن رابطـه شبه واحدهای کوچک، بادوام بودن و یکسان و متحد ال
عنوان پول در  دهد که انواع گوناگون و مختلفی از کاالها به بررسی منابع تاریخی به خوبی نشان می

ن آنها عبارت بودند از: نمک، صدف، مـاهی تری شدند که برخی از مهم جوامع مختلف استفاده می
  ).  ٧، ص١٣٩٠، زاده و حسن خشک، توتون، حیوانات، چاقو و توتون (مجتهد

نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه واقع شود آن است که قبـل از اینکـه کـاالیی خـاص 
نیــز » ای اولیــه ارزش مبادلــه«، دارای »ارزش مصــرفی«بــر  افزونعنوان پــول پذیرفتــه شــود،  بــه
ای، همان ارزش نسبی یک کاال در مقابـل سـایر کاالهاسـت و ایـن  زیرا ارزش مبادله ؛باشد می

عنوان پول پذیرفتـه شـود نیـز وجـود دارد. امـا پـس از آنکـه  آنکه کاالیی خاص به ارزش، قبل از
 ای عـام قـراردادی  ارزش مبادله«، دارای یاد شدهبر دو ارزش  افزونشود،  عنوان پول پذیرفته می به

  .  شود مینیز » و اعتباری
                                                               

2ادله عبـارت خواهـد بـود از: های مب کاال وجود داشته باشد، تعداد نرخ n. در شرایط نبود پول، اگر ١
)1( nn .

نرخ مبادله شکل خواهد گرفـت کـه بسـیار زیـاد  ۴۵عنوان مثال اگر در جامعه ده کاال وجود داشته باشد،  به
کنـد،  اما زمانی که یک کاال نقش پول را ایفا می ؛یابد است و با افزایش تعداد کاالها این مشکل افزایش می

  ).١٢١، ص١٣٩٠، زاده و حسن یابد (مجتهد ) کاهش میn-1های مبادله به ( تعداد نرخ
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 بیشتر یا مساوی ،ای اولیه کاال سه حالت کمتر ارزش اعتباری عام نسبت به ارزش مبادله نیا
ای  ای عام اعتبـاری از ارزش مبادلـه تواند داشته باشد. البته وضعیت بیشتر بودن ارزش مبادله می

پـول در جریـان پایـدار بـاقی  عنوان بهشود پول  و موجب می بودهکه منطقی  استاولیه وضعیتی 
  مانده و در چرخه مبادالت نقش ایفا کند. 

ای  بـر ارزش مصـرفی و مبادلـه افـزونپول تلقی شود،  عنوان بهمثال، زمانی که نمک  عنوان به
یابد که مرتبط با پـذیرش  در تهیه انواع غذاها دارد، ارزش دیگری نیز می اولیه و کاربردی که مثالً 

 ).٣١، ص١٣٧٧، باشد (یوسفی پول در برابر سایر کاالها می عنوان بهعمومی نمک 
  

  فلزی کاالییپول  .۵−٢
عنوان  با گذشت زمان مردم در جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که انتخاب کاالهای غیرفلزی بـه

 اساس، به تـدریج کاالهـای فلـزی (بـه ویـژه طـال و نقـره) این کند. بر پول، مشکالتی را ایجاد می
ی طال و نقره، سبک و ارزشمند . اولین ویژگشدندغیرفلزی  کاالییهای  جایگزین سایر انواع پول

تر از  دست، بسیار سـادهدور مناطقبه  آنشود تا حمل و نقل  می باعث. این ویژگی ستآنهابودن 
در طـول زمـان  آنهـادومین ویژگی طال و نقره، فاسد نشدن  ؛صورت پذیرد کاالییهای  پول دیگر

 طـال و نقـره آن اسـتسومین ویژگـی  ؛شود می آن تر سازی و حفظ راحت ذخیره باعثاست که 
 عمـده خـواص طبیعـی  طور بـهکه در شرایط آب و هوایی مختلف و در دمای محیطی متفاوت،  

 چهـارمین ویژگـی طـال و نقـره قابـل انقسـام بـه  ؛دهـد و مشخصات ثابت خود را از دست نمی
تـر آن بـه تناسـب، همـان ارزش  کوچـک یو در عـین حـال، اجـزا اسـتبسیار کوچک  یاجزا

طول زمان، ارزش نسبی طال و نقـره تغییـرات  در اینکه معموالً  سرانجام ؛داردرگ را واحدهای بز
  کمی دارد. 

ها در کنار کمیابی و سایر نقاط مثبتی که در طال و نقره وجـود دارد، منجـر  تمامی این ویژگی
پـول رایـج  عنوان بـهکه در مدت زمان طوالنی در تاریخ اقتصادی جوامع، طـال و نقـره  شدبه آن 

های طال و نقره جهت مبـادالت،  معتقدند که استفاده از پول پژوهشگرانبرخی از  شناخته شوند.
  ).  ٢۶، ص١٣٨٧، از قرن هشتم قبل از میالد مسیح در جوامع رایج شده است (شعبانی

ی پـولی ها است. در ابتدا نظام کردهدر عمل نظام پولی طال و نقره نیز در طول زمان تغییراتی 
رواج داشـت. در واقـع هـر دوی طـال و نقـره  آنهـاطال و نقره بدون رابطه مشخص قـانونی بـین 
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شد. بـه همـین دلیـل،   تعریف نمی آنهاخاصی بین  اما رابطه ؛شدند پول رایج پذیرفته می عنوان به
شـف اگر معادن طـالی بیشـتری ک در برابر دیگری تغییر کند. مثالً  آنهاممکن بود ارزش یکی از 

  یافت.  ، ارزش پول طال در برابر پول نقره کاهش میشد می
چندان مطلوب جوامع نبـود و ثبـات ارزش پـول را بـه چـالش  ها این نوسانبا توجه به اینکه 

هـای طـال و نقـره  کشید، به تدریج در کشورهای مختلف، رابطـه مشـخص قـانونی بـین پول می
ی، هر سـکه طـال اروپایکشورهای  بیشتردی در نمونه، در قرن نوزدهم میال عنوان به. شدتعریف 

گرم سکه نقره (که شامل یک گرم نقـره  ۵/١۵)، معادل شد می(که شامل یک گرم طالی خالص 
  ) تعریف شد. شد میخالص 

اما در عمل با مشکالتی  داشت؛چند نقاط مثبتی ولی دوفلزی با رابطه مشخص نیز هرنظام پ
کند. گرشـام  نامناسب بودن این نظام را توجیه می 1،»گرشامقانون «مشخص،  طور بهمواجه شد. 

در واقع در شرایطی که طـال و  2».کند پول بد پول خوب را از گردش خارج می«که:  کند میبیان 
تعیـین شـده  آنهـاپول رایج شناخته شوند و نسبت قانونی مشخصی نیـز بـین  عنوان بهنقره هر دو 

طال) افزایش یابد، مردم تالش خواهند  (مثالً  آنهایکی از  باشد، در صورتی که به هر دلیل ارزش
تر (نقره) انجام دهند و پول طال را نـزد خـود نگـه  ارزش کرد تا معامالت خود را بیشتر با پول کم

های اقتصادی کمتـر اسـتفاده و بـه  دارند. با ادامه این روند به تدریج پول خوب (طال) در مبادله
کند  پول بد (نقره)، پول خوب (طال) را از گردش خارج می ر عملد. یعنی شود میتدریج حذف 

فلـزی، بـه تـدریج  ). به همین دلیل نظـام واحـد تـک٢٢٢، ص٢٠١٣ 3،(فرهنگ لغت پالگریو
 پول رسمی شناخته شد.  عنوان بهعمده طال  طور بهجایگزین نظام دوفلزی گردید و 

  
 اسکناس (پول کاغذی) .۵−٣

 ؛تر داشـت های قدیمی که نسبت به نظام هایی مزیترغم  بهمانند طال)، نظام پولی مبتنی بر فلز (
بـر  افـزونمثال، حمل و نقل طـال در مقـادیر زیـاد،  عنوان بهاما به هر حال دارای مشکالتی بود. 

مسئله هزینه، با چالش امنیت ناکافی نیز مواجه بود. این مسئله در کنار سایر مسـائل بـه تـدریج 
                                                               
1. Gresham’s law    2. Bad Money Drives out Good Money  
3. PALGRAVE Dictionary 
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های اقتصـادی در کشـورهای مختلـف را فـراهم کـرد  ول کاغذی جهت مبادلهزمینه استفاده از پ
  ).  ١٢٢، ص٢٠٠٩ 1،(ساموئلسن

پـول در طـول زمـان شـاهد  عنوان بـهدهد که کاربرد اسکناس  ارزیابی منابع علمی نشان می
گردد. در ایـن رابطـه  میاسکناس و پشتوانه آن بـازه میان تغییراتی بوده است که عمده آن، به رابط

های طـال  را نخستین نوع اسکناس در نظر گرفت که نماینده کاملی برای پول» برات«شاید بتوان 
آمد. برات، در شکل اولیه خود، همان رسید صرافان بود که در مقابـل سـپردن  و نقره به شمار می

  شد.  های طال، به مردم تحویل می پول
قع زمانی که به دلیل اعتبار و شهرت صرافان، مـردم همـان رسـیدها را در مبـادالت قبـول در وا

های کاغذی را شـکل  کارکرد پول پیدا کردند و این اولین نوع از پول در عملرسیدها این کردند،  می
 داد. به عبارت دیگر، صرافان و افراد معتبر هنگام خرید کاالها و خدمات، بـه جـای آنکـه مـثالً  می
دادند  های طال و نقره به فروشندگان بپردازند، گواهی کاغذی به نام برات را تحویل فروشنده می پول

توانست هر زمـان کـه تمایـل  دهنده بدهی خریدار نسبت به فروشنده بود. فروشنده نیز می که نشان
  ).   ١۴٢، صهمانافان تحویل داده و پول طال و نقره دریافت کند (رداشت این اسناد را به ص

ی دهای طال و نقره، از قرن شانزدهم میالدی به صورت ج پدیده استفاده از برات در کنار پول
های  های طال و نقـره در صـندوق  پول در کشورهای گوناگون شیوع پیدا کرد. در این شرایط عمالً 

شـدند. در  مـی  ها بودند که در بین مردم مبادله ماندند و این برات ان دست نخورده باقی میفصرا
افان شکل گرفته بود که این امکان فراهم است تـا بـا مراجعـه بـه رواقع، این اعتماد عمومی به ص

  ).  ۵٣، ص١٣۶٨، تبدیل کرد (قبادی کاالیی، به راحتی این اسناد را به پول آنها
فان و بانکداران به تدریج دریافتند که احتمال آنکه تمـامی اراین روند ادامه داشت تا اینکه ص

ین اسـت و لـذا امکـان پای زمان جهت دریافت طال و نقره مراجعه کنند، ها، هم افراد دارنده برات
. بنابراین، به تـدریج انتشـار وجود داردبیش از حجم طال و نقره موجود  انتشار برات یا اسکناس

داد.  بخشـی از آن را پوشـش مـی که میـزان طـال و نقـره، صـرفاً اسکناس افزایش یافت به نحوی 
های موجـود در نظـام فـدرال رزرو  ، اسـکناس١٩۴۵تـا  ١٩١۴های  مثال، در بـین سـال عنوان به

  ).  ٢۴۴، ص١٩٨۴ 2،شتوانه داشتند (دادلیبه میزان چهل درصد پ آمریکا، صرفاً 
                                                               
1. Samuelson    2. Dudley  



 11   ماهيت و كاركردهاي پول در اقتصاد متعارف

 در عملاز دهه هفتاد میالدی به بعد،  سرانجاماسکناس ادامه داشت تا اینکه روند کاهش پشتوانه 
های موجود در  و از آن زمان تقریبًا تمامی اسکناس شد اضرورت در نظر گرفتن پشتیبان برای پول ملغ

پـول دسـتوری یـا «آیند. این نوع از پـول کـه  به حساب می 1»پول بدون پشتوانه«کشورهای گوناگون 
ارزش خود را از قانون، اعتبـار قانونگـذار و قـدرت اقتصـادی  در عملشود،  نیز نامیده می 2»قانونی

  ).   ١٢١، ص٢٠٠٩، گیرد و نه از ارتباط با کاالهای واقعی مانند طال و نقره (ساموئلسن کشورها می
  
یری .۴−۵   (بانکی) پول تحر
های جاری (قابل برداشت با چـک) افـراد نـزد  در واقع همان سپرده 3»پول بانکی و یا تحریری«

و با اسـتفاده  کنندها، دسته چک دریافت  توانند با افتتاح این دسته از سپرده . افراد میستها بانک
ها جـزء  سـاببه همین دلیل، این نـوع از ح 4.را خریداری کنندکاالها و خدمات  در عملاز آن 

تواند تمامی کارکردهـای اسـکناس  د. در واقع به دلیل آنکه چک مینآی تعریف پول به حساب می
هـای بـانکی،  آیـد. در اقتصـادهای امـروزی، حجـم پول پول به حساب می در عملرا ایفا کند، 

 ).١٩، ص١٣٩٠، زاده و حسن (مجتهد استچندین برابر کل اسکناس و مسکوک در گردش 
  
 پول الکترونیکی  .۵−۵

ابعـاد  بیشـتربه نحـوی کـه  کرده؛رشد قابل توجهی  رایانههای مرتبط با  های اخیر، تکنولوژی در دهه
المللـی  تفاده از اینترنـت در ابعـاد بینافزون اس . توسعه روزقرار داده استتحت تأثیر را زندگی انسان 

گسترده نیز به تقویت هرچه بیشتر نقش تکنولوژی در تعـامالت بشـری در عصـر حاضـر دامـن زده 
ت تحـت تـأثیر دهای اخیر بـه شـ هایی است که در دهه پول و بانکداری نیز یکی از حوزهاست. 

ر مفاهیم جدیـدی در حـوزه اساس، در حال حاضاین های جدید قرار گرفته است. بر  تکنولوژی
ــده ــف ش ــداری تعری ــول و بانک ــه  پ ــی«اند ک ــول الکترونیک ــک« 5،»پ ــداری الکترونی    6»بانک

                                                               
1. Fiat Money     2. Legal Tender    
3. Bank Money  

و به همین جهت  استای برای نقل و انتقال پول  لحاظ حقوقی وسیله . توضیح این نکته الزم است که چک به4
  باید در چک قابلیت تبدیل به مسکوک و اسکناس، تضمین شده باشد.

5. Electronic Money     6. Electronic Banking  
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  ).١٢۵، ص٢٠٠۴ 2،و انــدرس برخــی از آنهــا هســتند (جالســی 1»انتقــال الکترونیکــی پــول«و 
که دارای ارزش برابر با پول نقـد  رایانههای موجود در حافظه  توان بیت را می پول الکترونیکی      
نوعی سازوکار جهت پرداخـت ارزش  باشند در نظر گرفت. به عبارت دیگر، پول الکترونیکی می

نی از وجوه که امکان اسـتفاده دارد، یپرداخت شده) است که در آن حجم مع ذخیره شده (یا پیش
یابـد. در  کارگیری در معامالت اقتصـادی را می در یک قطعه الکترونیکی ذخیره شده و قابلیت به

های کاغـذی موجـود اسـت  ول در جهان واقعی و جایگزین پول، نماینده پواقع پول الکترونیکی
تـوان بـه راحتـی  دهد). به همین دلیل می های کاغذی را به راحتی انجام می (تمامی وظایف پول

    ).  ١٨، ص٢٠٠۵ 3،و یانگ و برعکس (چمبرز کردپول الکترونیکی را به پول کاغذی تبدیل 
کید، بر چند نکته تعریف دستورالعمل جامعه اروپا از پول الکترونیکی   : از تنددارد که عبار تأ

 بــه صــورت  رایانــه ای الکترونیکــی هماننــد تراشــه، کــارت و یــا حافظــه بــر روی قطعــه
  ؛ شود میالکترونیکی ذخیره 

 کننده)، قابلیـت  دات اشـخاص (غیـر از مؤسسـه صـادرهوسیله پرداخت برای تع عنوان به
  پذیرش دارد؛ 

 کند؛  قابلیت جانشینی کامل برای سکه و اسکناس فراهم می  
 کمیسـیون  بهـره گرفـتتـوان از آن  در انتقال الکترونیکـی منـابع و انجـام پرداخـت، می)

 .  )۴، ص٢٠١۴ی، اروپای
. در داردکه با مقوله پول الکترونیک ارتبـاط وثیـق  استبانکداری الکترونیک، مفهوم مهمی 

های توسعه بـیش از  زمینه کردنواقع کارکرد اصلی پول الکترونیک در اقتصادهای جدید، فراهم 
 پیش بانکداری الکترونیک است. منظور از این نوع جدید از بانکداری (که در حال حاضر تقریباً 

خـدمات  تمـامیدر تمامی کشورها در سطوح مختلف توسعه قابل توجهی یافتـه اسـت)، ارائـه 
های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری  بانکی به صورت الکترونیکی و از طریق واسطه

  ).  ٣٢١، ص٢٠٠۴(جالسی و اندرس،  است
کـاربرد آن در عمـل  باعـث توسـعهکـه  دارداساسـی  چند ویژگی و یا مشخصه پول الکترونیکی

                                                               
1. Electronic Fund Transfer     2. Jelassi and Enders  
3. Chambers and Yang 
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اولین ویژگـی اسـتفاده از ایـن پـول در مقایسـه بـا پـول کاغـذی، کـاهش قابـل توجـه  .شود می
شـود،  جـا می هبین طرفین یک معامله جاب . در واقع در شرایطی که پول الکترونیکیستها هزینه

انتقال فیزیکی اسکناس از یک طرف معاملـه بـه طـرف  وت چاپ دیگر نیاز به صرف هزینه جه
دیگر و غیره نخواهد بود. در صورتی هم که معامالت از طریق شبکه بـانکی انجـام شـود، بـرای 

و  ها مجبورند شعب، کارمندان متعـدد انتقال پول به روش سنتی (و یا ارائه سایر خدمات)، بانک
های مبادالتی (در قالـب کـارمزد)، در نهایـت بـه  هزینه عنوان بهها غیره فراهم کنند که تمامی این

هایی بـه  ، چنـین هزینـهد. در حالی که در اسـتفاده از پـول الکترونیکـیشو مشتریان تحمیل می
یر انواع پول) هزینه چاپ (در مقایسه با سا بر این، پول الکترونیکی افزونیابند.  ت کاهش میدش

    شود؛ میهای استفاده از این نوع پول  تری دارد که این خود باعث کاهش هزینه و جایگزینی پایین
های الزم جهـت  است. در واقع اگر زیرساخت دومین ویژگی، امنیت باالی پول الکترونیکی

به صورت صحیح و امن طراحی شود، احتمال سرقت و یا خطـای  نقل و انتقال پول الکترونیکی
یابـد. در حـالی کـه در معـامالت بـا  انسانی در معـامالت الکترونیکـی بـه شـدت کـاهش می

، حذف فاصله ویژگی دیگر پول الکترونیکی ؛اسکناس، احتمال سرقت و خطا همواره وجود دارد
را توان وجوه  به راحتی می رها و حتی کشورهاست. در واقع با استفاده از پول الکترونیکیبین شه

ویژگی چهارم آن است که امکان بایگانی سـوابق  جابجا کرد؛بین شهرها و یا کشورهای گوناگون 
و با صـرف حـداقل  برای همیشه) به راحتی گاهیت بسیار طوالنی (و دتمامی معامالت برای م

بر  بر و زمـان . در حالی که در معامالت کاغذی بایگانی سوابق امـری هزینـهاستهزینه، فراهم 
  ).٢٧، ص١٣٩٠، زاده و حسن (مجتهد 1پذیر است برای مدت محدودی امکان فقطبوده و 

ثیر توسـعه پـول و بانکـداری أتوجه قرار گیـرد، تـنکته پایانی که در اینجا مناسب است مورد 
تـوان مـدعی بـود کـه توسـعه بانکـداری  نقدینگی است. در ایـن رابطـه میالکترونیک بر حجم 

شود که نیاز کمتری به چاپ پول و افزایش پایه پولی در جهت افزایش  الکترونیک منجر به آن می
 ضـرب حاصلکـل اقتصـاد از  وجود داشته باشد. توضیح آنکه حجـم نقـدینگی حجم نقدینگی

                                                               
ریال و هزینه  ٨٨٠طور متوسط  . براساس گزارش رسمی بانک مرکزی کشور، هزینه تولید هر برگ اسکناس به١

آدرس: ریـال بـوده اسـت (بـه نقـل از تارنمـای رسـمی بانـک مرکـزی بــه  ٣٠٠امحـای آن در سـال جـاری 
http://www.cbi.ir .(  
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ینده بیشتر باشد، نیـاز ا هرچه ضریب فزاشود و لذ تشکیل می 2»یندهضریب فزا«و  1»پایه پولی«
  کمتر خواهد بود.  مین نقدینگیو بسط ترازنامه بانک مرکزی جهت تأبه چاپ پول 

 ٢٠١٢دهـد کـه در سـال  ای تجربه ایران و سایر کشـورها نشـان می در این رابطه بررسی مقایسه
 ،١۶٫٨۵نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی در سه کشور ایران، آمریکا و ژاپن به ترتیب معادل 

همین سال، به ترتیب معادل بوده و در مقابل ضریب فزاینده برای این سه کشور در  ١٠٫٨٩و  ۶٫۵٣
ست که در کشور ایـران بانـک مرکـزی جهـت ابوده است. این بدان معن ١٠٫٨۵و  ١٠٫٠۴، ۴٫۴٢

امـا  ؛درصد افزایش دهد ٢٫٢، الزم است پایه پولی را حدود درصدی در نقدینگی ١٠ایجاد افزایش 
، نیـاز بـه درصـدی در نقـدینگی ١٠ای مانند آمریکا و ژاپن، بـرای افـزایش  یافته در کشورهای توسعه

  ). ٢٢، ص١٣٩١و دیگران،  (همتیافزایش پایه پولی به میزان کمتر از یک درصد وجود دارد 
  
  پول در عصر حاضرها در رابطه با  تیبرخی واقع .۶

توان آنهـا  های خاصی پیدا کرده است که می که مالحظه شد، پول در عصر حاضر ویژگی طور همان
ت و کارکردهای پول در عصر حاضـر و اقتصـادهای مـدرن نامیـد. یهایی در رابطه با ماه را واقعیت

صرفًا براسـاس اعتبـار طور عمده بدون پشتوانه هستند و  ، بهفعلیهای  اولین مسئله آن است که پول
دومـین مسـئله آن اسـت کـه پـول و بانکـداری الکترونیـک،  ؛شوند حاکمیت و یا دولت منتشر می

طور عمده بر اقتصادهای عصر حاضر سایه افکنده و بخش عمده معامالت از طریق اینترنت و یا  به
ه میزان کـافی در رابطـه بـا ب پیشتربر این دو نکته (که  افزوند. شو انجام می ای رایانههای  سایر شبکه

های دارای اهمیت دیگری نیز وجود دارند که توجـه بـه آنهـا در درک  آنها توضیح داده شد) واقعیت
     :شود  ت پول در عصر حاضر ضروری است. در ادامه به برخی از آنها اشاره مییماه

  
  جایگاه اعتبار و قراردادهای اجتماعی .۶−١
امـا ایـن  ؛ثر بـوده اسـتؤجامعه در پذیرش پول در طول تـاریخ مـچند پذیرش عاّمه و اعتبار هر

الکترونیکی عصر حاضر، به میزان بسیار  طور عمده بههای بدون پشتوانه و  مسئله در رابطه با پول
اسـاس اعتبـار و بر هـا صـرفاً  این دسـته از پول که اصل وجود و اعتبارچرا ؛یابد بیشتری نمود می

                                                               
1. Monetary Base     2. Money Multiplier  
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گیرد. بنابراین، اعتباری کامل بودن پول در عصر حاضر، یکـی از  قراردادهای اجتماعی شکل می
  به آن توجه شود.  بایدهایی است که  تیواقع

  

  ها در نظام پولی نقش حاکمیت و دولت .۶−٢
ها، این دسته از نهادهای اجتماعی همواره در تعیین اینکه چـه  ها و دولت از زمان پیدایش حکومت

اش با سایر کاالهـا بـه چـه صـورتی تعریـف شـود نقـش  د و رابطهعنوان پول شناخته شو کاالیی به
ت و یـها در تعیین ماه ها و دولت اند. با این حال در اقتصادهای عصر حاضر، نقش حکومت داشته

ها به دلیل آنکه از اختیار  ها و دولت باشد. چراکه حکومت میزان پول در گردش بسیار قابل توجه می
 شود)، نامیده می 1الضرب حق اصطالح به بخواهند، برخوردار هستند (کهچاپ پول به هر میزانی که 

  های خود تحت تأثیر قرار دهند.  توانند به راحتی حجم پول در گردش را با سیاست می
 ت در مـدیریت نظـام پـولی، در تـدوین قـوانین پـولی و بــانکی یـنمـود اصـلی نقـش حاکم

این قانون است که در رابطه واحـد پـولی، ارزش یابد. در واقع در کشورهای گوناگون،  تجّلی می
بازار پول) و غیره، اظهـار ت در یعنوان نماینده حاکم آن، شیوه تشکیل و فعالیت بانک مرکزی (به

کند. بنابراین، مناسب بودن قوانین پولی و بانکی، اهمیت زیـادی در اقتصـادهای عصـر  نظر می
  .    دارداضر ح

  
  هزینه فرصت پول .۶−٣

ها در رابطه با پول آن است که نگهداری این کـاال نیـز هماننـد نگهـداری سـایر  یکی از واقعیت
است. منظور از هزینه فرصت پول، آن است که اگر  2»هزینه فرصت«کاالهای اقتصادی، دارای 
توان از نگهداری  د، آنگاه مینای و دارای بازده خریداری شو های سرمایه به جای پول سایر دارایی

ها از دست خواهـد  بازدهی در عمل اینداشتن پول، ؛ در حالی که با نگه کرددهی کسب باز آنها
های احتمـالی و دارای  دارد، از سایر فرصت قد نگه میرفت. در واقع فردی که پول را به صورت ن

توانسـت  داری پـول بـه صـورت نقـد میفرد به جای نگه مثال، عنوان به. کند مینظر  بازده صرف
لذا هزینه فرصت  کند؛ خریداریمسکن در شرایط تورمی و غیره  وسهام، اوراق بهادار اسالمی، 

                                                               
1. Seigniorage    2. Opportunity Cost  
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   .اسـتای  هـای سـرمایه بهـادار یـا سـایر دارایی داری پول، معادل بازده خرید سـهام، اوراقنگه
ت و یـدر شـناخت ماه بایـدهایی است کـه  داری پول، یکی از واقعیتمفهوم هزینه فرصت نگه

     1.کارکردهای پول به آن توجه شود
 
  کوین پول آینده: بیت .٧

ری و هـای سـاختا است تا با اسـتفاده از تمـامی ظرفیت کردهبشر همواره تالش  ،در طول تاریخ
هـای جدیـد  های در دسترس، انواع جدیدی از پول را اختراع کند؛ بـه نحـوی کـه پول تکنولوژی

های کمتر اجرا کنند. در این راستا، پـول مجـازی  ای بهتر و با هزینه بتوانند وظایف پول را به شیوه
در چند سال اخیر اختراع شده و با سرعتی قابل توجـه رو بـه رشـد اسـت. میـزان  2»کوین بیت«

ای بـوده اسـت کـه برخـی از  ازهالمللی به اند در معامالت مالی بین کوین توسعه استفاده از بیت
پـول غالـب در  عنوان بـه ای نـه چنـدان دور، در آینـده کوین اند که بیـت مدعی شده پژوهشگران

المللی) جایگزین دالر، یورو و سایر ارزهای معتبر خواهـد شـد  معامالت (به ویژه در سطح بین
  ).  ٢۶٧، ص٢٠١۴ 3،(پاگلیری
 ٢٠٠٩است کـه در سـال  4»خط نظام پرداخت بر«، پولی الکترونیکی و یا نوعی کوین بیت

المللی موجـود  برخالف ارزهای بین 6.اختراع شد 5»ساتوشی ناکاماتو«توسط فردی ژاپنی به نام 
کنـد)  را پشـتیبانی می آنهـاتی خـاص (کـه ی(مانند دالر)، که اعتبار خود را از دولت و یـا حـاکم

هـای  و در واقـع امـر، بـه الگوریتم نیسـتبه هیچ نهـاد متمرکـزی وابسـته  کوین گیرند، بیت می
 مسـئلهص برای حل یک خپاسخی مش کوین ای وابسته است. در واقع، هر بیت رمزنگاری رایانه

کننـد.  با هم برای پیـدا کـردن جـواب آن رقابـت می رایانهپیچیده ریاضی است که تعداد زیادی 
  خواهد شد. کوین اولین فردی که به پاسخ مسئله مورد اشاره دست پیدا کند، مالک بیت

، به جای آنکه توسط بانک مرکزی کشوری خاص منتشر شـود، کوین بنابراین، هر واحد بیت
                                                               

و تحلیل آن در چارچوب فقه اسالمی توضیحات بیشتری  . در فصول آینده در رابطه با بحث هزینه فرصت پول١
  شود.  داده می

2. Bitcoin    3. Pagliery  
4. Online Payment System   5. Satoshi Nakamoto  

  و چنین فردی اساسًا وجود ندارد. نیست. البته برخی معتقدند که این نام واقعی 6
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شـوند) تولیـد  نامیـده می 2یـا حّفـار 1معـدنچی اصطالحبه عال در حل مسئله (که توسط افراد ف
بـه نحـوی  کوین کننـد. البتـه نظـام بیـت یند حل مسـئله رقابـت میراد که با یکدیگر در فشو می

طراحی شده است که افزایش تعداد افـراد فعـال در حـل مسـئله، باعـث افـزایش شـدید تعـداد 
(بـه صـورتی  کوین کـه نظـام بیـتچرا ارزش شـدن ایـن پـول نخواهـد شـد. ها و بـی نکوی بیت

یند حـل مسـئله، میـزان پیچیـدگی ادرگیر در فر های رایانهزمان با افزایش تعداد  هوشمندانه)، هم
ه ها به صـورت پیوسـت کوین دهد؛ به نحوی که میزان بیت مسئله را به صورت خودکار افزایش می
های جدید هر چهار سال یک بـار، نصـف خواهـد  کوین کاهش یابد. در این ساختار تعداد بیت

  ).  ١٢٧، ص٢٠١۵ 3،و کاسی شد (ویجنا
شـد کـه  جدید در شبکه مطرح می مسئله ٢۵دقیقه،  ١٠، در هر ٢٠١٣مثال در سال  عنوان به

طوری طراحـی شـده  کوین بود. نظام بیت کوین یابی به یک بیتدست ، معادلآنهاحل هر یک از 
المللی متمرکز، تعداد این مسائل به صورت خودکـار  است که بدون دخالت هیچ نهاد ملی و بین

 ١٠دقیقه کاهش یابد. بدین معنا کـه اگـر امسـال هـر  ١٠در هر  همسئل ١٢٫۵به  ٢٠١٧در سال 
 کوین بیـت ١۵دقیقـه  ١٠شود، در چهار سال آینده در هـر  جدید ایجاد می کوین بیت ٣٠دقیقه، 
در مـرز  هـا کوین ، تعـداد بیت٢١٣٠شود که تا سـال  بینی می اساس، پیشاین . بر شود میایجاد 
  ).  ۴١١، ص٢٠١۵ 4،میلیون ثابت شود (تیدیس ٢٠

است و نه قضاوت در رابطه با آن، اما  کوین توصیف پدیده بیت فقطهرچند هدف در این قسمت 
مورد محفوظ بودن از تورم ، قطعًا اولین شوداگر قرار باشد به برخی از نقاط قوت این پول جدید اشاره 

تی واقع یهای پولی و مالی هیچ دولت و یا حاکم تحت تأثیر سیاست کوین است. در واقع حجم بیت
دومین ویژگی عدم دسترسـی نهادهـای  ؛نشده و در طول زمان حجم آن به سمت ثبات خواهد رفت
های بانکی و یا سایر انواع پـول کـه  ف سپردهمتمرکز بر اطالعات شخصی افراد است. در واقع برخال

ها و غیـره تحـت نظـارت هسـتند، اطالعـات فـردی کـه از  های مرکزی، دولت معموًال توسط بانک
   ؛کند در اختیار هیچ نهادی قرار نخواهد گرفت و تحت نظارت نخواهد بود استفاده می کوین بیت

 بـه سـادگی  کوین اده اسـت. در واقـع اسـتفاده از بیـتویژگی سوم این پـول، سـهولت اسـتف
                                                               
1. Miner     2. Digger  
3. Vigna and Casey   4. Tideas  
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 تواند یک کیف پول الکترونیکـی است. لذا، هر کس به راحتی می رایانامهشبیه) استفاده از  (و بسیار
ت، بـرای خـود یـو بدون نیاز به مراجعه به بانـک و احـراز هو کندخود ایجاد  رایانهکوینی روی  بیت

حساب افتتاح کند. البته افراد به جای نام کاربری و کلمه عبور (کـه در سـرورهای متمرکـز ذخیـره و 
کنند که نیـازی  شود) از امضاهای الکترونیک برای تأیید هویت خود استفاده می توسط آنها کنترل می

کوینی  تواند از آدرس بیـت سط سروری مرکزی ندارند. در این شرایط فرد میبه ذخیره شدن و تأیید تو
و با  کندکوینی فردی دیگر منتقل  خود (که همان کارکرد شماره حساب را دارد)، پول را به آدرس بیت

    ).٣٢٩، ص٢٠١۴ 1،درج امضای الکترونیکی، هویت خود را به طرف مقابل نشان دهد (انتونوپولس
ت مهمی که دارد، دارای نقاط ضـعف ونیز در کنار نقاط ق کوین همانند هر پول دیگری، بیت

اتخاذ شود. اولین مسئله عـدم  آنهاکه الزم است تدابیر الزم به منظور مواجهه با  هستجدی نیز 
 اسـتفاده واقـع شـود. مـثالً  توانـد مـورد سـوء می کوینی است که نظارت بر پول و معامالت بیت

بـر ایـن، بـرای  افـزونرسـد.  در رابطه با این نوع پول، جدی بـه نظـر می یشوی ولاحتمال وقوع پ
که به دلیـل عـدم وجـود نظـارت متمرکـز، چرا ؛هایی ایجاد کند ها نیز ممکن است چالش دولت
های افراد دسترسی نداشته و ایـن ممکـن اسـت در مـوارد مختلفـی  اطالعات دارایی ها به دولت
اینکـه بـا توسـعه ایـن نظـام، قـدرت  سـرانجامتعیین میزان مالیات) مشـکل ایجـاد کنـد.  (مثالً 

    2.یابد می هشها کا گذاری مالی دولت گذاری پولی بانک مرکزی و سیاست سیاست
  
   3ایران پولی در  تحوالت تاریخی نظام .٨
آزاد (غیرمتمرکز) ضرب  طور بههای طال و نقره  ی قدیم در ایران، سکهها انلحاظ تاریخی از زم به
شد. با این حال مطالعـه نظـام  اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین میآنها نیز بر  و قیمت شدند می

قـرن گذشـته مشـخص در نیمـه اول  طور بهدهد که  های اخیر نشان می پولی کشور ایران در سده
                                                               
1. Antonopoulos 

کوین، کشورهای مختلف از منظر مقرراتی با این پدیـده برخوردهـای گونـاگون  با توجه به جدید بودن پدیده بیت. ٢
کشورها این پدیده از منظر مقرراتی مورد بحث واقع نشده است، در  بیشترعنوان مثال، در حالی که در  اند. به داشته
 کوین) را در حکم کاال در نظر گرفته و و چین، قوه مجریه ارزهای دیجیتالی (مانند بیت کشور آمریکا، آلمان سه

  ).٣٢٣، ص٢٠١۵، (تیدیس کنند میجاری  کوین قوانین مرتبط با نقل و انتقال کاال (شامل مقررات مالیاتی) را بر بیت
هـای پـولی کشـور  شود بسیار خالصه و در حد آشنایی خواننده بـا نظام . مباحثی که در این قسمت مطرح می٣

  شود.  مالحظهارائه شده است. بنابراین مناسب است اطالعات تکمیلی در سایر منابع 
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 طور بـهها طـال  ) نظام پولی ایران دوفلزی (طال و نقره) بوده است. در این سـال١٢۵٠−١٢٠٠(
عباسی نقره بـه حسـاب  ۵٠رایج بود و معادل » تومان طال«عمده به صورت مسکوک و با عنوان 

  ).  ٣١، ص١٣٨۶، آمد (فرجی می
ر زمینه استفاده در کشورهای اروپایی و آمریکا دبه بعد، به دلیل مشکالتی که  ١٢۵٠از سال 

فلزی پیش آمده بود، به تدریج نظام پـولی دوفلـزی را کنـار گذاشـته و بـه نظـام از نظام پولی دو
امـا  ؛فلزی طال روی آوردند و به دلیل این اقدام، قیمت نقره در بازارهای جهانی کاهش یافت  تک

به پـانزده و نـیم  کیقره در ایران یک به چهارده و در اروپا به دلیل آنکه در این زمان رابطه طال و ن
بود، به تدریج این انگیزه در برخی افراد شکل گرفت که با خروج هر کیلو طال از ایران، به انـدازه 
یک و نیم کیلوگرم نقره به سود دست یابند. مشکالتی که در اثر این مسئله در نظام پـولی کشـور 

. بر این اساس قران نقـره کردفلزی را فراهم  ه حرکت به سمت نظام تک، به تدریج زمینشدایجاد 
 تمـامی نخسـتو جهت جلوگیری از خروج طال از کشور نیز  شدجانشین تومان طال (اشرفی) 

؛ شـدسیس تأهای روز در تهران  ای مجهز به تکنولوژی های والیات تعطیل و ضرابخانه ضرابخانه
  ). ١٢١، ص١٣٧۴، وع گردید (مشبکی، هر نوع خروج طال از کشور ممندوم

، به دلیل آنکه پول ایران بر پایه نقره تعریف شده بود و قیمت نقره نیـز در یاد شدهرغم اقدامات  به
 شـدد، پول داخلی کشور همچنان دارای نوسان بود و این مسئله باعث کر بازارهای جهانی تغییر می

اساس قـانونی این به فکر تغییر پایه پولی از نقره به طال بیفتد. بر  ١٣٠٠تا دولت ایران در اوایل سال 
در مجلس به تصویب رسید و براساس آن ریال طال واحد پول ایران تعریـف شـد و  ١٣٠٨در سال 

  ).٣١، ص١٣٨٧، (شاهدی 1شدگرم تعیین  ٠٫٣۶۶١١٩١میزان طالی خالص آن معادل 
 دهـد کـه نخسـتین پـول  ارزیابی سیر تاریخی انتشار پـول کاغـذی در کشـور نیـز نشـان می

شـاه  شمسی منتشر شد. در واقع بعد از آنکـه ناصـرالدین ١٢۶٨سال  رسمی کاغذی در ایران در
 ســیس بانــک شاهنشــاهی و نیــز نشــر انحصــاری اســکناس در امتیــاز تأ ١٢۶٧قاجــار در ســال 

 اعطـا کـرد، » بـارون جولیـوس دورویتـر«یران را به مدت شصت سال به فردی انگلیسی به نـام ا
                                                               

اما با این حال به دلیل  شد؛تر مانند تومان و قران  ریال جایگزین واحدهای قدیمی در عمل. از این تاریخ به بعد ١
در بـین  و به صورت غیررسمی همچنـان در عملاستفاده از واحد تومان در کشور، این واحد سابقه طوالنی 

(در بین عموم مردم، هر تومـان معـادل  استمردم کاربرد داشت و امروزه نیز کاربرد آن بسیار بیشتر از ریال 
  شود). ده ریال تعریف می
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 .منتشر کردتومانی  ١٠٠٠و  ۵٠٠، ١٠٠، ۵٠، ٢٠، ١٠، ۵، ٣، ٢، ١این بانک یک سال بعد قطعات 
سال، چاپ اسکناس را در  ۴٠سیس شده بود، حدود بانک شاهنشاهی که توسط انگلستان تأ      

، حق انتشار اسکناس از آن بانک سـلب و بـه بانـک ١٣٠٩داشت تا اینکه در سال  انحصار خود
، واحد پول کشور که از قـران بـه ١٣١١زمان با آغاز سال  ملی ایران واگذار شد. دو سال بعد و هم

سـیس بـا تأریال تغییر کرده بود، توسط بانک ملی ایران منتشر و مالک معـامالت قـرار گرفـت. 
امور مرتبط با چاپ و نشـر اسـکناس بـه ایـن بانـک  تمامی، ١٣٣٩در سال بانک مرکزی کشور 

  ).٣٩، ص١٣٨۶، (فرجی شدواگذار 
) مبنای اصلی تعریف پول رایـج و ١٣۵١حاضر قانون پولی و بانکی کشور (مصوب  لدر حا

ی پرداختـه مستقل به تعریف پـول ملـ طور به. در قسمت اول این قانون استمسائل مرتبط با آن 
  شود: برخی از مواد قانونی در این قسمت اشاره می در ادامهشده است. 

  :١ماده 
  ؛واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است )الف 

 گرم طالی ٠٫٠١٠٨٠۵۵یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم  )ب
  ؛خالص است

ال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقـت وزیـر دارایـی و تغییر برابری ریال نسبت به ط )ج
  ؛مجلسین میسر خواهد بود  های دارایی تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون

های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران  برابر پول )د 
  شود. ل محاسبه و تعیین میپو المللی  با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین

  :٢ماده  
  ؛های فلزی قابل انتشار است پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه )الف 

 های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبـق فقط اسکناس و پول )ب
  ؛یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد این قانون انتشار می

پذیر است مگـر آنکـه  گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام) تعهد پرداخت هرج
  ؛بدهکار و بستانکار داده شده باشد  با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین

  ؛مسکوکات طال رواج قانونی ندارد )د 
یس کل بانـک مرکـزی ایـران و و صدور طال و نقره به پیشنهاد رئ مقررات مربوط به ورود )ـه

  ؛شود می  موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین
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های  ها و سکه اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس) مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، و 
مرکـزی ایـران و تصـویب وزیـر دارایـی بـا رعایـت  یس کل بانک فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئ

  ؛مقررات این قانون تعیین خواهد گردید
  یس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.ی وزیر دارایی و رئاس دارای امضااسکن )ز 
  :٣ماده  
امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز بـا رعایـت مقـررات  )الف 

  ؛شود این قانون منحصرًا به بانک مرکزی ایران واگذار می
آوری و شـرایط خـروج  نین طرز جمـعهای فلزی رایج کشور و همچ میزان قوه ابراء سکه )ب

ایران با تأیید شـورای پـول و اعتبـار پـس از  ها از جریان به وسیله بانک مرکزی ها و سکه اسکناس
ــور و حــداقل یکــی  ــه رســمی کش ــق درج در روزنام ــین و از طری ــی تعی ــر دارای   تصــویب وزی

  کشــور بــه اطــالع  پایتخــت و پخــش از شــبکه رادیــو و تلویزیــون های کثیراالنتشــار  از روزنامــه
  رسد. عموم می

  :۴ماده  
 های فلزی منتشر شده، منحصـر ها یا سکه تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس )الف 

  ؛به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود
های فلـزی  ها و سـکه بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس )ب

  ؛داشت  تعهد و مسئولیتی نخواهد گونه در دست اشخاص هیچ
های فلـزی را  ها و سـکه ج) بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس

 دهند، شوند و رواج قانونی خود را از دست می می این قانون از جریان خارج  ٣که طبق بند ب ماده 
با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضای مدت مقرر تعهدی در قبـال آنهـا نخواهـد 

  های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد. ها و سکه و اسکناس داشت 
  :۵ماده  
هـایی  های منتشر شده همواره دارایی درصد اسکناس بانک مرکزی ایران باید برابر صد )الف 
  :عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد ح زیر بهبه شر
    ؛طال .١
  ارز؛ .٢
   ؛اسناد و اوراق بهادار .٣
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 درصـد ٢۵های یک و دو بند الف این ماده نباید از  های مندرج در ردیف مجموع دارایی )ب
  منتشر شده کمتر باشد. های  های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس مجموع بدهی

  
  گیری جهبندی و نتی جمع .٩

ت و کارکردهـای پـول در اقتصـاد و یـتا به صـورت توصـیفی، ماه کردتالش  کتاباین فصل از 
، تعریف، ماهیت و وظایف پول مورد بحث قـرار اساس این. بر کندبانکداری متعارف را بررسی 

مشخص، جایگاه پول در اقتصـادهای اعتبـاری جدیـد  طور بهگرفت و انواع پول برجسته گردید. 
های موجود در رابطه با جایگـاه پـول  در عصر حاضر مورد تحلیل واقع شد و به برخی از واقعیت

پـول آینـده) و سـیر تـاریخی  عنوان بـه( کوین در رابطه بـا بیـت سرانجامدر اقتصاد اشاره گردید. 
تـوان  های این فصـل می اساس یافتهبر صادی ایران توضیحاتی ارائه شد.تحوالت پول در نظام اقت

  :کردبه نکات ذیل اشاره 
 باشـد و از زمـان اختـراع ایـن پدیـده، معـامالت و  پول یکی از اختراعات بسیار مهم بشر می

  ؛به میزان بسیار زیادی تسهیل شده است ها انروابط مالی انس
 چهار وظیفه اصلی پول شامل شود باید بتواند حتماً  ی مییعنوان پول شناسا بهای که  هر وسیله 

ق بـودن را بـا کمتـرین وهای معـ و معیار پرداخت ، ذخیره ارزش، معیار سنجشوسیله مبادله
   ؛هزینه به انجام رساند

  هـای سـاختاری و  است تا با استفاده از تمامی ظرفیت کردهدر طول تاریخ بشر همواره تالش
هـای جدیـد  های در دسترس، انواع جدیدی از پول را اختراع کند؛ به نحوی که پول تکنولوژی

اسـاس، در طـول این . بر کنندهای کمتر اجرا  ای بهتر و با هزینه بتوانند وظایف پول را به شیوه
هـا بـه اسـکناس،  فلزی و این دسـته از پول کاالییهای  غیرفلزی به پول کاالییهای  زمان پول

 ؛اند تغییر شکل داده پول الکترونیکی سرانجامو  پول تحریری
 آنهـاهاست که بـه  عمده بدون پشتوانه هستند و این اعتبار دولت طور بههای عصر حاضر  پول 

 ؛بخشد ارزش می
 تواننـد بـه راحتـی  الّضـرب برخـوردار هسـتند، می ها به دلیل آنکه از حق دولتها و  حکومت

ثیر قـرار دهنـد و بـه همـین دلیـل نقـش أهای خود تحت ت حجم پول در گردش را با سیاست
  ت دوچنـدانی یـها در مـدیریت نظـام پـولی در اقتصـادهای جدیـد، اهم ها و دولت حکومت
 ؛یافته است
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  های جـایگزینی  است. منظور از هزینه فرصت، فرصت» صتهزینه فر«نگهداری پول دارای
   ؛است که به دلیل نگهداری پول از دست خواهند رفت

  در چند سال اخیر اختراع شده و با سرعتی قابل توجـه رو بـه رشـد » کوین بیت«پول مجازی
ای بـوده  ازهلمللـی بـه انـدا در معامالت مالی بین کوین باشد. میزان توسعه استفاده از بیت می

پـول  عنوان بـهای نـه چنـدان دور  در آینـده کوین معتقدند بیت پژوهشگراناست که برخی از 
المللی) جایگزین دالر، یورو و سایر ارزهای معتبـر  غالب در معامالت (به ویژه در سطح بین

 ؛خواهد شد
 نظـر  توان در رابطه با مفید بودن آن اظهار و نمی داردضعف مشخصی  نقاط قوت و کوین بیت

 . کردقطعی 
شناسی پول در بانکداری متعارف بررسی شد و زمینه برای تحلیل ابعـاد  در این فصل موضوع

شناسی پول در چارچوب اسالمی تا حدودی فراهم گردید. در فصل بعد به بررسی  فقهی و حکم
  شود.  جایگاه و احکام پول در نظام اقتصادی اسالم پرداخته می

  

  االت فصلسؤ  
 شناسی پدیده پـول در اقتصـاد متعـارف نـام بـرده و بـه  در ماهیت دو دیدگاه عمده و اصلی را

 صورت مختصر توضیح دهید؟
 کنند. آنها را نام بـرده و بـه  اقتصاددانان معموًال چهار وظیفه و کارویژه را برای پول تعریف می

 صورت مختصر توضیح دهید؟
 کدام است؟ پول کاالییهای آن با  (بانکی) چیست؟ تفاوت پول تحریری 
 طور عمـده بـه چـه  ها در پذیرش پول رایج چیست؟ ایـن نقـش بـه ها و دولت نقش حکومت

 یابد؟ صورتی نمود می
 را با ذکر مثال توضیح دهید؟ هزینه فرصت پول 
 ط قوت و ضعف آن اشاره کنید؟چیست؟ به دو مورد از نقا کوین بیت 
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 فصل دوم
 

  در اقتصاد متعارف های بهره ماهیت، تاریخچه و نظریه

 اهداف فصل  
  پس از مطالعه این فصل بتواند:رود خواننده  انتظار می
 کند.را بیان  و بهره معانی لغوی و اصطالحی یوژوری 
 در اقتصاد متعارف را تبیین کند و بهره ر تاریخی یوژوریوسیر تط. 
 تا عصر حاضر را شناسایی کند ااز قرون وسط های بهره ترین نظریه مهم. 
  های  نظریـه را بـا دیـدگاه را درک و بتواند این باورک و فیشر بوم نظریه رجحان زمانیجزئیات

 رقیب مقایسه کند. 
 

  مقدمه .١
شناسـی  شناسی پول در فصل قبل، در این فصل بـه موضوع ماهیت و موضوع دربارهپس از بحث 
شناسـی) در فصـول  (حکم پرداخته شده و زمینه بحث در رابطه با احکام پول و بهـره مفهوم بهره

محسـوب در اقتصـادهای جدیـد مهـم و اساسـی شود. نهاد بهره، یکی از مسائل  بعد فراهم می
این نهاد  نادرستشناسی  . موضوعداردو به همین دلیل شناسایی دقیق آن اهمیت زیادی  شود می

زمینـه باعث خواهد شد تا درک درسـتی از کارکردهـای آن در بانکـداری ایجـاد نشـده و همـین 
(همراه با افراط و تفریط) از این نهاد در چـارچوب بانکـداری اسـالمی را  نادرستهای  برداشت
اهمیت بسیار زیادی بـرای پیگیـری مباحـث  کند. بنابراین، شناسایی دقیق ماهیت بهره فراهم می

  . داردبانکداری اسالمی 
در اقتصاد متعارف ارزیـابی  د تا مفهوم بهرهشو ، در این فصل تالش میباال با توجه به مطلب
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. سیر مطالب بدین صورت است که پس از این مقدمه، معانی لغوی و اصـطالحی شودو تحلیل 
در  وم بهـرهربا در ادیان و ارزیابی سیر تـاریخی مواجهـه بـا مفهـارزیابی و سپس به موضوع  بهره

، بعـد از ادر سه دوره شامل قبل از قرون وسـط بهرهمهم شود. در ادامه نظریات  غرب پرداخته می
 اختصـار گیـرد و سـپس بـه تا عصر حاضـر مـورد بحـث قـرار می مارکس و بعد از مارکستا  آن

 . داردگیری اختصاص  بندی و نتیجه شود. قسمت پایانی فصل نیز به جمع ارزیابی می
  
  در اقتصاد متعارف  و بهره یوژوری یشناس واژه .٢

دهـد کـه اگـر در نظـر باشـد معـادل  ارزیابی ادبیات اقتصـادی و بـانکی متعـارف نشـان می
تـوان بـه دو واژه  در فقه اسالمی در دانش متعارف یافت شـود، می مشخصی برای مفهوم ربا

کسفورد  اشاره کرد. فرهنگ 2و بهره 1یوژوری بیـان  در بیان ریشه لغوی واژه یوژوری 3لغات آ
 5نیز به عبـارت التـین یوژریـا واژهگرفته شده است. این  4که این واژه از کلمه یوژریه کند می

  کـردن) اسـت،  معنـای اسـتفاده بـه  7(قسـمت سـوم فعـل یـوتی 6که خود از ریشه یوسـوس
کسفورد،  برمی لحـاظ تعریفـی،  ). امـا بـه ٢٠٣٢، ص٢٠١٢گردد (فرهنگ لغات انگلیسی آ

کسفورد، واژه یوژری را بدین عمل پرداخت پـول و «کند:  صورت تعریف می  فرهنگ لغات آ
  ».شدت باال به  بهرههای  دریافت اصل آن همراه با نرخ

کسفورد در تبیین معنای لغت بهره  فرهنگ صورت منظم   پولی که به«: نویسد مینیز  لغات آ
  تـأخیر  دلیل به  و با نرخی مشخص روی وامی که قرض داده شده است، پرداخت شده یا اینکه به

  ».  شود انداختن بازپرداخت دین پرداخت می
هـای لغـت معتبـر  الزم اسـت بـه فرهنگ و بهـره جهت شناسایی تعاریف اصطالحی یـوژوری

را بـدین  واژه یـوژوری 8اقتصادی مراجعه شود. در این رابطه، فرهنگ لغـات پـولی و مـالی پـالگریو
                                                               
1. Usury     2. Interest  
3. Oxford    4. usurie  
5. Usuria     6. usus  
7. uti 

8. The New Palgrave Dictionary of Money and Finance 
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در تعریـف  1».بیش از اندازه بر هر نوع دین یا تعهـد مـالی وضع نرخ بهره«کند:  صورت تعریف می
مازادی که بر روی وجوه قرض گرفته شده یا قرض داده شده، براسـاس «نیز بیان شده است:  واژه بهره

  ). ٢٢، ص٢، ج١٩٩٢(فرهنگ لغات پولی و مالی پالگریو،  2»شود نرخی تعریف شده پرداخت می
دهد کـه در  نشان می و بهره آنکه بررسی معانی لغوی و اصطالحی یوژوری بندی بحث جمع

بـه  ؛ امـا بهـرهسـتبه شدت باال های بهره نرخ حال حاضر در اقتصاد متعارف منظور از یوژوری
در  بر این، در تعریـف لغـوی و اصـطالحی بهـره افزونشود.  های متعادل و پایین اطالق می نرخ
کید 4گیری و قرض 3دهی قرضهای  های لغت از واژه فرهنگ بیشتر مـاره مهمـی آشده که خود  تأ

 رد. ت دایموضوع دهد قالب حقوقی قرض در بحث بهره است که نشان می
  
  در ادیان (غیر از اسالم) ربا .٣

، شـناخت دیـدگاه ادیـان آنر ودر غرب و درک سیر تط یکی از مسائل مهم در شناخت مفهوم ربا
باشـد.  دیـن رایـج غلبـه داشـتند) می عنوان بـههـا در جوامـع غربـی  مـذاهبی کـه قرن عنوان به(

و  دانسـتهتمامی ادیان رباخواری را امری نامشروع  شود، تقریباً  می که در ادامه مالحظه طور همان
دیدگاه برخی از ادیان به پدیـده حاضر اند. با توجه به این مهم، در قسمت  با آن به مبارزه پرداخته

 5.شود میبحث  اختصاربه  ربا
  
  تییهود .٣−١

ربـا در ایـن دهد که دریافت و پرداخت  می کتاب آسمانی دین یهود نشان عنوان بهبررسی تورات 
اساس بر عملی شیطانی و نامشروع در نظر گرفته شده است. عنوان بهادیان، دیگر دین نیز همانند 

بلکـه حتـی  ؛اند شده  آیات مختلف تورات، رباخواران نه تنها به عذاب الهی در آخرت وعده داده
                                                               
1. The practice of charging an excessive interest rate on any class of debt of liability.   

2. The amount paid on funds that is borrowed or lent based on a defined rate. 

3. Lending      4. Borrowing  
پرداختـه  ربـا و بهـره. با توجه به اینکه در فصل آینده به صورت مبسوط به موضـوع دیـدگاه اسـالم در بحـث 5

  د. شو  ای نمی شود، لذا در این قسمت به این مسئله اشاره می
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داری و پرداخـت  اند کـه تازیانـه، اجبـار بـه روزه هایی گردیده در همین دنیا نیز مشمول مجازات
  ).  ۵٢، ص١٣٨١باشد (جامعه مدرسین،  کفارات پولی، برخی از این موارد می

و رباخواری، در ادامه به برخی از آیات تورات  به منظور درک بهتر نگاه دین یهود به پدیده ربا
اگر برادرت فقیر شد و دست نیاز به سـوی «است:  آمدهشود. در کتاب عهد قدیم  فعلی اشاره می

وطن تو؛ او را کمک کن تا همراه تـو زنـدگی  تو دراز کرد، او را یاری کن، خواه غریب باشد یا هم
زمـانی کـه ). «٣۵ه ، آیـ٢۵(عهد قدیم، سفر الویان، بـاب » نگیر و از خدا بترس کند و از او ربا

دهنده با بدهکار نباشـد و  مالی را به یهودی فقیر قرض دادی، رفتار تو با او مانند رفتار طلبکار ربا
از بـرادرت هـیچ ربـایی ). «٢۵، آیـه ٢٢(عهد قدیم، سفر خروج، باب » نکن از وی مطالبه ربا

شود. فقـط بـر بیگانـه  زی که قرض داده میطلب نکن؛ نه بر پول نقد و نه بر طعام و نه بر هر چی
  ).١٩، آیه ٢٣(عهد عتیق، سفر تثنیه، باب » توانی قرض ربوی دهی می

شود در آیه اول موضوع قرض مصرفی از طرف اغنیا بـه فقـرا مـورد  که مالحظه می طور همان
گیـرد.  این دسته قـرار می در ای از ربا لحاظ تاریخی، بخش عمده توجه قرار داده شده است که به

بگیرد نهی شده است. اما دو آیـه دیگـر دارای  صراحت از اینکه فرد غنی از فقیر ربابه در این آیه 
شده اسـت کـه  تأکیدصراحت به شود. در آیه دوم  های تولیدی نیز می اطالق بوده و شامل قرض

حق ندارد خود را مستحق دریافـت ربـا، دهنده  قرض ،در عقد قرض (چه تولیدی و چه مصرفی)
کیدتوجه دارد و  ق ربالبر اصل پول در نظر بگیرد. آیه سوم نیز بر مسئله متع افزون  که ربا کند می تأ

، اطالق تواند مصداق داشته باشد. از مجموعه این آیات مخصوص پول نبوده و در هر کاالیی می
  ).  ۵٣، ص١٣٨١(جامعه مدرسین،  شود میین یهود استخراج در آی حرمت رباعمومی حکم 

قـانونی مشخصـی بـرای  های هـا و تنبیـه دهـد کـه مجازات مطالعه منابع دین یهود نشان می
کـه  شولحان عادوخو  سلمونیکهای  نمونه در کتاب عنوان بهرباخواران در نظر گرفته شده است. 

شـهادت ربـاخوار مـردود اسـت و «متوِن احکام دین یهودند، بعد از ذکر انواع ربا، آمده اسـت: 
  ).  ٢٨، آیه ٢٣(عهد عتیق، سفر تثنیه، باب » عمل او در حّد شرک و یک کار پست حیوانی است

بلکه در مقابل به مشکالت  بر این، تورات تنها به ربادهنده و مذمت عمل وی تأکید ندارد، افزون 
کند تا با وضع احکام و قوانین حقوقی مشخص، از حقوق این گـروه  و تالش می داردرباگیرنده توجه 
های دریافـت  یتدعنوان نمونه در بخش دیگری از تورات در رابطـه بـا محـدو . بهکندبه خوبی دفاع 
اش  برای گـرفتن گـرو بـه خانـه چون به همسایۀ خود قرض دهی،«گیرنده آمده است:  وثیقه از قرض


