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 نه ها دهیپد یبرخ ،انی منیار د. دهستن ینیع با منشأ یذهن ای ینیع ای ونرامی پیدنیار در  قابل تصویوجود یها تیماه
 تیواقع کیل  آنچه هست جع بلکه،شوند یم  ارتکازی ذهنیایزوا دارند و نه در یکیزیفدر جهان خارج حضور 

 به ینیع یتیماه تواند یم یاقتصاد سهولت در مبادالت یبرا یبشر ابتکار کیعنوان  پول به.  استیذهن ای یرونیب
 در خلق یشکل جعلبه  ،نیهمچن. دباش یقراردادامری  صرفاًو  ی ارزش ذاتچیهدون  بیکاغذ ای ییکاال شکل

 شمندانیاند اتینظر و ء آراسهی، مقان پرداخته شده استه آ مقاله بنیانچه در آ. ددار وجودامکان  چیهاعتبار از 
 نگاه غربی به  نوعکه گیرد می جهینت مقاله نیا. تبار اساز پول و اعت یارتکاز تیماه خصوص در ی و اسالمیغرب

ه توجه ب .شود یممنجر نتایجی متضاد ه ب  و نگاه اسالمی به ماهیت و چیستی پولارکرد پولیرککید بأمفهوم پول با ت
شیوه اما  ،اشتراکاتی داردچند در دو دیدگاه   هریقیو حق یواقعپول به امور  ی و جعلیذهن تیماه از یبازگشت فراگرد
  .سازد یم را متفاوت مفهوم پول و اعتباربه د ورو نوع عمالًارکرد پول ا کیستی یه چبنگرش 

  
  .JEL: E42, E51, E59, D91 بندی طبقه
  .، خلق پول از هیچبانک ، اعتبار، پولتیماه ،پول :کلیدی های واژه

                                                 
  15/4/1392 :                               تاریخ پذیرش27/11/1391 :تاریخ دریافت *
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  مقدمه .1
یـا تنهـا در زوایـای ذهنـی      مـشهودند  عینی و ر در دنیای مادی پیرامون یای قابل تصوها ها و ماهیت  پدیده

 بلکـه هرچـه هـست جعـل یـک      ای ذهنی  عینی است و نه مقوله  ای  کنند و گاهی نیز نه مشاهده      رسوخ می 
  .ذهنی است 1ارتکازیا حقیقت عینی 

ای مادی ه که تصویر یکسانی از پدیده ای گونه  به، ممکن است ماهیتی عینی داشته باشدپدیدهیک 
 وجود و  حضوری استی عینی علمای  علم به وجود پدیدهکه طوری   به،هن نقش ببنددپیرامون در ذ

تواند ذهنی و   یک ماهیت وجودی می،در مقابل.  بر هم منطبق استءیشعلمی و وجود عینی یک 
 ممکن است ذهن در مقدمات تفکر خود بر مفاهیم عینی و مشهود نیز تکیه ،در این راستا .انتزاعی باشد
 چه مقدمات عقلی محض داشته باشند و چه بر مفاهیم. اهیم انتزاعی خود را گسترش دهدکند و مف

 دلیل ماهیت غیرمشهودشان بهی ذهنی ها گیری و تکمیل یافته های مشهود تکیه کنند در مسیر شکل یافته
مور نیز در  برخی از ا، این میان در.کند  اذهان ایجاد نمی تمام تصویر یکسانی از مقوله ذهنی درالزاماًَ

 است که نه در جهان خارج حضور فیزیکی دارد و نه   رسوخ نموده افرادمسیر ابداعات بشری در ذهن
 بلکه هر آنچه هست جعل و قلب یک حقیقت مشهود یا یک مفهوم ،شود در زوایای ذهنی ارتکاز می

اید بر یک امر ب و پذیرش بدیهی است یک پدیده جعلی برای مقبولیت .است  مورد اتفاق همگانذهنی
جعلی  ویژه بهرسوخ مفاهیم ذهنی  ،در عین حال .تکیه نماید اتصاف شده بر یک امر عینی  ذهنیمفهوممشهود یا 

 شمار ای بیه موجب سوءاستفاده تواند یم  آندلیل عدم یکسانی ارتکاز ماهیت  اقشار جامعه بهاذهاندر 
  . شود

  پول رسمیصورت ی و فلزی و چه بهیپول کاالصورت  عنوان یک قرارداد اجتماعی چه به پول به
 قرارداد نمودن پول ، اماگیرد بدون پشتوانه یا اعتبار بانکی در دایره تصورات افراد جامعه جای می

  ،کند ر یکسانی در ذهن تمام آحاد جامعه ایجاد مییدلیل ماهیت عینی و ملموس آن تصو ی بهیکاال
 پول طور خودکار تقلبی از پول فلزی رایج تمیز داده شده و بهخوبی پول مغشوش و  که به  ای گونه   به

 روی به اعتبار ارزش قرارداد شدهکه پول کاغذی بدون پشتوانه   در حالی،رود  از چرخه اقتصادی کنار میتقلبی
   .شود  دارای ارزش پذیرفته میذاتاًَمثابه یک اتصاف حقیقی از پول فلزی   بهعنوان ماهیت ذهنی بهاسکناس 

صورت پول کاغذی و تنها نگهداری  ی بها  بانکداری ذخیره جزئی با جذب منابع سپرده،ر این میاند
 گذاران صورت نقد در کنار تعهد پرداخت عندالمطالبه وجوه سپرده گذاران به کسری از وجوه سپرده

ی در ذهن که این نوع تلق  در حالی،گذاران در بانک است کند که وجوه تمام سپرده اینگونه القا می

                                                 
 .خ یک مفهوم در ذهن استی رسوامعن ارتکاز در لغت به. 1
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 در این رابطه دو مسئله حائز .پول کاغذی قرارداد شده است زگذاران یک جعل واقعیت ذهنی ا سپرده
 و قتیحقی شناخت پی خود در رامونیپی ها دهیپد لیتحل انسان در تصور و نکهیا نخست، اهمیت است

چنانچه پول . ستینی ستثنم قاعده نیا از نیزی مانند پول ا دهیپد است و ها دهیپد و صورت معقول تیماه
 ،ی آن دارداعتباری و ذات متناسب با ارزش خودکاری کارکرد ردیگ قرار رشیپذی مورد نیععنوان کاالی  به

 مسموع خواهد دهیپدی را از آن ذهن فیتعری تنها قرارداد تیماه کی از یذهن تصور که یحالدر 
  .ی نداردخارج در عمل وجود اما ردیپذ یمی قیقف حصا اتکمنزله ی  را بهارتکاز نیا ذهن تینهاساخت و در 
 اما ،ردیگ یمی سرچشمه نیعی و قیحق  منشأکی از یاقتصادی حداقل در حوزه ذهن ارتکازات نکهیا دیگر

ی و ذهنی مرزها و به سازد یمی خارج نیع قیمصاد دامنه شمول آن را از منظر ابتکارات زمان ریمسدر 
  کهی اتیجعل ای یذهن ای است یواقع کهیی ها تیماه کهوجود دارد  اصل نیا اما، کشاند یمی جعلی حت

به  بایست می تمام افراد جامعه ضرورتاً انیم تیمقبولی برا)  جعل استبلکه(ی ذهن است و نه نیع نه 
  .ر غیر اینصورت امکان مقبولیت میان عامه مردم را نخواهد داشتد. دی تکیه کنننیع منشأیک 

ی و ذهنی تا انتزاع نیع ارتکازی در دامنه پول تیماه نقش شود یم پرداخته ه آنبآنچه در ادامه مقاله 
 به بیان ،انیم نیار د. تدر بیان اندیشه و دیدگاه اندیشمندان غربی و رویکرد اسالمی اس جعلی

 رابطه نگرش نیا و در شود یم و کارکرد پول پرداخته تیماهی غرب به فکری مختلف ها دگاهید
  .گردد یم سهی مقای غربیالگو مسئله با نیاورد با ی در برخاسالم

  
  ماهیت ذهنی و جعلی پولمنزله  به  پول کاغذی و اعتبار بانکیکارکرد .2
   ی در چرخه مبادالت اقتصادیکاغذورود پول  .2-1

 جامعه از پـول     ازین که یطور، به   نگرد یمی  پول استیس کمنزله ی  ی به مال استیس دولت به    شود یمفرض  
 نیتـأم  و (G)  انجام مخارج  با اقتصاد دولت در حوزه     ،بر این مبنا  .  است دولت بودجه   شیافزا منزله   نقد به 

 و جامعه با الزام قانونی این پـول را          کند  ت می اعمال حاکمی  1هبدون پشتوان  انتشار پول رسمی     آن از طریق  
   ،نمایــد مــیســتفاده ی ارتکــاز نمــوده و در مبــادالت اقتــصادی ایمنزلــه اتــصاف حقیقــی از پــول کــاال بــه
  :که طوری  به
  

Gt = Mt )1                                                                                                      (                               

                                                 
1. Fiat Money 
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ی صیتخصی یکاراسهولت در مبادالت و به مفهوم ی کاغذپول چنین کارکردی از  ،همچنین
 و تیجمع اندازه بر اساس یکاغذ حجم پول شود فرض می. )1958ساموئلسون،  ( بر آن استمترتب

ی متناسب با پولشد  رکند رشد n  با نرختیجمع چنانچه رشد ،در این راستا. گردد یم تعیینرشد آن 
  :توان نتیجه گرفت می) 1( با استفاده از رابطه که یطور به  خواهد شد،نییتع تیجمعرشد 

  
Gt+1 = Mt+1 )2                                                                                                      (                         

  

Mt+1 = Mt (1+ ϑ ) )3                                                                                (                                    

  
n = ϑ )4                                                                                                                    (                    

 
  یاعتبار بانک در خلق رفتار بانکداری اصل ذخیره جزئی. 3-2

 در چارچوب بانک. کند یم تیفعالی جزئ رهیذخ  بر اساس روشکهی است تجار بانک X ل شامبانکنهاد 
 ، مبنانیار ب .کند یم قی تشوارشانیاختی وجوه در گذار سپردهرا به ه ی افراد جامعجزئ رهیذخ  اصلسازوکار

 حساب سپرده ای یداریدصورت حساب  را به)  پول کاغذیصورت به (نگذارا پرده س نقد وجوهبانکنهاد 
 بهره دیسررسدار در  گذاران مدت  به سپردهتمام مشتریان به گانیرای بانکدار و ضمن ارائه خدمات  اخذدار مدت

 را گذاری شده  سپردهگذاران عندالمطالبه تعهد پرداخت اصل وجه  به سپرده، همچنین.کند پرداخت می
 کند  میء وام اعطای شدهگذار سپردهی از وجوه بخش قیطری و از نقد هیسرما از محل بانک. دهد یم
  1).1390مؤخر و همکاران،  مجاهدی(

 قرار بانک تملک تحت اما ، استبانک اریاخت در کهی وجوهفرصت اعطاء وام و اخذ بهره از 
ی نگهدارصورت نقد   بهبانکگذاران را در  پردهی از مانده وجوه سبیضر  کهکند ملزم می را بانک ندارد
 بخش که یحال در ، که پول آنان در بانک محفوظ استداده شودگذاران   به سپردهتضمین تا این کند
 مالی در یک فعالیت سودآور شده نیتأم یا صرف وجوه توسط بانک یا وام داده شدهای از این  عمده
 که باشد (DD) یداریدی ها سپرده کلی از داریدی ها پردهسی از سهم δ  چنانچه،رابطه نیا در .است

 کلبه  یداریدریغی ها سپردهی از سهم µ  وشود یمی نگهدار بانکنزد  (aM) صورت نقد وجه آن به
 وجوه اعم کل و تی شده اسنگهدار (bM) صورت نقد  بهکه تعریف شود (DT) یداریدریغی ها سپرده

                                                 
توان فرض کرد که در یگ الگوی بین نسلی با دو گروه اجتماعی با مشخصه رجحان زمانی متفاوت  در این رابطه می. 1

 . نماید دهی به گروه اجتماعی با رجحان باالتر استفاده ای افراد با رجحان کمتر برای وام سپرده منابع تواند از می بانک 
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 موجود بانک X  درکهی نقدمجموع پول  گردد فیتعر (DG) نماد نیز با بانکدار در  ی و مدتجاراز 
  : عبارت است ازخواهد بود

  

)5(  
  

) یداریدریغی و داریدشامل  (یبانکی ها پرده سکلی موجود سهم از نیای نگهدار با بانک
وه  بخواهند بتوانند مانده وجکه تا هر زمان دهد یمگذاران   سپردهتمام  را بهامکان نیاصورت نقد  به

ی جامعه باشد کاغذ پول کلی از بیرض a چنانچه ،در مقابل .ندینما را برداشت بانک شده نزد عیتود
 که شود فیتعری کاغذی از پول بیضر b  وشود یمی نگهدار بانکی نزد جارصورت حساب   بهکه
 نقد صورت به کهی باشد غذکای از پول بیضر e نی و همچنشود یمی داردار نگه صورت حساب مدت به

  : نوشتتوان یم مام افراد جامعه استدر دسترس ت
  

)6(  
  
  :که یطور به
  

)7(  
  
  :توان نوشت می
  
)8(  

)9(  
  

  : گرفتجهی نتتوان یم فوقط با استفاده از رواب
  

bM)aM
µ

bM
δ

aM(MµDδDDDM BTDTDB −−+=−−+= )10                                    (  
 









−−+= ba

µ
b

δ
aMMB )11                                                                                                   (  

µ
D
bM

δ,
D
aM

TD
==

µ
bMD,

δ
aMD TD ==

1eb,a,01eba <<=++

DTG δDµDαD +=

eMbMaMM ++=

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 30

https://qjerp.ir/article-1-621-fa.html


 65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست             فصلنامه پژوهش      

 

206

ی و کاغذ حجم پول کلدار از  ی و مدتجاردهد که با توجه به سهم سپرده  نشان می) 11(ه رابط
 نزد خود انیشترمی مواجهه با برداشت برادار  ی و مدتجاری ها سپرده کل از بانک کهی سهم زین

در مسیر خلق پول، بانک . یابد ای افزایش می  فزایندهصورت به یبانک میزان خلق پول دینما یمی دارنگه
زد بانک موجود گذاری شده ن  که تمام وجوه نقدی سپردهده استنمواین تصور را در اذهان ایجاد 

انک با ادعاهای زیادی از سوی گذاری شده در ب  امر به ازاء هر واحد پولی سپردهکه یحال در ،است
 قرارداد شده  ذهنیامر مکانیزم خلق پولی بانک و جعل نتیجه است که این ادعاها مواجهگذاران  سپرده

  از سوی نهاد بانکگذاران  است که برای سپردهاز پول کاغذی بدون پشتوانه انتشاریافته توسط دولت
قرارداد شده در جامعه رواج منزله پول کاغذی   سعی دارد پول اعتباری را بهبانک .استشده ایجاد 
دهد عملکرد  نشان می) 11(تا ) 8(که سازوکار خلق پول اعتباری ارائه شده در روابط   در حالی،دهد

بانک مبادرت به جعل یک ماهیت ذهنی  ، دیگرعبارتبه  .شود بانک نوعی جعل واقعیت محسوب می
 در راستای تداوم این عملکرد نظام بانکی و پرهیز .کند می جامعه آحاد نزدقرارداد شده از پول کاغذی 

   :که است نیا بانکمطلوب نزد کارکرد  جاد مشکل در ارائه یک مفهوم جعلی ایاز
ی نقد وجوه عیتود و جامعه به یابد شیافزای بانکی و پول جار حساب قیطرسهم مبادالت از . 1

  .دینمامبادرت  یداریدریغ ای دیداری وه خود در حساب

   .ابد یکاهش ممکن به حداقل بانک نزد گذاران  سپردهمانده وجوه نقد. 2
دهد   وام اختصاص ءبه اعطاتنها خلق پول حاصل از رفتار ذخیره جزئی خود را   بانکاینکه فرض با

 )5 (ه رابطدهی بانک با استفاده از  رفتار وامی وجود نداردبانک مقام ناظر ابیدر غی قانونسپرده   فرض شودو
  :صورت زیر خواهد بود به
  









−−+=−==+ ba

µ
b

δ
aMαDDML GGB1tt, )12                                       (                     

  

 ماهیت ذهنیسازد که بانک در چارچوب اصل ذخیره جزئی از طریق جعل یک  روشن می) 12(رابطه 
از  گذاران تودیعی سپرده های ذاری شده به کل سپردهگ قرارداد شده از پول کاغذی با تغییر در نسبت وجوه نقد سپرده

ی ها نهیهز و LB(iL+1) عایدی بانک شامل بهره وام پرداختی . سرشاری را کسب خواهد نمودعایدیاقدام خود 
) درآمد (نهیهز، iDDT گذاران دار سپرده ی مدتها سپرده شامل پرداخت بابت بهره حاصل از بانک
 پرداخت بابت زینو  iM(a+b)M وجوه) مازاد (یکسر لیدل  بهها بانک ریسا) به(ز ا) یده قرض(ض استقرا

 در طور مشخص به. H(DD, DT, LB) دهد یم انجام انیمشتر تمامی برا بانک کهی است گانیراخدمات 
  : عبارت است ازبانک الگو تابع سود نیا
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)13(  
  

  : ازندعبارت) 11(ه ی از رابطریگ با بهره
  
  
)14(  

  
 ا خود یتیفعالی در آوری سودبرا بانک  کهشود یممشاهده ) 14(ه نوع تابع سود در رابط بهبا نگاه 

  :ی است تاکاف سود شیافزا
   سهم باالتری از پول بانکی. های تودیع شده را کاهش دهد ای به کل سپرده نسبت وجوه نقد سپرده -

معه را برای تسویه مبادالت جاری را در مبادالت اقتصادی به جریان اندازد و جا) در مقابل پول کاغذی(
های نقل و انتقاالت بانکی را برای سهولت و   هزینه، حالنیدر ع. اقتصادی از ناحیه بانک تشویق نماید

 . جای پول کاغذی تقبل نماید استفاده بیشتر از پول بانکی به

 شت از حساببانک را برای عدم بردا اعتماد عمومی از وجود مانده وجوه تودیع شده آنان نزد -
 . جلب نماید

های جاری و  اعم از سپرده (در صورت مواجهه با تقاضای روزافزون برداشت وجوه تودیعی -
و در صورت لزوم حتی (ر دا های مدت گذاران نرخ سود سپرده برای تشویق و تهییج سپرده) دار مدت

 . نماید) پیشنهاد (را افزایش) های دیداری حساب

 در مسیر خلق اعتبار و تداوم جعل ماهیت ذهنی پول سه اشکال جدی بر کارکرد این اقدام بانک
  .سازد عملکرد اقتصاد وارد می

دهی، تعادل پولی را از طریق  منزله جعل ذهنی از ناحیه وام کارکرد بانکداری ذخیره جزئی به
 .زند یم خلق اعتبار و محو پول رسمی ایجاد برهم سازوکار

گیری و تثبیت نرخ بهره   بدهی بانک در مسیر خلق اعتبار به شکلهای سررسیدی ناشی از تفاوت -
 .شود بانکی و تخصیص غیربهینه منجر می

انجامد و بستر رکود  گذاری می انداز و سرمایه  خلق اعتبار به عدم تعادل در پسسازوکارکارکرد  -
  .سازد مداوم پولی را فراهم می
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   پول عینی، ذهنی و جعلی ازاتتصور در خصوص غربان مندشیانداز  یبرخ دگاهید. 3
 توجه کانون عامل را در نیا همواره یجار مبادالت لیتسه و دیجد مبادالت جادیانقش مهم پول در 

 ارزش بودن پول در رهیذخ مبادله بودن و لهیوس ارزش بودن، اریمع.  قرار داده استیاقتصاد شمندانیاند
 در حوزه که است ییها چالش اقتصاد از جمله یقیحق یرهایمتغ آن بر و نقش یپول دیخر قدرت کنار

 یکاغذ شکل یقیحق با منشأ پول کارکرد. دنمو افتیدر را یمتفاوت یها پاسخ توان یم یفکر مکاتب
 یها افتیره قیمصاد نیا از کیهر عنوان اعتبار محض و تبعات   پول به،یاجتماع قرارداد با منشأ پول

  .پردازیم بخش به آن می که در این دهد یم نشان  از نقش پول در اقتصاد رایمتفاوت
  
  1مارکسرل کا. 3-1

 در ارزش یاجتماع وندیپ افراد دارد و یاجتماع تنگاتنگ با رابطه یارتباط پول مارکس یفکر شهیانددر 
 از بایست می یقیحق تیماه کیابه ثم  انسان بهیکار تیفعال از یناش محصول. گردد یم انینما پول یا مبادله
وم  مفهکی مارکسر نگاه  دیا ارزش مبادله .شود  جادیا آن است ندهینما پول که یا  ارزش مبادلهقیطر
 است تا یاریمع که چرا، باشدینیع آن تیماه اگر یحت .اند کرده افراد آن را قرارداد که است یذهن

  .کندسنگ   همیکدیگر را با تیکم و تیفیک، س جنثیح متفاوت از یکاالها
 ندارند مبادله یهمخوان ی انسانازیز ن ا گوناگونیها نظام و با ستندین یکی که جهت نیا از کاالها

 ،نهمچنی.  امر خاصکی یواقع یکاال مسئله عام است و به لحاظ کیمنزله ارزش   بهکاال. گردند یم
 یاکااله پول آن است تا دوشادوش تیماه ، راستانیادر .  استریپذ  مبادلهه ارزش هموارکی مثابه به

 است نجایادر . دینما اقدام کاال از خود آن کاال یا  ارزش مبادلهکردنخاص به نقش مهم خود در جدا 
 که ای گونه  به ،کند یم عمل کاال - پول-کاال صورت عنوان واسطه مبادله به  پول در عمل مبادله بهکه

  . کندت  بازگشیقیحق تیماه کی به وجود عنوان ارزش  بهیذهن تیواقع کیاقتصاد از 
 .دینما افتیدر ییکاال تا شود یممبادله  که است یا قهیوث حکم پول در یذهن مفهوم نیاتوسعه در 

 از روابط یا افتهیرییتغ شکل که ردیگ یم تأنش پول نینماد تیخاص پول از یاجتماع قهیوث نقش نیا
 گریکدی معکوس ییکاال و یپول گردش ، نگرشنیار بستر  د.)1858، مارکس (ت افراد اسیاجتماع
 و کاالها یموجود یواقع است به گردش یبازگشت کاال پول و معکوس گردش نیا اما ،کنند یمعمل 

 یقیحق یکاال به مفهوم یواقع تیماه کی مبادله به لیتسه یبرا یذهن انتزاع کی گذار از عنایم  بهنیا
 کانون کیاز  بازگشت ه آنوظیف که کند یم ایفا را ی تنها نقش ابزار پول،ی گردش پولنیادر . است

                                                 
1. Karle Marx 
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  شود پول-کاال –لپو  بهلیتبد کاال– پول-االز ک مبادله اتیماهچنانچه .  استییکاال نقطه بازگشت کیبه ) ییکاال(واحد 
 مبادله کاال با کاال ، بسترنیادر . داشت خواهد ینامتناه یفراگرد دارد و ریناپذ انیپا یتکرار امر نیا
 و در ردیگ یم شکل زاتیتما کاال پول و انیم بنابراین ،شود یم مبادله که پول است نیا بلکه شود ینم

چارچوب باعث  نیا در باب پول در یذهن انتزاع نیا نیبنابرا ، مبادله نخواهد بودلهیوسپول تنها ن این میا
  . )1858مارکس،  (انجامد یم ذات عمل مبادله یگسستگ تضاد به نیا کهتضاد خواهد شد 

 تیواقعدر برابر  (یذهن جعل کیعنوان   بهیبانکدر انتزاع اعتبار  :سدینو یممارکس در این زمینه 
 واحد به نقاط مختلف کانون کی از حرکت ، وجود ندارد جزء اعتباریزیچ چیه که)  پولیذهن
 آغاز خروج از مدار نیا و ستین واحد کانون به یرامونیپ لزوماً بازگشت آن از نقاط که است یرامونیپ
  .ت و پول اسییکاال گردش ختهیانگ و خودیعیطب

 مبادله شده یکاال دو که است ینیع تیماه لیدل ، وجود تضاد در رابطه مبادله بهمارکسدر نگرش 
 آن یوجود شکل و  استیعیطب یا  جنبه دارایکاال. دارند یقرارداد و یذهن تیماهعنوان  و پول به

 کی یعیطب شکل با وندیپ از ینماد پول که یالح در ، استیا  ارزش مبادلهیحاوآل  دهیاطور  به
  و تزکار از سازوکهرسند بتضاد  تفاوت به نیا در بایست می یذهن و ینیع دو وجود نیا. ورده استآفر

وجود نداشته  گرید یکاال ای به پول یریپذ لیتبد مبادله و امکان گرید که شود یمفراهم  یطیشرا تز آتی
 یبازگشت الزاماً دینما حرکت یرامونیپ واحد به نقاط مختلف کانون کیاز   پول چنانچه اقتصاد در.باشد

 تضاد در اقتصاد یریگ شکل آغاز مارکس دید مسئله از نیا . واحد وجود نداردکانون نقاط به نیااز 
 قیمصادعنوان   و پول بهکاال انیم و اختالف زیتما ،انیم نیادر  .ت اسیاقتصادنظام  ضمحاللا و یپول

در ذات عمل  به گسست یپول تضاد در اقتصاد عاملعنوان ذهنی  تیماه و تصور یخداداد ینیعتصور 
 رهنمون خواهد یدیجد اقتصاد را به ساختار سازوکار نیا ضمن انهدام یخیتارجبر   وانجامد یممبادله 
  .ساخت

 گردفرایر مس در یذهن انتزاع کی به ینیع مقوله کی از عبور کند یم تر محتمل تضاد را نیاآنچه 
این  .گیرد  میتأنش یبانک اعتبار شکل از پول به که است  جعلییموضوع به یذهن ارتکاز یکز  اراگذ

ا  ریدار هیسرما نظام یفروپاش آن یپ و در یپول پول اضمحالل اقتصاد - کاال -  گردش پولریمس در کارکرد
  .بخشد یم عیتسر

 یفلزچنانچه پول . دهد یم صیتشخ پول را یجعل و یذهن تیماه یدرست  خود بهشهیاند در مارکس
 یاجتماع و یاقتصادران  به بحتوانند یم و تصور مترتب بر آن یذهن تیماه ردیگ فاصله یکاغذاز پول 

کته اینجاست ن. بخشد یم این مسئله را تسریع  اولیمنجر گردد و این امر در شرایط جعل اعتبار به طریق
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 قیطر از یبانک اعتبار خلق شده ای یکاغذ اسکناس شکل پول به  انتزاع شده ازتیماه انیم تضاد که
  :و به بیان صریح مارکس دهد ی مرییتغ را اجتماعی نظام یخیتار جبر کی

ای در راستای ارضای نیازهای از آنجا که ارزش مبادله. شودنون تملک به ضد خود تبدیل میقا
ای وضع  در تحوالت بعدی ارزش مبادلهودش متقابل انسانی، مالکیت کار یا محصول کار منتقل می

 کار خودورده آرسیم که مالکیت خصوصی بر فر  میییجاآید و سرانجام به صورت دیگری در می به
 و ریغی ایجاد مالکیت برای امعن که کار به طوری   به،استی کار و مالکیت یشخص در حکم جدا

  .ار غیر خواهد بودی تسلط بر کامعن مالکیت به
 قرار رشیپذ مورد مارکس شهیاند در یانسان کار میتقس از داللت یاشتقاقعنوان  ول بههرچند پ

چنانچه از تعریف . حذف رابطه کار و مالکیت ناشی از کار است ی این اندیشهنتیجه عمل ، اماردیگ یم
ق پذیرفته شود انتقال مالکیت از طری صورت پول همان قیمت است ای به ارزش مبادلهعنوان  قیمت به

که مارکس در انتهای بحث خود و در سیر تکاملی   در حالی،شود ای و قیمت پول تعیین می ارزش مبادله
مالک مصرف و ارضای نیازها بر پایه چه معیاری قرار . داند شده می پول ارزش مالکیت را حذف

 انتقالی قیمت  ارزش پولی و قیمت باشد، نقشیبر مبناچنانچه معیاری جدا از انتقال مالکیت . گیرد می
  .)1998فیلیپو،  (شود برای تخصیص عوامل تولید و تصمیم برای تولید نادیده گرفته می

  
   متعارف یپول اقتصاد .2-2

 ها متیق یعمومن  علت نوساانیب به یکیکالس یپول دگاهید نیتر یاصلعنوان   پول بهمقداری هینظر
 یرهایمتغ بر یریتأث یذهن تیماه کیعنوان  ه تا پول بعاملی است کاملرض وجود اشتغال ف. پردازد یم

  . باشدیاقتصاد یها تیفعال محرک خود یخود نداشته باشد و نتواند به یقیحق
 با توجه کاالها ارزش که یرقابت آزاد یبازارها در که دارد یم انیب 1کاردویر دیوید ، اساسنیابر 

 را یکل قاعده نیچن تواند ینم پول فعال هستند یانسان یروهاین و تمام شوند یم دیتول یواقع یها نهیهزبه 
  .کند و آن را از تعادل خارج ختهیربر هم 

 جهینت در ، شده استیداریخر یکاالها کل معادل ارزش انباشت پولی پول جمع یمقدار هینظردر 
.  اصل استکی پول یکیکالسدر نگرش  ینیع و یقیحق تیماه کی به یذهن تصور کیبازگشت از 

 یقیحق یرهایمتغ بر یریتأث یو مارشال یوالراس یها تعادل در و دارد یمعامالت ینقشر پول  بستنیادر 
 با عدم تعادل گاهچیه 2رودب ارو و الگوی تعادل عمومی در فضای  از این رو،.نخواهد داشتاقتصاد 

                                                 
1. Ricardo  
2. Arrow-Debro  
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ان تعادل  زیرا پول نقش واسطه مبادله کاالهای مازاد را خواهد داشت و در این می،روبرو نخواهیم بود
 زش برای پول چون در تعادلارویژه در بیان مفهوم وظیفه ذخیره   به،گردد یمگذاری نیز برقرار  انداز و سرمایه پس

  پولی برای ذخیرهاصوالً بنابراین ،وند یک الگوی همزمانی استش والراسی کاالها در قیمت تعادلی رد و بدل می
   .)1388داوودی و صمصامی،  ( را سبب شودگذاری رمایهانداز و س ارزش وجود ندارد تا عدم تعادل پس

 دهیپد و ستین کامل اقتصاد در اشتغال که شود یم رفتهیپذ اصل نیا از پول ینزیکدر نگرش 
 را با معضل مواجه نموده یدار هیسرما اقتصاد یکیکالس دگاهید برخالف یاقتصاد رکود و یکاریب

 از سایر موجد خاصیت ذخیره ارزش و ینقدشوندگ تیخاصدلیل داشتن   به پولینزیک شهیانددر . است
پول م  مفهو بهره پولی در کنارصورت  پاداش نقدینگی را بهتوان یمبنابراین  ،شود یممتمایز  کاالها

  ).1936 کینز،(د تعریف نمو
عنوان   که بهکند یمصورت بهره پولی تعریف   کینز نوعی انشقاق از ماهیت ذهنی پول را بهواقع،در 

نگرش ع  این نورد. تمتفاوت اس هره خودیخ ب با مفهوم نر ود مفهومی ذهنی دارزیناداش نقدینگی پ
 پاداش شود یح ممطر ی رجحان زمانصورت  به که تنهادیدگاه کالسیکی بهره پولیش ضمن پذیرکینز 

. داند یممیت مفهوم ذهنی ماهیت پولی در کنار رجحان زمانی حائز اهز عنوان انشقاق ا نقدینگی را نیز به
اشتغال کامل بسیار م و عد یپولم مداود ی در این مسیر نقش این ماهیت مشتق شده ذهنی را در رکوو

  :سدینو یم زیکن نهیزم نیادر   کینزداند یممهم 
 فنجان و نیب. زدیانگ یم و بردارد یوام تیفعال را به یاقتصاد دستگاه که است یدنینوشمنزله  پول به

  ... لغزش و سقوط باشد لب چه بسا احتمال
عنوان ماهیتی ذهنی یکی از  با تمرکز بر پول به) 1969 (فریدمننظریه مقدار بهینه پول میلتون 

 این تحلیل یعنی قاعده فریدمن یا قاعده شیکاگو مدایپ. آوردها برای اقتصاد پولی استترین رهاصلی
صفر شدن نرخ بهره . صاد را صفر نماید اقت در است که نرخ بهره اسمی منفیدربردارنده یک نرخ تورم

های رسد که نظریه مقداری پول به ویژگی نظر می به. اسمی الزمه تخصیص کارای منابع خواهد بود
 در مدل والراسی 1عنوان یک کاالی مجانی که پول را به یی تا جامجزای یک اقتصاد پولی اشراف دارد

 گرچه کسی هرگز به فکر ،با این وجود. ستهمچون هوا در یک محیط پاک اه  کگیرددر نظر می
 .پذیرند می  قادر به خرید کاالیی کمیاب باشد،که یمادامافتد، اما همه با ولع یک اسکناس را فروختن هوا نمی

تواند به صفر  هنی ناشی از نگهداری پول میذعنوان ارزش   مطلوبیت نهایی موجودی پول بهتنها ،در واقع
های پولی در معنای دوم، اشباع شدن از مانده. تواند صفر شودی جریان پول نمیبرسد، اما مطلوبیت نهای

                                                 
1. Free Good 
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عنوان یک مفهوم   در دیدگاه فریدمن با تعریف پول به،در نتیجه. متضمن اشباع شدن از کاالهاست
توان مقدار بهینه حجم پول را در اقتصاد مشخص   می خلق آن دولت استمنشأذهنی و قراردادی که 

عنوان پاداش  در مورد نقش رجحان نقدینگی به برعکس دیدگاه کینزی )1969(ن گاه فریدمدر ن. دنمو
 شرایط نیتأم  برای، بنابراینمثابه ماهیتی ذهنی اشتقاقی از بهره پولی نیست و بهره پولی، تعریف پول به

  .صفر باشد بایست نرخ بهره می 1بهینه پرتویی
در   انتظارات ناقص در رفتارای یکار یقراردادها لیدل  بهها متیق چسبندگی ینزینئوک یالگوهادر 

 پول انتزاع ناقص ذهنی از در بسترقوی  یابزارعنوان   را بهیپول استیس کی اطالعات ناقص نقش یفضا
رض  با فگذاران  و سرمایهاندازکنندگان پسیکسان فرض عدم وجود طیف  .کند یم مؤثر یقیحق یرهایمتغدر 

انگیزه گاهداشت ذخیره پولی در کنار  نیبرا سوداگرانههای احتیاطی و  انگیزهارتکاز ذهنی از پول با 
 ،بخشد یمانداز بیش از پیش اهمیت   و پسگذاری ت دولت را در ایجاد تعادل سرمایه نقش مهم دخالاحتیاطی

که بدون ورود مالیات و بودجه دولتی در ساز و کار تعادل امکان تعادل در شرایطی که  ای گونه  به
 .وجود ندارد دهد یمتغییر  پول – کاال –ول ر پ پول کاال را به مسی–اال ر کانگیزه سوداگری مسی

 یچسبندگ ای، اطالعات ناقص یپول از وجود توهم ریغ در اقتصاد به یپول از نقش ییفضا نیچن ،نیبنابرا
  .انجامدیب تعادل ای یاقتصاد به رشد تواند ینم ها متیق

 یذهنتزاع ن اکی بازگشت از یبراکه ت  اسیعامل ییعقال انتظارات یکینئوکالس یپولدر نگرش 
 ثروت کسب و یمعامالت یازهاینچند  هر. شود یم به آن تکیه  و مشخص از پولینیع تیماه کیبه 

 و ها ییدارا از انواع یعیوس فیط پول ینگهدار در ، امادهد یم پول سوق ینگهداربه سمت مردم را 
 یکاغذ پول نگهداشت زانیمرا در  ییعقال کامالًو  یینها میتصم با پول سهیمقا در هاآن یبازده

 یتورم انتظارات دیتشد ای متیق یعموم در سطح رییتغ ینیب شیپ ،ریمس نیادر  .کردمشخص خواهد 
 بازگشت دهند، کاالها  حقیقیتیماه نتوانند آن را به که ینقد پول ینگهدار تا افراد از شود یمسبب 

  .ندینما یخوددار
مبانی مشخصی از نگرش به ماهیت  جدید دارای یها کیکالسعنوان  رویکرد انتظارات عقالیی به

، )1975 (لوکاسد رویکر .ردیگ یمقرار ن نگرش کالسیکی و تکمیل آ یذهنی پول است که در راستا
 پول و اعتبار در بستر یذهن از انتزاع افتیره شش) 1978(  و لوکاس و سارجنت)1976 (سارجنت

 .)1987 ،نیاهانز( شود یمارائه  ییانتظارات عقال

  

                                                 
1. Pareto Optimality 
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 .شود میسازی منحصر به فرد راهنمایی  رفتار اقتصادی از طریق بهینه -

 .شود می با استفاده از تئوری مقداری پول توضیح داده ها هزینهتأثیر پول بر  -

 . هستندصشخ نامها هزینه گذاری استفاده شودعنوان یک وسیله سیاست اگر نرخ بهره به -

 .بازارها شفافند -

 .پول خنثی است -

 . نداردتأثیری اقتصادر بخش حقیقی ب ها قیمت بر تأثیر استثنای  بهییک سیاست عرضه پول -

 پول یتقاضا و شود یم ینگهدار که است ی پولزانیم نییتع مهم در ی عاملیواقعدرآمد  ،نیهمچن
 مشخص یا تواند ارزش مبادلهب که شود یم تقاضا یولپ زانیم ، رونیا از . استآن دیخر از قدرت یتابع
 را یاقتصاد آنچه موجبات رشد دست آمده به جهینت .دینما جادیا ینیع با مصادیق کاالها خرید یبرارا 
 در ینیب شیپ عدم قدرت ،آورد میفراهم )  کاغذیصورت پول به (یذهن یانتزاع زمیمکان کی قیطراز 
و ل  کامها ینیب  که پیش در بلندمدتبنابراین ، استییعقال معهمدت توسط جا کوتاه یزمان یفضا

 در که ییروهاینردن ک یخنث  براییابزارصورت  را به یپول استیس توان ینم شود یح مخطاها تصحی
 یا برای اهداف سیاستی مشخص نظیر رشد اقتصادی و اند شده یاقتصاد یثبات یب موجب مدت کوتاه
  . بردبکار اشتغال

 نکهیا. کند یم فایا را در اقتصاد کارکردها از یمتفاوت فیط پول ،یپولتعارف اقتصاد در نگرش م
 افراد تمام یذهن واکنش بود به نقش رگذاریتأث یقیحق یرهایمتغبر ل  انتشار پوهیناح از توان یمچگونه 

زش چنانچه پردا. گردد یم آن باز یمنطق و ییعقال پردازش ای یاقتصاد استیس کی صحیحدر تصور 
 امکان تأثیرگذاری بر مفاهیم حقیقی و ردیپذ انجام یاقتصاد تیعقالنتوسط ذهن در بستر  اطالعات

شود یا عقل و تصور انسانی  ناقص به ذهن عاقل وارد صورتی  اطالعات به چنانچه است وفراهمک مشتر
 رییتغ باعث حقیقیدر متغیرهای  یذهن تیماه با پول انتشار ی ماهیت ذهنی پول را انتزاع نکنددرست به

با  از پول بازگشت ناقص در ای کاملاطالعات  بر دیکأت ای یپول توهم ای ییعقال بر منطق دیکأت .شدخواهد 
 آثار ردیگ یم قرار ریتأث تحت آنچه بلکه ،کند ینم جادیا ی خللیی کاالیقیحق تیماه به مفهوم ذهنی آن

  .ذهنی پول است از درک صحیح و یکسان از مفهوم متأثر یدرآمد عیتوز

  

  )کیها  وززیما، فون کسلیو( اعتبار محض زمیمکان و شیاتر مکتب اقتصاد .3-3
 ریتصو از شکلعنوان دو   بهیکاغذ و یفلز سردمدار آن است پول کسلیو که شیاتر مکتب اتیادبدر 
بار  اعتکار ساز و قیطر از یاقتصاد ندارد و مبادالت یگاهیجا  هیچیپول کارکرد از یذهن و ینیع

 نیا .گردد یم برقرار یمجاز ثروت قیطر از ستمیس نیا یرفاه تیاهم. ردیپذ یم صورت یبانکمحض 
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 توسط یخصوص محض رقابت بر سر انتشار پول یاعتبار در پرتو انتشار پول کهاستدالل وجود دارد 
 در بانک ردعملک وهیش نیادر  .کند پول با ثبات ظهور کی  آزادکامالً و در بستر رقابت یبانکنظام 

 یرسم قرارداد کی صورت  بهیحت از پول یرونیب است و عمالً ما به ازاء  آزادکامالً یاعتبارخلق پول 
  .)1907 ویکسل، (تسا چه هست اعتبار  هروجود ندارد زی نیاجتماع

ی یپرتو تعادل کاالم تعادل را در زرویکرد اعتباری محض برخالف نگرش کالسیکی که مکانی
 قرار دهد، شرط ریتأث تحتهای اسمی را  داند که تنها متغیر  مییحجابتنها و پول را کند  تعریف می
 تعادل نرخ بهره پولی و نرخ بهره ،بر این اساس. داند  تعادل در بازار پول می وجود رایی کاالایجاد تعادل

  . ی استیطبیعی الزمه تعادل کاال
 تیماه و یکاغذ و یفلز پول کارکردصور د با تافر از ناحیه اچند  هراعتبار محض یذهن ریتصو

بر  تماماً که است یانتزاع کامالً ندیفرا کی مسئله نیر ا انتشاردهنده اعتباهیناح از اما ،همراه استها آن
گذاری  پایه )ه بدون پشتوانیکاغذ پول ای ییکاال تیبا ماهگونه پول  چیهبه مفهوم نبود  (یذهنجعل  هیپا

 از پول یا سابقه کاغذی از پول یذهنتصور  فراگردر  د،گرید عبارت به .)1994 بلوفیور،( تشده اس
 یذات تیماه در چارچوب ض محیاعتبار مکانیزمدر  تصور نیا اما ،فراهم استنزد اذهان جامعه  یفلز

 نزد برای پذیرش آن )صورت پول کاغذی به ( آنیقرارداد یژگیوو در ) ییکاالعنوان پول  به(پول 
 ینوع توجه به نوع القای ذهنی به جامعه و با  خلق اعتبار مسیر دربانک عملکرد اما ،ودش جامعه القا می

 به موضوع یاعتبار مفهوم نیادهنده وندیپآنچه  ،در این راستا. استاز پول  ی ذهنای ینیع تیواقعجعل 
 انیم یاوتس قیطر از یاقتصادشرط تعادل  و است یعیطب با نرخ بهره یپول است ارتباط نرخ بهره ینیع

  ).1907، کسلیو (گردد یم برقرار یعیطب و یپولدو نرخ بهره 
ایجاد  یبانک یاعتبار یها حساب شدن یخال ای گردش اعتبار و انباشت ریمس از ییکاالگردش 

 گسترده یفرع از خطوط یکاف با شمار که واحد است یاعتبار نهاد کی یمبنا بر یاعتبارنظام . شود می
 قیطر از ها پرداخت نیز محض یاعتبار اقتصاد کیدر   کهکند یم انیب کسلیو نهیزم نیادر  .شده است

  از بهرهینرخ از وام را هر زانیم قادر است تا در هر لحظه و در هر بانک. ردیپذ صورت یبانکحساب 
  .دینمااعطاء  کم اریبس یحت

جا نیز کارکرد پذیرش اصل بازگشت موضوعات اعتباری و ذهنی به مبانی حقیقی و عینی در این
 رو در روی مکانیزم اعتباری محض قرار و کند یم آشکار خودافزاگیری تورم  خود را از طریق شکل

 نیو تضم نیتأم یاجبارانداز  سپنتیجه از  یاعتبار اقتصاد در چارچوب انتزاع یعیطبتعادل  .ردیگ یم
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 ییکاال یعیطب تیماهت از اعتبار به  تورم و بازگشیخودافزا یندافر لیدل  بهبانک ، راستانیا در .شود یم
  .کند یم مدیریت یاریاخت انداز انداز اجباری در کنار پس اعتبار نامحدود خود را از طریق پس

 و نرخ یعیطبدل نرخ بهره ا به تعدستیابی محض ی اعتبارزمیمکان شمندیاند گریدعنوان   بهززیمافون 
 بانکشده   اعتبار نامحدود خلق، نگرشنیدر ا. دریپذ ینم دیتول زمیمکان در یآشفتگ بدون  رایپول

 متیق شیافزا با دیجد یا  تعادل بهره،کند یم یطوالن  رادیتول ندیفرا ،دهد یم رییتغ را ها متیقنسبت 
 یفرسودگ مصرف و  بخش دریاجبارانداز   و پسگردد یم برقرار یمصرف و ای سرمایه یکاالها

  .سازد یم فراهم دیجدتوسعه اعتبار و خلق اعتبار  یبرارا ه  رادیتولحوزه ر  دکیتکنولوژ
 نامحدود خلق امکان محض یاعتبار واحد در نظام بانک کی وجود  تنها فرضززیمادر نگرش 
 ارزش تواند ی مخلق اعتبار  جهتیرقابت یفضا متعدد در یها بانک وجود و کند یماعتبار را فراهم 

 ار در یک راستا قرار داشته باشند در خلق اعتبها انکب دهد مگر اینکه اهداف کاهش را بانک یاعتبار
  .)1971، ززیما(

 در که کند یم یمعرف را یهرم ی ساختارمحدود از اعتبار محض نایساختار میترس یبرا ززیما
 یها بانک یاعتبارده زمیمکان کننده نیتضم تواند یم انتشاردهنده اعتبار یانحصار بانک کیرأس آن 

 خلق اعتبار و امکانر  محدودتیطیمح و در یرقابت ییفضا در زین رمجموعهیز یها بانک .د باشگرید
و  یپشتیبان با مشکل نیکمتر بدون تواند ی میبانک ستمیس نیبنابرا ،شتا را خواهند دخود یها یبده هیتسو
  :سدینو یم ززیما خصوص نیار  د.دهدش رگستا  خود ریاعتبار ساختار یهرمساختار  تیحما

 تا با استفاده از دهد یم عمل ابتکار قدرت هاآن به که دارند یخودمختار مستقل و تحکوم ها بانک
 مطابق ردیبگ بخواهد قرض که یفردهر ... ندینما اعتبار اقدام یتقاضا عرضه اعتبار به رشد تینها یب کشش

 . باشددهکر را محاسبه سکیر از انواع یمختلف فیط نکهیا مشروط بر کردقاعده نرخ بهره رفتار خواهد 

 در راتییتغ ییچرابه ض  محیاعتبار دگاهید لیتکم در کهاست  یشیاتر شمندیاند گرید کیها
 یتجار از ادوار کیها ریتفس. پردازد یم خلق اعتبار در بستر ییکاال صیتخص و ینسب یها متیق

 هک یاعتبار  ویپول تیماه از یجعل و یذهن تصور کی یریگ شکل آثار انیب یبرا است یسرآغاز
 یتیمحدود یکل در حالت کیها دگاهیدمطابق  .کند یم جادیا و نرخ بهره را یمتیق دیجد یها تعادل
 وجود یاساس شرط کی اما وجود ندارد، یبانک در گسترش اعتبار و خلق پول ها بانک تیفعال یبرا

 قیطر و پرداخت از ینقد یها پرداخت شود و آن نسبت تیرعا ها بانک توسط بایست می کهدارد 
 وجود دارد یآشکار ل استدالکه نمود کشف توان یم) 1933 (کیها اظهارات فیطدر   استچک
 یو. )1935، کیها(طور نامحدود اعتبارات خلق شده خود را گسترش و توسعه دهند   بهتوانند ینم ها بانک که

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 30

https://qjerp.ir/article-1-621-fa.html


 65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست             فصلنامه پژوهش      

 

216

 یعاد در حالت کهشوند   میتیهدا ییها صیتخص در بستر خلق اعتبار به یاقتصاد منابع که دارد دیکأت
بانک ا  تکند یم الزام کارا نایها صیتخص و ورم غیرقابل کنترل، ت راستانیادر . افتندی ینمبدان ورود 

 یریجلوگ یبرا یاساس شرط ، رابطهنیار د. د باشیجد یبانکمرکزی به نظارت بر اعتبارات خلق شده 
 . است پولیتقاضا از شیل ب پو از رشد عرضهیریجلوگ محض در یاعتبار با منشأ یاقتصاداز بحران 

 یاسم همواره از رشد عرضه ها متیق رشد که دهد یم را نیتضم نیا در رشد عرضه پول تیمحدود نیا
 باشد و تقاضا برای عرضه اعتبار بانکی  همواره وجود داشتهیقیحق مانده یبرا بوده و تقاضا شتریبپول 

  .تضمین شود

 جهان نه است که در  مبتنی بر بدهی ارتکاز جعلیمنزله پذیرش یک دیدگاه اعتباری محض به
انداز  سو پ انداز اجباری  پسکارکرد ، راستانیار د. دواقعی و نه در تصور ذهنی وجود خارجی ندار

 درعوامل مهم  خودافزا نقش تورم کناردر عنوان ویژگی شاخص اعتبار بر پایه بدهی  بهاختیاری 
 تورم قیطر از درآمدع توزی بیدر ترک رییو تغال ثروت انتق .شوند یممحسوب بانکداری  کارکرد
انجام  یگذار هیسرما گسترش پول ارزان نیتأمهدف   باکه - در بستر خلق اعتبار بدون پشتوانه-شتابان

 چنانچه .دهد یمارائه  منابع صیتخص به اقتصاد جهت  نیز رایکاذب ضمن ناعادالنه بودن عالئم ردیگ یم
 زا  بحرانتواند یم موضوع نیا همسو نباشد یبانک و منافع یگذار هیسرما یها زهیانگ با یمصرف حاتیترج
 تعهداته با ه در مواجاقتصاد یقی حقیها تیماهبه  چیه اعتبار با منشأ از یبازگشت سازوکار کهرا چ،باشد
  .سازد مواجه می ی جدت با معضالقتصاد را ابانک ینام خوش کاهش از یخطر ناش و یبانک

 ایجاب  که در آن اعتبار بر اساس بدهی است،های اعتبار بانکی گذاری اقتصاد بر پایه ایه پ،نینهمچ
 ها متی قی عمومدر سطح که پذیرش تحوالت تکنیکی و نوآوری در تولید که به کاهش کند یم
 تضاد باشد در یاجبارانداز  سز پ بروگردفرا چنانچه با منافع بانک و نظام بانکداری در انجامد یم
نتیجه تواند  کاهش تورم میکه در بستر تحول و ابداع تکنیکی  ،ر نتیجهد. د ظهور نرس منصهبه گاهچیه

 و  با منافع جمعی در تقابل)نداز اجباری برای تداوم این سیستما با الزام وجود پس (منافع بانک  باشدآن
  . قرار خواهد گرفتتضاد

 تضمین کافی برای تقاضای اعتبار داشته اعتباره  عرض در کناربایست  می بانک، دیگرعبارتبه 
 نانچه ماهیت عملکردیچ. شود یم تورم ایجاد دلیل ین تضمین از طریق کاهش مانده حقیقی پول بها. دباش

انک با کاهش تقاضا برای  ب بینجامدها متیقبخش تولید در نگاه کالن منجر به کاهش دائمی سطح 
ی در حوزه تولید یطوالنی کردن فرایند تولید، ناکارا قین موضوع از طریا. داعتبار مواجه خواهد ش

ضمین کافی را به بانک  تیرفتار بخش حقیقی اقتصاد دلیل اهمیت محوری نرخ بهره پولی در تنظیم به
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 فراهم ها در بستر بخش حقیقی اقتصاد  این تضمین با عدم تعادلاما، برای تداوم فعالیت خواهد داد
  .)1390مجاهدی و همکاران،  (گردد می

  
  نظریات بازگشت به الگوهای ذهنی ماهیت پولی. 4-2

 عینی تا نگـرش جعلـی اعتبـار،    یها تیماهآن در  بندی پردازی ماهیت پول و طبقه در طیف فکری نظریه
 و )1936(، سـیمونز  )1935(بازگشت به مفهوم ذهنی از ماهیت پولی در حـوزه فکـری اندیـشمندانی نظیـر فیـشر              

نگرش جعلی از پول و تأثیرات نامطلوبی        یزا  بحرانآثار   .ه است تبلور یافت ) 1993(و  ) 1947(موریس اله   
گیـری ادوار تجـاری    گذاری و ترجیحات مصرفی و شـکل     ق سرمایه یکه بر توزیع درآمد، تفاوت در عال      

  . فراهم نمود3حشت بانکیو و 2یسقوط اعتبار 1،دارد زمینه را برای هجوم بانکی
که در آن ذهن انسان در خالی از تصورات عینی و حتی تصویر ذهنی از   شیوه مکانیزم اعتباری-

بر این . له با این جعل ذهنی انداختباندیشمندان مذکور را به ارائه الگویی جهت مقا ماهیت پول است
بیماری ر  د30دهه  ی شرایط رکوددرا ر یهای تجار رخهد چثر در ایجاؤ عامل م)1933( فیشر ،مبنا

  :کند یم حلقه اتصال این رخداد از این مراحل پیروی ،در این راستا .داند یم 5دالرو بیماری  4بدهی
  بدهی نقدی و فروش از سر ناچاری  -
  شود  جاری که توسط بانک تضمین میهای  چک و سپردهبا منشأکسادی و بحران در پول  -
   کاهش در سطح قیمت-
 ی تجاریها تیفعال ارزش خالص  درشتریب و تربزرگکاهش  -

  کاهش در سود-

 رکا کاهش سطح تولید، تجارت و نیروی -

  بدبینی و کاهش اعتماد-

 کاهش آن با وجود سرعت گردش بیشترکنز پول و  -

  )یعی و افزایش در نرخ بهره واقعیکاهش در نرخ بهره طب(ناپایداری پیچیده و حاد در نرخ بهره  -
 وجود دارد که ممکن هاآنرونی نیز میان  ارتباطات د، زنجیره رخدادهای مطرح شدهدر این میان

 .شود یم مشاهده ها حلقه این ر تمامد ددهی و رکوب اصل اما ،است دالیل گوناگونی داشته باشد

                                                 
1. Bank Run 
2. Credit Crunch 
3. Banking Panic 
4. Debt Disease 
5. Dollar- Disease 
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 کنز پول فلزی یا ، نقش جعل اعتبار در کسادی و کاهش اعتماد عمومی،در این رابطه .)1994فیلیپس، (
ن امطمئن برای دوری از ریسک و خطر عدم مقبولیت آو به جریان انداختن پول اعتباری ن یپول کاغذ

  . مشهود استکامالً
عنوان  بازگشت به تجربه تاریخی قبل از پول کاغذی بهه  فیشر برای حل مسئلدر نگرشایده اصلی 

که نگاه ذهنی به ماهیت پول را به مفهوم عینی  ای گونه  به،مبنایی متناسب با ارزش ذاتی پول فلزی است
فزایش قدرت  اکه توسط جامعه است  پولانباشتی ازدنبال   وی به،در این راستا. دهد یمآن ارتباط 

 معتقد است ذخیره ی و،بر این مبنا.  افزایش استخدام نیروی کار و افزایش سود را ایجاد نماید،خرید
 راه برای اصالح نیتر آسان و نیتر عیسرجای خلق اعتبار   درصدی پول توسط نظام بانکی به100

بدون ثبات پولی مکانیزم سود خصوصی تنها چند روز  کند یمبیان  ویه در این زمین. قتصادی استا
داری  بیشتر دوام نخواهد داشت و بهترین روش مطمئن بر خالف آنچه به انقراض و انحالل نظام سرمایه

   .شود یمداری  نگهها بانککه توسط ت  درصدی پول اس100 ساز و کار ذخیره انجامد یم
 بازگشت جای بازگشت پول به ماهیت حقیقی  شیوه فیشر در کاهش تبعات انتشار پول بهواقع، در

  .کند یممفهوم پول اعتباری به ماهیت ذهنی پولی است که دولت منتشر 
عنوان دیگر اندیشمند در این حوزه فکری نقش مخرب جعل اعتبار را در   به)1935 (هنری سیمونز

که   و زمانیابدی یمکه بحران گسترش  زمانی کند یموی بیان  .ندیب یم فروپاشی مکانیزم پولی پررنگ
دنبال قراردادهای جدید  هر بانکی به. شود یم هرج و مرج بیشتر کند یمبازدهی شروع به کاهش یافتن 

   .ی برای اعتبارات بانکی نیستی هیچ تقاضاامادهی است  برای وام
اعتماد تجاری از میان خواهد رفت و ل ار پو معتقد است از گذرگاه سرعت تغییر در مقدوی

م آن در رشد تقاضای یفروپاشی اقتصاد از طریق کاهش اعتماد عمومی خود را نشان خواهد داد که عال
گر  جلوه)  نه تقاضای اعتبارو(د صورت تقاضا برای پول نق  بهخواهی و تقاضای نقدینگی جامعه نقدینه

 برای برآوردن آن مستلزم فشار برای ها تالشده شود چراکه  برآورتواند ینماین تقاضاها . شود یم
کردن فروپاشی نظام  نابراین متوقف ب،شود یم نیز ها بانکافزایش نقدینگی است که شامل وجوه نقد 

ر این رابطه مطابق اندیشه د. اعتباری در شرایطی که اعتماد عمومی کاهش یافته است ممکن نخواهد بود
پذیری اقتصادی نقش ایفا   در مسیر افزایش رقابتها متیقپذیری  مسو با انعطاف هبایست می پول سیمونز

این هدف در شرایطی که خلق .  موتور محرکه اقتصاد باشد تا مبادالت را تسهیل نمایدبایست مینماید و 
زم  شرط ال، بنابراین حاصل نخواهد شدشود یماعتبار به ناپایداری ذاتی در ساختار مالی و بانکی منجر 

 سیمونز اعتقاد دارد که امید ،در عین حال. برای پایداری در یک اقتصاد بهبود ساختار مالی آن است
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اگر مقامات پولی دچار اشتباه . سیاست پولی و مالی تنها تحت نمایندگی دولت باشد کمی وجود دارد تا
 تالش جهت درت ورزندمبا) ابداعی(یر عناوین شوند و به انتشار پول و نیز انتشار شبه پول تحت سا

و ) منزله ماهیتی ذهنی به( در خصوص پول کاغذی ها هراس و ها میبی در مسیری که یهدایت و راهنما
. شود یمناپذیری ایجاد   به نحو تحملینانینااطمهای باالی نرخ بهره وجود دارد، اشتباهات مالی و  هزینه

  . دینما یمکید أتوجه و ت)  قراردادی و ذهنیمثابه یک مفهوم به(سیمونز به نقش ناپایدار پول کاغذی 
 توان یمدچار اشتباه شوند ) یا پول پر قدرت( پول کاغذیدر عرضه وی چنانچه مقامات پولی عقیدهبه 

هدایت یک سیاست پولی  بنابراین ،کرد سیاست نیز مشاهدهن آثار مترتب بر خلق اعتبار بانکی را در ای
  .)1945، سیمونز (ر باشدبایست بر ثبات ارزش پولی استوا می

 دیگر اندیشمندی است که در حوزه پولی به ماهیت جعلی اعتبار اشاره صریح )1987 (موریس اله
  :وی معتقد است. کند می

 انتظار داشت توان یم اساساً با شگفتی که از کار جاعلین شود یم که توسط اعتبار ایجاد یاعجاز
شده برای   که از ناحیه قرض دادن اسکناس یا اعتبار جعلتنها تفاوت در سودی است. قابل مقایسه است

 با هم هاآن تنها سود ، اماهای یکسانی دارند دو طیف انگیزه هر. شود یمکسب بازدهی یا بهره پولی ایجاد 
   : عبارتند ازداند یمشش ایراد اساسی که موریس آله بر این مکانیزم جعلی اعتبار وارد  .متفاوت است

   خصوصییها بانکل از طریق خلق و محو پو -
  مدت اقتصادی  کوتاههای حساسیت مکانیزم اعتبار به نوسان -
 مدتدهی در بلند گرفتن در دوره زمانی کوتاه و وام  ساز و کار قرضطریق ازگیری بنیان ناپایداری  شکل -

 تاز بین رفتن توزیع عادالنه درآمد از ناحیه ادعاهای باطل و نادرس -

 رل در خصوص مکانیزم اعتباران کنتعدم امک -

 ؤثر بر عرضه کل پولعدم وجود نظارت و کنترل م -

له اصول اساسی در هدایت اقتصاد را بدون جعل اعتبار در خلق پول توسط آ موریس ،در این رابطه
 ،مچنینه. د از چارچوب پایه پولی منتشر یا خلق شوجکه هیچ پولی نباید خار ای گونه   به،داند یمدولت 

 و مؤسساتالزام  از نظر وی .نباید امتیاز سودآوری در خلق اعتبار را داشته باشد یفرد یا نهادهیچ 
 از تر برای جلوگیری از بدهی بیشمدت دهی کوتاه گیری بلندمدت و قرض نهادهای اعتباری به قرض

این ه لآالگوی پیشنهادی موریس . بسیار ضروری است از سررسید وام و سپرده پیشی در شرایط یدارا
 به آمده دست هب تا شفافیت اطالعاتی ایجاد و از خلق اعتبار و تقسیم سود و درآمدهای دهد یمامکان را 

  . بدون هویت جلوگیری گرددنفعانیذ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            19 / 30

https://qjerp.ir/article-1-621-fa.html


 65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست             فصلنامه پژوهش      

 

220

 درصدی پول 100له به الگوی پیشنهادی فیشر و سیمونز در خصوص ذخیره اایرادی که موریس 
 اعم از اسناد خزانه و پولن عنوان جانشی  بهتواند یمه  است کییها ییدارا؛ در نظرگرفتن سایر ردیگ یم

 دیدگاه وی بر اساس. مورد استفاده قرار گیرد یعنوان ذخیره پول  بهها بانکاوراق بهادار دولتی توسط 
 درصدی پول باعث شده است تا نتایج موردنظر از این روش 100چنین گسترشی در مفهوم ذخیره 

  .)1994 ،یلیپسف (دحاصل نشو
 در خلق اعتبار در نقطه ها بانکعنوان پشتوانه برای کارکرد  صدی پول به در100  دیدگاه ذخیرهدر

 فروپاشی مکانیزم اعتبار و تا آثار سوء ناشی از خلق نامحدود ردیگ یممقابل دیدگاه اعتباری محض قرار 
  .  انتزاع جعلی را از میان برداردبر اساسگذاری شده  پایه

صدی ارزش ذاتی مسکوکات طال و  در100 ساز و کار پول کاغذی با پشتوانه این الگو اقتباسی از
پول برای پشتوانه ماهیت ذهنی و قراردادی بکار گرفته شده  ینقره است که تماماً جایگاه ماهیت عین

در مقابل ارزش ذاتی ( چون ماهیت ذهنی تصویر مشترک و یکسانی را اما در این جایگاه ،است
 نیاز به ساز و کار دولتی برای تنظیم امور مالی و بانکی ضروری کند ینمرقرار  در ذهن ب)تمسکوکا

نفسه  پول کاغذی فیامکان وجود دارد که ورود دولت برای انتشار انحصاری   این،ر عین حالد. تاس
ر ذخیره  طرفدامتفاوتی میان اندیشمندان های گاهیددرو ز این ا. دمشکالتی را از ناحیه عملکرد دولت ایجاد نمای

  . درصدی پول وجود دارد100
خوبی  صدی پول در تحلیل سیمونز و در انتقاد موریس آله به در100این تعریف متفاوت از ذخیره 

 یها دگاهیدله در تحلیل موضوع جعل پول و انتزاع ناشی از آن با ادیدگاه موریس ر د. تقابل مشاهده اس
 و مدت دهی کوتاه گذاری مستقیم، قرض هزینه کارمزد، سرمایهفیشر و سیمونز ارائه راهکارهایی نظیر دریافت 

چند اصل   هرعدم دخالت دولت قابلیت اجرا دارد بلندمدت پیشنهاداتی است که در بستر یریگ قرض
  .ردیگ یم قرار  نیزمدنظر ویل  پو درصدی100نگرش ذخیره 

  
   ماهیت پولرابطه با  اسالمی دررویکرد. 4

 اهمیت و چیستی پول بیش از اهمیت کارکرد پول مورد توجـه قـرار گرفتـه                 در نگرش اسالمی تمرکز بر    
هـای فقهـی پـول اسـت کـه در            این وجه تمایز میان ماهیت و کارکرد پولی با هدف بررسـی جنبـه             . است

 یپـول ریغ بنابراین آنچه برای فقیهان اسالمی اهمیت دارد شناخت ماهیت       ،رود یم فقهی بکار    یها  استنتاج
این نگاه در مقابل دیدگاه اقتصادی اسـت کـه از پـول شـناخت     . دنکن یمنقش پول را ایفا    است که    ءاشیا

حاصـل چنـین برداشـتی از مفهـوم          .چیستی چندان لزومی ندارد و تنها وظیفه و کارکرد آن مدنظر اسـت            
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وجـود  نتـایج آن  ر  امکـان تفـسی   که در حوزه اقتـصاد پـولی  دیگشا یمای از احکامی فقهی را      پول دریچه 
 مصادیق ربای معاملی در خصوص پول با تکیه بر انتزاع ذهنی، حرمـت ربـا و جبـران        عنوان مثال،    به .رددا

 یهـا   بانک شرعی در انتشار پول پرقدرت، خلق اعتبار بانکی توسط           یها  تیمحدودکاهش ارزش پولی،    
 که در    از مصادیقی است   لت در برابر کاهش ارزش پولی      دو و ضمان جه  د کسری بو  نمودن  تجاری، پولی 

م عنـوان یـک پـارادای       و در اقتصاد پولی بـا نگـرش اسـالمی بـه             هستند حوزه اندیشه اسالمی دارای پاسخ    
یـا  جود اشـتراکات مفهـومی   این شیوه برخورد با مفهوم پول در عین و .پردازی باشد  مبنای نظریه تواند یم

ــا دیــدگاه  ــوآوریاســالمریغ اندیــشمندانمــصداقی ب   ، کنــد یمــپــول مطــرح در زمینــه ز  را نیــییهــا ی ن
  .نماید یمیب ایجاد قهای ر که این نگرش نتایج حائز اهمیتی را در مقایسه و مقابله با اندیشه ای گونه  هب

در نگاه اسالمی تأکید بر نقش بازگشتی ماهیت ذهنی و اعتباری به مفهوم حقیقی و عینی در جهان 
 رویکرد اسالمی نتایج یکسانی را ایجاد  ودی این نقطه اشتراک میان مکاتب اقتصااما ،خارج وجود دارد

یکدیگر در ارتباط  که با وجود دارددر نگرش اسالمی جهان اعتبار و جهان تکوین دو جهان  .کند ینم
 صفت دیدگاهرو از این . گرفته از مفاهیم تکوینی هستند و اعتبار و مفاهیم اعتباری برندو در تعامل

این در اندیشه اسالمی . )1363، ییطباطبا( شود یموهری استوار اضافی و عرضی بر پایه صفت ذاتی و ج
 یها تیماهچنانچه که  ای گونه  به، کند از چند طیف مفهوم پول را از دیگر کارکردهای پولی متمایز می

  .ند یافت احکام فقهی تغییر خواه اعتبار به ذات ارزش تغییر نمایدپولی از
 عنایم این به. کند یممش طال اتالق ذکات بر مال را ساقط  تبدیل مسکوک طال به ش، مثالعنوان به

 تخروج از گردش پولی ارزش اعتباری و در نتیجه کاهش آثار اقتصادی چنین گردش اعتباری اس
  .)1374، یشاهرود هاشمی(

عدم جواز استفاده از پول مغشوش و قلب شده و در عین حال جواز پول دارای ناخالصی که آحاد 
 در نمونه اول اصل بر عدم .تی از این رهیافت اسیها  نمونه اطالع کامل دارند آنلصیجامعه از ناخا

تأکید بر اصل اعتماد م در نمونه دو. قرار داردا فروشی پول در مقابل سایر کااله جعل و عدم کم
 اجتماع به یک مفهوم تمام  در ذهن مشترکصفت ذاتییک ف  قرارداد اجتماعی پول و اتصا،عمومی
 در روش غربی با تمرکز بر ین شیوها. کند یم متمایز کامالًاست که ماهیت آن را از نمونه اول ی انتزاع

 یا اعتبار عنای انتزاع ذهنیم  پول به، همچنین.)1377، یوسفی( شود ینمپول چنین نتایجی حاصل د کارکر
 در قرارداد عرفی است که این ماهیت مثلی و قیمییا قیمی جعلی در نگرش اسالمی دارای ماهیت مثلی 

ر این مسیر تأکید بر ارزش اسمی و واحدهای  د.ردیقرار گ مورد توجه تواند یه مدر ابتدای انجام مبادل
 ان ماهیت قیمی پول در هر قراردادعنو عنوان ماهیت مثلی یا توجه به قدرت خرید پولی به پولی مکتوب به
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 نوع برخورد حقوقی ،از این رو. دنمود ی را مشخص خواهینقطه بازگشتی به ذات ماهیت عینی کاال
  .  نوع رفتار اقتصادی متناسب با آن را تغییر دهدتواند یمعنوان یک دین  پول به به

 که   ای گونه   به،چنانچه رفتار عرفی از پول انتزاعی ذهنی با اتصاف یک صفت حقیقی و ذاتی به پول باشد
 ارزش ذاتی مسکوک طال ده بر روی آن دقیقاً باارزش پولی با واحدهای مکتوب قرار داد ش کاغذ بی

عنوان یک تولیدکننده انحصاری از پول ذهنی  یا بانک به  در این شرایط عملکرد دولتبرابری کند
 موجب ضمان انجامد یمی بخشی از جامعه یانتزاعی یا اعتبار جعلی که به کاهش ارزش پولی و دارا

یک صفت حقیقی ن عنوا شده به  انتشاریافته یا اعتبار خلق پولکه در نگاه عرف چرا، یا بانک استدولت
 کسری بودجه یا گسترش منابع نمودن توان با هدف پولی  نمیبنابراین ،ه جای گرفته استعدر ذهن جام

ه  چنانچ،در مقابل. مالی بانکی حتی با ساز و کار عقود اسالمی به انتشار پول یا خلق اعتبار اقدام نمود
مانند تغییرات ( که عرضه و تقاضای بازار ارزش پولی را تغییر دهد  مطرح شودیطیاین ویژگی در شرا

   .)1374شاهرودی،  هاشمی(هیچ ضمان و تعهدی وجود ندارد ) ارزش پولی در مقابل ارز
است که در کانون توجه قرار ل در نگرش فقیهان اسالمی این ماهیت و چیستی پو ،جهیدر نت

اط میان انتزاع ذهنی از پول یا ارتکاز اعتباری همواره با ذات و ماهیت عینی  و نتایج آن در ارتبردیگ یم
  . شود ینم این ارتباط قطع گاهچیهو  آید دست می هبپول 

انتزاعی و ذهنی پول کاغذی و  عنایم تأکید بر اعتماد و قرارداد اجتماعی در اتصاف ماهیت ذاتی به
اصلی است که میان کارکرد  لقه و، ح یا قیمیلی ارزش مثبر اساستعریف مشخص از موضوع مبادله 

دلیل نوع توجه به ماهیت و چیستی پول  .کند یمبرقرار ن نقش ذاتی ارزش آا  پول را بیو ذهنانتزاعی 
توجه صرف به نقش پول و تمرکز بر تفاوت این نگرش عدم .  در نگرش اسالمی استتحلیلنگاه و 

 رو نگاه اسالمی به ماهیت و مفهوم پول را با رویکرد  از این، استوظایف آن در کارکرد اقتصادی
وجه دیگر تمایز رویکرد اسالمی و غربی در فلسفه مالکیت نهفته است که تفسیر . کند یمغرب متمایز 

عنوان یک انتزاع ذهنی با نگرش متعارف اقتصادی متمایز  مباحث اقتصادی در زمینه پول و اعتبار را به
 حقیقی همه چیز از آن پروردگار است مالکیت افراد بر اشیاء دو شکل تیمالک کهنیاجدای . کند یم

  ).به مفهوم عام آن( مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری :دارد
عنوان یک موهبت الهی آنچه این  مالکیت حقیقی قائم به ذات است مانند مالکیت انسان بر بدن به

 اما ،است که منجر به قطع عضو شود ییا حوادث طبیعگ  مرسازد یممالکیت را از ذات آن جدا 
ین جدایی ا. تجدایی انداخک  بین مالک و ملتوان یمقائم به ذات نیست و ه نفس مالکیت اعتباری فی
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 یا هبه از میان برود و از ناحیه ارث، خرید یا هدیه اخذ شود از طریق مرگ، فروش، دزدی تواند یم
  ).1363، ییطباطبا(

گذاری نزد بانک هر چند از   از ناحیه سپرده)تدر مقابل قائم به ذا(ری عنوان یک ملک اعتبا پول به
بنابراین بانک  .شود گذاشته میت  بلکه تنها به امانرود ینم مالکیت آن از میان اما ،شود مالک جدا می

را تصرف کند و در زمان بازپرداخت پول، وجه سپرده فرد  گذار  سپردهلپوت  بدون وکالتواند ینم
عدم . شود  در چارچوب عقود اسالمی نزد بانک حبس میعمالًگذار  پول سپرده.  تودیع نمایددیگری را

عنوان  امکان بدهکاری و طلبکاری همزمان برای بانک تجاری و عدم ایجاب تغییر در عملکرد بانک به
ی مباحثی نظیر هجوم بانکی و ورشکستگ ای با کارکرد بانکداری سسهؤگذاری یا م سسه سرمایهؤیک م

نکته مهم در حصول چنین نتایجی ایجاد تصویر مشترک . دهد ینم ابانکی را در پرتو این ساز و کار معن
مفاهیم عینی بدون ذهنی و انتزاعی از ماهیت پولی با تأکید بر قرارداد اجتماعی و عرفی و بازگشت به 

دولت و نظارت  دون دخالت بتواند یممری که ا. تایجاد تغییر در ترکیب توزیع ثروت و درآمد جامعه اس
صورت   چه بهگذار عنوان وکیل سپرده  پول توسط بانک بهبایست  می دیگرعبارتبه  .دپولی نیز سامان یاب

 پرداخت پول از که  ای گونه   به،عنوان مشارکت در سود و زیان حبس شود  و چه بهالحسنه قرضسپرده 
دهنده و انتقال قدرت خرید به   پولی قرضگیرنده به مفهوم کاهش قدرت دهنده به قرض ناحیه قرض

 ماهیت پولی قرض و بدون اضافه هیبر پاضمن اینکه قرارداد قرض در ابتدا به روشنی . گیرنده باشد قرض
 توجه به  باناًیعاین موضوع برای الگوهای مشارکتی . برای طرفین تفهیم شده است) بهره پولی(پولی

در این .  قابل تسری استالحسنه قرض سود و زیان و شیوه های میان قراردادهای مشارکت در تفاوت
گذار و بانک و   امکان همزمانی بدهکاری و طلبکاری از ناحیه بانک و قطع رابطه میان سپرده،راستا

 قابل گذار  و سپرده)عنوان گیرنده وجه برای فعالیت در قالب عقود مشارکتی به (پذیر همچنین رابطه میان سرمایه
   .استجعل ذهنی منتفی امکان  در نتیجه ،پذیرش نیست

در عین حال توجه بیشتر اندیشمندان اسالمی معطوف حرمت ربا و دوری از بهره در معامالت پولی 
در ) یا پول به مفهوم قرارداد ذهنی(عنوان متولی انتشار پول رسمی چند دولت به  هر،در این میان. است

گذار  عنوان وکیل سپرده  بهبایست گر بانک می از سوی دی،ضامن استخصوص کاهش ارزش پولی 
 مکانیزم ریکاهش تأث شرط قبض یک راه برای ،همچنین. گذاری شریک کند اصل پول را در سرمایه
پذیری   اساسی در این موضوع که آیا بانک در چارچوب سپردهپرسش اما ،خلق پول بانکی است

 ایه د اسالمی فعالیت کند به صراحت و روشنی دیدگاهده و در مسیر عقونمو مبادرت تواند به خلق اعتبار می
  . شود ینم مشاهده در حوزه اندیشه اسالمی تحقیقی اندیشه بدیعیغربی 
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  گیری  نتیجه.5
. هاسـت آن ماهیت و صورت معقـول       ،پیرامون در پی شناخت حقیقت     یها در تصور و تحلیل پدیده     انسان

 کـه  آن اسـت   تصورنیا تیخصوص .شود یمیجاد  در ذهن اشئعینی آغاز تصوری است که از    ه  شاهدم
عنـوان   مواهب خدادادی بـه    تی خاص واقع،در  . شود یم ارتکاز یکسان   صورت   به در تمام ادراکات بشری   

 ،ادر این راسـت  .دینماایجاد   یی عقال ذهندر    واحد را  یریتصو که است   نیا در اختیار بشر   ییذخیره کاال 
ن  که دلیل آ   کند یمخودکار در یک اقتصاد پولی ایجاد        یرکردکا ی طبیعی و خداداد   منشأفلزی با   ل  پو

  .یکسان از ماهیت پولی استز وجود ارتکا
 با رشد عقلی بشر در استفاده از مفاهیم ذهنی برای ر با فاصله زمانی دورتذهنی ماهیت صورت پول به

 ایجاد و در ،انتزاعیدیگر  یها  ابتکاری است که بشر توانسته است در کنار دیگر ماهیتمبادله کاالیی
 لسفه و ریاضیات از جمله مباحثی است که انسان، فزبان. چیدمان تصورات منطقی خود بکار گیرد

 را یگری دیذهن یها شهیاند آن بر اساس و آورد دست می به ذهنی تماماًعنوان تصویری  آن را به ییعقال
  . دهد یمبسط  ، مفاهیم دیگری رای آن مبانیپو در  یگذار هیپا

 این گیر آن در اجتماع هدلیل کارکرد وسیع و هم هنی صرف بهذپول بدون پشتوانه با ماهیت 
 یا در صورت اتصاف به یک ارزش دست نیاید بهبه یک شکل د افرام که در تماد خصوصیت را دار

ر قراه سوءاستفاد ای جعل  تولید موردنییپاهای   و هزینهبا کششواسطه عرضه  ه بذاتی در تمام اذهان
 ها انتزاع و جعلی یک موضوع در تمام یهای عینی به ماهیت ذهن  عبور از مرز،ر عین حالد. دگیر

 در ،گرید عبارت  به.ت اسالگوپذیری از یک ماهیت عینی در ارتکاز ذهنی یا جعلین  و آمشترک است
 یقیحق یها هشیر را بدون وجود یذهن کامالً تیماه کیگاه نتوانسته است تا چیه ذهن انسان یکلنگاه 
 ذهن در یذات ییتوانا عدم یامعن  بهبلکه ،ستین یخیتار سابقه کی عدم وجود که امعن نیا به دینماخلق 
   ی جعلای یذهن تیماهعنوان   مسئله در مورد پول بهنیا.  استیجعل و یذهن کامالً تیماه ارتکاز

  .کند یم را حاصل جهینتچند )  بدون پشتوانهیاعتبار ا وجودب(
ر تعامالت د) ییکاال و یفلز یمبناو نه  (یجعل و یذهن با منشأ در استفاده از پول ها انانس -
پول بدون ر  تصوبنابراین ،ستندین برخوردار یاجتماع و هوش یعقل تیظرف اندازه از کیبه  یاجتماع

 و یعرف قواعد کیمستلزم  یجعل کامالً اعتبار ای یکاغذ یاسم به پول یذاتصاف ارزش پشتوانه و ات
 تا بتوان در پرتو آن رفاه دینما جادیا تصور واحد را در جامعه کیتا بتواند ت  اسیاجتماعقرارداد 

  . جامعه را تضمین کرد
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منحصر  یژگیو یاقتصادروابط ر  سهولت دیبرا یابتکار دهیپد کیعنوان  به بدون پشتوانه پول -
 کامالً قدرت کی دیتول نییپا نهیهز یدیتولشش ک. کند یم مجزا کاالها ریسا آن را از که دارد یفردبه 

  .دهد یم آن کنندهدیتول را به یانحصار
ه  شدرفتهیپذ اصل باق مطاب یقیحق تیماه اعتبار محض به ای  از پول بدون پشتوانهیبازگشت کانون -

 به مفهوم عدم یقیحق و ینیع یها تیماه از الگوگرفتنمحض بدون  یذهن یها تیماه ارتکازاز عدم 
  . جذب پول و اعتبار بدون پشتوانه استیبرا یمجاز کامالً تیماه با ها ییدارا جادیا انامک

 یموجود شامل اعتبار محض و یمجاز کامالً امور هیپا را بر یاقتصاد تعادل توان ینم ،گرید عبارت  به
 در رو نیااز .  لرزان استاریبس وجود داشته باشد نیز یابتکارات و چنانچه  قرار دادیکاغذ هیسرما

 .سازد یمای مواجه  دوره های و نوسان با عدم تعادل  را، اقتصادچیاز ه خلق اعتبار با منشأ یاعتبار سازوکار
  .کند یم را ارائه یمختلف یکارهاراهع  موضونیا به یاسالمریغ و یاسالم های شهیاند متفاوت یها نگاه

 بدون ینظام و انجامد یم یدار هیاسرم در نظام یفروپاش مسئله به تضاد و نیا مارکسدر نگرش 
 طیشرا اطالعات  پدیده وتیعقالن متعارف یپولر بستر اقتصاد  د.ردیگ یم شکل یپول و یمتیق کارکرد

 تورم خودافزا و قیطر مهم از نیا محض یاعتبارر نگرش موافقان نظام د. دساز یمتعادل را برقرار 
 برقرار یعیطب و بهره یپول تعادل بهره یفضا در  درآمدعیتوز در رییتغ و یاجبارانداز  پس زینشتابان و 

ا  بیدولت کامالً پول صدی در100 ذخیره  به نظامکنندگان طلبان و بازگشت در نگاه اصالح  .شود یم
 به تعادل باز زمیمکان نیا دولت یقانون در پرتو اعمال نظارت مشروع و یفلز پول فراگرد از یریجلوگ

 ی پولکارکرد یجا  پول بهیستیچ و تیماه بر دیکأتبا ع  موضونیا به یاسالم نشمندایاندنگاه  .گردد یم
 منحصر فیتعر ،یگذار هیسرمانداز و ا  عدم انقطاع رابطه پس،تیمالکنظام ا  راستنیار د. شود یماستوار 
مان  ضرینظ یعوامل کنار در یبانکنظام کارکرد  زین و رندهیگ گذار و وام  با سپردهبانکرابطه به فرد 

 تیماهدر ارتباط م  مهینقش خلق پول و اعتبار شیافزا ارزش پول در بستر کاهش در بانکدولت و 
 توجه اندیشمندان اسالمی ،در عین حال .کند یم فاین ا از آیجعل و یذهن ارتکاز پول در برابر ینیع

 عقود معطوف حرمت ربا در فضای اقتصاد پولی است و در مورد خلق اعتبار بانکی در چارچوب
  . تر است  اندیشمندان غربی در این خصوص کاملکردیرواسالمی توجهی نشده است و 
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