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 چکیده   اطالعات مقاله:

 پژوهشی  نوع مقاله: 

 64  - 45  صفحات:

 

 سابقه مقاله:  

 16/07/1399تاریخ دریافت: 

 15/08/1399تاریخ اصالح: 

 20/09/1399تاریخ پذیرش: 

 14/01/1400تاریخ انتشار: 

نام  :  زمینه و هدف  به  امری واقعی)نه حقیقی(  اقتصاد متعارف ریشه در  تمامی مشکالت 

که حتی مشکالت رکود تورمی، فقر، شکاف طبقاتی و بیکاری نیز به  تورم دارند. به طوری  

رسد که این امر واقعی خود مولود یک امر اعتباری  گردد. در نتیجه به نظر میتورم بر می

البته به   که این امر غلط در اقتصاد وجود دارد این مشکالت وجود دارند.غلط است. تا زمانی

 . باشدتعریف پول در اقتصاد می رسد که این امر اعتباری،نظر می

باشد. در این تحقیق فقه پول در  ی سخت اقتصاد اسالمی پول میهسته ها:مواد و روش

گیرد. برای تبیین دقیق این موضوع الزم است که موارد اقتصاد اسالمی مورد تحلیل قرار می

 زیر مورد تحلیل قرار گیرند:

در-1 اعتبارات  که    پول  اقتصاد:  نقش  کیلوگرم  و  متر  است)مانند  اعتباری  مفهومی 

اند اما منشا حقیقی دارند(. در نتیجه پول، کاال، سرمایه، ثروت فرد و جامعه  اعتباری 

قرض  نیست. به صورت  است  واجب  و  که الزم  است.  عمومی  آن  در مالکیت  الحسنه 

 اقتصاد گردش نماید. 

 ی تحلیل مفهوم مالیت و مالکیت درفقه اقتصاد اسالم-2

 نظریه(  4جایگاه و نقش پول در علم اقتصاد )تبیین -3

نظر   میمیبه  مصرفی(  ارزش  فقط  و  )فقط  مال  پول  اسالمی  فقه  در  اما  رسد  باشد. 

ندارد. بلکه مالکیت دارد. مالکیت اعتباری دارد. برای این که اصل   ای(مالیت)ارزش مبادله

ان مالکیت اعتباری در نظر گرفته  مالکیت در جامعه حفظ شود الزم است که پول را به عنو

 شود.شود. وقتی پول غیر ازاین در نظر گرفته شود اصل مالکیت نقض می

اخالقی متون،  :  مالحظات  اصالت  رعایت  ضمن  حاضر،  پژوهش  نگارش  مراحل  تمام  در 

 صداقت و امانتداری رعایت شده است.

وسیله:  هایافته اندازهپول  وسیلهی  اما  است.  ارزش  علم  ی  گیری  نیست)در  پول  مبادله، 

آگاهی    شود(. وسیله مبادله،اقتصاد متعارف پول، به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفته می
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که باعث  باشد. به عبارتی آن چیزیاست. همین نکته کلید فقه پول در اقتصاد اسالمی می

چیزی سبب انتقال  شود پول نیست. بلکه آگاهی است. به عبارتی آن  گیری مبادله میشکل

شود آگاهی عاملین اقتصادی است. آگاهی عاملین اقتصادی نسبت به این موضوع ارزش می 

گیری مبادله پول شرط کنند. به عبارتی برای شکلهای یکسانی را مبادله میکه دارند ارزش 

آگاهی حذف شود   اگر  آگاهی است.  اما شرط کافی نیست. شرط کافی مبادله  الزم است. 

پذیرد. با وجود آگاهی  گیرد. یعنی با وجود پول به تنهایی مبادله تحقق نمیشکل نمی  مبادله

ی مفقود علم اقتصاد است. به عبارتی  گیرد. اگاهی حلقهاقتصادی است که مبادله شکل می

در علم اقتصاد نقش ناظر نادیده گرفته شده است. ناظرانی که برای مبادله یکدیگر را مالقالت  

 نمایند. می

گیرد.  گاهی مبادله شکل نمیآگیرد. با حذف  بدون اگاهی مبادله شکل نمی گیري:نتیجه

است. وسیله بسیار دقیقی  نکته  از  این  است  دارد الزم  را  ارزش  اندازه گیری  نقش  ای که 

به طوری که وسیله وسیله  باشد.  متفاوت  دارد  را  ارزش  انتقال  نقش  اندازهای که  گیری  ی 

ی انتقال ارزش آگاهی است. با این نوع نگاه به پول در علم اقتصاد  سیلهارزش پول است. اما و

 شود. گاه پول کنز نمیهیچ
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 مقدمه

که   نیست  شکی  هیچ  در  جای  همواره  اقتصاد 

فعالیت  از  پویا  و  بستری  داشته  قرار  علمی  های 

پیوسته در حال تغییر و تحول بوده است. در واقع  

طوالنی خود همواره شاهد   "این علم در عمر نسبتا

های ارزندۀ اندیشمندان بزرگ این شاخه پر  تالش 

افتخار از علوم بشری، و آنچنان که برخی معتقدند  

حال، وضعیت کنونی  ه است. با این»ملکۀ علوم«، بود

میان   در  روزافزونی  نگرانی  موجب  علم  این 

زیادی   تا حد  این موضوع  اقتصاددانان شده است. 

های اساسی است که اقتصاددانان  برخاسته از چالش 

اد مطرح  هترودکس در برابر جریان اصلی علم اقتص

با  کرده  وبلن  پیش  یکصد سال  از  بیش  اند. گرچه 

  : پرسش  تکاملی  "طرح  علم  یک  اقتصاد  چرا 

اقتصاد    "نیست؟ برابر  در  را  چالش  بزرگترین 

 ارتدکس مطرح ساخت. 

گقته  به  فریدمن،    همچنین  میلتون  پروفسور  ی 

بیان می برنده اقتصاد که  نوبل  تورم  ی جایزه  دارد 

پدیده  جا  همه  و  است.  یهمیشه  رنتیجه  د  پولی 

 شناخت صحیح و دقیق پول بسیار مهم می باشد.

 باشد: این تحقیق شامل موضوعات زیر می 

نقش اعتبارات در اقتصاد:پول به عنوان مفهومی    -1

 اعتباری

اقتصاد  -2 درفقه  مالکیت  و  مالیت  مفهوم  تحلیل 

 اسالمی:مالکیت اعتباری پول 

)تبیی-3 اقتصاد  علم  در  پول  نقش  و    5ن  جایگاه 

ی اندازه گیری ارزش و  ول به عنوان وسیله نظریه(:پ

 آگاهی به عنوان وسیله مبادله 

نقش اعتبارات در اقتصاد:پول به عنوان مفهومی    -1

 اعتباری

 

اعتبار از عمل  به این    تعریف مرحوم عالمه  کردن 

« است:    کردن   محدود  برای  حسی   عوامل  از  قرار 

  ترتیب   را  کاری  تا  کنید   استفاده  دیگر  چیز  به   چیزی

 باشد  هاآن  احساسی  عوامل  به  مربوط  که  دهید 

  یک   ما  که  هنگامی.  (191، ص  1397)طباطبایی،  «

  این  بین اعتبار  ، داریم واقعی   کار یک  و  واقعی  چیز

  واقعی   چیز   یک  سیب  ،   مثال   برای   ؛   دارد   وجود  دو 

 است خورده  سیری  و  اعتبار  روی بر  را  سیب و است

  اثر   یک   شود می   حاصل  سیب   خوردن   از   که   لذتی   یا

.  (98، ص1389)اولیایی،      شودمی   محسوب  واقعی

نیز به موضوع اعتباریات    عالمه در آثار دیگر خود

اند که جهت مطالعه بیشتر ر.ک به: رساله  پرداخته 

و   االنسان  یخلقها  التی  )األفکار  االعباریات  فی 

الکفایه. پول  حاشیه  زمینه  در  موضوع  تناسب  (به 

گفت:  می    یا   فلزی  شی  یک  عنوان  به  ولپتوان 

  از   واقعی   اثر  یک  این,    است  واقعی  چیز   یک  کاغذی

  و   تبادل   به   نیاز   با  برخورد  و  گری  میانجی   طریق

  قبل   پول .    شودمی   انجام  آن   توسط   که  است  معامله

  خاطر   به  خدمات  و  کاالها  برای  بتواند   که  این  از

  ارزش  که   دلیل   این به  ،  نه  یا  شود  مبادله   آن  ارزش 

  برآورده   را   خود   انسانی  واقعی  نیازهای   آن   اسمی

 است شده   گذاریارزش   هاانسان  توسط   ،  کند می 
 (. 1395)سبحانی و همکاران 

 

در  1شکل   آن  نقش  و  اعتباریات  چیستی   :

 (1395)منبع: سبحانی و همکارانزندگی

  ظاهر   اعتبار  ادراک  شکل  به   انسان  ذهن  در  اعتبارات

  ذهن  که هستند  فرضیاتی اعتبار ادراک .  شوند می 
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  و   شود   برآورده   حیاتی  نیازهای  تا   کند می   ایجاد

  و   باشد   فرضی  و  قراردادی,    موقعیتی   جنبه  دارای

«    ندارد   موضوع   خود  و   واقعیت   با   ارتباطی  هیچ

  دنیای   در  اعتبار  درک .  (138، ص  1397)طباطبایی،  

  این.    کند می   ایجاد   را   اعتباری   هایهویت   خارج

 ها آن   اما  ;  ندارد  وجود  خارجی  اعتباری  هایهویت

  در ,    مثال  برای  ;  نیستند   جدا  خارجی  واقعیت  از

  وجود   خارجی  وجود ,    ندارد   وجود   بیرون   دنیای

  که ,    مواد   با   ارتباط   در  اعتبار  هویت   این   اما  ;  ندارد

  است آمده  بوجود,  است فلز یک یا کاغذ   تکه همان
 (. 99، ص 1389)اولیایی، 

 

هویت 2شکل   ایجاد  آمدن  پدید   های: 

 (1395)منبع: سبحانی و همکاران:عتباریا

  بازی   انسان   زندگی  در   حیاتی   نقش  اعتباریات

  که   است  گسترده  و   مهم  بسیار   نقش  این  و  کند می 

  به .    هستند   اطالعبی  آن  وجود  از  گاهی  هاانسان

  مثل   ،  ندارد   اعتبار  که نفر   یک   ،  حلی   عالمه  عقیده

ص  1371)طباطبایی،  است  آب  بدون  ماهی  ،47) .

  مکانیزم   وسیله  به  اجتماعی  هویت  و   فردی  هویت

  که   همانطور   درست .    گیردمی   شکل  سنجی   اعتبار

  اعتبار ,    است  الزم   هاماهی  رشد   و   حرکت   برای   آب

  و   است  انسانی  توسعه  و   زندگی   از   وضعیتی  نیز

  بدون   تواند نمی  انسانی  داوطلبانه  اقدام  هیچ   ًاساسا

،  1397)طباطبایی،    شود   داده   تشخیص   اعتبار

 (.181ص

  تعریف   واقعی   ادراک   متضاد   عنوان   به  اعتبار  ادراک

  دو   این  بین  تفاوت   که   کند می   بیان  و  شودمی 

  موثر   اعتباری  ادراک  مفهوم   بهتر  درک  در  تواند می 

ر بیان این د  (371، ص  1380). شهید مطهری    باشد 

کند که خالصه  ای اشاره می تفاوت به نکات ارزنده 

 آمده است: آن در جدول زیر 

 

  اعتباری  برداشت  از  حقیقی  ادراکات  تشخیص

  و   مضر   یکدیگر  از  هاآن   کردن  جدا  نه   و  ضروری 

  بسیاری   که  است  تمایز فقدان این.    است  خطرناک

  مقایسه   در   را   اعتبار  از  برخی  که   را  اندیشمندان  از

  برعکس  ،   هاآن   از   برخی  و  اند کرده   مقایسه   حقایق   با

 اند داده   تعمیم   حقایق  به   را   خود   هایبررسی   نتایج   ،

  و   نسبی   مفاهیم  اعتبار  عنوان   به   را  هاواقعیت  و .  

   گرفت   نظر   در   طبیعی  نیازهای   به   نسبت  متغیر 

ص  1380)مطهری،     مثال   ،   پول   مثال   در .  (372، 

  مفهوم   اما   ؛  است  واقعی  کاغذ   یا  فلز    یا  آن   خارجی

  جامعه   توسط   پذیرفته   مبادله   وسیله   عنوان   به   پول

 (.1395)سبحانی و همکاران .  است اعتبار  درک ،

  که   شدهارایه   اعتبارات  انواع  مختلف   هایبندیطبقه  

  اعتباری   بندیتقسیم   ،  حاضر  مقاله  بحث  با  مطابق

  عالمه .    اند شده   ارائه   شناختی جامعه   رویکرد   یک  با

  وابستگی   یا   وابستگی  براساس   گروه   دو   به  طباطبایی

اعتباریات پیش از    .  شودمی   تقسیم  جامعه  با  خود

اجتماع که عبارت هستند از وجوب، حسن و قبح،  

انتخاب اخفۀ و اسهل، استخدام و اجتماع و متابعت  

ت پس از اجتماع که شامل علم و همچنین اعتباریا
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و   مرئوسیت  و  ریاست  سخن،  و  کالم  ملک،  اصل 

آن  و  لوازم  طرفین  ها  تساوی  درباره  اعتباریات 

از  می  یک  هر  از  مختصری  تبیین  ذیل  در  شود. 

اجتماع یا پس از اجتماع  اعتباریات اعم از پیش از  

 شود. ارائه می 

 اعتباریات پیش از اجتماع  -1-1

  اولین  برای   حلی   عالمه   گفته   به  . اعتبار وجوب:1 

  رابطه   تا  کند می   استفاده   خود  فعال  هایقدرت   از  بار

  این .    کند   توجیه  را  او  حال  و   حال   زمان  و   خود   بین

  با   ;  است  معتقد   اقدام  گونه   هر   ضرورت  به   موضوع 

  وظیفه   این   است  ممکن,    عملیات  از   پس ,    حال  این

  بشر   که   است  اعتباری  اولین  اعتبار  این .    شود  انکار

  وجود   انسانی  اعمال  همه  در  همچنین  و ,    سازدمی 

، 1387)خسروشاهی،    هستند   مردم  عموم   پس  ;  دارد

 (.129ص

قبح:2  و  اعتبار سن    تواند می   که   دیگری   اعتبار   . 

,   است عمومی  وجود اعتبار  بالفاصله که  شود گفته

  مقابل   در  انسان  که   است  زشتی   و   هاخوبی   اعتبار

.  (131، ص  1380)مطهری،    بخشد می   اعتبار   جامعه

 ها انسان   ،  هاآن   اطراف  دنیای  با  مواجهه  در

 توانند می   که  دهند می   نشان  را  متفاوتی  هایواکنش 

  به   ما .    بد   و   خوب  ،  شوند   تقسیم  کلی  دسته  دو  به

 . کنیممی  عمل زشتی با زشتی  و  خوشی و  خیر

اعتبار سوم پیش    . اعتبار انتخاب اخف و اسهل:3 

اسهل است؛ یعنی انسان    از اجتماع، انتخاب اخف و

د و  خواهد با سرمایه کم، سود بسیار بر پیوسته می 

سبک کوشش  سنگینبا  کاری  دهد  تر،  انجام  تر 
 (.433)همان، ص 

اجتماع:  4 و  استخدام  اعتبار    اعتبار   و  اشتغال. 

  از   او .    دارد   وجود   هاانسان  در   تنهایی   به   اجتماعی

  استفاده   خود  بقای  حفظ   برای  مادی  پدیده  هر

  همین   به  جامعه,    اهلل  عالمه  گفته  به  بنا.    کند می 

  جامعه  یک ,   دیگر عبارت به  و  گیرد می  شکل  دلیل

  کند می   برآورده   را  همه  نیازهای   که   است  تعاونی 

به  (43)همان، ص   نیز  پاسخی  وی  مقدر  .  پرسش 

و   کشی  بهره  مفهوم  با  اعتبار  این  شباهت  درباره 

 کنند.  رند و این دو را از هم متمایز می استثمار دا

علم:-5 متابعت    انسان,    اشیا  با  برخورد  در   أصل 

,    بدگمانی,    علم  یعنی,    دارد  ذهنی  حالت  چهار

  متزلزل   ادراک  علم  در  تنها نه  که,    توهم و,    تردید 

  واقعیت   با   برابر   علمی  ادراک   ترتیب   این  به   ;  شودمی 

نظر    شود می   واقعیت  واقعیت  علم   و ,  است از   .

ی انسان به حسب فطرت و غریزه، رئالیست  عالمه 

است   بین  واقع  و  1397)طباطبایی،  و  دوم  مقاله   ،

؛ بنابراین اگر به وجود چیزی علم داشته باشد سوم(

نخستین  رسانیده، علم  تا علم به بطالن وجود وی ن 

 دارد. را معتبر می 

 :اعتباریات پس از اجتماع -۲-1

.    دارد   ریشه   اصل  در  مالکیت  اصل  . اصل ملک:1 

  جامعه   تشکیل   از  پس  مالکیت  اصل   ،  حقیقت   در

  در   که  است  اجتماعی  پیش   از  اشتغال   اصل  همان

  ،   همسایگی  ،  دوستی  ،  ازدواج  مثل   مختلفی   اشکال

 . استشده ظاهر غیره  و  فرزند  و پدر

که عالمه اعتبار پول را    در توضیح این اصل است

 کند: مطرح می 

هایی که  الی این اعتبار، به واسطه احتیاج در مرتبه ت

فی و بالخصوص  اجتماع به مواد مصرهر یک از افراد  

اند، به اضطرار اعتبار »تبدیل«  ملکی غیر پیدا کرده 

اعتبار واسطه  به  و   .... آمده  مبادله«    پیش 

تازه تقسیم  اختالف های  واسطه  به  نوعی  ای  های 

مالک و اختالف نوعی اعیان مملوکه پیش آمده که  

ای اعتباری دامنه خاستگاه اعتبار سلسله موضوع ه
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معامالت دار   گوناگون    از  احکام  وضع  و  گوناگون 

ها شده است؛ در نتیجه عدم تعادل نسبی  برای آن 

میان موارد مورد مبادله، احتیاج به اعتبار پول پیش  

آمده که یکی از مواد مورد رغبت را واحد مقیاس  

دهند؛   قرار  مورد حاجت  مواد  برای سنجش دیگر 

اع سلسله  یک  نیز  اعتبار  این  فرعی    تبارهای البته 

کند که دستگاه وضع پول طال  مربوطه را ایجاب می 

و نقره و اسکناس و چک و اوراق دیگر بهادار و اعتبار  

آن نماینده  خود  آثار  و  بااحکام   ... هستند و  ها 
 (446 -  445، ص 1380)مطهری، 

اصل کالم2   به   نیاز  که  است  باور  این  بر  عالمه:  . 

  که   است   چیزهایی   از  یکی   بیان  و   کلمات  ساخت

  ;  کنند می   درک   جامعه   مرحله   اولین  در   هاانسان

  را   خود  مردم  نیاز  بزرگ  یا  کوچک  جامعه   هر  زیرا

  دهد می  نشان منوها و   اهداف از یک  هر درک برای
 ( 446)همان، ص

  نیرومندتر   افراد,    بدوی  جوامع  در  . اصل ریاست:3

 ها آن   بر  را  خود  اراده  و  داشتند   تسلط   دیگران  بر

  خود   فعال   وجود   هاآن,    یعنی   ;  کردند می   تحمیل

  این   نتیجه  در  و,    بودند   کرده  تروسیع   و  تربزرگ   را

  مانند ,    رابطه   این   حقیقت  طبیعی   نیازهای ,    اعتبار

  سلسله   و,    فردی   سرکوب  و  سرکوب  و  جامعه  قانون

  جایگاه   که,    رسوم  و  آداب  و رسوم  و آداب,   قوانین

  و   احترام   مظهر   و   دهد می   نشان  را   جمهوررئیس

 (. 448)همان، ص      استشده   شناخته,    است  تعظیم

طرفین:4 تساوی  أصل    اصل  که   بپذیریم  اگر  . 

  برابری   اصل,    دارد   داللت  برتر  جایگاه  بر   منصب

  اصل .    دارد  اشاره   توازن  و   برابری   موقعیت   به  طرفین

  و   روابط ,    مبادالت  انواع  تمام  در  طرفین  تساوی

)همان، ص    شودمی   اعمال  متوازن  اجتماعی  حقوق

  مذهبی   و   منطقی   مبانی  اعتباری   اعتبار   مبانی .  (651

 اصل   براساس   اعتبارات,    سو  یک   از.    دارد  خاصی

  دیگری   اصل  دهنده نشان   خود   که   است  اشتغال

 براساس   همه   که,    معلول   و  علت  یعنی,  است

.   دارند   معنا  انسان  طبیعت

 

  و   غریزه  طبق  مرد ,    شد   داده   توضیح  که  همانطور

  دیگران   قدرت  از  خواهد می   همیشه ,    طبیعی  تمایل

  اشتغال   اصل  به   که,    کند   استفاده   خود  نفع   به

  عنوان   به   تواند می   اعتبار,    بنابراین   ;  شودمی   منتهی

  برای   آن  از  مردم  که  شود  گرفته   نظر   در   ابزاری

  اشتغال   اصل.    کنند می  استفاده   استخدام  و   استفاده 

رابطه بین علت  .  است  معلول   و   علت  اصل  براساس 

ای حقیقی در عالم است که انسان  و معلول، رابطه 

آن   استفاده می از  اعتبارسازی  فرایند  »...  در  کند: 

ها مستوره و نمایش دهنده سازمان  البته تمام این 

علیت در    حقیقی  حتی  که  است  معلولیت  و 

می اندیشه خودنمایی  اعتباری  کند«  های 
 (. 229، ص 1367طبایی، )طبا

 اعتبار پول: -۳-1

در  طور همان  پول  که  آمد،  ملک  اصل  توضیح 

 :یند زیر استآمحصول فر

 

ه اصل ملک پس  أصل اختصاص پیش از اجتماع، ب 

یابد؛ سپس انسان به علت تنوع  از اجتماع تغییر می 

کند و  ل را در آنچه که دارد، اعتبار می تبدینیازها،  

که دیگری نیز به چنین اعتباری رسیده  جااز آن 
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شود؛  به صورت بین االذهانی اعتبار می   است، مبادله

نیازهای دو طرف   تعادلی بین  لزوم  آنجا که  از  اما 

پول   ندارد  اعتبار  وجود  مبادله  واسطه  عنوان  به 

 شود.می 

  آن   در  که  گرفت  شکل  کاال  پول  مفهوم  بنابراین

  بر   عالوه   داشتند   را  تقاضا  ترینبیش   که   کاالهایی

  معیار   و   واحد   جنبه   یک,    کاالیی  هایویژگی   داشتن

,    ارزش   واحد   انتخاب  با.    یافتند   نیز   را  سنجش

  شده   تسهیل  قبل  با  مقایسه  در   تبادل   عمل   اگرچه

  از   ;بود  مانده  باقی  مبادله  بنیادین  مشکالت,    بود

 شدند   فاسد   زمان   طول  در   پولی   واحدهای  که  آنجا

.    داشت  نیاز  بزرگ   فضای  یک   به   هاآن   نگهداری  و

  به   چیزی   دنبال   به   بشر  که  شد   باعث  هاسختی   این

  کمی   حجم  در  که  باشد   ارزش   از   واحدی  عنوان

  خصوص   به ,    فلزات  نهایت  در   و   باشد   داشته  ارزش 

,   هستند   هاییویژگی  چنین  دارای   که ,   نقره   و   طال

)قدیری اصلی،      شدند   انتخاب  مبادله  واسط   عنوان   به

 (. 8-7، ص 1378

 هاي مفهومی : داللت -4-1

پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد  

و با واقع و نفس االمر سرو کاری ندارد و همچنین  

  را   آن   توان   نمی   بنابراینارزش منطقی ندارد؛    پول

  این   واقعیت.    دانست  تقاضا  و  عرضه  برای  کاالیی

  بلکه ,    نباشد   مادی   که  نیست  کاالیی  پول  که  است

  فیزیکی   صورت   به  چه,  پول  که   است  معنی   این   به

  جامعه   در   مصرف   برای,    اعتباری   پول   عنوان  به  چه   و

. همچنین کاال به خودی خود ارزش    شودنمی   تولید 

دارد و در صورت برقرار نبودن روابط اجتماعی قابل 

و  مصرف   در چارچوب جامعه  فقط  پول  اما  است؛ 

بو ارزشمند  آن  بر  حاکم  اجتماعی  و  روابط  ده 

 کند.گری می واسطه 

  پوالنی   کارل   ادبیات   در   تفصیل   به  استنباط  این

  نوعی   بازار  سیستم,    او   گفته  به.    استشده  تاکید 

  فرم ,    کاال   تولید   آن   در  که   است  اقتصادی   سیستم

  همه ,    ترمهم   همه  از   و,    است  تولید   معمول

 شوندمی   تبدیل  کاالها  به   تولید   فرآیند   هایورودی 

  و   کار  هاورودی   این.    شوندمی   فروخته  بازارها  در   و

  اما   ؛   پول  و  زیستمحیط   و   طبیعت   ،   هستند   زمین

  در   و  آیند می   کاال  شکل  به  هاآن   که  این  وجود  با

  تولید    ًاصال  یا  و  شوند می   فروخته  و  خرید   بازارها

  شوند   تولید   اگر   یا  طبیعت  ،   مثال   برای .    شوند نمی

  عنوان   به .    شوند نمی   تولید  بازارها  در   فروش  برای   ،

 هاآن   پوالنی   که   است  دلیل   این  به   پول  و   کار   ،   مثال

 (.1391)پوالنی،  نامد می  خیالی  کاالهای را

  یک   عنوان   به   که   ،   است  قدرت   خرید   نماد  فقط   پول

  مکانیزم   یک  طریق  از  بلکه   ،  شودنمی   تولید   قاعده

  از  کدام  هیچ.  شودمی ایجاد دولت  مالیات یا بانکی

  گرافیکی   تعریف.  اند نشده  تولید   فروش   برای  اینها

  توهم   این  با.    است  تخیلی   ً کامال  پول  و   زمین,    کار

  دهی   سازمان   پول  و  زمین ,    کار   بازارهای  که  است

  فروش   و  خرید   بازار  در   ًعمال  اینها.    اند شده

.  هستند   واقعی  مقادیر   تقاضا  و   عرضه .    شوند می 

,    پندار  مفهوم,    کرد   مشاهده   توانمی   که  همانطور

  مفهوم   با,    شودمی   گرفته  نظر  در پوالنی  توسط  که

  با  مطابق  پول  از  اعتباری  و  قراردادی,    قراردادی

 (.1395)سبحانی و همکاران  است حلی عالمه

 هاي اجتماعی:داللت -۵-1

  و   محیطی   عوامل   و  حیاتی  نیازهای  از  تابعی   پول  

  هم   پول.    کنند می   تغییر  هاآن   که   است  تغییراتی 

  ؛  شودمی  توسعه  و رشد  ،  تحول خوش دست چنین

  و   کاغذ   به   فلز   و  کاال  پول   از  پول  تبدیل  ،  بنابراین

  بلکه   ،  است  مجاز  و  منطقی   تنها  نه   اعتباری  پول

  آن   اعتبار  که  زمانی  تا  پول  تغییر که  شود  ذکر  باید 
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حکمى   چنین  اگر  است.  داده  انجام  عدل  خالف 

  مورد   هاىتوان آن را یکى از زمینه پذیرفته شود مى 

هر    است   مجاز  نباشد   سوال در  پول  در حقیقت   .

شکلی که پدید آید، نباید بیش از مابه ازای خارجی  

تواند طال و فلزات گرانبها  خود باشد. این مابه ازا می 

لی ثروت یک کشور باشد یا معادل تولید  و به طور ک

,    رابطه   این   در   (105، ص 1389)کاالیی آن. نظری  

  و   مالی   هایبخش   بین  هماهنگی  به  نیاز   به  اشاره  با

  یک   در  که  است  معتقد   او,    اسالمی  اقتصاد  در  مالی

  بهره   نرخ   مالی  سیستم  مبنای ,    آزاد   اقتصاد

,    وام,    آزاد  اقتصاد  در  و  است  مختلف  هایبدهی

  کند   ایجاد  مالی  سود ,  شود  تولید   به   منجر   اگر   حتی

  و  کاالها  جریان  از  زیادی  ایدرآمده   است  ممکن  و,  

 (.1395)سبحانی و همکاران    باشد   دور   واقعی   خدمات

هایی این دیدگاه مشابه نظرهای ریکاردو در مجادله 

های شمش بین دو گروه است.  معروف به مجادله 

ریکاردو و مشتمل بر شمش  یک گروه به رهبری  

آن  به  شمش  گرایان  گزارش  طرفدار  که  هایی 

در  1810 پول  مکتب  بعدا  که  است  هستند.  م 

گردش نام گرفت. گروه دیگر دربردارنده ضد شمش  

گرایان و مکتب بانکداری است و مهر تأیید آن به  

م، ص  2008)گرین،  وسیله مارکس زده شده است  

شناسایی نیاز به    . ریکاردو تحلیل خود را با(1267

جایگزینی طال و نقره در گردش با کاغذ آغاز کرد  

از گردش   فلز  به شرطی که پول به همان میزان، 

خارج شده منتشر شود که این به معنای در نظر  

گرفتن ارزش مشخصی از فلزات به عنوان استاندارد  

ترین  پول است: »پول در جریان هنگامی در کامل 

تم  پول  که  است  خود  اما  حالت  باشد  کاغذی  اما 

)ریکاردو،  معادل ارزش طالیی که پشتوانه آن است«  

 (.  305م، ص 1821

در ادبیات اقتصادی و بانکی متعارف، پول و خلق  

بنابراین   است؛  مقدم  تولید  بر  بانکی  نظام  در  آن 

خلق آن الزمه تولید و فعالیت آن در نظام اقتصادی  

ق پول  سرمایه داری است. بر این اساس نه تنها خل

وام دهی مجدد   عملیات  آن طبق  رایج  معنای  به 

 Exمجاز شمرده می شود بلکه پول خلق الساعه ) 

Nihiloها برای وام دهی به  ( به معنای توان بانک

ها مشتریان خود بدون توجه به سطح موجود سپرده 

. (  Ingham, 2004 , pp.  16-41)شود  تأیید می 

وسیله   به  رویکردی  برابر،  جدید اتریشی در  های 

تحت عنوان »بانکداری ذخایر کامل« مطرح شده  

های دیداری  است که طبق آن بانک درباره سپرده 

فقط نقش امانت دار را در ازای دریافت کارمزد ایفا  

سپرده  درباره  و  مدتکرده  دیگر  های  و  دار 

تواند  های غیر قابل برداشت تا زمان معین می سپرده 

اعطای تسهیالت را ایفا  نقش واسطه گری مالی و  

کند. این الگو متضمن سلب و از بین رفتن قدرت  

است   بانکی  نظام  پول   See,  2011)خلق 

Greenham et al) اداراک نظریه  طبق  های  .پول 

است؛   ضروری  غیر  و  موقت  و  نسبی  اعتباری، 

می  بدون  توان جامعه بنابراین  که  تصور کرد  را  ای 

نظام اقتصادی    توجه به نظم و ساختار پولی کنونی، 

 (.  262، ص 1393)خسروشاهی، خود را سامان دهد. 
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 1395منبع:سبحانی و همکاران 

توان گفت پول اعتبار  به عنوان نتیجه بحث ها می 

طور که اینگام  پس از اجتماع است؛ بنابراین همان

ای  کند، پول در نفس خود رابطه م( اشاره می 1999)

نیست جز برایند  اجتماعی است؛ یعنی پول چیزی  

مالکیت در ساختار روابط اجتماعی، همچنین پول  

به ازای    تواند فراتر از مابه مثابه ادراک اعتباری نمی 

به   پولی  سیاست  بنابراین  آید؛  پدید  خود  واقعی 

بدون   آن  و خلق  پول  به  فعال  نقش  معنای دادن 

توجه به بخش واقعی و با هدف تأمین مالی دولت  

رو مورد تأیید نیست؛ در نتیجه  در تلقی مقاله پیش  

رسد پول در اقتصاد اسالمی در سازگاری  به نظر می 

های کامل است که چرا در  با نظام بانکداری ذخیره 

م(  1985کتاب به سوی یک سیستم عادالنه پولی )

بهره   بدون  بانکداری  کتاب  در  خان  محسن  و 

 اند .م( نیز این موضوع را مطرح کرده 1989)

مفهوم  -2 درتحلیل  مالکیت  و  اقتصاد    مالیت  فقه 

 اسالمی

که  چون هسته   این  مفهوم  بر  مقاله  این  اصلی  ی 

نکاتی   که  است  الزم  مالیت.  نه  دارد  مالکیت  پول 

 پیرامون مفهوم مالکیت بیان شود.

  اشاره   مالک   و   مالک   بین  ایویژه   رابطه  به   مالکیت

  نشان   را   ملک   صاحب  مالکیت   امکان   که   دارد 

  یعنی   ؛   است  واقعی  گاه  تسلط   و  رابطه  این.    دهد می 

  مانند   ؛  دارد  عهده  بر  را   ملک  واقعی  کنترل  ،   مالک  ،

  روح   معنوی   مالکیت  و   موجودات  خصوصی  مالکیت

  سلطه   این  هاوقت   بعضی.    چیزها  ذهنی   شکل   یا  و

  یک  تنها ،  ملک  و مالک  بین ،  یعنی؛ است اعتباری

  مالک   از   آنچه  که   شودمی   فرض  ،   گری سلطه   و   رابطه

  به   که   چیزی   عنوان   به   ،   است  ناپذیرجدایی   و  جدا

  واقع   در.    شودمی   گرفته   نظر  در   شود می   مربوط   او

)دفتر همکارى حوزه    دهد می   رخ  سازیشبیه   نوع   یک

؛ البتّه این سلطه اعتبارى  (91: ص 1372و دانشگاه، 

داراى اثر است. اثر این سلطه آن است که تصرّفات  

مالک در مِلک به رضایت کسى منوط نیست؛ ولى  

است   متوقّف  مالک  رضایت  بر  دیگران،  تصرّفات 

تهرانى،   بدین(114:ص  1378)هادوى  ترتیب،  . 

و   واجدیت  اعتبار  از  عبارت  اعتبارى«  »مالکیت 

ء، اعمّ از  حقوقى( بر شى   احاطه شخصى )حقیقى یا

ء سلطه  اى که بر آن شى عین و منفعت است به گونه 

داشته باشد و بتواند در آن تصرّف کند و مانع تصرّف  

در شرع نیز همین معناى عرفى لحاظ    دیگران شود.

محدودیت  برخى  البتّه  است؛  آن  شده  درباره  ها 

؛ بنابراین (61: ص 1411)قحف،شود مطرح مى 
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گفتمى  مالکیت،  توان  مفهوم  در  اصلى  عنصر   :

»امکان تصرّف« است این امکان گاه به دایره وجود  

یابد که در این صورت، مالکیت حقیقى  ارتباط مى 

شود و گاه به معناى امکان فلسفى نیست؛  مطرح مى 

,    اعتباری  مالکیت  درکند.  بلکه بر جواز داللت مى 

  با ,    اعتباری  اموال  و  مالک   بین  رابطه   کردن  عاقل

  امکان   مالک   که   واقعی  ملک   به   آن  دادن  ربط 

  منظور   به  مالک  آن  در  که,    دارد  را  ملک  تصاحب

  ،   بنابراین   است  مجاز  اجتماعی  اهداف   به  دستیابی

  مالکیت   و  فلسفی  اجازه  دنبال  به  حقیقی  ویژگی 

  تفاوت   بنابراین  است؛  قانونی   مجوز   دنبال  به  اعتبار

  مالکیت   در  که  است  این  ویژگی   دو  این  بین  اصلی

  هرگز   و   بوده   مستقل  مالک  از   همیشه  دارایی   ،  واقعی 

، ص  3)طباطبایى، ج  .    است  نشده   جدا  آن   مالک   از

  است   اعتبار  و   وضعیت  در  آن   ثبات   که   آنجا   از ؛  (202

  دیگری   به  مالک  یک  از  را  مالکیت  نوع  این  توان  می,  

  های نشانه  از  یکی  گفت  توان  می   و  کرد  منتقل

  است  مالکیت   انتقال  توانایی  اعتباری  مالکیت
 (. 1382)هادوی نیا 

جایگاه فلسفى مالکیت را باید در تقسیم مربوط به  

انواع ادارکات، )ادراکات حقیقى و اعتبارى( جست.  

ادراکات حقیقى، انکشافات و انعکاسات ذهنى واقع  

هایى  االمر است؛ امّا ادراکات اعتبارى، فرض و نفس 

منظ به  ذهن  که  حیاتى،  هستند  نیازهاى  رفع  ور 

با  آن داشته،  قراردادى  و جنبه  است  را ساخته  ها 

ادراکات   ندارند.  کارى  و  سر  االمر  نفس  و  واقع 

حقیقى، مطلق و ثابت، و از نفوذ احتیاجات طبیعى  

اعتبارى،   ادراکات  ولى  آزادند؛  محیط  عوامل  و 

فرضى و نسبى و متطّور و تابع احتیاجات طبیعى و  

ند. مالکیت اعتبارى از ادراکات  عوامل محیط هست

 شود. اعتبارى شمرده مى 

قسم   دو  بر  نیز  اعتبارى  ادرکات  دیگر،  سوى  از 

مى  آن تقسیم  ساختن  زیرا  قواى  شود؛  معلول  ها، 

اگر  حال  است.  انسان  تکوینى  و  طبیعى  فعّاله 

فعّالیت این قوا در درک ادراکات اعتبارى، به وجود  

که انسان جهاز این اجتماع مقیّد نباشد، مانند درک  

به  را  خود  مى تغذیه  از  کار  پیش  اعتباریات  برد، 

شود، و اگر بدون فرض اجتماع  اجتماع حاصل مى

دست قابل تحقّق نباشد، ادراکات پس از اجتماع به 

فرزندان.  مى  تربیت  به  مربوط  افکار  مانند  آید؛ 

بر   واقع  و در  اجتماع،  از  ادراکات پس  از  مالکیت، 

اختصاص  »اصل  از  درک  خود  که  است  متکّى   »

به  اجتماع  از  پیش  اعتبارى  مى ادراکات  رود.  شمار 

نیازهاى   مطابق  اجتماع،  پیدایى  از  پیش  انسان 

به   را  اطرافش  از اشیاى  فردى که دارد، چیزهایى 

 دهد.خود اختصاص مى 

درباره   خود  براى  انسان  که  اختصاصى  و  اولویت 

است.   بشر  غریزى  امر  است،  قائل  خاصّى  اشیاى 

برخى حیوانات نیز چنین اولویتى    (.150)کمال، ص  

مى  غریزه درک  به حکم  غریزى  را  احساس  کنند. 

رباره آشیانه خود، از این قسم است؛ البتّه  حیوانات د

ها تصوّر کلّى و مشخّصى از مالکیت ندارند. اعتبار آن

در زمینه تصوّرات کلّى است که از مختصّات انسان  

مى  ص  1368)مطهرى،  شود  شمرده  یعنى  (52:  ؛ 

آمدن   به  توجّه  با  اجتماع،  تشکیل  از  پس  انسان 

مى  الزم  بهدیگران  را  اختصاص  این  اى گونه   بیند 

دهنده رابطه خاصّى بین وى و  اعتبار کند که نشان 

اى که دیگران آن رابطه  ء مزبور باشد؛ به گونه شى

خاص را ندارند. این ادراک اعتبارى پس از اجتماع،  

 369، ص 6: ج 1377)مطهرى، همان مالکیت است. 

طباطبایى،  456و   ششم(.1365؛  مقاله   : 
یقى میان خود و  در واقع انسان ابتدا، مالکیت حق

افعال و قوا و اعضاى خود را درک، سپس شبیه این  

ارتباط را میان خود و محصوالتى که صرفا محصول  
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طبیعت یا محصول کار و طبیعت و یا محصول کار  

کند و در عالم  و سرمایه و طبیعت است، فرض مى 

با   داده،  گسترش  را  خود  وجود  اعتبار،  و  فرض 

کند. پس از این  ر مى قرارداد اجتماعى آن را معتب

ها نسبتى  فرض و قرارداد، براى خود با بعضى ثروت 

مى  و  قائل  ثروت  آن  میان  نسبت  این  که  شود 

سبب اجازه هرگونه تصرّفى  دیگران نیست؛ به همین 

: ص  1368)مطهرى،  دهد.  را در آن ثروت به خود مى 

52) 

جا که هر یک  از آن ی عوامل پیدایى مالکیت اعتبار 

اند، اعتبارى، داراى منشأ و خاستگاه حقیقى از امور  

است:  مطرح  منشأ  سه  نیز  اعتبارى  مالکیت   براى 

  است  این  انسان   هر  ذاتی  اشتیاق. عامل فطرى:  1

  توسط   شدهآوری جمع  یا  ،  او  کار  از  حاصل  اشیا  که

  داشته   تعلق   او   به  و  باشند   داشته   تعلق   او   به  ،  او

  حتی   ،  هاانسان   در  ما  که   ذاتی  جاذبه  این.  باشند 

  مالکیت   مفهوم  افزایش  موجب  ،  بینیممی   کودکان

: ص  1372)دفتر همکارى حوزه و دانشگاه،    استشده

  خود   به   ابتدا   در   بشر  (.117: ص  1417؛ صالح،  95

  زمین   که  ایده   این  به  اتکا  با   ًصرفا   تا  داد   اجازه

  پدیده   این   از   سادگی  به ,    است   خودش   به   متعلق

  اصل   نام  به  دیگری  اصل  به  سپس  ;  کند   استفاده

  خواه دل   طور  به   زیرا,    گذاردمی   احترام  مالکیت

  به   خود   هایتالش   طریق  از  که   را  آنچه   تواند می 

  حقیقت   در   اصل  این.    بگیرد   را  استآورده   دست

  تخصیص   اصل   که  چرا  ;  است   تخصیص  اصل  مکمل

  اصل  این   و,    شودمی  دیگران  اذیت  و  آزار   مانع

)طباطبایى،  .  دهد می   اختیار  صاحب  به   را   آن   مالکیت

  در   خود   فرهنگی   توسعه  فرآیند   در   (.38تا: ص  بى

 از  تا  اند کرده   تالش   هاانسان  ،  مذهب  و  عقل  پرتو

  کردن   قانونی   با  هاانسان  اجتماعی  و   فردی   حقوق 

  گرایش   این   مخرب  اثرات  از   جلوگیری   و   موضوع   این

. برخى از آیات قرآن کریم    کنند   محافظت   طبیعی

دارند:  اشاره  فطرى  میل  این  وجود   به 

وَ   الْبَنِینَ  وَ  النِّساءِ  مِنَ  الشَّهَواتِ  حُبُّ  لِلنَّاِس  زُیِّنَ 

الْخَیْلِ   وَ  الْفِضَّۀِ  وَ  الذَّهَبِ  مِنَ  الْمُقَنْطَرَۀِ  الْقَناطِیرِ 

حَیاۀِ الدُّنْیا  الْمُسَوَّمَۀِ وَ األَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْ

  برای   (14(:  3)آل عمران )وَ اللَّهُ عِنَْدهُ حُسْنُ الْمَآبِ  

  ،  کودکان و  زنان   با  مادی  چیزهای  به  عشق  ،  مردم 

  و   گاو   ،  برجسته  اسب  ،  نقره   و  طال  فراوان  ثروت  و

  زندگی   کاالهای  اینها.    استیافته   زینت  کشاورزی

 .   است  همراه   خدا  با  نهایت   در  و   هستند   دنیا  این

ها و همان  شهوات، جمع شهوت، میل به خواستنى 

هایى است که در ادامه زندگى جاندار ضرورت  غریزه 

آن  و خداوند  داده  دارد  قرار  به همین جهت  را  ها 

چه . آن (256، ص  3: ج  60ـ    1350)طبرسى،  است  

رسد، این است که  در تفسیر آیه، صحیح به نظر مى 

ـ   1353مکارم شیرازى،  )زینت دهنده، خداوند است  

و عادیات:    20، فجر:  32! آیات ص:  457، ص  2: ج  66

؛ زیرا خدا است که  نیز بر همین معنا داللت دارد(  8

نهاد آدمى   به فرزندان و مال و ثروت را در  عشق 

و   تکامل  مسیر  در  و  بیازماید  را  او  تا  کرده  ایجاد 

برد.   پیش  )تربیت  هدایت  (7(:  18)کهف  البتّه  ؛ 

فطرى  تشریعى   امر  این  تنظیم  درصدد  خداوند 

 است: 

تُنْفِقُوا   وَ ما  تُحِبُّونَ  مِمَّا  تُنْفِقُوا  الْبِرَّ حَتَّى  تَنالُوا  لَنْ 

هرگز    (.92(:  3)آل عمران )مِنْ َشیْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ  

نمى  نیکوکارى  ]حقیقت[  این به  مگر  از  رسید،  که 

خدا[ انفاق کنید و  دارید، ]در راه  چه دوست مى آن

مى آن انفاق  است. چه  آگاه  آن  از  خداوند   کنید، 

. عامل عقلى: ادّعا شده است که بر اساس حکم  2

را   چیزى  و  کشید  زحمت  کسى  اگر  عملى،  عقل 

تولید کرد و محصول او را شخص دیگرى که کارى  

انجام نداده، تصاحب کرد، این فرد، عملى قبیح و 
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فره مالکیت در  نگ بشرى دانست؛  پیدایى مفهوم 

چنین   عاقالن،  عرف  نه  و  عقل،  که  این  در  البتّه 

توجّه   باید  است.  تامّل  جاى  باشد،  داشته  حکمى 

بایدهاى   قبیل  از  که  عملى  عقل  حکم  که  داشت 

چه  شود، با آن عقلى است و از نوعى برهان نتیجه مى 

کند و از قبیل  عرف عمومى عاقالن به آن حکم مى 

اصطالح  در  محموده،  است،    آراى  مطرح  منطق 

تفاوت دارد. برخى حتّى به آیه شریفه فَلَکُمْ رُؤوسُ  

کرده  استناد  تُظْلَمُونَ  واَلَ  تَظْلِمُونَ  الَ  اند أَمْوَالِکُمْ 

؛ امّا  (223: ص  1371)دفتر همکارى حوزه و دانشگاه،  

این  آیه به مسأله سرمایه نظر دارد و  که اصل  این 

از آن قرض  بر  بیش دهنده است، نه  سرمایه  تر که 

تر که بر خود قرض  گیرنده ظلم شود، و نه کمقرض 

 دهنده ستم شود. 

اجتماعى:  3 عامل    اجتماعی  موجود   یک  انسان. 

  است  مسائل  همه   در  نظم   نیازمند   نقطه  این  و  است

  اینها  ترینمهم  از  یکی.    نیفتد   اتفاق  مرج  و  هرج  تا

  روشی   مالکیت.    است  ثروت   و   دارایی  از  استفاده,  

  این   در  جامعه  در  افراد  روابط   تنظیم   برای  است

 انسانی  عمل  در  عامل  ترینمهم ,    رو  این  از  ;  حوزه

  در   مفهومی  چنین  ظهور   و,    مالکیت  اعتبار  بر

؛ البتّه  استبوده   اجتماعی  عامل  این,    انسانی  فرهنگ

چگونگى پذیرش این اعتبار، و احکام مربوط به آن،  

هاى اقتصادى را از هم  یکى از امورى است که نظام 

مى ص  1417)صالح،  سازد  جدا   :107) . 

  گفت   توانمی ,   عامل  سه  این  بین  رابطه  به  توجه  با

  نقش ,    مورد   آخرین  و   فرد  نقش ,    اول   مورد   دو   که 

.    دهند می   توضیح  مالکیت  نهاد  ظهور  در  را  جامعه

  و   گرایش   حیطه   دو  در   انسانی  غرایز   که   آنجا  از

  اصلی   گروه  دو   به  موضوعات  این,    دارند   قرار  شناخت

  طبیعی   گرایش  یعنی  اول  عامل  ;  شوند می   تقسیم

  قاعده .    است  اول   گروه   به   متعلق ,   ویژگی   به   انسان

  البته )    داند می   خوب  را  تخصیص   این  عملی   عقل

  به   متعلق   نیز (  باشد   زحمت   و   تالش   به   متکی  اگر

  رابطه   ایجاد   باعث  عامل  دو   این.    است  دوم   گروه 

  مالکیت   همانند   رابطه  این.    شوند می   شی  و   او  بین

  مجوز   یک  عنوان  به   اعتبار  و   ادراک   این  تاثیر.    است

  فرد   توسط   شی  اثرات  از   استفاده   و  مالکیت  برای

  هر  توسط   تواند می   اعتباری  چنین,    البته  ;  است

  که   آنچه  اما؛    شود  مطرح مختلف  هایروش   به   فرد 

  گرفته   نظر   در  اجتماعی  نهاد  یک  عنوان  به  تواند می 

  ضرورت   و   اهمیت   سوم  عامل.    یابد می   تحقق   شود

  است   جامعه   در   اشخاص  روابط   تنظیم   در   توافق   این

  سوم   عامل   و   مالکیت  منشا  اول   عامل   دو  بنابراین   ;

  فاکتورهای   از  تصویری  چنین.    سازدمی  آشکار  را

  برای   مناسبی  تربس  تواند می   مالکیت  نوظهور

نیا    باشد   خداوند   مالکیت  وضعیت  تحلیل )هادوی 

1382 .) 

شود به  نکاتی که  در این تحقیق به آن توجه می 

 صورت زیر است:

ارتباط انسان با کاال از نوع مالیت است. در نتیجه  

 کاال مالیت)ارزش( دارد. در نتیجه کاال بازار دارد. 

ارتباط انسان با پول از نوع مالکیت است. درنتیجه  

نتیجه پول کاال نیست. پس  پول مالکیت دارد. در  

بازار نباید داشته باشد. البته مالکیت پول اعتباری  

 است. 

به عبارتی پول در فقه اسالمی مالیت)ارزش( ندارد.  

بلکه مالکیت دارد. همین نکته برتری فقه پول در  

اقتصاد اسالمی است. چون تصدیق این موضوع به  

به   است.  اقتصاد  علم  از  پول  بازار  حذف  معنی 

 عبارتی دیگر در فقه اقتصاد اسالمی پول: 

 مالکیت اعتباری دارد. 

 ها پس از تشکیل اجتماع : یعنی انسان 
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نمایند. به عنوان وسیله اندازه  پول را اعتبار می -1

 گیری ارزش.  

اندازه   -2 وسیله  خود  این  ارزش  گیری 

 ارزش)مالیت( ندارد. بلکه مالکیت دارد. 

است.  -3 عمومی  وسیله  این  و  مالکیت  الزم  که 

اقتصاد   در  الحسنه  قرض  صورت  به  است  واجب 

 گردش نماید. چون ارزش)مالیت( ندارد. 

این تلقی از پول بر خالف دیدگاه اقتصاددانی است  

می  عمومی  کاالی  را  پول  پول  که  چون  دانند. 

مالکیت عمومی دارد. نه کاالی عمومی)این نکته ی   

 بسیار ظریفی است(.

ع -3 در  پول  نقش  و  )تبیین  جایگاه  اقتصاد    5لم 

ی اندازه گیری ارزش و  نظریه(:پول به عنوان وسیله 

 آگاهی به عنوان وسیله مبادله 

با توجه به توضیحاتی که در قسمت قبل بیان شد  

 توان اذعان نمود که: می 

 پول، مالکیت اعتباری دارد.-1

پول، کاالی عمومی نیست. بلکه مالکیت عمومی  -2

 دارد. 

 اندازه گیری مالیت)ارزش(است.ی پول،  وسیله -3

خواهیم جایگاه و نقش پول  حال در این بخش می 

عیین کنیم. اصول علم اقتصاد بر  ترا درعلم اقتصاد  

- 2ی عمومی کاالنظریه -1باشد:نظریه می  4ی  پایه

 ی قیمت نظریه -4ی مبادله نظریه -3ی ارزش ظریه ن

 بار اندازه گیری نمود:  4در نتیجه الزم است  

اندازه    -3اندازه گیری ارزش   - 2گیری کاالاندازه -1

 اندازه گیری مبادله  - 4گیری قیمت

 اندازه گیری کاال -1

 باشد: اندازه گیری کاال به شرح زیر می 

 کاال چیزی است که دارای ارزش است.

 البته منظور از ارزش،  ارزش مبادله ای است.

 ای( اندازه گیری ارزش)مبادله  -2

 باشد: صورت زیر می اندازه گیری ارزش به 

 آگاهی نسبت به کاال.

)دقت شود مفهوم آگاهی در جهت ورود نقش ناظر  

 گردد. نکته ی عمیق و دقیقی است(.اضافه می 

 اندازه گیری قیمت -3

تبیین   زیر  صورت  به  قیمت  گیری  اندازه  حال 

 شود:می 

اندازه گیری قیمت بدین صورت است: قیمت: مقدار  

 ارزش کاالی اقتصادی 

ارتی قیمت، همان مقدار ارزش اندازه گیری  به عب

وسیله  اینجا  در  است.  را  شده  ارزش  مقدار  که  ی 

نماید همان پول است. به عبارتی  اندازه گیری می 

 کند. گیری ارزش را بازی می پول نقش وسیله اندازه 

 اندازه گیری مبادله  -4

حال اندازه گیری مبادله به صورت زیر تبیین می  

 شود:

آن   در  که  است  وضعیتی  مبادله:  گیری   اندازه 

یکدیگر   با  ارزش  تبادل  به  اقتصادی،  عاملین 

 پردازند.می 

تعادل مبادله، که یک تعادل عادالنه است به  حال  

صورت زیر تعریف می شود: 
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وضعیتی است که در آن یک عامل اقتصادی، مقدار  

ارزش که از دست می دهد با مقدار ارزش که به  

 آورد برابر است.دست می 

ی  حال برای تحقق و انجام مبادله، الزم است وسیله 

با   یعنی  آمناسب  نمود.  تعریف  را  یک  ن  به  نیاز 

ی انتقال ارزش را بر عهده  وسیله که بتواند و ظیفه 

عاملین    بگیرد. صورتی  در  است  بدیهی  بسیار 

می قدام  مبادله  به  این  اقتصادی  به  که  نمایند 

 آگاهی)علم( برسند که: 

دهد با مقدار ارزش که  مقدار ارزش که از دست می 

 آورد برابر است.به دست می 

این   به  می   گاهی رسیدند آاگر    گیرد. مبادله شکل 

به   نیست.  آگاهی  جز  چیزی  مبادله  وسیله  پس 

وظیفه  آگاهی  برعهده  عبارتی  را  ارزش  انتقال  ی 

وسیله  اندازه دارد.پول  اما  ی  است.  ارزش  گیری 

ی مبادله، پول نیست)در علم اقتصاد متعارف  وسیله 

گرفته   نظر  در  مبادله  وسیله  عنوان  به  پول، 

گاهی است. همین نکته  آ   وسیله مبادله،  شود(.می 

می  اسالمی  اقتصاد  در  پول  فقه  به  کلید  باشد. 

مبادله   گیری  شکل  باعث  که  چیزی  آن  عبارتی 

به عبارتی  می  بلکه آگاهی است.  شود پول نیست. 

می  ارزش  انتقال  سبب  چیزی  آگاهی  آن  شود 

اقتصادی   عاملین  آگاهی  است.  اقتصادی  عاملین 

های یکسانی  نسبت به این موضوع که دارند ارزش 

می  مبادله  شکلرا  برای  عبارتی  به  گیری  کنند. 

مبادله پول شرط الزم است. اما شرط کافی نیست.  

شرط کافی مبادله آگاهی است. اگر آگاهی حذف  

گیرد. یعنی  با وجود پول به  شود مبادله شکل نمی 

نمی  تحقق  مبادله  آگاهی  تنهایی  وجود  با  پذیرد. 

م شکل  مبادله  که  است  گاهی  آ گیرد.  ی اقتصادی 

حلقه ی مفقود علم اقتصاد است. به عبارتی در علم  

اقتصاد نقش ناظر نادیده گرفته شده است. ناظرانی  

می  را مالقالت  یکدیگر  مبادله  برای  به  که  نمایند. 

 تر شکل دقیق 

گاهی  آ گیرد. با حذف  گاهی مبادله شکل نمی آبدون  

 گیرد. این نکته بسیار دقیقی است. مبادله شکل نمی 

تصور    است  کافی  موضوع  این  بهتر  درک  )برای 

بازار می  به  بانکی خود  با کارت  وقتی  روید نمیاند 

گیرد. شما اول از فروشنده  چگونه مبادله شکل می 

گیری ارزش(. بعد اگر  کنید)اندازهقیمت را سوال می 

فروشنده هم متوجه شد  و  نمودید  به خرید  قصد 

انتقال می  ارزش را  مبادله  دشما همان مقدار  هید 

می  یعنی  شکل  که  آ گیرد.  فروشنده  و  شما  گاهی 

 کنید(. های یکسانی را مبادله میارزش 

به صورت خالصه در فقه پول اقتصاد اسالمی الزم  

 است به این نکته توجه شود که: 

وسیله ای که نقش اندازه گیری ارزش را دارد الزم  

وسیله  از  دارد  است  را  ارزش  انتقال  نقش  که  ای 

باشد. به طوری که وسیله  اندازه گیری  متفاوت  ی 

گاهی  آی انتقال ارزش  ارزش پول است. اما وسیله 

با این نوع نگاه به پول در علم اقتصاد هیچ   است. 

 شود.گاه پول کنز نمی 

 گیري نتیجه

می  نظر  متعارف  به  اقتصاد  مشکالت  تمامی  رسد، 

ریشه در امری واقعی)نه حقیقی( به نام تورم دارند.  

طوری  فقر،  به  تورمی،  رکود  مشکالت  حتی  که 

گردد.  شکاف طباقاتی و بیکاری نیز به تورم بر می 

نظر می  به  نتیجه  واقعی خود  در  امر  این  رسد که 

امر اعتباری غلط است. تا زمانی که این  مولود یک  

امر غلط در اقتصاد وجود دارد این مشکالت وجود  

می  نظر  به  اعتباری،  دارند.البته  امر  این  که  رسد 

باشد.تعریف پول در اقتصاد می 
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رسد هسته ی سخت اقتصاد اسالمی پول  به نظر می 

باشد. در این تحقیق فقه پول در اقتصاد اسالمی  می 

تحلیل  این  قرار می   مورد  تبیین دقیق  برای  گیرد. 

 موضوع موارد زیر تحلیل شد: 

نقش اعتبارات در اقتصاد:پول مفهومی اعتباری  -1

است)مانند متر و کیلو گرم که اعتباری اند اما منشا  

حقیقی دارند(. در نتیجه پول، کاال، سرمایه، ثروت  

مالکیت آن عمومی است. که    فرد و جامعه نیست. 

ا واجب  و  قرض الزم  صورت  به  در  ست  الحسنه 

 اقتصاد گردش نماید.

اقتصاد  -2 درفقه  مالکیت  و  مالیت  مفهوم  تحلیل 

اقتصاد  -3اسالمی علم  در  پول  نقش  و  جایگاه 

 نظریه(  5)تبیین  

نظر   و  می به  )فقط  پول مال  فقه اسالمی  رسد در 

می  مصرفی(  ارزش  مالیت)ارزش  فقط  اما  باشد. 

د. مالکیت اعتباری  ای(ندارد. بلکه مالکیت دارمبادله 

جامعه حفظ   در  مالکیت  اصل  که  این  برای  دارد. 

شود الزم است که پول را به عنوان مالکیت اعتباری  

این در نظر    در نظر گرفته شود. وقتی پول غیر از 

 شود. گرفته شود اصل مالکیت نقض می 

 در فقه اقتصاد اسالمی: 

ی  ی اندازه گیری ارزش است. اما وسیله پول وسیله 

مبادله، پول نیست)در علم اقتصاد متعارف پول، به  

شود(. وسیله  عنوان وسیله مبادله در نظر گرفته می 

مبادله،آگاهی است. همین نکته کلید فقه پول در  

به عبارتی آن چیزی که  اقتصاد اسالمی می  باشد. 

شود پول نیست. بلکه  باعث شکل گیری مبادله می 

سبب چیزی  آن  عبارتی  به  است.  انتقال    آگاهی 

می  است.  ارزش  اقتصادی  عاملین  آگاهی  شود 

آگاهی عاملین اقتصادی نسبت به این موضوع که  

ارزش  می دارند  مبادله  را  یکسانی  به  های  کنند 

شکل برای  الزم  عبارتی  شرط  پول  مبادله  گیری 

مبادله   کافی  شرط  نیست.  کافی  شرط  اما  است. 

مبادله شکل   آگاهی حذف شود  اگر  است.  آگاهی 

مبادله  نمی تنهایی  به  پول  وجود  با  یعنی   گیرد. 

پذیرد. با وجود آگاهی اقتصادی است که  تحقق نمی 

می  حلقه آ گیرد.  مبادله شکل  علم  گاهی  مفقود  ی 

اقتصاد است. به عبارتی در علم اقتصاد نقش ناظر  

مبادله   برای  ناظرانی که  است.  نادیده گرفته شده 

 تر:قیق نمایند. به شکل د یکدیگر را مالقالت می 

گاهی  آ گیرد. با حذف  گاهی مبادله شکل نمی آبدون  

نمی  شکل  دقیقی  مبادله  بسیار  نکته  این  گیرد. 

است.)برای درک بهتر این موضوع کافی است تصور  

بازار می  به  بانکی خود  با کارت  وقتی  روید نمیاند 

گیرد. شما اول از فروشنده  چگونه مبادله شکل می 

گیری ارزش(. بعد اگر  هکنید)اندازقیمت را سوال می 

فروشنده هم متوجه شد  و  نمودید  به خرید  قصد 

انتقال می  ارزش را  مبادله  شما همان مقدار  دهید 

می  یعنی  شکل  که  آ گیرد.  فروشنده  و  شما  گاهی 

ای که  کنید(. وسیله های یکسانی را مبادله میارزش 

اندازه  از  نقش  است  الزم  دارد  را  ارزش  گیری 

انوسیله  نقش  که  متفاوت  ای  دارد  را  ارزش  تقال 

ی اندازه گیری ارزش پول  باشد. به طوری که وسیله 

گاهی است. با این  آی انتقال ارزش است. اما وسیله 

اقتصاد هیچ  به پول در علم  نگاه  گاه پول کنز  نوع 

 شود.نمی

 مالحظات اخالقی

ه و  اـل ارش مـق ــوص نـگ ات اخالقی در خصـ مالحـظ

 در ارجاعات رعایت گردید.  داریامانت
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 سهم نویسندگان

ورت   نگارش و تألیف این مقاله فقط توـسط بنده ـص

 گرفته است.

 

 تضاد منافع

در این تحقیق تضاد منافعی وجود ندارد. 
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Background and Aim: All the problems of a conventional economy are rooted in something real (not 

real) called inflation. So that even the problems of stagflation, poverty, class divide and unemployment go 

back to inflation. As a result, it seems that this fact is born of a false credit. As long as this is wrong in the 

economy, these problems exist. Of course, this seems to be the definition of money in the economy. 

Materials and Methods: The hard core of Islamic economics is money. In this research, the jurisprudence 

of money in Islamic economics is analyzed. To explain this in detail, it is necessary to analyze the 

following : 

1  .The role of credit in the economy: Money is a concept of credit (such as meters and kilograms that are 

credit but have a real origin). The result is not money, goods, capital, wealth of the individual and society. 

Its ownership is public. Which is necessary and obligatory to circulate in the economy in the form of good 

loans. 

2. Analyzing the concept of tax and ownership in Islamic economics 

3.The position and role of money in economics (explanation of 4 theories) 

It seems that in Islamic jurisprudence, money is property (only and only consumer value). But it has no 

tax (exchange value). But also has ownership. It has credit ownership. In order to maintain the principle 

of ownership in society, it is necessary to consider money as credit ownership. The principle of ownership 

is violated when money is considered otherwise. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness have been observed. 

Findings: Money is a tool for measuring value. But the means of exchange is not money (in conventional 

economics, money is considered the medium of exchange). The means of exchange is consciousness. This 

is the key to the jurisprudence of money in Islamic economics. In other words, what creates the exchange 

is not money. It is consciousness. In other words, what transmits value is the awareness of economic 

agents. Awareness of economic agents that they are exchanging the same values. In other words, a 

condition is necessary for the formation of money exchange. But the condition is not enough. A sufficient 

condition is the exchange of consciousness. If consciousness is removed, exchange will not take place. 

That is, with money alone, exchange does not take place. It is in spite of economic awareness that exchange 

takes shape. Awareness is the missing link in economics. In other words, in economics, the role of the 

observer has been ignored. Observers who exchange views with each other. 

Conclusion: Exchange is not formed without awareness. Exchange is not formed by removing 

consciousness. This is a very accurate point. The instrument that plays the role of measuring value must 

be different from the instrument that plays the role of transmitting value. It is a means of measuring the 

value of money. But it is a means of transmitting the value of consciousness. With this kind of look at 

money in economics, money can never be made. 
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