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مقدمه
علیرغم مطالعات گسترده پیرامون ماهیت پول و نظریهپرردای در خصرو
دسررتیا ی رره رویرر اییهررایی در خصررو
پیچیدگیهایی در خصو
در خصو

نن و

هرروهره پررول همچ رران ا مامررات و

ماهیت نن وهود دارد .تفکررات اندیمرم دان مسرلمان

ماهیت پول را میتوان در قالب سه دسته کلی فمرسرت کررد .نظریره

قدرت خرید که حضرات نیات یمید صدر ،ج ورد  ،یاهرود و حجتاالسالم
یوسفی قایل ه نن هست د و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسالمی نیز قایل ه نظریره
اریش اسمی هست د.کمیجانی و همکاران( )1391ا ررسی نظریهها اندیمرهوران
اقتصاد غرب در خصو

ماهیت پول و نقد ننها ره لرزوم نظریرهپرردای هدیرد

در اره ماهیت پول در اقتصاد اسالمی اذعان نمودهاند .نقا توسرلی( )1391نیرز را
مداقه در این نظریات(غر ی و اندیمم دان مسلمان) ،قایل ه نظریره مرال اعتررار
است و ا ارای ه نظریه مال اعتررار معتقرد اسرت کره ایرن نظریره شرمن پویر
نظریهها دیگر ای ایرادها وارد ر ننها مررا می اید .ایمان ر این نظر است کره
پول ای هر نوع ،چه ای نوع کاالیی و کاغری و چره ای نروع الکترونیکری و ای هرر
حیث ،مراتری ای اعترار دارد .ر اساس نظریه مال اعترار  ،هرم ذات پرول اعتررار
است و هم مالیت اولیه نن .نظریه مال اعترار

را پرول دو نروع مالیرت اولیره و

ثانویه را قایل یده است ا این فرق که مالیت ثانویه ،نسری و طریعی و متغیر است.
سریدعردالحمی رد ثا ررت ( )1396موشرروع خلررل پررول و هایگرراه نن در نظررام
اقتصاد اسالم را مورد توهه قرار داده است .ایمان ا پییرش اصل و اساس خلل
پول ،نن را موشوعی حاکمیتی میداند که ایستی ه دلیل یرایط ،اهداف و مقاصد
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یریعت در انحصار دولت اسالمی اید .ر همین اساس لزوم حاکمیت این یرایط
و مقاصد را ر سایوکار و مکانیسم عملیاتی و نیز ر الگو و مدل پیمر ماد نتیجره
گرفته است.
مجاهد ( )1392ا تحلیلی فلسفی ای ماهیت پول و ارتکرای یرکلگرفتره در
خصو

پول در ذهن افراد را در پیوند ا واقعیت در نظر میگیرد و ارتکای میکور

را ریمهدار در حقیقت و عی یت خارهی میداند.
حسین درودیان( )1394ا انتقاد ای ایده پول حقیقی ه این نتیجه رسیده اسرت
که پول اسالمی اصوالً پولی اعترار است و الگو پرول حقیقری در اقتصرادهرا
پیمرفته امروی کارایی ندارد.
در نقطه مقا ل گروهی دیگر ای اندیمرم دان اقتصراد اسرالمی کره ای مردافعان
نظریه پول طال یا پول حقیقی طریعی (کاالیی) هست د ،شمن تأکید رر لرزوم ثررات
در اریش پول اسالمی ه م ظور حفظ مالکیتها محترم مسلمانان ،هرگونه خلرل
پول دولتی و انکی را که م جر ه نقض این قاعده یود ،ای م ظر فقمی و ه حکرم
اولیه مردود میدان د( .نعمتی )1398 ،ایرن دسرته ای اقتصراددانان مسرلمان ای م ظرر
نظر در ین مکاتب اقتصاد قرا ت ییاد

ه نظریات پولی مکتب اتری

دارنرد

اساساً پولی را مورد توهه قرار میده د کره ره طرور طریعری و در یرک سرایوکار
خودهوش ه تعدیل خود پرداید .ایمان پول را کاالیی میدان د.
هرریی یررک ای مطالعررات اندیمررم دان مسررلمان رره ررسرری مالکیررت پررول و
داللتها نایی ای نن ذیل انفال نپرداختهاند و در نمایت سرؤال اصرلی ننهرا ایرن
وده است که نیا هرران کاه
هرران این کاه

قدرت خرید پول مجای است یرا خیررد در نمایرت

ر عمده کیستد ر این اساس ای فحوا کالم خر

این زرگواران یانضراطیها دولت م مأ کاه
مقا له ا کاه

ییراد ای

تورم ،ع روان یرده اسرت و لریا

اریش نن و اهت اب ای ریانضرراطیهرا پرولی و عردم حاکمیرت

سیاست مالی ر سیاست پولی تجویز یده است اما در خصو

یرر الیم ررا

کارنمد و اثر خمی حاکمیت پولی سکوت کرده است.
در ایررن مقالرره ررا یرر اخت سرریر تطررور نظریررات مختلرر

اقتصرراددانان و
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متا ای پرول ره ع روان یکری ای ممرمتررین

هامعهی اسان پولی و ارایه یک تعری

نمادها اقتصاد پاسخ ه سواالت ذیل مورد مداقّه قرار خواهد گرفت:
حاکمیت پولی متعلل ه کیستد ر اساس مرانی فقره اسرالمی ،مالکیرت پرول
اعترار متعلل ه کیستد مالکها و داللتها این مالکیت کدام استد اثر خمری
سیاستها پولی مقام ناظر پولی در چه یمان و یرایطی اثر خ

خواهد ودد

در ادامه ای م ظر اسالمی و ه ییوه است راطی و توصیفی ه تحلیل نماد پولی و
مالک اصلی نن و تعلّل حاکمیت پولی ه حاکمیت سیاسری ممرروع تحرت ع روان
یکی ای مصادیل انفال پرداخته خواهد ید .در انتما داللرتهرا مر رو

ره یریوه

تخصیص و تجمیز پول ه ع وان یکی ای م را ع انفرال در هامعره اسرالمی پیمر ماد
خواهد ید.
ی اخت مالک اصلی پول و ریمهیا ی مالکیت پول(دولت و حکومت یا خ
خصوصی و یا اهتماعد) و در نتیجه نن است را سرط اختیرارات حاکمیرت پرولی
میتواند کارنمد الیم را را گیر ای حرانها نایی ای نا سرامانیهرا پرولی و
انفصال خ

پولی و مالی ای خ

واقعی اقتصراد را تضرمیننمایرد و یمی رهسرای

مقا له و اهت اب ای روی حرانهرا مرالی و پرولی در اقتصراد ملری و صریانت ای
مصال و م افع تمام اقمار هامعه اید .دستیا ی ه هدف میکور دون لحاظ اثرات
ایار سرمایه و ک ترل و هدایت نقدی گی در اقتصاد و نیرز مردیریت نررا رایدهی
سرمایه پولی ممکن نخواهد ود.

()1

.1سیرتطورنظریاتاندیشمنداندرخصوصماهیتپول
تعری

پول ه ع وان یکی ای مممترین نمادها اقتصاد مدرن روینک ده سریار

ای ا مامات و پیچیدگیها سیاستگیار پولی و نیرز نمراد مترولی نن و سرایوکرار
تخصیص و خلل و توییع خواهد ود.
اقتصاددانان در تمخیص هویت واقعی پول تفاهم ندارند و در چگونگی اداره
نماد

ه نام پول اختالف نظر یدید دارند .عده ا نن را در ترا ع مطلو یرت قررار

میده د(همچ ان که ساموئلسون و پاتی یکن 1انجام دادهاند) دسرتها دیگرر ارتررا
1. Samuelson and Patinkin
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پول را ا تا ع مطولریت مورد تحلیل قرار میده د همان رد فیمرر 1و عردها دیگرر
مره را قیمت پول میدان د و هایگاه نن را در تا ع تولید تعیین میک د مان د کار
که اسکار النجه 2انجام داده است .یخصی همچون ندام اسمیت 3در کتراب ثرروت
ملل ،پول را ثروت هامعه نمیداند در حرالیکره پر ک و سریری گ( )1978پرول را
ثروت هامعه میدان د .پیرس و یاو )1974(4پول را دارایی مریدان رد و رر اسراس
اعتقاد اقتصاددانان کالسیک پول فقط وسیله مرادله است و ر اساس نظر کی ز 5پرول
وسیله ذخیره اریش است و میتواند نن را مان د کاالها خصوصی ک ز کررد و ره
این علت ا نن سفته ای نمود و(. ...توتونچیان،1379 ،

)102

متفکرین هریان اصلی اقتصاد ماهیت پول را ر اساس وظای
نن تعری

و کارکردهرا

مینمای د .هیکس )1967(6پول را چیز مریدانرد کره وظرای

پرول را

انجام میدهد .میمکین )2004(7یان میک د که اقتصاددانان پول را چیرز تعریر
میک د که مردم در خرید و فروش کاالها و خدمات و یا در ایپرداخت ردهیهرا
ه صورت عمومی مورد استفاده قرار میده د .واسطه مرادله ودن ،واحد محاسرره(و
قیمت گیار ) ،تقسیمپییر  ،وسیله ذخیره اریش ای هملره ممرمتررین وظرای

و

کارکردها پول مطرح یده است .لحراظ پرول ره ع روان یرک کراال ،سریار ای
نظریهپردایان پولی هریان اصلی اقتصاد را وادار ه تعری
م ظر کاالیی نمودهاست.

نظریرات پرولی خرود ای

)(Barkai. 1989. P 197

نگاه فلزگرایان ه پول ه ع وان واسطه مرادله ،م مرأ پرول را رنمرده ای رایار
میداند و این مرادله است که م جر ه مع ا خمی ه پول خواهرد یرد .لریا واسرطه
مرادله ودن پول متجلیک رده کرارکرد اساسری نن اسرت کره هریی چیرز دیگرر
نمیتواند این نق

را ای نماید.
1. Fisher
2. O.Lange
3. Adam Smith
4. Pierce & Shaw
5. Keynes
6. Hicks
7. Mishkin
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ظمور پول انکی در قرن یستم که فقط تعمد ه پرداخت یا اعترار و فاقد هرر
نوع ما هایا کاالیی است ای دیگر ت اقضات نظریه پول کراالیی اسرت( .درودیران،
)1393
در مقا ل طرفداران نظریه پول کاالیی ،هریان هترودوکس و انتقراد نن نگراه
ه پول دارند و ماهیت ننرا کامالً اعترار لحاظ مریک رد .ره یران ییمرل

دیگر

هامعهی اس نلمانی «روی پیمرفت تک ولوژ پرول را ای یرکل فیزیکری نن رهرا
می ک د .ننگاه حقیقت پول ه ع وان یک پدیده اهتماعی و نه ییئی فیزیکی نیرکار
خواهد ید».

)(Simmel. 1978. P 165

در میان هریان هترودوکس ،رویکرد چارتالیستی ای هایگاه وی ها

رخروردار

است .رویکرد چارتالیستی یا پول دولتی اولین ار توسرط هرورف فرردری

نرا

1

اقتصاددان نلمانی در سال1905تحت ع وان «نظریه دولتی پرولی» 2ره ی ران نلمرانی
مطرح

ید.

()2

ای همله دیگر افراد که قایل ه نظریه دولتی پولی هست د و پول را ه ع روان
وسیله تسویه دهی مطرح مینمای د ،کی ز است که پول را ه طور خرا
دولت میداند.

مخلروق

)(Keynes. 1930. P 4

تعیین و اعالم دولت در خصو

ننچه که ه ع وان تسویه دهی مالیاتی ره

ع وان واحد محاسره در دفاتر عمومی قا ل قرول است ،م جر ه یرکلگیرر پرول
می یود .دولت است که ا تأسیس واحد اسمی محاسره در سیسرتم پرولی فلرز و
تعیین نرا مرادله ه پول اعترار میدهد.

)(Ingham. 2004. P 47

ر اساس نظر نا  ،رر ایرن اسراس مری ایسرت خاسرتگاه پرول را در تراریخ
هستجو کرد و ت ما نایر پول دولت نیست لکه دولتپییرنده پول است که ره نن
مقرولیت می خمد که این نکته ( را پییرش و ماندگار پول) تعیینک ده اسرت.
رگهها اعترار و اسک اسها توسط انکها م تمر مییرود و را پرییرش ننهرا
توسط دولت ه ع وان پول دولتی پییرفته مییوند( .نا )95 :)1924(1973 ،
1. Knapp, G.F.
2. The State Theory of Money
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ر خالف رویکرد متعارف یا فلزگرایی اریش پول نایی ای محتوا نن نیست
لکه مر و

ه ماهیت حقوقی پول و قراردادهایی است که میان افرراد وهرود دارد.

ل )2001(1میگوید چارتالیستها ه ریمههرا تراریخی و اهتمراعی پرداختره و
ررررخرررالف فلزگرایررران یرررک نظریررره غیر رررایار ای پرررول ارایررره مررریک رررد.
گریسون)1977(2خاستگاه پول را در نظام کیفر دوره استان میداند کره پرول ره
ع وان ا زار

را پرداخت دهی فرد خطاکار ه فرد نسیبدیده ایجاد یدهاسرت.

ای ز )1913(3نیز خاستگاه پول را دهیها نایی ای ارتکراب هررایم مریدانرد کره
عدها ه صورت الزامات وتعمدات دولتی تکامل یافته است .سم ووا )2007(4پرول
را ا زار میداند که را استانداردسای خراف و یا مالیاتهایی که توسرط حراکم
وشع مییده است.
چرنوا )2006(5معتقد است که پرول مخلروق دولرت مری ایرد و یرک اعتررار
مالیاتی را پرداخت این دهی می اید .را  )2004(6در یان ماهیت پرول دولتری
یان میک د که پول دولتی یک نوع دهی) (IOUاست .دولت الزامات و تعمدات را
ر مردم در قالب یک واحد محاسره اهتماعی عمرومی-پرول -ررا انردایهگیرر
تعمد و الزام وشع میک د.
نا  )1924(7میگوید ای ننجا که ه واسطه مالیاتها و سرایر الزامرات دولرت
همه یا خمی ای مردم ه نوعی ه دولت دهکار هست د و اید نن را پردایند ،لریا
یک نیای عمومی را پول دولتی همت پرداخت دهیها ه دولت ایجاد مییرود.
لیا ای م ظر نا

ننچه حد و مری نظام پولی را معین میک د پییرش توسرط دولرت

است .ندام اسمیت ( )1937نیز معتقد ه نق

دولت و تأثیر مالیات و نحوه پییرش

نن ر اریش و پییرش پول است (.حسی ی دولتن اد )1394 ،
1. Bell
2. Grierson
3. Innes
4. Semenova
5. Tcherneva
6. Wray
7. Knapp
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و ر1نیز ا ترعیت ای نا  ،تعری

دولتی پول را رمریگزی رد و پرول را واحرد

محاسرها میداند که را پرداخت قانونی دهیها مورد اسرتفاده قررار مریگیررد.
)(Weber. 1978. P 169

ر اساس نظریه نا

حکومت یا یرایط قانونی را وهرود

پول شرور است .پول ه ع وان یک واحد محاسره(و س ج

اریش) نمریتوانرد

ر اساس تعامالت صورتگرفته در یرایط ایار نیاد ر اساس م رافع اقتصراد در
یرایط ایار نیاد تعیین یود؛ لیا اید توسط حاکمیت معرفی گردد.
ر اساس نظر ییمل )1978(2در یمانی که مرادالت پولی هایگزین تمراتر یرد،
عامل سومی ین طرفین مرادله ایجاد یرد کره خرط مسرتقیم ارترراطی ننهرا را ره
را طها دیگر تغییر میدهد که هامعره اقتصراد

ایرد نن را طره و خرط ارترراطی
ه پرول کراالیی را همچرون

هدید(پول) را پییرا اید .ییمل تمام نظریات مر و

نظریه مارکس رد میک د و اریش پول را وا سته ه هزی ه تمامیده تولیرد نن یرا ای
تعامل عرشه و تقاشا یا اریش کار صرف یده را تولید نن نمیدانرد .ره اعتقراد
و پول یانک ده یک اریش انتزاعی رنمده ای یک قدرت سیاسی مرکرز اسرت.
)(Simmel. 1978. P 120

ه اعتقاد ییمل «پول طلری ای هامعه است  ...پول حوالها

است که نام تأدیهک ده ای نن حیف یده است» (Simmel. 1978. P 177) .در هرایی
دیگر یومپیتر ،)1954(3دارنده پول را طلرکار کاال میداند و اذعان میک د کره پرول
مطالرها ای تولید اهتماعی است.
دستها دیگر ای چارتالیستها قایل ه پیونرد خر

خصوصری و دولرت در

ایجاد و خلل پول هست د .ه یان دیگر و مطا ل را نظرر نراپلئون اپرارت)1806(4
انک فقط متعلل ه سمامداران خود نیست و ه دولت که امتیای خلل پول را ره او
اعطا کرده نیز ،تعلل دارد.

)(Crouzet. 1999. P 76

در ادامه تطور نظریرات مختلر

در خصرو

ماهیرت پرول ،پرول اعتررار

سرمایهدار مطرح مییود .ه عرارت دیگر یمانی که مزایا صرور مختلر

پرول
1. Weber

2. Simmel
3. Schumpeter
4. Napoleon Bonaparte
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اعترار نیکار مییود و در هایی که قردرت دولرت ره انردایها مرییرود کره
میتواند انتقال دهیها را یخصییدایی کرده و هامعه را ه پییرش اسر اد ردهی
میکور الرزام نمایرد ،پرول اعتررار سررمایهدار ایجراد مرییرود .پرول اعتررار
سرمایهدار  ،ای تلفیل و پیوند الزامات دولتی و نیرز انتمرار نن توسرط انرکهرا
خصوصی متولد مییود .انکها موظ

ه کسب مجویهایی ای دولتها هست د ترا

توان د خلل پول نمای رد .پیونرد رین سرپردهگریاران تراهر و دولرتهرا یرمر
یانگیار نوع هدید ای خلل پول می اید.

)(Ingham. 2004. PP 113-116

توتونچیان( )1379قایل ه این است که پول در سیر تحول خرود دارا فصرل
ممترکی است و نن ه ره حقوقی نن است که یا ه وسیله قرارداد شم ی اهتمراعی
یکلگرفته است و یا ه وسریله قرانون مردون .ایمران پرول را کراالیی خصوصری
نمیداند و لیا ه دلیرل تحرریم مرره ،رایار

ررا پرول قایرل نیسرت .ای م ظرر

توتونچیان پول کاالیی عمومی است که نراید ا نن سفته رای صرورت پرییرد لریا
وهود ایار کاالیی را نن را رد مینماید )3(.ایمان انگیزه تولید پول را نیای هامعره
میداند .در عین حال ای دادن مجوی ه انکها را خلل پول اهت راب مرینمایرد.
حد مطلوب تولید پول را در حد نیای و ه ت اسب ظرفیت تولید هامعه میدانرد و
مسئولیت هر گونه کاستی و کمرود تولید پول را ر عمده دولت(حاکمیت) میداند.
(توتونچیان،1379 ،

)95-94

.2مبانیاسالمینظریهپولبهمثابهانفال 
ه م ظور تررین نظریه تأمین مالی درونیا تولید نیایم د است را

رخی ای اصول و

ارکان نظریه میکور خواهیم ود .ر ایرن اسراس ،اولرین رکرن نظریره ترأمین مرالی
درونیا تولید ،مالکیت امامالمسلین و حاکمیت اسالمی ر پول است که متعلل ه
م صب امامت است و نه عموم مسلمین .هرچ د میتواند حل مالکیرت در مروارد
تفویض یود اما ذات نن متعلل ه امامالمسلمین خواهد ود.
انفال یکی ای مممترین ثروتها عمومی هامعه است کره هایگراه مممری در
م ررا ع مررالی حکومررت اسررالمی دارد و در صررورت دسررتیا ی رره م ررا و مررالک
متمایزک ده مصادیل نن ای سایر موارد میتواند گرام مممری در تخصریص عادالنره
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ننها و حکمرانی صحی در همت کارنمد نظام اسالمی و مقا له ا رانتهویی و
تداول ثروت در دست اغ یا و استحکام و پایردار هامعره اسرالمی دایرته ایرد.
مسألها که ه دلیل غفلت ای نن یمی هسای سریار ای ممرکالت ره خصرو

در

عرصه حاکمیت پولی و تأمین مالی تولید یده است کره نثرار ییانررار نن رر دوش
همه اقمار ه خصو
اساسی این پ وه

طرقه متوسط و پایین هامعه اسالمی ار یده اسرت .سرؤال
این است که نیا پول ذیل مصادیل انفال می ایدد

ه م ظور دستیا ی ه پاسخ سؤاالت میکور ،م ا اصلی انفال ررا ی اسرایی
مصادیل نن است را خواهد ید و امکانس جی دی ی قرارگرفتن پول ذیرل مصرادیل
انفال مورد ررسی قرار خواهد گرفت .قرارگرفتن پرول ذیرل انفرال ،نیاد حراکم
اسالمی در مصرف نن ،نوع تخصیص و تجمیز و توییع م ا ع پولی ر اساس اختیار
و مصال هامعه اسالمی را نتیجه خواهد داد .ای سویی دیگر عدم امکان اسرتفاده ای
این حل ذاتی را در صورت تفویض در موارد غیرتفویضی توسط افراد و نمادهرا
مجای نتیجه خواهد داد و یمی ه انتفاع یخصی را را عوامل ای ین خواهد رد.
ه دالیل ییر مالکیت نماد پول متعلل ه حکومت اسالمی اسرت و حرل ذاتری
حاکم اسالمی در هزی هکرد ،تخصیص و توییع نن ه یمار مینید:
ال  -استقالل مالی و پولی حاکمیت تضمینک ده قا حاکمیرت سیاسری و
قضایی اسالم است و نافی سلطه غیر ر امت مسلمین خواهد ود لریا را ر سریره
عقال و نیز قاعده نفی سریل مالکیرت نمراد پرول متعلرل ره امرامالمسلمین(م صرب
امامت) خواهد ود و ذیل نن تعری

مییود.

حضرت امام خمی ی در کتابالریع اساس حکم انفال را یک حکم عقالیری در
نظر گرفته که یرع فقط نن را امضا و تأیید کردهاست ،نه نن که تأسیس کرده اید
و روش خا

یا هدید در این را طه ارایه نکرده است .ای م ظرر ایمران «مسرأله

در همه دولتها ا اختالف حکومتها این گونه اسرت کره یمرین مروات و تمرام
اموال ی مالک ای قریل خمکی و دریا و نسرمان(هو) ییرر نظرر رئریس حکومرت
است و دولتها دیگر نمی توان د ه نن تعد نمای د؛ لکه اهالی همان مملکرت
نیز دون اذن والی حل تصرف ندارند .اسالم در این امور چیز خالف سیره عقال
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نیاورده است(».امام خمی ی،1421 ،

)27

لیا ر اساس سیره عقال ،مالکیرت ننچره کره تملکر

در دسرت غیرر ،حیرات

حاکمیت اسالمی و استقالل نن را ه خطر میانداید؛ فقط در دست امرامالمسرلمین
خواهد ود ،تا امام هامعالمرایط عادل و مردیر و مرد ر و صریر ای کیران اسرالم و
هامعه اسالمی صیانت نماید و مانع ای تسرلط غیرر و طراغوت و کفرار رر هامعره
مسلمین یود.
در خصو

تمسک ه سیره عقال ،تعلل ثروتها عمرومی ره حکومرتهرا

است را می یود ولی نحوه تعلل را اید خارف ای مفاد سیره هست ییرا سیره دلیرل
لرّی است و لسان ندارد تا عموم و اطالقی ررا نن فررش یرود لریا سریره فقرط
اولویت حکومت نسرت ه تصد و تصرف این ثروتها را نتیجه میدهرد ،امرا ای
ننجا که مر ا ییعه در اب حکومت والیت است؛ استدالل امام خمی ی ر مالکیت
حکومت نسرت ه انفال تمام خواهد ود ه یان دیگر:
صغر  :سیره عقال قرای م ره تعلرل انفرال و ثرروت هرا عمرومی ره دسرت
حاکمیت است
کرر  :این تعلل ر مر ا امامیه ای اب والیت حاکمیت و مالکیت است و نره
نیا ت.
نتیجه :تعلل ثروتها عمومی ه حاکمیت ای اب مالکیرت نسررت ره ننهرا
است ( .ا وکانی و همکاران،1397 ،

)420-419

یکی ای یئون اساسی و ممم دولت و حاکمیت اسالمی ای م ظر استقالل و نیرز
مقا له ا ترعیت ای مالک و قاعده نفی سریل ،استقالل حاکمیرت اسرالمی در یمی ره
ییرساخت ها پولی است .ه نظر میرسد تعاری

پول ای م ظر کارکردها توسرط

فلزگرایان و نادیده گرفتن دولت و هایگاه اساسی و حیات خ

نن در خلرل پرول

و ادامه حیات نن ه این دالیل توسط هریان اصلی اقتصاد مورد توهه قرار گرفرت
تا هرگز یکلگیر یک دولت مستقل ا اختیارات مالی و پولی مکفری ررا اداره
هامعه ر اساس مصال و م افع عامه مردم تضمین نگردد.
پول اعترار متعلل ه نظام سرمایهدار که ای پیونرد انکرداران خصوصری و
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الزامات دولتی و مقرولیتیایی حاکمیت ایجاد و خلل مییود ،یمی ه لعیرده یردن
حاکمیت و دولت سیاسی را در هامعه ره وهرود مرینورد و یکری ای یمی رههرا
اساسی قدرت در نظامها سیاسی دستیا ی ه حل حاکمیت پولی است.

()4

اختیار ک ترل و انتمار پول قدرتی است فراتر ای قدرت سیاسی کره مریتوانرد
قدرت سیاسی و حاکمیت را نیز ه تصاحب و سیطره خود درنورد و سیاستمداران
و تصمیمگیران را عوامل خود نماید و قوانین اداره نن هامعه را ر اسراس م رافع و
مصال و ترهیحات خود ه نگارش و تصویب درنورد .لیا حکومت و سیاست ره
ع وان یک وسیله در ید قدرت کسی خواهد ود که حاکمیرت پرولی را در اختیرار
دارد و نفوذ عوامل و اییگران وا سته ه یرکه انکداران خصوصی که تولیدک رده
و ک ترلک ده خلل پول در هر اقتصاد هست د ،ه راحتی ر اساس اصل تعرارش،
م افع قواعد و قوانین هامعه را ر اساس مصال و م رافع یخصری خودیران و نره
م افع و ترهیحات و مصال کل هامعه مینویس د.
اما ه نظر میرسد علت روی و ظمور یرکه انکداران خصوصی سرمایهدار ای
قرنها پی  ،نگاه کاالیی ه پول اید .ه یان دیگر سریار ای دولرتهرا علرت
مقرولیت پول رایج را قیمت تمامیده و یا فلز گرانرما

هکاررفته در پول ییئی ره

ع وان واسطه مرادله میدانست د .لیا در ه گامی کره را محردودیت طرال و نقرره در
شرب سکه مواهه مییدند ه دو اقدام رو مینوردند ،یا ای که ای عیار طال و یرا
نقره مسکوک کم میکردند و یرا ای کره ای یررکه تجرار سررمایهدار و ررژوا وام
دریافت مینمودند .ه یان دیگر یرکه انکداران خصوصی را تأمین هزی ههرا
سرسامنور دولتی ه ننها وام میدادند و ای ننجایی کره طرال و نقرره مسرکوک یرا
چکها

ا پمتوانه ه ع وان پرول نن یمران مطررح رود ،در ایا اعطرا وام ره

دولتها ،امتیای انتمار و ک ترل پول ملی را سالها متعدد تمدید میید .امرا را
حیف پمتوانه دارایی پول و تردیل نن ه کارنسی و پول اعترار این حقیقت پ مان
که یاید سالها توسط یرکه انکداران خصوصی مخفی یده رود ،پررده ای چمرره
رانداخت .یرکه انکداران و سرمایهداران رژوا ه خرو ی و ای سرالهرا پری
اهمیت و نق

حیاتی دولت در مقرولیتیایی را پول ملی اخرر ودند.

ره
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یکی ای مؤیّدات اساسی ایرن چمرره پ مران ،توهیمرات ییراد اسرت کره در
خصو

لزوم انتمار اوراق دهی و اخی وام ای مردم( خ

نه افزای

پایه پولی توسط دولت ه صورت مستقل ارایه مییود .ه یان دیگر ره

مانه افزای

خصوصری خرا

پایهپولی ه ع وان پول پرقردرت ترورم قا رل مالحظرها پری

مییود و حجم افزای

نقدی گی ا اخی وام ای خ

انتمار اوراق دهی را کمتر ای افزای

)و
ی ری

خصوصی صاحب سررمایه و

مستقل پایه پولی توسط دولت و انتمار پرول

پرقدرت توسط دولت ع وان مینمای د .سؤالی که ای جا مطرح مییرود ایرن اسرت
که نیا تضمی ی ر عدم تقاشا اوراق دهی دولتری توسرط انرکهرا تجرار و
خصوصی و اشافه ردایت این انکها ای حساب خودیان در نزد انرک مرکرز
در یرایطی که دولت اوراق قرشه م تمر نماید و پایه پولی را ا چا

پرول هدیرد

افزای

ندهد ،وهود داردد در صورت م فی ودن پاسخ که م فری نیرز هسرت ،را

افزای

اشافه ردایت انکها تجار ای حساب خود در نزد انک مرکرز نیرز

پایه پولی افزای

یافته است .در چ ین حالتی وا سرتگی و تکیره دولرت ره یررکه

انکها خصوصی یمتر یده است ،عالوه ر ای که اثر ترورمی افرزای

مسرتقیم

پایه پولی توسط دولت نیز وهود خواهد دایت.
را نمونه ا قدرت گرفتن یرکه انکداران خصوصری در نتیجره اسرتقراش
دولت ها ای ایمان ،م تج ه اخی امتیای انتمار و ک ترل پول ه صورت مادامالعمرر ای
دولتها سیاسی ید .این پدیده و رویداد است که ای سالها سده 18مریالد
توسط روچیلدها انجام گرفت و امتیای انک مرکز نمریکا ه صورت مرادامالعمرر
تصاحب کرد(.هیچکاک )1391 ،انتمار پول ه ع وان یرک سر د ردهی ،ما رهایا
کاالها و خدماتی خواهد ود که در هامعه تولید مییود؛ ره یران دیگرر پرول ره
ع وان س د دهی ،اثررات ک رده ردهکار افرراد دارنرده نن ره یررکه انکرداران
خصوصی است .ا توسعه رویافزون یرکه انکرداران خصوصری ،قردرت ننهرا ای
سط ملی و م طقها فراتر رفت و ه تدریج در سط دنیا ه هایگاهی ینالمللری
تردیل ید .طرقه انکداران همانی ا راهاندای ه گها همانی قدرت خرود را در
اداره همان و مقا له ا مخالفین خود ه را دولتمردان م تقرد خرود مریکمرانیدند.
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طراحی و عملیاتیسای سیستم پولی همانروا دالر نتیجه همین سریطره قردرت
همانی است که ای لعیدن قدرتها سیاسی مستقل در سط همران نمایرانیرده
است.
تد یر و سیاست و نیز قدرت اقتصاد حاکمیت یک اقتصراد ملری ،عراملی در
حفظ اریش و قدرت خرید پول و یا ای دست رفتن معادن و م ا ع ملی و نیز رروی
یوکها رکود و رکود تورمی خواهد ود .ر این اساس یرکه پمت پرده تجار
سرمایهدار ت ما ه م افع خمی و گروهی خود میاندیم د و هیی مسئولیتی در قرال
ممکالت و مصال یک هامعه ندارند .ای گمام( )1395در این خصو

ره خرو ی

ایاره کرده است که دولت درگیر تالش یمودها مر ری رر ترغیرب انرکهرا ره
اعطا وام ه گاهها متوسط و کوچک مییود ،اما در عین حال نمیتواند چ ین
کار را ه ننها تحمیل ک د .ا در نظر دایتن نسریری کره حرران مرالی زر ( ره
ع وان نتیجه عملکرد نظام انکی) ه خود انکها وارد کرد ،ترهی

انرکهرا ایرن

است که تراینامههایمان را اصالح ک د .این ن ست ه طور کامل نتیجره سراختار
نظام موهود است.
یرکه انکداران خصوصی در عین حال که عالقم د ه مخفری رودن خرود ای
انظار عمومی هست د ،در صورت روی حرانها مالی و نیز عردم کفایرت سیاسری
حاکمیتها ،در عمل ا تصاحب ثروت واقعی هامعره و تولیرد کاالهرا و خردمات
ننها ،ه ع وان نخرین وامده ده ه دنرال حمایت ای حاکمیت سیاسی خواه د رود
تا مرهم د ای سفره و اموال عموم مردم ررا ننهرا همچ ران فرراهم ایرد و ای
سویی دیگر در عمل حاکمیت سیاسی را نیز ه تصاحب خود درنوردهاند .دولتها
و حاکمیتها سیاسی و ناظران و ت ظیمگران پولی نیز در یرایط روی ناترای هرا
و اعسار یرکه انکی در یرایط رکود و یا تعرارش م رافع یررکه انکرداران ره
م افع عامه مردم هرأت مقا له و رخورد ا م فعت طلریها و تمامیتخرواهیهرا
این یرکه انکی را نخواه د دایت و در عمل امکان رخورد قاطع و مستقیم ا این
طرقه خا

سرمایهدار را م تفی است.

در چ ین یرایطی حاکمیتها سیاسی وا سته ه یرکه انکرداران خصوصری
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حافظ م افع این طرقه خا

در نق

و ه ییان عامه مردم را خاصرهخرهریهرا

خود حیات این یرکه را تضمین مینمای د.
ب -قوام و اریش نماد پول و مقرولیت اهتماعی نن وا سته ره وهرود و ذات
حاکمیت است .لیا ای ننجراییکره حردوم مقرولیرت و ارینردگی و پرییرش پرول
وا سته ه حکومت خواهد ود ،لیا حاکمیت سیاسی ،ربّ و صاحب و مالرک پرول
خواهد ود.
این ایده که پول مما ه یک ژتون است و مقرولیت نن ه اطمی ران ای پرییرش
نن توسط دیگران ای میگردد درصد ای حقیقت را ایگو مرینمایرد امرا در یرک
تحلیل عمیلتر علت یادین را اید ای مقوله دیگر هست .ه یران دیگرر ممکرن
است که این سؤال مطرح یود که دیگران چرا پول را ه ع وان یک وسریله مطالرره
کاالها و خدمات قرول مینمای دد یا ریمه مقرولیرت عمرومی پرول در چره چیرز
نمفته است .در چ ین حالتی دیگر نمیتوان ت ما ه صرف یک قرارداد یرا مقرولیرت
اهتماعی ه ع وان ریمه یادین اریندگی پول تمسک هست.
لکه اید « ه این سؤال پاسخ داد که چگونه یکچیز در ا تدا ه پرول رایرج و
مقرولی تردیل میگردد تا پس ای استقرار نن ،افراد اطمی ران یا رد همچ ران کره در
ایا نن کاال وامیگیارند ،دیگران چ ین خواه د کرد .ای جاسرت کره ایراره مؤکرد
طرفداران نظریه اعترار

ه سو نماد قدرت معطوف میگردد( ».درودیران،1394 ،

)4
ر اساس «نظریه دولتی پول» 1متعلل ه اقتصاددان نلمرانی نرا ( )1924و نیرز
رویکرد نئوچارتالیستها ،قوه قمریه(ای گمام )2004 ،و پییرش تسویه ردهیهرا
مالیاتی(هر چ د که م حصر در این دلیل نیست) و هریمهها حقوقی و  ...توسرط
دولت م جر ه مقرولیتیایی و اریندگی پول ه ع وان واحد محاسرره گردیرد .ایرن
دولتها هست د که تعیینک ده ما هایا پول واحد محاسره ،پول ییئی ،ره ع روان
وسیله مرادله می ای د و در یرایط مختل

ا قردرت قمریره خرود تضرمینک رده

امکان مطالره کاال و خدمات و تسویه دهیها درمقا ل پول رایج در هامعه خواه د
1. The state theory of money
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ود .الرته مقرولیت پول ه خاطر اطمی ران نایری ای ورود قروه قمریره دولرت ررا
مقا له ا کسانی است که ای پرداخت کاالهرا و خردمات در مقا رل پرداخرت پرولی
اهت اب میک د و نه ای که ه یور چماق پلیس مردم ا پولی که دولت رایرج کررده
است ،مرادله میک د .ه یان دیگر مردم ا اطمی ان خاطر ای وهود دولت و تضرمین
دولتی در مقا ل تسویه دیون و نیز پرداخت کاالها و خدمات در مقا ل پول دولتری
مرادرت ه مرادله پولی مینمای د.
ای سویی دیگر تصور که استفادهک ده مسرکوکات فلرز در قررون گییرته
دایته ،دقیقاً همان تصور است که دارنده پولها امروی دارد و نن این است
که پول در اختیار و  ،س د یرا نمرانها دال رر مطالرره و ای تولیرد اهتمراعی
است .دارنده مسکوک فلز مما ه دارنده اسک اس و پول انکی ه ایرن دلیرل
ننرا میپییرفته که میدانسته قادر است ا عرشه نن کاال و خدمات هدست نورد.
ه همین همت ود که محتوا فلز مسکوکات قدیم نیز را استفادهک ردگان نن
اهمیت اصلی ندایت کما ای که ا وهود کاه

در عیار مسکوکات توسط حاکمان

هیی اختاللی در مقرولیت نن پول ایجاد نمیید .فروپایی یک نظام سیاسی موهب
یاعترار یدن پول کاغی م تمره توسط نن میگردد.

)(Goodhart. 1998

انک ها خصوصی نیز در صورتی مجای ه خلرل پرول در هامعره و ایجراد
دهی اعترار و اشافه ردایت ای حساب خود در نزد انک مرکز خواه رد رود
که صالحیتها الیم را را تأسیس و انجام فعالیتها

انکی ای انرک مرکرز

کسب کرده ای د و انکها مرکز نیز ا کسرب مجروی ای حاکمیرت سیاسری و
ذیل ممروعیت و مقرولیت حاکمیت سیاسی مجای ه حیات خواه د رود .لریا ایرن
یرمه که ،خلل پول انک ها خصوصری ذیرل نظریره پرول دولتری قررار نخواهرد
گرفت ،پاسخ داده خواهد ید.
ا راین ای ننجایی که اریشده ده ره پرول ره ع روان واحرد محاسرره و نیرز
تعیینک ده پول ییئی ه ع وان واسطه مرادله دولت می اید لریا هرر وهرود کره
اریشده ده پول است مالک نن نیز خواهد ود .ه یاندیگر وهود پول قایم هذات
حاکمیت سیاسی است و وا سته ه نن خواهرد رود و نضرج و تولرد پرول توسرط
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حاکمیت سیاسی صورت میگیرد و افول سیاسی و یا سقو یک حکومرت م جرر
ه سقو اریش و اشمحالل واحد پولی ه ع وان واحد محاسرره و وسریله مرادلره
خواهد ید .انتخاب پول میکور ه ع وان ذخیره اریش وا سته ه قردرت اقتصراد
نن دولت می اید .همچ رین میرل ره نگمردار ثرروت ره صرورت دارایریهرا
ممتلیده ای نن پول وا سته ه قدرت اقتصاد دولت و ای نن مممتر تصویر ذه ری
ذ نفعان پول ای قدرت اقتصاد حیاتده ده ه نن پول است و ای م ظر یر اختی،
هر چقدر تصویر ذه ی ای قدرت اقتصاد حاکمیتها سیاسری م سرجمترر و را
ثراتتر اید ،ذخیره اریش ودن پول و نگمردار دارایریهرا ممرتلیرده ای نن
یمتر خواهد ود و همین طور العکس.
ر این اساس ای ننجایی که اعترار یا پول اعترار خللیده وهرود و حیرات
وا سته ه ذات دولت(حکومت) است لیا این دارایی متعلل ه نن وهود خواهرد
ود که اریش و حیات خود را ای نن گرفته اسرت .ای ننجرایی کره اعتررار پرول ره
ع وان واحد محاسره توسط دولت تعیین مییود و نیز تأییدیه دولرت ررا تعیرین
پول ییئی ه ع وان واسطه مرادله وا سرته ره حاکمیرت اسرت ،حاکمیرت پرولی و
اختیار هزی هکرد ،تخصیص تجمیز و توییع م ا ع پولی نیز در ید حاکمیرت سیاسری
ممروع خواهد ود.
هزی هکرد پولها اعترار خلرل یرده توسرط دولرت و ممرروعیت همرت
مصرف سته ه ممروعیت خمی دولت(حکومت) خواهد ود اگر توافل اهتمراعی
مر ا مقرولیت و ممروعیت حکومت اید ،پول میکور وسیله تسویه ردهیهرا
مالیاتی مردم خواهد ود .اگر مرانی ممروعیت خمی ه حکومرت اسرالمی المری و
دی ی اید ،هزی هکرد و همت مصرف نن وا سرته ره داللرتهرا دی ری و میرزان
استقالل مالی دولت ای م ظر دین و میهب خواهد رود .ای ننجرایی کره رر اسراس
نظام اقتصاد اسالم حاکمیت اسالمی دارا استقالل مالی است ،م رع ترأمین مرالی
نن در موارد متمایز ای هزی هکردها دول دموکراتیک ،انفال است.
الیم ه ذکر است اگر پرداخت مالیات و استفاده ای پول خلرلیرده دولتری در
همت تسویه دهی مالیات ه صورت داوطلرانه ا پرداخت مستقیم مالیرات توسرط
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مؤدیان(مالیاتی) صورت نگیرد ،اما ه صورت مالیات ترورمی ای هیرب سریار ای
مستضعفین کسر خواهد ید .یکاف طرقاتی یمتر و افزای

شریب هی ری نتیجره

چ ین وشعیتی خواهد ود .لیا ا توهه ه این استدالل این دولتها نیست د کره ره
مالیات پولی مردم نیایم دند لکه این ملت ها هسرت د کره ره م ظرور ترأمین مرالی
دولت و تسویه دهیها مالیاتی خود و نیز هلوگیر ای افزای
و افزای

یرکاف طرقراتی

شریب هی ی نیایم د خلل پول دولتی خواه د ود ،وگرنه انتمار و خلرل

پول دولتی میتواند ره صرورت نرامتواین و غیرم صرفانه را یرکلدهری طرقرات
اقتصاد

ا یکاف اال ای همه دارنردگان اسرک اس هرا پرولی و یرا سرپردههرا

اعترار مالیات تورمی اخی نمای د و یا ه صرورتی نامحسروس خمری ای قردرت
خرید پول خلل یده را ه خود م تقل نمای د.
الرته تحلیل میکور وا سته ه مر ا حکومت ر اساس توافل اهتمراعی اسرت.
حال اگر مر ا حکومت دی ی و اسالمی اید ،ه ره هزی هکررد انفرال ،وا سرته ره
تسویه دهی مالیاتی مؤدیان القوه نخواهد ود.
الرته مسأله اصلی این است که نیا همه پولها خلل یده در راسرتا تسرویه
دهی مالیاتی استفاده مییود که ای نن تعریر ه وسیله تسویه دهی مالیاتی یود یرا
خیرد

()5

ممکن است سؤالی در این خصو

مطرح یود که اسرتدالل فروق مر ری رر

ای که « قوام و اریش نماد پول و مقرولیت اهتمراعی نن وا سرته ره وهرود و ذات
حاکمیت است .لیا ای ننجایی کره حردوم مقرولیرت و ارینردگی و پرییرش پرول
وا سته ه حکومت خواهد ود ،لیا حاکمیت سیاسی ،ربّ و صاحب و مالرک پرول
خواهد ود ،».ناتمام است .ییرا قوام و اریش پول ر طرل ( ه طور خرا
پول ییمل ،امر

یناالذهانی است (همان د رمزاریهرایی ای قریرل یرت کروین کره

حاکمیت هیی نقمی در نن ندارد) و فقط تعیین نن در یک صورت خرا
حاکمیت انجام

) فلسرفه
توسرط

میپییرد.

این سؤال این گونه پاسخ داده مییود:
اوالً رمزاریهایی مان د یتکوین ا سراختار غیررمتمرکرز و در سرتر ف راور
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الکچین ه وی در سیار هوامع ه رسمیت ی اخته نمده است و یمتر ای نن که
ه ع وان واحد محاسره یا واسطه مرادله در نظر گرفته یود ره ع روان یرک ذخیرره
اریش یا یک نوع سرمایهگیار نگریسته مییود .ای سرویی دیگرر ای ننجرایی کره
واحد محاسره و س ج

کریپتوکارنسیها ،دالر است ،ای هم یک سیسرتم پرولی

همانروا ا شمانت دولت نمریکا ( ه ع وان نماد که دالر را ه ع روان پرول ملّری
در قرن هفدهم و یک پول همانی در رتون وودی) ره رسرمیت یر اخته و ره نن
حیات داده ،نق

محور و اساسی در یکلگیر  ،ریرد و گرردش نن دارد .ایرن

تحلیل را سایر رمزاریهرایی کره ره قیمرت دالر پرین یردهانرد و یرا را دیگرر
کارنسیها قدرتم د ینالمللی س جیده مییوند ،قا ل تعمیم است .ه ع وان مثال
دیسپت ه ع وان یک رمز اری هدید (یا یوان رمرزنگرار یرده) را پمرتوانه انرک
مرکز چین ه دنیا عرشه یده است.
ف -پول ه ع وان یکی ای مصادیل انفال ذیل م ا «ما ال ربّ لما»
قرل ای ای که ه است را یمولیت پول ذیل انفال ر اساس م ا «ما ال ربّ لما»
پرداخته یود ،توشی استخراف این م را

ررا مصرادیل مسرتحدثه انفرال الیم و

اهت ابناپییر خواهد ود.
ما ال ربّ لما هامعترین م ا
کلّه ل ا»

را احصا مصادیل انفال و عمومات «االرش

()6

ر اساس نظریه کمفی یمید صدر در یر اخت ییر اهرا مکترب اقتصراد
اسالم ا استفاده ای رو اها نظرام حقروقی و مرالی نن مریتروان م را اصرلی در
تعری

انفال را ممخص نمود .ا استفاده ای م ا میکور تعمیم مصرادیل انفرال ره

نماد پول ممکن خواهد ید.
ه نظر میرسد مع ی اصلی انفال همان ییرادت ایرد کره وهره تسرمیههرا
مختل

ر اساس مع ی ییادت قا ل تطریل است .ه ع وان مثال چون هدف اصرلی

در ه گ پیروی و غلره ر دیمن و گستراندن حل وده و کسرب غ یمرت افرزون
ر نن است ،ر نن انفال اطالق میک د ،یا ای کره «انفرال امروالی اسرت کره خردا
متعال افزون ر امتها گییته ر این امت حالل کرردهاسرت»( .طریحری،1375 ،
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)485
سیار ای فقما ه دست رسیده است ،تعری

ر اساس ننچه ای فتاوا

هرامع

و م اطی را تعمیم مصادیل انفال ذکر نمده است و ت ما مصادیل انفال ذکر یرده
و یا مالک انفال ر اساس نیات و روایت تعیین گردیدهاست.

()7

در میان فقما معاصر ،حضرت امام خمی ی(ره) ا تکیه ر مرالک مسرت رط ای
مصادیل طرحیده در روایات ( ه وی ه روایرات واردیرده در موشروع یمرین) ره
تعری

ناظر ه مالک و شا طه پرداخته است .حضررت امرام معتقرد اسرت کره را

مالک «ال ربّ لما» میتوان تکلی

مصادیل نوپیدا ای قریل هو و ترانزیت هروایی و

خ هایی ای دریا و غیره را ممخصکرد و ننها را در عداد انفال ره یرمار نورد.
یمین مسأله «ال ربّ لما»را مطرح نمودهاند ولری ره

اگرچه ایمان ت ما در خصو

نظر میرسد ا دقت نظر در مصادیل میکور در مورد انفال و ا استعانت ای مراحرث
اصولی ،میتوان چ ین گفت که تمام مصادیل مریکور انفرال ای یمرره «ال ربّ لمرا»
وده و همین خصوصیت است که وهه اختصا

ننها ه امام محسوب مرییرود.

این احتمال ا روایتی که میگوید« :من مات و لیس لره مرولی فمالره مرن االنفرال»
(کلی ی،1407 ،

 )169نیز قا ل تأیید است؛ ه این یان که عرارت «الرب لمرا» و

«لیس لما مولی» ه یک مع ا ای د .اگر این ردایت پییرفته تلقی یود میتروان ره
شا طه انفال و در نتیجه تعری
صاحب و مالک خصو

ناظر ه مالک نن دست یافرت .در نتیجره هرر چره

ندارد ،مالک و شا طه قرارگرفتن چیز در عداد انفرال

خواهد ود (.ا وکانی و همکاران،1397 ،

)418-417

ر اساس نظر ییخ انصار مراد ای رب را مالک یر اختهیرده مریداند(یریخ
انصار 1415 ،ق،

 )352لریا هرر مرالی کره مالرک یر اختهیرده و ممخصری

ندایته اید «ال رب لما» خواهد ود و هرزو انفرال اسرت .لریا ای رب ت مرا مالرک
پدیدنورنده ردایت نمییود و هر مالی که ای یکی ای دو همت حدوم و یرا قرا،
فاقد چ ین خصوصیتی اید ای انفرال اسرت .ره یران دیگرر امروالی کره ای لحراظ
حدوم مالک و پدیدنورنده معین دایتهانرد ،ولری در قرا و اسرتمرار «ال ربّ لمرا»
هست د ،ای انفال ه حساب مینی د ( .ا وکانی و همکاران،1397 ،

)419
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میتوان ای ت قی م ا

مره رد و را تقویت مالک «الربّ لمرا» و تعمریم نن

ای یمین ه مصادیل دیگر استفادهکرد .ذکر قید یمین را مالک مریکور ره سررب
مرتال ه ودن موشوع یمین وده و ه این دلیل است که این صفت در مورد نن یان
یده وگرنه یمین موشوعیتی ندارد .لیا هر مورد که ای مصادیل «ما ال رب لما» رود
هزو انفال است مگر نن که ه دلیل خاصی نن مورد هزو ع اوین دیگرر ای قریرل
ممترکات و مراحات قرار گیرد در غیرای صورت اصل اولی در «ما الربّ لمرا» ایرن
است که ای انفال محسوب مییود .ه این طریقه مالک مز ور در حد نص و علرت
م صوصه است و موهب تعد

ه موارد مما ه مییود.

در صورتی که علّیت «ال رب لما» ه صورت قطعری فمرم نمرود و ره سرط
داللت نصّی یا حتی ظمور نرسد این علت دستکم ه نحو استمعار فمم مرییرود
ه این طریل و ا استمعار و است را علت ای مورد و موصروف تعرد کررده و در
تمامی موارد که علت میکور وهود دایت حکم ه وهود معلول یود ،حتی اگر
موصوف(ارش)موهود نراید؛ چه نن که ه لحاظ اصولی تعلیل حکرم رر وصر
ممعر ه علیت است(.عالمه حلری،1418 ،

 )432ره ایرن ترتیرب ای توصری

موشوع انفال(ارش) ه «ال ربّ لما» میتوان چ ین اسرت را کررد کره «کرل ارش ال
رب لما فمی من االنفال النه ال رب لما» هر یمی ی که مالرک نردارد ای انفرال اسرت
چون مالک ندارد ه همین م ا و مالک رخی فقما رخی مصادیقی که در روایات
معترر ذکر نمده(ای قریل ساحل دریا و قله کوه و نیزارها) را در عردد انفرال مطررح
کردهاند(.خویی،1418 ،

)367

الرته ممکن است این ایکال مطرح یود که توهیه میکور ا مررانی طرراح نن
یع ی حضرت امام ناسایگار است ییرا ایمان همان د دیگر اصولیان ،استمعار را اگر
ه حد داللت نرسد ،حجت نمیداند.
ای میان دالالت ،نص و ظاهر ای حجّیت رخوردار اسرت ولری ایرعار کره در
سط پایینتر ای ظمور قرار دارد ،حجیت ندارد .در پاسخ ه این ایکال مریتروان
این گونه پاسخ داد که همین ایعار که مثالً ای تعلیل حکم ر وص

در کالم فمم

مییود ،گاهی و در رخی موارد ا قراین داخلی یا خارهی تقویت مرییرود و در
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اثر نن ای حد ایعار ،خارف یده و ه مرحله ظمور میرسد و در این صورت اسرت
که حجت خواهد ود و میتواند مر ا نظر قرارگیرد .ا این توهیه در مرورد انفرال
هم میتوان گفت گرچه در ظاهر ای تعلیل حکم ر وص

علیت استمعار مییود،

ولی این ایعار ا قراین متعدد که در مقام موهود است ،تقویرت مرییرود و ره
مرحله ظمور میرسرد و در نتیجره حجرت اسرت ( .ا وکرانی و همکراران،1397 ،
)423-422
اگر نکات فوق را در خصو

مالک و شا طه انفال تمام ندانیم و نتروانیم ره

م ا واقعی در این را طه رسیم میتوان ای عمومات موهود مره ررد .ادلّره عرامی
وهود دارد مر ی ر ای که «االرش کله ل ا»(همره هسرتی ای نن امرام (علیرهالسرالم)
است) .ر این اساس تمامی اییا موهود ،در مالکیت حقیقری امرام معصروم قررار
دارد و ثروتها عمومی نیز داخل در این عموم است و هر مورد که دلیلری رر
مالکیت فرد یا ای همت داخل ودن در مراحات عامه ای این عموم خرارف یرود،
ای انفال خارف است و در هر مورد که چ ین دلیلی وهود ندایت ایرد قایرل ره
دخول نن در انفال ید .استفادهها متعدد ای هانب فقما

زر

امامیه همچرون

سید کاظم یرزد ( ،)1421طراطررایی صراحب ریراش( )1418و نیرز محقرل قمری
( )1417در خصو

عمومات میکور صورتگرفته است .ییخ کلی ی هم در کافی

احادیثی را تحت ع وان « ا ان االرش کلما لالمام » گردنورده کره خرود یرانگر نن
است که مطلب میکور ،یک اصل در روایات امامیره ره یرمار مرینیرد (.وکانی و
همکاران،1397 ،

)424

ر اساس استدالل یریخ انصرار در یمی ره یرمولیت سراحل دریرا در یمرره
مصادیل انفال « :رخی ای فقما ساحل دریاها را در عداد انفال مطرح کردهانرد و مرن
دلیل خاصی را نن یافتم؛ ا راین الیم است ه عمومات مراهعره ک ریم کره رر
اساس نن اگر هزو موات اید ،ای نن امام خواهد رود ولری اگرر عرامر ایرد ،در
ای که ای مراحات اید که را همگان تصرف در نن هایز است یا ای هملره انفرال
اید ،که در نن صورت ملک امام خواهد ود ،محل حث و نظرر اسرت و وهره
ای که هزو انفال اید ،این است که در کثیر ای روایات ما نمده که همره یمرین ای
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نن امام است و یا ای که ارش "ال رب لمرا" ای انفرال اسرت»(انصرار ،1415 ،
)359
پول ذیل مصادیل انفال تحت م ا ما ال ربّ لما و عمومات «االرش کلّه ل ا»
اگر در تمخیص مالکیت پول در «پول اعترار سرمایهدار » یک نمراییم کره
نن متعلل ه دولت و حاکمیت است یا یرکه انکداران خصوصری در نمایرت قردر
متیقن ذیل م ا ما ال ربّ لما خواهد ود لیا هزو مصادیل انفال می اید .حتی اگر
استدالل یمولیت پول اعترار را ذیل م ا ما ال ربّ لما تمام ندانیم را اسرتفاده ای
عمومات «االرش کلره ل را» پرول ذیرل انفرال و در مالکیرت امرام المسرلمین قررار
خواهدگرفت مگر ای که دلیلی ر خروف نن ای انفال و یمول نن ذیل مراحات قا ل
حیایت قرارگیرد که چ ین دلیلی نیز یافت نمده است .حتی ا فرش وهود دلیلری
مر ی ر خرروف پرول اعتررار ای مصرادیل انفرال و قرارگررفتن نن ذیرل مصرادیل
مراحات ،اگرچه اصل ر اذن امام ر امکان حیایت توسط مردم و افراد اسرت« ،امرا
نکته سیار ممم در مورد حیایت مراحات این است که یر نفروذ عمرل حیرایت،
اذن امام و دولت اسالمی است»(حریری و نجراریاده،1388 ،

« )71در غیرر ایرن

صورت ،دخالت و تصرفمان غیریرعی و غیرقانونی روده و موهرب ایجراد حرل
مالکیت و یا حل اولویت نمیگردد»(ممکی ی ،ی تا،

)122

ای ننجایی که در مراحات اصل ر اهایه و اذن امام را حیرایت مصرادیل نن
ود ،اما گییت یمان و افزای

تصرفات و امکان تخریب ننها این اذن ا ر اصرل

 45قانون اساسی ردایته ید« .رعایت عدالت و حقروق عمرومی در مرورد توییرع
عادالنه این گونه اموال(که ماهیت) عمومی(دارد) ایجاب میک د که دولت اسرالمی
نوعی ک ترل و نظارت را رکیفیت حیایتها ،مقدار تملکها و میزان تصررفات کره
احیاناً ا تخریب نیز همراه می ایرد اعمرال نمایرد»(.عمیردینجانی )1383 ،لریا ره
م ظور هلوگیر ای تداول اموال در دست اغ یاء و تحقل قاعده «کی ال تکون دولره
ین االغ یاء م کم» و داللت عدالت توییعی و تخصیصی ،تصرف و حیرایت امروال
عمومی ردایته یدهاست.
لیا در نمایت مالکیت پول ذیل مالکیت امامالمسلمین اقی میمانرد .هرر چ رد
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قرارگرفتن پول اعترار ذیل اموال عمومی نیز ثمرات خرارهی سریار نزدیکری را
انفال خواهددایت.
د -تحقل اهداف عدم تداول ثروت در دست اغ یا و عدالت توییعی در قرل و
عد ای تولید و نیز حل مال(که مایه قوام ،استقامت و مصحه هامعه اسالمی اسرت)
در صورت تعلل نماد پول ه حاکمیت سیاسی ممروع ممکن خواهد ود.
در قرنن و روایات ،مال ه ع وان عامل «قیام(مایه رپایی)» و «قوام(مایه سامان
یا ی)» و «مصحّه(وسیله صحت و سالمت» یندگی مرردم و یرئون ایمران معرفری
یده است (حکیمیها،1380:4 ،صص 206و.)692 ،6
لیا استفاده ای مال و سرمایه پولی هرچ د که در مالکیت اعتررار افرراد ایرد
اید در همت رنوردن نیای همه اقمار هامعه قرار گیرد تا در یمره اتالف و اسراف
قرار نگیرد و یمی ه قوام و قیام هامعه را فراهم ساید.
در حالی که ا توهه ه نظریه پولی تولیرد مرارکس ،هردف اصرلی در فرنی رد
تولید نیز حداکثرسای سرمایه پولی نمایی اسرت ،هرر فعرالیتی کره سررمایه پرولی
یمتر را ایجاد نماید ،ر سایر فعالیت هرا ارهحیّرت خواهرد یافرت ،هرچ رد کره
فعالیت میکور تولید نراید .ای سویی دیگر ،دارنردگان سررمایههرا انرروه پرولی
هست د که تعیینک ده نوع تولید و یا فعالیت اقتصاد مرورد نظرر هامعره خواه رد
ود .لیا هدف در این نظام ،تأمین نیای همه اقمار هامعه نیست؛ لکه ت ما دارندگان
سرمایهها پولی و پولسایان (خللک دگان پرول) هسرت د کره تعیرینک رده نروع
فعالیتها و نیز همتده ده ه گردش سرمایهها پولی در اقتصاد خواه د رود .در
چ ین حالتی ،عدم تعلل مالکیت نماد پول ه دولت و یرا حراکم خیرخرواه ممرروع
میتواند مانع ای درنظرگرفتن م افع همه اقمار هامعه و تأمین نیایهرا اقتصراد و
معیمتی همه طرقات اهتماعی یرود و عردم حضرور دولرت و رنامرهریرز او در
راستا م افع همعی ،یمی ه را را انرایت و دست رهدسرت یردن سررمایههرا
هامعه در دست عدها خا

را فراهم خواهد کرد .تأمین مالی خر هرا مرالی

اقتصاد توسط خودش ،ذاتی نظام سرمایهدار خواهد ود و انفصال خ
پولی اقتصاد ای خ

مرالی و

حقیقی تولید کاالها و خدمات پیامد و خروهی چ رین نظرام
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اقتصاد ا خواهد ود که در موارد یدید حرانی روی خواهد کرد.
سودطلری و سوداگر نمفته در نظام سرمایهدار  ،ننهم در نوع تکاثر پرولی،

اعث استثمار نیرو کار خواهد ید و "یکاف ین صاحران سرمایههرا پرولی و

پولسایان" و سایر اقمار هامعه ه ع وان نیرو کار را ه همراه خواهد دایت.
ت ما تعلل مالکیت پول ره ع روان یرک مرال اعتررار

ره (حاکمیرت دی ری و

سیاسی) دولت میتواند همتدهی سرمایهها پرولی و ت ظریم نظرام انگیزیری در
راستا تقویت تولید ملی و نه سوداگر را محقل ساید و میل سروداگر افراطری
را تا حدّ ک ترل نماید و مرانع ای رروی حررانهرا اری و رانکی و در نمایرت
انفصال خ

مالی و پولی اقتصاد ای خ

تولید کاالها و خدمات ( خر

واقعری

اقتصاد) گردد .تحقل حل مال و عدم تداول ثروت در ین اغ یا ت ما ه واسطه تعلّل
مالکیت پول ه حاکمیت سیاسی ممروع در حکومت دی ری فرراهم خواهرد یرد و
عدالت توییعی در قرل و عد ای تولید را رقم خواهد ید.
.3داللتهایقرارگرفتنپولاعتباریذیلمصادیقانفالدرتخصیصو
تجهیزتولیدوفعالیتهایاقتصادی 
«پول دارا هوهره و ماهیت اعترار است که هعل ،خلرل و امحرا نن ای یرئون
حاکمیت سیاسی دی ی است .ای لحاظ کارکرد وهره تمرایز نن را سرایر ایریاء و
کاالها ،واحد محاسراتی و س ج

است که میتواند ه واسرطه هعرل پرول یریئی

توسط حاکمیت ه ع وان واسطه مرادالتی نیز مورد استفاده قرار گیرد .ای ننجایی که
اریندگی و مقرولیت نن چه ای حیرث واحرد محاسرراتی و اریشگریار و چره ای
حیث پول ییئی و واسط مرادالتی وا سته ه وهود حاکمیت اسرت؛ لریا تعلرل ره
دولت ذیل مصادیل انفال دارد و طلب حاکمیت ای تولیدات اهتماعی خواهد رود.
حاکمیت ا تعری

مکانیسم خلل و امحا پول ،دسترسی و یا عدم دسترسی افراد

هامعه را ه نن مال اعترار مطا ل ا اهداف نظرام اقتصراد اسرالم تعیرینخواهرد
نمود .تفویض حاکمیت پولی ه یخص ثالث ،حیات حاکمیت سیاسری ممرروع را
ای ین خواهد رد و قا حکومت اسالمی را ا ممرکل مواهره خواهرد کررد .ره
عرارتدیگر حاکمیت پولی مستقل ،حاکمیت سیاسری دی ری را ره تصراحب خرود
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درخواهد نورد».
عد ای ی اخت سیر تطور مفموم پول و دستیا ی ه یک تعری
خصو

قا رل اتکرا در

مفموم نن و ی اسایی دولت ه ع روان رکرن قروامده رده در مقرولیرت و

پییرش اهتماعی و اعترار خمی ه نن ذیل نظریه دولتی پول و نیز اسرتدالل فقمری
ا استفاده ای قواعد و اصول فقمی و عقلی و است را فقمی در خصو

قرارگیرر

پول ه ع وان یکی ای مممترین نمادها اقتصاد ذیل مصادیل انفرال ،مریتروان را
استفاده ای دالالت و ثمرات فقمی مر رو

ره انفرال ،مالکرات اصرلی در تجمیرز و

تخصیص پولی تولید و فعالیتها اقتصاد را پیم ماد

نمود.

ال  -در نظامها غر ی و سکوالر ای ننجایی که دولت ره ع روان حاکمیرت
استقالل مالکیتی ندارد و ت ما مریتوانرد در راسرتا مصرال عمروم ،مالیراتهرا
اخییده را مصرف نماید دایره حاکمیت سیار کمتر ای اختیارات حاکمیت در نظام
اسالمی است .لیا قیود که ای لحاظ وی گیها حراکم اسرالمی ره طرور سریار
سختگیرانه ا نماده یده است ،اختیارات سیار االتر را نسررت ره حاکمیرت در
نظام سکوالر در نظرگرفته است .در حالیکه قدرت در نظام سرکوالر ایرد توییرع
یود تا ک ترلپییر نن اال رود .هر چ د ا روی پول اعتررار نظرام سررمایهدار
دول دموکرات نیز در نمایت ه تصراحب صراحران قردرت انتمرار و ک تررل پرول
درخواه د نمد .در حالیکه در نظام اسالمی ره دلیرل وی گریهرا اساسری حراکم
اسالمی همچون مدیر و مد ّر ودن ،عدالت ،فقاهت ،یجاعت و  ،...تمرکز قردرت
االتر و اختیار حاکم اسالمی سیار یمتر است.
ا توهه ه توشیحات مطروحه وا ستگی حیات پول ه مجوی و وهود دولرت
اسالمی و نیز م ا اصلی انفال و اختیارات اال دولت اسالمی در استقالل مالی و
نیز هزی هکرد نن ر اساس صالحدید خود در همت عمران و مصال اسالم ،یریوه
تخصیص توییع و خلل پول ر اساس نظریه دولتی پول و هزی هکرد نن وا سته ره
دولت خواهد ود.
ب-مال که مایه قوام هامعه اسالمی است اید در دست افراد ریید قرارگیررد
و نه سفیمان تا یمی ه حرکت هامعه اسالمی و رید ننها فراهم گردد .قروام و قیرام
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و استقامت ای پیامدها اساسی اقتصاد مقاومتی ه ع روان الگرویی المرام خر

ای

نظام اقتصاد اسالم است .قروام مایره یکپرارچگی نفروذناپرییر اقتصراد هامعره
اسالمی میگردد .قیام م جر ه حرکرت و ریرد هامعره اسرالمی یکپارچره ( ردون
یکاف طرقاتی) مییود و استقامت اقتصاد همران ترابنور و انعطرافپرییر
اقتصاد امت اسالمی در مقا ل یوکها

یرونی و فمارها خصمانه خواهرد رود.

ای م ظر اقتصاد مقاومتی ،تولید ملّی ه ع وان ستون فقررات اقتصراد ملری و سرتون
خیمه اقتصاد کمور میتواند طور پیریز یود که پیامدها سرهگانره مریکور
ظمور و روی یا رد و در عرین حرال ریرد و حرکرت هامعره اسرالمی در عرصره
اقتصاد یکسویه نراید و قوام و استقامت اقتصاد هامعه اسرالمی را نیرز تضرمین
نماید.
ف -پول ه ع وان یکی ای مممترین ییرساختها یا نمادهها تولیرد همچرون
یمین و نیز ه ع وان یکی ای مصادیل مال که مایه قوام هامعه مسرلمین اسرت ایرد
در دست فرد ریید(کسی که عقل معاش نن رید یافته است) قرار گیررد ترا م جرر
ه حرکت و رید هامعه اسالمی یود .این نماده در صورتی که در راسرتا ریرد،
حرکت و ایجاد ثروت واقعی در هامعه ه کار گرفته یود میتواند یمی ره ال ردگی
هامعه مسلمین را فراهم نماید در غیر این صورت هز اتالف و افزای
تولید و کوچک یدن خ
اعترار ) چیز

واقعی اقتصاد (در عرین رزر

یردن خر

هزی ههرا
پرولی و

ه ارمغان نخواهد نورد .لیا در صورت عدم استفاده صحی ای این

نماده تولید ،دسترسی ه این فرصت را استفادهک ده غیرریایسرته ایرد محردود
یود .تولید کاال و ایجاد اریش افزوده واقعی ه ع وان مممتررین مصرادیل قروام و
ال دگی اقتصاد هامعه و ستون فقرات اقتصاد ملی ای م ظر اقتصاد مقاومتی یمانی
ا رونل مواهه خواهد ید و توان رقا ت کیفی و قیمری را پیردا خواهرد کررد کره
تأمین مالی ا حداقل هزی ه ممکن گردد .تأمین مرالی صرحی تولیرد در دو حیطره
توسعه و ایجاد و نیز تأمین هزی هها متغیر تولید تحت ع وان سررمایه در گرردش
میتواند یمی ه م اسب را پمتیرانی و گسرترش خر

واقعری اقتصراد را فرراهم

نماید .تأمین مالی درونیا تولید تا هایی ادامه خواهد یافت کره تقاشرا ای خر
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تولید را سرمایه پولی وهود دایته اید و در یمانی کره نیرای ره خلرل سررمایه
پولی وهود ندایته اید ،متوق

خواهد ید و نیز اعتررارات پرولی مرایاد رر نیرای

تولید ،امحا خواهد ید .پول ه ع وان یک مال اعترار یا فرصت را فعالیرت در
عرصه اقتصاد ای همله مصادیل انفال است کره رراسراس مصرلحت و در همرت
عمارت و ن ادانی هامعه مسلمین ه م ظور فقریدایی و کاه

یکاف طرقاتی مورد

استفاده قرار میگیرد .اتالف و معطلماندن فرصت میکور در عین ای کره مریتوانرد
مانعی را استفاده ای سایر م ا ع و فعالیت عوامل تولیرد یرود ،هزی ره تمرامیرده
ایجاد کاالها و خدمات را افزای

داده و م جر ه کمیا ی نن خواهد ید .مالکیت و

اختیار تخصیص و استفاده ای اعترارات پولی و ایجاد پرول اولیره در اختیرار حراکم
اسالمی است که میتواند ه صورت مستقیم توسط خود حاکمیرت مرورد اسرتفاده
قرارگیرد یا ای که اختیار تخصیص یرا مصررف ره انرکهرا دولتری و یرا دیگرر
خ ها وا سته تفویض یود.
مکانیسم تثریت و حفظ قدرت خرید پولی در یرایطی که دولتها مسرتقل ای
خ

خصوصی ه انتمار و ک ترل نقدی گی اقتصاد ممغول هست د ،ت ما در صورت

اخی هریمه ای ک زک دگان و پرداخت یارانه ه تولیدک ردگان و کارنفری ران خر
واقعی اقتصاد ممکن خواهرد رود لریا پرول و نقردی گی مرایاد در طراحری چ رین
سایوکار

ه صورت درونیا در همت مقصد تولید و خ

واقعی اقتصاد خلل و

یا در صورت وهود مایاد ه صورت درونیا امحاء خواهد ید .تثریت اقتصراد و
یکلگیر

ما هایا کاال و خدمات ا سرعتی مت اسب ا خلل پول ،حفظ و تثریت

قدرت خرید پول را تضمین خواهدکرد.
ر اساس نظریه پولی تولید مارکس ،یکی ای مممترین نمادهها تولید ،سرمایه
پولی است و تردیل نن ه سرمایه تولید و در نمایت ترردیل سررمایه تولیرد

ره

سرمایه کاالیی است و اتمام فرنی د و چرخه تولیرد در ترردیل سررمایه کراالیی ره
سرمایه پولی هدید است(.یزدانپ راه و هعفرر قدوسری )1392 ،امحرا سررمایه
پولی خلل یده اولیه و ایتوییع اریشافزوده ایجاد یده ین عوامرل اصرلی تولیرد
میتواند تضمینک ده حیات چرخه تولید

اید.
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اختالل در مرحله اول نظریه پولی تولید یع ی تردیل سرمایه پولی ره سررمایه
تولید و فیزیکی میتواند ا توهه ه مرانی دی ی و مالکیت حاکم اسالمی ر پرول
رطرف و ای روی نن هلوگیر یود .همانگونه که مالکیت یمین موات متعلرل ره
حاکم اسالمی وده و این یمینها ه ع وان یکی ای ییرساختها و نمادهها اصرلی
تولید می اید در صورت استفاده ای نن در مسیر تولیرد و کمراوری حرلاسرتفاده
متعلل ه ن ادک ده نن خواهد ود ،در غیر ای صورت حل اسرتفاده ای یمرین مریکور
ه فرد دیگر م تقل مییود .یکی ای م ا ع نه گانه یکات ،نقدین مری ایرد کره ره
ع وان مسکوک(پول رایج) مورد استفاده قرار میگیرد .لیا ک رز یرا راقی مانردن نن
مممول یکات خواهد ود .یکی دیگرر ای م را ع خمرس ،مرایاد درنمرد سراالنه رر
مخارف سال می اید .لیا ای سرمایه تولید خمس دریافت نمییود لکره ای سرود
سرمایهگیار که مایاد ر مخارف سال است خمس اخی میگردد .ه عرارتی دیگرر
ایجاد محدودیت را افراد که توان استفاده ای مال و سرمایه پرولی را در همرت
تحقل و تجلی قوام هامعه اسالمی ندارند و هریان نن ه سمت افرراد ریرید و نره
سفیه ای همله مصال اصلی در همرت توییرع و اسرتفاده و تخصریص و خلرل نن
خواهد ود که تجلی نن تقویت و تأمین مالی تولید را ه ع وان ستون فقرات اقتصاد
ملی تضمین خواهدکرد.
نقد که اقتصاددانان مسلمان قایل ه نظریه پول طال (پول طریعری -حقیقری)
ر تحلیل فوق قایل هست د این اسرت کره اوالً تعیرین اریش و قیمرت پرول را کره
کاالیی خصوصی است ،ر اساس مکانیسم عرشه و تقاشا پرول حقیقری در نظرر
میگیرند .ایمان ا تأکید ر لزوم رعایت احترام ره مالکیرت یخصری ،نظرام پرول
اعترار (حکمی) یا دون پمتوانه را سرب اصلی ایجاد تورم میدان د و یا الاقل ننرا
مسرب تغییر در توییع ثروت افراد هامعه میدان د .ه یان ایمان خلل پرول دولتری
در یمانی که حجم نن ای تولید پیمی گیرد ( ا فرش ثروت سرایر یررایط) را رر
نظریه مقدار پول م جر ه تورم مییود .ای م ظر ایمان ،نق

و هایگاه اقتصراد

دولت چیز هز تأمین کاالها عمومی و تصد امور حسره نیست .لیا در چ رین
یرایطی مالیات پرداختی مردم ه دولت را در حکم اهرتری اسرت کره ره دولرت
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درعوش انجام خدمات میکور ارایه میک د و ای ننجاییکه مالیات ترورمی مالیراتی
غرر است ،ییرا میزان دقیل پرداخت مالیات و نیرز یمران پرداخرت نن ممرخص
نیست ،ممروع نمی اید .خلل پول دولتی را نمیتوان حل شرب پرول دانسرت .ای
ننجایی که حل شرب تفاوت میان قیمت تمرامیرده سرکه در شررا خانه و اریش
ایار نن می اید ،استعمال اصطالح حلالضرب را پولها کاغی و اعتررار
و دون پمتوانه حلالضرب نمی اید و نن ت ما یک کرار رد مجرای دارد ییررا در
چا

پولها کاغی تقریراً تمام پول چا

یده م فعت حاصل را نمراد نایرر

است که همان خلل پول است.
در پاسخ ه انتقادات و سؤاالت ایمان میتوان نکات ییر را یادنورید:
حتی اگر طال و نقره مر ا مرادلره ایرد رر اسراس احکرام اسرالمی ،نقردین
مممول یکات قرار میگیرد لیا در چ ین حرالتی نیرز مالکیرت خصوصری محردود
مییود .اما چه تضمی ی وهود دارد که افزای

نقدی گی ا پمتوانه دارایی یرا پرول

طال صورت نپییرد ،یع ی عیار مسکوک کاه

نیا رد .نیرا در چ رین حرالتی ترورم

نخواهیم دایتد
ای سویی دیگر چرا حلالضرب ت ما ه شرب سکه اطالق مییود درحالیکره
حل تمرر یا هر چیز دیگر متعلل ه نمررده ده نن اسرت .حیرات و مقرولیرت پرول
رایج و در گردش نیز وا سته ه حاکمیت سیاسی و پمتوانه قانونی است.
ای سویی دیگر اگر قایل پول را کاال خصوصی ردانیم ،مجررور ره پرییرش
ایار و لحاظ قیمت را پرول طریعری یرا حقیقری خرواهیم یرد و را اسرتفاده ای
مکانیسم عرشه و تقاشا قیمت نن تعیین مییا د .حال نیا پرول مسرکوک ره دلیرل
پول ودن هدا ای اریش ذاتری نن دارا قیمرت اسرتد در چ رین حرالتی ر را
معاملی و ر ا قرشی را چگونه مریخرواهیم توهیره ک ریمد ره عررارت دیگرر ای
چاله خلل پول خارف یدهایم و در چاه ر ا افتادهایم.
مسأله دیگر این است که ای ننجایی که پول ا پمرتوانه دارایری حقیقری دارا
اریش ذاتی یرا پمرتوانها

را اریش حقیقری اسرت ،انگیرزه ررا ک رز نن و نیرز

ذخیرهسای نن ه ع وان ثروت و دارایی افزای

مییا د ،راالرفرتن انگیرزه ک رز و
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خارف یدن پول حقیقی یا پول طال ای گردش اقتصراد م جرر ره انفصرال خر
پولی و مالی ای خ
خ

حقیقی اقتصاد و یکلگیرر اقتصراد حرراب و ترأمین مرالی

پولی و مالی اقتصاد توسط خودش مییود و نیای خ

حقیقری اقتصراد ره

خون در گردش را توسعه و گسترش و رید خود ا محدودیت یمتر مواهره
خواهد ید .حتی در چ ین یرایطی امکان کوچک یدن خ
یدن خ

حقیقی و رزر ترر

پولی ا هدف سفته ای و سوداگر دریرایطی که پول حقیقری دارا

اریش ذاتی است ی ایپی

خواهد رود .ره عررارت دیگرر عرارشیردن رکرود

تورمی در چ ین اقتصاد در نتیجه مکانیسم پول طال سیار محتمل خواهد رود .ای
م ظر تاریخی نیز عارشسای رکود 1930توسط طرقه انکداران همانی در اقتصراد
نمریکا را دالرهایی که دارا پمتوانه طال ودند و تأمین مالی طررفین ه رگ در
اروپا تحلیل فوق را تصدیل مینماید.
ه نظر میرسد یکی ای اهرداف اساسری در نظرام اقتصراد اسرالم و یکری ای
معاییر ممم در رید و ال دگی و توییع مترواین اقتصراد عردم ترداول ثرروت در
دست عدها خا

اید .تداول ثروت در چ رین یررایطی و انفصرال حکمرانری

پولی ای حاکمیت سیاسی و واگیار نن ه خر

خصوصری در عمرل م جرر ره

سته یدن دست حاکمیت ممروع سیاسی و استقراش ای خ

خصوصی را رر

قیمت پولی تعیینیده در رایار پرول حقیقری خواهرد یرد و ایرن نکتره اسرتقالل
حاکمیت سیاسی ممروع را در تصمیمگیرر

رر اسراس م رافع هامعره اسرالمی و

مصلحت و کارنمد هامعه اسالمی ه چال

خواهدکمید.

ای سویی دیگر طال یا رخی کاالها مما ه که میتوان د نق

پول گیرنرد یرا

پمتوانه پولی اقتصاد ملری ایر د ،ره دلیرل قیمرتگریار همرانی دالر اسرتقالل
ییرساخت پولی را ا ممکل اساسی مواهه خواه د کرد .ه عرارت دیگر عرشره و
تقاشا چ ین پولی اگر ر اساس اریش ذاتی نن اید وا سته ه یک سیستم پرولی
همانی مرت ی ر خلل دهی خواهد ود و غرش نظریرهپرردایان سیسرتم طرالپایره
رنورده نخواهد ید.
در یرایط تحریمی نیز ایجاد چ ین محدودیت هایی و وا سته یدن ه خر
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خصوصی میتواند یرایط را را سخت یدن غلره ر دیمن در ه رگ اقتصراد
فراهم ساید.
ه نظر میرسد ای م ظر عملیاتی و ا هردف حرداکثر کارنمرد نظرام اقتصراد
اسالمی ،نگرانی یمتر

را نتایج نایی ای پول طال وهود دایته ایرد در حرالی

که لحاظ پول ه مثا ه انفال و ترعیرت ای داللرتهرا نن مریتوانرد یمی ره را ررا
پیادهسرای نن در یررایط گریار ،فرراهم نمایرد و نقردی گیهرا انرایرتیرده و
خللیده در یرایط انفصال خ
ممخص یا هیب خ

حقیقی ای خر

پرولی را در یرک رایه یمرانی

تولید (هدایت نقدی گی موهرود ره سرمت فعالیرتهرا

تولید کاال و خدمات) نماید و یا ای که امحا گردد .حال در ادامه کار عرد ای نن کره
واقعی تأمین ید ،اگر اقتصراد ره نقردی گی یمرتر ررا

نقدی گی مورد نیای خ

تأمین مالی نیای دایت پول ه صورت دسرتور و حکمری و ره صرورت ررونیا
توسط حاکمیت ممروع سیاسی ایجاد خواهد ید و ا همان مکانیسم اعطا یارانه
تولید (و گسترش دسترسی افراد ریید و کارنفرین و تولیدک ده ره پرول

ه خ

ه ع وان یکی ای مصادیل انفال) اعطا خواهد ید .پول ه ع وان یک کاال عمرومی
که متعلل ه حاکمیت سیاسی ممروع است و اداره یا مدیریت و مررهم رد ای نن
ر اساس اهداف کالن اقتصاد و در همت حمایت ای خ
هدف رونل و هم

تولید ،افزای

ع وان یکی ای مؤلفه ها

واقعری اقتصراد و را

ایتغال یا تضمین درونیایری اقتصراد ملری ره

یادین اقتصاد مقاومتی متعلل ه حاکمیت دی ری خواهرد

ود و در همت حمایت ای تولیرد ملری ره ع روان سرتون فقررات اقتصراد ملری و
حداقلسای اثرات تحدیدک ده تحریم و رفع نیای ره سررمایهگریار خرارهی و
وا ستگی ه ذخایر دالر تا حد امکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .ه عرارت
دیگر اصطکاک پولی و عدم انتقال پولی تولید و یکلگیر حراب در خ

پرولی

و مالی اقتصاد (وشعیت فعلی اقتصاد کمور) حل خواهد ید.
ا ر نظریه مقدار پول در یرایط ایتغال کامل افزای
ه افزای

رونیا پول م جرر

سط عمومی قیمتها مییرود امرا در یررایطی کره ظرفیرت خرالی در

اقتصاد و نیای ه نقدی گی خ

واقعی اقتصاد روند فزای ده دارد و معموالً نیای ه
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نقدی گی و فقدان نن م جر ه وریکسرتگی سریار ایکسربوکارهرا
اقتصاد یده است ،نمیتوان پی

را سرا قه

ی ی قطعی ترورم را در چ رین یررایطی مطررح

نمود که تورم نایی یده ای چ رین اقردامی را مصرداق نقرض مالکیرت خصوصری
مطرح یود .حتی اگر خلل پول حکمی حاکمیت دی ی م جر ه تغییر توییع درنمرد
در هامعه گردد (و نه افزای

سط عمومی قیمتها) را توهره ره افرزای

ریرد

اقتصاد و نیز ایجاد ایتغال در اقتصاد ملی میتوان ا سیاستهرا مرالی م اسرب
اثرات توییعی نام اسب میکور را نیز رطرف نمود و همه ایرنهرا ذیرل حکمرانری
اقتصاد حاکمیت دی ی ه ع وان یکی ای ییرنظامها حکومت اسالمی قا ل تریرین
است.
ای سویی دیگر در تعارش ین م افع افراد در هامعه اسالمی ا م افع هامعه ای
م ظر کالن ،م افع کالن هامعه اسالمی اهمیرت مرییا رد .اگرچره در موشروع ایرن
تحلیل ،امکان حداقلسای تغییرات توییع درنمد

ا استفاده ای سیاستها مرالی

ایتوییعی قا ل حل است.
نتیجهگیری 

ررا ررر مطالعررات انجررامیررده درخصررو

سرریرتطور نظریررات اقتصرراددانان و

هامعهی اسان اقتصاد در مورد ماهیت پول و نیز اندیمم دان اسالمی و تحلیرل و
ررسیها فقمی صورتگرفته ،پول ا ر دالیل ییر ه مثا ه انفال تعری

مییود:

ال  -استقالل مالی و پولی حاکمیت تضمینک ده قا حاکمیرت سیاسری و
قضایی اسالم است و نافی سلطه غیر ر امت مسلمین خواهد رود( .سریره عقرال و
قاعده نفی سریل)
ب -قوام و اریش نماد پول و مقرولیت اهتماعی نن وا سته ره وهرود و ذات
حاکمیت است.
ف -ذیل م ا «ما ال ربّ لما» و عمومات «االرش کله ل ا»
د -تحقل اهداف عدم تداول ثروت در دست اغ یا و عدالت توییعی در قرل و
عد ای تولید و نیز حل مال که مایه قوام ،استقامت و مصحه هامعه اسالمی است.
ر این اساس تعری

اثراتی در خصو

ماهیت پول عرارت است ای:
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«پول دارا هوهره و حقیقتی اعترار است که هعرل ،خلرل و امحرا نن ای
یئون حاکمیت سیاسی دی ی است .ای لحاظ کارکرد وهه تمایز نن ا سایر اییا و
کاالها واحد محاسراتی و س ج

است که میتواند ره واسرطه هعرل پرول یریئی

توسط حاکمیت ه ع وان واسطه مرادالتی نیز مورد استفاده قرارگیرد .ای ننجایی کره
اریندگی و مقرولیت نن چه ای حیرث واحرد محاسرراتی و اریشگریار و چره ای
حیث پول ییئی و واسط مرادالتی وا سرته ره وهرود حاکمیرت اسرت ،لریا ذیرل
مصادیل انفال ،متعلرل ره حاکمیرت دی ری اسرت و طلرب حاکمیرت ای تولیردات
اهتماعی خواهد ود .حاکمیت ا تعری

مکانیسم خلل و امحا پول ،دسترسری و

یا عدم دسترسی افراد هامعه را ه نن مال اعترار مطا ل ا اهداف نظرام اقتصراد
اسالم تعیین خواهد نمود .تفویض حاکمیت پولی ه یخص ثالث ،حیات حاکمیت
سیاسی ممروع را ای ین خواهد رد و قا حکومت اسالمی را ا ممرکل مواهره
خواهد کرد .ه عرارت دیگر حاکمیت پولی مستقل ،حاکمیت سیاسری دی ری را ره
تصاحب خود درخواهد نورد».
ا توهه ه مطالعات صورت گرفته و ارایه نظریه پول ه مثا ره انفرال پیمر ماد
سیاستی ییر قا ل ایفاد است:
اختیار هزی هکرد و نیز تأییدسای و کار تجمیز و تخصیص و توییع م ا ع پرولی
را ایفا وظای

پ جگانه دولت(خلل ،سط ،حفظ ،صریانت و قررض رایار) در

عرصه اقتصاد ا نگاه فرا خمی و کالن ،ر عمده حاکم یرع و ولی امر خواهد ود.
ر اساس دالالت هزی هکرد انفال استفاده ای م ا ع پولی و اعترار

ه ع وان یک حل

اولویت در دست کسانی خواهد ود که در مسریر فعالیرتهرا تولیرد اثرر خ
ممغول هست د و ای کسانی که در فعالیتها سوداگر و داللی و سفته رای

ره

دنرال اخالل در اقتصاد ملی هست د ،هریمه اخی مییود (نررا سرود سرپرده م فری
است و نرا سود تسمیالت نیز م فی( )8خواهد ود و ا گیر یمان دسترسی ه ایرن
م ا ع پولی محدود خواهد ید .توهه ه ایرن نکتره شررور اسرت کره نقردی گی
انرایتهیده در خ

پولی و مالی اقتصاد ا نرا سود سپرده م فی ه تردریج امحرا

خواهد ید الرته الیم است انگیزهها داللی و سوداگر در سایر ایارها مالی ای
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ین رود و هدایت نقدی گی ه صورت مستقیم ه سمت تولید صورت پییرد.
ر اساس نظریه پول ه مثا ه انفال ،انکدار خصوصی و گاهدار

انرکهرا

ملغی خواهد ید و خلل پول انکی مم وع مییود .ه مع ی واقعی کلمه انرکهرا
ه مثا ه ت ما واسطه مالی خواه د ود و اساساً امکان خلل پول ای طریل خلرل پرول
یا شریب فزای ده نیز ممکن نخواهد ود و ت ما انک مرکز ذیرل حاکمیرت دی ری
سیاسی مجای ه خلل پول رونیا ه صورت دستور و رر اسراس نیرای درونیا
خ

واقعی اقتصاد خواهد ود .تأمین نیایها معیمتی و هار و حیراتی هامعره

ای طریل نمادها قرشالحس ه و ا نرا سود صفر ممکن خواهد ود.

()9
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نوشتها 


پی
 .1نکته دیگر این است که کاه نرا مره پولی ا استفاده ای عملیرات رایار رای ردون
لحاظ قید میکور میتواند یمی ه را را خروف سپردهها پرولی ای حسرابهرا
ل دمدت ه حسابها هار فراهم ساید و همچ ان انفصال ین خ مرالی و
پولی و خ واقعی اقتصاد رقرار اید .لیا رصد و ک ترل و هدایت نقدی گی ره
سمت تولید و مقا له ا حرکت نقدی گی ه سمت فعالیتها سوداگرانه و داللری
یر کافی را اتصال خ پولی و مالی اقتصاد ه خر واقعری نن ایرد .در
غیر این صورت ت ما گرداب نقدی گی در سایر فعالیتها سوداگرانه و ی نصیب
ماندن فعالیتها تولید ای نقدی گی خللیده و موهود در اقتصراد ملری نتیجره
خواهد ید .ممکلی که عدم لحاظ نن در رخی کمورها توسرعهیافتره را نررا
سود سپرده م فی اب انتقاد را را ذ نفعان طرقه انکداران همانی گمودهاست.
 .2ترهمه انگلیسی این کتاب در سال  1924انجام یده است.
 .3علیرغم نظر ایمان میتوان ا اسرتفاده ای مراحرث مر رو ره طراحری رایار ،ممرکل
یکست ایار را در خصو کاالها عمومی رطررف نمرود .ررا توشریحات
یمتر مراهعه یود ه:
Roth, Alvin E. 2015: Who Gets What and Why; The Hidden World of
Matchmaking and Market Design. William Collins

 .4توهه ه این نقل قول ای مایر نممل روچیلد ،هد خاندان روچیلد ره ع روان سریررکه
انکداران همانی ،روی گر و تأییدک ده نکته میکور خواهد رود .او مریگویرد« :
گیارید انتمار و ک ترل پول یک کمور ه دست من اید؛ را من اهمیتی ندارد
که چه کسی قوانین را مینویسد(».هیچکاک اندرو)1391،
یا در نقل قولی دیگر ه ر فورد این گونه میافزاید:
« سیار خوب است که مردم ما ای سیستم انکدار و پولی سردر نمی نورنرد و گرنره ره
نظر من تا قرل ای صر انقال ی ه وقروع مریپیوسرت»(ه رر فرورد ،ره نقرل ای
)Greider, 1987:55
 .5انحصار یکلگیر پول دولتی در وسیلها را تسرویه ردهیهرا مالیراتی توسرط
ماسگریو( )2009مورد انتقاد هد واقع یده است .را اطالعات یمتر ه مقالره
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توسلی و همکاران()1391مراهعه یود.
 .6کل هستی ای نن امام معصوم است.
 .7را نمونه ه موارد ییر ایاره مییود:
انفال در یمان حیات رسول اکرم( ) اختصا ه ایمان دایت و پرس ای ایمران ،فقرط
اختصا ه امام قایممقام ایمان دارد و انفال هر یمی ی را گوی د که ردون ای کره
لمگر رنن تاخته اید فت یدهاست و نیز یمینها موات و ارم ردون وارم
« )279انفال هر یمی ی اسرت کره
و دریاها و معادن و (». ...ییخ مفید،1410 ،
ه واسطه حمله سپاهیان فت نمده است و یا هر یمی ی که اهالی نن ا رغب نن را
تسلیم نمودهاند و یا قله کوهها و یا یمین ها موات و (». ...ییخ طوسری،1375 ،
)284
 .8الیم ه ذکر است که در 4کمور دنیا همچون ژاپن ،دانمرارک ،سروئیس و سروئد نررا
سود تسمیالت م فی است و در  28کمور دنیا نرا سود تسمیالت صفر است.
 .9ارایه مدل عملیاتی و الگو سیاست پولی در قالب ظرفیت ایرن مقالره نمری گ جرد و
نیایم د مطالعه دیگر است.
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اول :ماهیت پول ،هستارها مرین)30(2 .
درودیان ،حسین« .1394 .ارییا ی نظریهها رقیب در اب هستی ی اسی پرول()1مرحرث
اول :اریش پول ،هستارها مرین.)33(2 .
درودیان ،حسین . .ماهیت پول و نثار خلل پول( انکی) در اقتصاد متعارف؛ یرک ارییرا ی
انتقاد ای م ظر اقتصاد اسالمی .رساله دکتر  .تمران :دانمرکده اقتصراد دانمرگاه
تمران.
یراءن اد ،م صور .سعادت ممر ،مسرعود .1386 .عرشره پرول در اقتصراد ایرران .فصرل امه
.1-22
پ وهم امه ایرگانی،45 .
الصدر ،سید محمد اقر .1382 .اقتصادنا .مؤسسه وسرتان کتراب قرم .مرکرز ال مرر الترا ع
لمکتب االعالم االسالمیه.
طریحی ،فخرالدین .1375 .مجمعالرحرین .تمران:کتا فرویی مرتضو  .هلد چمارم ،چا
سوم.
طوسی ،ا وهعفر محمد نحسن1375 .ق .االقتصاد .تمران :کتا خانه هامع چملستون.
علی اکرر ا وکانی ،احسان .سعد  ،حسی علی .طریریهرلری ،مرتضری .1397 .رایپ وهی
تعری و مفموم انفال در اندیمه فقیمان امامیه( ا تأکید ر انگاره امام خمی ی(ره)).
.428-405
پ وه ها فقمی،)2(14 .
عمید ینجانی ،عراسعلی .1383 .فقه سیاسی .تمران :انتمارات امیرکریر .هلد چمارم ،چرا
اول.
قمی ،ا والقاسم ن محمدحسن1417 .ق .غ ائماالیام .قم :انتمارات دفتر ترلیغات اسرالمی.
هلد چمارم.
کلی ی ،محمد ن یعقوب 1407ق .الکافی .تمران :دارالکتب االسرالمیه .هلرد هفرتم ،چرا
چمارم.
مجاهد موخر ،محمد ممد  .داللی اصفمانی ،رحیم .صمد  ،سرعید .خمریدسرتجرد ،
رسول .1392 .ررسی دیدگاه غر ی و رویکرد اسالمی ه ارتکای ذه ی ای ماهیرت
پول و اعترار .فصل امه پ وه ها و سیاستها اقتصاد .)65(21 .
محمد  ،ممد  .1399 .اقتصاد ایرران در مسریر هایگراه دوایدهرم؛ الزامرات و راهکارهرا.
تمران :دانمگاه هامع امام حسین علیه السالم.
ممکی ی ،علی .ی تا .یمین و ننچه درنن است .قم :انتمارات یاسر.
مفید ،محمد نمحمد ننعمان1410 .ق .المق عه .قم :دفتر انتمارات اسالمی .چا دوم.
نعمتی ،علی .1399 .ررسی پدیده خلل پول ای م ظر فقه امامیه (رویکرد فقمی-اقتصاد ).
رساله دکتر  .تمران :دانمکده اقتصاد دانمگاه عالمه طراطرایی.
هیچکاک ،اندرو .1391 .صمیونیسم در مسیر سلطه ،ناگفتههرایی ای توطئرههرا و ترف ردها.

1399 راهبرد اقتصادی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوسوم ♦ تابستان
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. نمر ساقی: تمران.) (ترهمه محمدیاسر فرحزاد
.15 . هستارها مرین، چیستی پول.1392 .یزدانپ اه محسن و هعفر قدوسی نم ه
 هلرد. مؤسسه اسرماعیلیان: قم. حاییه المکاسب.ق1421 . کاظم، طراطرایی. محمد، یزد
. چا دوم،اول
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