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  چيستي پول 
 پناهيزدانحسن م

  آمنه جعفري قدوسي
  

هاي دنياي انساني است. رمز و راز اين موجوديت پول يكي از مرموزترين موجوديت
راستي پول چيست و از چه ماهيتي اعتباري در دنياي جديد دوچندان شده است. به

هاي پولي مكاتب چه تأثيري بر سياست ،برخوردار است؟ تأمل فلسفي در اين باب
هاي اساسي در باب گذارد؟ اين مطلب به دنبال پاسخ به اين سؤالاقتصادي بر جاي مي

پول است. سعي شده است رويكردهاي مهجور اقتصادي در اين باب مورد شناسايي 
رويكردهاي  ،قرار گيرد تا عالوه بر رويكردهاي متعارف به ادبيات اقتصادي

 س نيز پرداخته شود.هترودوك
  
  

پرسش از چيستي پول در دنيايي كه پول در 
آن به كانون تحوالت بدل شده است، شايد 
 ،پرسشي متهورانه به نظر برسد. با اين وجود

تأمل در همين مناسباتي كه در روزگار فعلي با 
 تواند توجيه خوبيگيرد، ميتكيه بر آن شكل مي

براي پيش كشيدن اين پرسش قديمي باشد: به 
تواند به مثابه و چگونه مي راستي پول چيست

اقتصادي  دار عرصهي براي تحوالت دامنهمنشائ
اول اهميت قرار  يفهم شود؟ آنچه در درجه

د، شناخت صحيح منشأ پيدايش ترتيبات گيرمي
؛ همچنين دريافتن پاسخ اين پولي رايج است

 اين ترتيبات و روابط پوليِ ها كه:پرسش
اند؟ سير تطور سيستم پولي كدام يدهندهشكل

ن سيستم و نهاد پول چه بوده است؟ اي
كاركردهاي اين نهاد چيست؟ در جريان 

چه جريانات و  ،گيري نهاد امروزي پولشكل
اند؟ اين عناصر به چه عناصري تأثيرگذار بوده

گيري پول امروزي روش و مكانيسمي روي شكل

  مطالعات و تحقيقات مبينمؤسسة
  15 شمارةجستار ؛ سال نخست، »جستارهاي مبين«

  16/5/1392تاريخ انتشار:  
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 اصلي چه بوده است؟  ياند؟ ريشهتأثير گذاشته

عنوان سيستم پولي در جهان آنچه امروزه به
ساري و جاري است كه همانا در برگيرنده نهاد 

ناشي از  هاي مترتب بر آن و آثارپول و ويژگي
ها و كاركردهاست، ارمغاني از همين ويژگي

داري با اصول و مباني سيستم اقتصاد سرمايه
فلسفي خاص خود است. آنچه شايد از تصوير 
كلي جهان امروز به دست آيد، اين است كه 

 يافتگي بهاي از كشورها كه بر چسب توسعهعده
اند، به همراه توسعه خود، جزئي از خود گرفته

اقتصادي خود، يعني سيستم پولي را نيز نظام 
ها در اند. اين اقتصادها كه از آندچار تطور كرده

شود، به نظر داري ياد ميقالب نظام سرمايه
ترين سيستم پولي را براي رسد كه پيشرفتهمي

  اند.خود مهيا ساخته
سيستم پولي موجود در اقتصاد ايران نيز 

گرفته در شكل برگرفته از همين روابط پوليِ
غرب است (الگوبرداري شده است). حال با 
عنايت به اين موضوع كه قطعاً نظام 

اي كه بر سر اين روابط پولي سايه داريسرمايه
شده افكنده است، داراي نگرشي ويژه و تعريف

يابد كه آيا اين به انسان است، اين سؤال نمود مي
شناسي الهي وجود مباني با آنچه در مباني انسان

يابد؟ در صورت عدم تطابق اين دارد، مطابقت مي
از  تواناصول و مباني فلسفي با يكديگر، آيا مي

داري استفاده ابزارهاي مؤيد مباني فلسفي سرمايه
مؤيد  ،نمود و همچنان اميد داشت كه همين ابزار

 هايمبتني بر آموزه يمباني فلسفي مدل توسعه
  ؟الهي نيز باشد

رسد كه به همين منظور ضروري به نظر مي

رابطه متقابل فرآيندي كه از آن تحت عنوان 
شود و سيستم پولي با دقت توسعه در غرب ياد مي

نظر بيشتري مورد توجه قرار گيرد. مسئله 
اساسي در اينجا اين است كه سير تحول پول (از 

 كاغذي ، فلزي،پيدايش آن به صورت پول كااليي
اي با مباني سير تحول ه رابطهو اعتباري) چ

تواند داشته باشد؟ به عبارت توسعه در غرب مي
گيري و تكامل آن چه اين نهاد پول و شكل ،ديگر

ري داگيري اقتصاد سرمايهنقشي در فرآيند شكل
امروز داشته است؟ به اين ترتيب، سؤاالت 

تري مطرح خواهد شد، نظير اينكه، پول جزئي
اند؟ فلسفه پيدايش كدامچيست؟ كاركردهاي آن 

داري پول چيست؟ (طبيعت پول چيست؟) سرمايه
چيست؟ منشأ پيدايش آن چيست؟ مباني فلسفي 

متقابل پول و اين  يداري چيست؟ رابطهسرمايه
شود؟ و ... در ادامه مباني فلسفي چگونه بيان مي
  ها بر خواهيم آمد.درصدد پاسخ به اين پرسش

  
  بيان مفهوم پول

ه جلوه بيروني آن تحت عنوان مفهومي ك
دهد، پول، روابط انساني در جوامع را شكل مي

پوشي و حذف از جوامع بشري به غيرقابل چشم
رسد و اهميتي روزافزون يافته است. اين نظر مي

هاي گذشته تا به روزه طي قرنپديده كه همه
امروز تغييرات بسياري را تجربه كرده، همچنين 

دي را در زندگي بشر به تغيير و تحوالت متعد
وجود آورده است. گام ابتدايي در جهت شناخت 
نقش و كاركرد پول و ارتباط آن با چگونگي 
رفتار فرد و اجتماع، كسب درك روشني از 
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گيري پول، پول و مفهوم آن، شرايط شكل يواژه
آگاهي كسب ضرورت و كاركردهاي آن است. 

كاركردهايي كه امروزه بر پول سوار  از اينكه
است، با آنچه در زمان پيدايش آن مد نظر بوده 
تا چه اندازه همخواني دارد، ما را در شناخت 

تر مناسبات پولي موجود ياري تر و عميقدقيق
خواهد رساند. لذا در ادامه در بررسي تاريخچه و 
سير تحول پول، ابتدا بستر و ضرورت پيدايش 

د توجه قرار خواهيم داد و پس از آن پول را مور
  سعي در روشن ساختن مفهوم پول خواهيم نمود.

  
  بررسي تاريخچه و سير تحول پول

ها و جوامع گيري تمدنتوان گفت شكلمي
توجهي مرهون و وابسته به بشري به ميزان قابل

اساس زندگي  ،مبادله است. مبادله يپديده
رود. چنانچه هيچ يك اقتصادي بشر به شمار مي

از افراد قادر به مبادله نبودند و باالجبار به 
خودكفايي و استفاده از محصوالت و خدمات 
خود، نهايتاً در سطح يك خانواده روي 

ها در گيري روابط ميان انسانآوردند، شكلمي
در نمود. معني ميهاي اقتصادي بيقالب فعاليت

مبادله هر فرد ارزش بيشتري براي كااليي كه 
فروشد قائل خرد، نسبت به كااليي كه ميمي

توان گفت بدون اين است. به صراحت مي
هاي متفاوت توسط افراد، مبادله نيز گذاريارزش

ميسر نبود. در حقيقت، اين تنوع موجود در 
ها و ها، شايستگيها، مهارتطبيعت، انسان

                                                              
1. Double coincidence of wants 
2. Jevons  
3. Indivisibility  
4. Business Calculation 

ع هر فرد را متمايز هاست كه منابهاي آنداشته
برداري از مبادله گرايي و بهرهساخته و تخصص

  سازد.را ممكن مي
اما در مبادالت پاياپاي كه پيش از دوران 

يي و ضرب سكه در ميان هاي كاالاستفاده از پول
به حركت درآوردن  برايجوامع كوچك 

هاي اقتصادي رواج داشت، فعاليت يچرخه
ترين خورد. اصليه چشم ميمشكالتي نيز ب

مشكل تحت عنوان عدم تطابق همزمان 
شود كه اولين بار توسط مطرح مي 1هاخواست

مبادله  يمورد توجه قرار گرفت و هزينه 2جونز
برد. به عالوه، از آنجا كه را به شدت باال مي
مانند خانه و بسياري از ، بسياري از كاالها
و  داشتندقابليت تقسيم شدن ن محصوالت بزرگ

در صورت تقسيم شدن ارزش خود را از دست 
كاالها در  3پذيريدادند، ، مشكل عدم تقسيممي

نمود. اگر كااليي سيستم تهاتري غيرقابل حل مي
فاقد قابليت مبادله در سيستم تهاتري بود، 

رفت و در نتيجه تقاضاي بازار براي آن از بين مي
  شد.توليد آن محدود مي
در  4راي حسابگري تجاريفقدان معياري ب

شد تا سود و زيان معني سيستم تهاتري باعث مي
نداشته باشد، چرا كه بنگاه تجاري قادر به 
محاسبه اينكه چقدر در معامالت خود پول يا 

دهد، آورد و يا از دست ميثروت به دست مي
هاي توليد و مبادله تنها انگيزه ،نبود. بر اين اساس

شد. به ها خالصه ميدر رفع نيازها و خواست
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عالوه، در نبود واحدي جهت محاسبه ارزش 
هاي ها، تعداد قيمتكاالها، با افزايش تعداد آن

رود و افراد را با طيف وسيعي نسبي نيز باال مي
هاي نسبي در مبادالت پاياپاي مواجه از قيمت

  سازد. مي
مشكالت به تدريج جوامع بشري را به  اين
غيرمستقيم و استفاده  يكارگيري مبادلهسمت به

از كااليي مشخص به عنوان ابزار مبادله سوق داد. 
كه در دنياي تهاتري به اين ترتيب، درحالي

هركس تنها به منظور رفع نيازهاي مستقيم خود 
كرد، در اش اقدام به خريد كاالها ميو خانواده

؛ غيرمستقيم عنصر جديدي وارد شد يهمبادل
اش به عنوان كااليي كه به اندازه ارزش ذاتييعني 

 گرفتابزار مبادله مورد استفاده قرار مي
). با معرفي پول، افراد 5ص.  :2008(روتبارد، 

توانستند كاالها و خدمات را در مقابل پول مي
بفروشند و با آن به تأمين نيازهاي خود بپردازند. 

پذيري به عنوان مخرج با قابليت تقسيم پول
ارزش  ،كند كه در قالب آنمشتركي عمل مي

بيان است، تمام كاالها و خدمات قابل يمبادله
تواند هر چيزي را بخرد، پول به عنوان آنچه مي

باالترين قابليت نقدينگي را دارد و باألخره اين 
سازد كه با بيان درآمدها و امكان را مهيا مي

هاي تجاري در قالب پول، سود يا مخارج بنگاه
  ها محاسبه گردد.زيان آن

ول با تسهيل تقسيم كار: در نتيجه پ
تقسيم كار قرار  يفرض پديدهمبادالت، پيش

داري كه همه چيز به گيرد. در اقتصاد سرمايهمي
شوند، كاال به عنوان كاالهاي بازاري تبديل مي

 آن فقط يمحصول تقسيم كار براي توليدكننده

وسيله مبادله ارزش دارد و از آن  يبه منزله
موهبت و  گيرد. ايناستفاده مصرفي صورت نمي

توانيم بيش از مصرف خود توليد امكان را كه مي
تقسيم كار مديونيم و از اين  يكنيم، به پديده

طريق قادريم از مازاد توليد به طور مستقيم براي 
مصرف آينده، تكميل و افزايش ابزار كار و 
 ،تشكيل ذخاير استفاده كنيم. بدون تقسيم كار

ي به عنوان توانست تا حد امروز دارايبشر نمي
: 1383ابزار كار در اختيار داشته باشد (گزل، 

اي است براي پول واسطه ،). در نتيجه133ص. 
تبادل متقابل محصول نيروي كار و بدون استفاده 
از آن در اين نوع مبادله، هيچ كااليي به 

شود (همان، ص. كننده تحويل داده نميمصرف
134.(  

ري، هاي سيستم تهاتبنابراين، محدوديت
ضرورت فروش كاالها در مقابل پول را پديدار 

منجر به نوعي  ،خود يسازد كه اين به نوبهمي
اجبار در استفاده از پول در معامالت و به عبارت 

گيري نوعي تقاضاي اجباري براي ديگر، شكل
شود. در واقع، با استفاده از نگهداري پول مي

امعه يا كااليي به عنوان ابزار مبادله، افراد آن ج
به دنبال به دست آوردن  ،هاتاجران مرتبط با آن

مقدار بيشتري از آن كاال خواهند بود و به اين 
طريق، اين كاال به عنوان پول وارد بازار آزاد 

  ).5ص.  :2008شود (روتبارد، مي
  

  انواع پول
گيري اولين مرحله از پيدايش پول، شكل

اي شود. كااليي كه دارپول كااليي محسوب مي
باالترين قابليت عرضه و فروش در بازار بود، با 
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نين شد. چبازار بيشتري نيز مواجه مي تقاضاي
توانست به عنوان ابزاري به كار رود كااليي مي

تواند محصول كه يك فرد متخصص در توليد مي
خود را در ازاي آن با كاالهاي ساير متخصصين 

ها و مهارتمبادله كند. با وجود تنوع بسيار در 
عرضه منابع و در نتيجه تنوعي از كاالهاي قابل

يي كه تقاضاي بازار بااليي داشته هادر بازار، كاال
يعني به خاطر خودش مورد استفاده (باشد 

وسيعي قرار گيرد و همه افراد در ابتدا آن را قبول 
ه پذيري زيادي داشتقابليت تقسيم )،داشته باشند

را با تقسيم شدن از  باشد و ارزش و كيفيت خود
حمل و نقل باشد و ارزش بااليي دست ندهد، قابل

به ازاي هر واحد وزني داشته باشد و باألخره 
بتواند قدرت خريد را در زماني طوالني در خود 
حفظ كند و از دوام بااليي برخوردار باشد، به 

: 2008شدند (روتبارد، عنوان پول انتخاب مي
  ).14: ص. 1991و  6ص.

قرون گذشته موارد گوناگون و بسياري طي 
بها و مانند پوسته صدف، جو، غالت، فلزات گران

بسياري از كاالهايي كه داراي ارزش تصور 
شدند، به عنوان پول كااليي مورد استفاده قرار مي

اند. در زمان اندكي، گسترش مبادله گرفته
كارگيري دو فلز قيمتي غيرمستقيم منجر به به

ه عنوان ابزار معمول مبادله شد و طال و نقره ب
هاي اين دو فلز نهفته بود در ويژگي ،انتخاب دليلِ

  ).33: ص. 1997(مايزز، 
در دوره رواج پول كااليي يا مبادله 

                                                              
1. Token money 
2. Representative money 
3. Fiat money 

 يغيرمستقيم، كاالي انتخابي به عنوان وسيله
مبادله، خود داراي ارزشي مصرفي بود و پس از 

ي سيلهانتخاب و پذيرش و تأييد آن به عنوان و
شد. در اي براي آن لحاظ ميمبادله مبادله، ارزش

اي آن از دو منبع نشأت حقيقت، ارزش مبادله
گيرد، يكي ارزش مصرفي موجود در خود مي

كاالي پول و ديگري اعتباري كه از سوي دولت 
براي پول شماردن آن كاال  ،يا قدرتي در جامعه

ضافي ا يشود؛ اما به علت تحميل هزينهاعتبار مي
نظر كردن از مصرف اين كاالها و گذشتن صرف

مبادله  يها، اين نوع وسيلهاز ارزش ذاتي آن
  رسد.ناكافي به نظر مي
داراي ارزش  2يا پول نماينده 1پول ژتوني

مصرفي ناچيزي است و از مقدار مشخصي از كاال 
كند. پول بدون يا فلزات طال يا نقره حكايت مي

فاقد ارزش ذاتي يا  ،ونيهمانند پول ژت 3پشتوانه
ارزش مصرفي است، اما بر خالف آن ارزش خود 

بها نگرفته است. را از ارزش ذاتي فلزات گران
 ،به جاي ارزش مصرفي ذاتي ،پول بدون پشتوانه

احتياج به اعتبار مقامي مورد اعتماد و پذيرش 
  عامه دارد. 

توسط  1661در  نخستاحتماالً اسكناس 
در بانك انگلستان  1694بانك استكهلم يا در 

  ). 476: ص. 1372(برودل،  منتشر شده است
  

  تعريف پول
وقتي پول كاغذي در  ،در مبادالت امروزي
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شود، برابر دريافت كاال يا خدمتي پرداخت مي
دانند و كنندگان آن پرداخت را كامل ميدريافت

كننده و يا بر هيچ اي بر پرداختهيچ ادعاي اضافه
گروه سوم ديگري كه اين پول را منتشر كرده 

اي از كاغذ را در تواند تكهاست، ندارند. آنچه مي
قدر معتبر سازد كه افراد در مقابل ميان مردم آن

توليد حقيقي حاضر شوند آن را دريافت  يارائه
توانند مقوم كنند و اينكه چه فاكتورهايي مي

ي ميان افراد شوند، در تبيين اجتماع يچنين رابطه
از اهميت بااليي برخوردار است. در  ،اين مفهوم

بررسي رابطه و كنش متقابل پول و روابط 
اي به نام است كه وقتي از مقوله اين مهم ،انساني

شود، منظور روشن باشد. آيا پول صحبت مي
هاي كاغذ و مسكوكات رايج تكه ،منظور از پول

ن است يا مفهومي انتزاعي هاي روي آو يا نوشته
در پشت آن قرار دارد؟ تحت چه شرايطي اين 

هاي كاغذ و قطعات فلزي نقش و جايگاه پول تكه
  كنند و ... در جامعه را بازي مي

از طرفي، طبيعت و نقش پول در قالب 
داري كه امروزه به عنوان نظام اقتصادهاي سرمايه

اقتصادي مسلط در كشورهاي جهان مطرح است، 
برانگيز اي يافته و به موضوعي جدالاهميت ويژه
هاي طي قرن در پردازان اقتصاديبراي نظريه

تبديل شده است. بدون شك، در طول  هگذشت
موضوعات با محوريت پول، در سطوح  ،تاريخ

هايي از ايده اند،اي ظاهرشدهگهگاه تازهمختلف و 
به وسعت چگونگي پيدايش پول، كاركردها و 

و مسائلي از اين دست گرفته تا  مصاديق آن
سؤاالتي درباره درآمدهاي پولي و نقش پول در 
عدالت توزيعي. با اين وجود، با پيشرفت 

داري به عنوان سيستمي كه موجوديت آن سرمايه
هاي گيرد، بحثحول استفاده از پول قرار مي

مربوط به طبيعت و نقش پول وسعت بيشتري 
به خود جلب  اند و نگاهي متفاوت رايافته
  اند.نموده

در ميان تعاريف و توصيفاتي كه از پول 
بندي از توان نوعي طبقهارائه شده است، مي

ن توامي ،تبيين پول يافت. بر اين اساس يشيوه
تعريف بر اساس كاركردهاي پول، بر اساس 
مصاديق آن، بر اساس قواعد جاري بر آن، بر 

پول را اساس ماهيت و در نهايت، تعريف نهادي 
، دليلي براي رد هر هارائه نمود كه در اين مقال

بيان و تعريف نهادي براي پول ها كدام از اين
  .مورد پذيرش قرار خواهد گرفت

  تعريف پول براساس كاركردهاي آن
پول اغلب بر اساس كاركردهايش تعريف 

پول همان است كه «شود. بسياري معتقدند مي
هيكس به نقل از  (واكر، دالتون و» دهدانجام مي

پول  ،). در اين صورت2: ص. 2007تايموين، 
برخي خدمات  يدهندهعنوان كاالي ارائهبه

نظير وسيله مبادله بودن، واحد محاسبه  ،مشخص
شود. ارزش بودن و ذخيره ارزش تعريف مي

ترين بيان از مفهوم پول اگرچه اين تعريف رايج
ود حددر ميان متون اقتصاد پولي است، توصيفي م

دهد و به شدت و تقليل يافته از پول ارائه مي
متأثر از نظر و رأي شخصي در مورد كاركردهاي 

شده براي پول خواهد بود. به عنوان مثال، معين
اي برخي كاركردهاي ديگر را نيز براي پول عده

اند و يا مثالً به كاركرد ذخيره ارزش متصور شده
مات پول بودن اعتقادي ندارند و آن را از خد
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كنند. برخي نيز وسيله مبادله بودن را حذف مي
كنند كه ترين كاركرد پول معرفي مياصلي

كاركردهاي ديگر خواهد بود.  يكنندهايجاب
مبادله باشد،  ييعني هر كاال براي اينكه وسيله

 يالزم است معيار سنجش ارزش و وسيله ذخيره
 هارزش نيز باشد. از طرف ديگر، اگر پول بنا ب

مبادله بودن تعريف شود، بسياري از  يوسيله
توانند پول تلقي ابزارهاي مالي و اعتباري مي

و پول  2اي، پول سپرده1پول بانكي :شوند، نظير
. بنابراين، در رويكرد كاركردي به پول، 3اعتباري

قضاوت در مورد پول بودن به ديدگاه سابجكتيو 
 كننده و انتخاب كاركردها بر اساسبررسي

  شرايط بستگي دارد (همان).
مشكل ديگر در مورد تعريف كاركردي 
پول اين است كه بيان پول به صورت باال، اغلب 

اي فلز مبادالت پولي را شامل نقل و انتقال قطعه
هاي كااليي در ضرب شده يا نشده يا ساير پول

ها، وقتي چك ،گيرد. اما امروزنظر مي
 ،حجم بزرگي با ،ها و ابزارهاي اعتبارياسكناس

دهند، چيزي به مبادله را تشكيل مي يوسيله
شود ولي مبادله جا نميصورت فيزيكي جابه

شود. پس تعريف پول با كاركردهاي انجام مي
آن، مباني نظري الزم براي شناخت ماهيت و 

 يدهندهكند و نشانچيستي پول را روشن نمي
  اش است.تعريف چيزي به الزمه

  ساس مصاديق آنتعريف پول بر ا
اي پول را به فهرستي از آنچه پول ناميده عده

                                                              
1. Bank Money 
2. Deposit Money 
3. Credit Money 

اند. اما اين تعريف را نيز شود، تعريف كردهمي
توان كامل دانست، چرا كه به وضوح، آنچه نمي

به عنوان پول در طول اعصار مختلف مورد 
استفاده قرار گرفته است، صورتي يكسان نداشته 

است.  تطور بوده و و همواره در حال تحول
هاي پيشين به كنار ابزارهاي پولي دوره ،امروزه
اند و ابزارهاي جديدي مورد استفاده شدهگذاشته

توان ادعا كرد نمي ،گيرند. بنابراينقرار مي
تعريف پول بر مبناي مصاديق آن، دربرگيرنده 

هاي آن باشد و البته بر اين تمام موارد و مصداق
ديد، معياري اساس، با معرفي ابزارهاي پولي ج

ها وجود براي قضاوت در مورد پول بودن آن
  نخواهد داشت.

  تعريف پول بر اساس قواعد جاري بر آن
به وجه قانوني پول تأكيد  ،در برخي متون

شده است و آنچه را كه قانون به عنوان پول 
شود. اما اگر معرفي كند، پول در نظر گرفته مي

الً ابزار مقبوليت عامه را از پول حذف كنيم، عم
تواند نقش مورد نظر جهت شده نميمعرفي
مبادله بودن را ايفا كند. از طرف ديگر،  يوسيله
صرف به مقبوليت عامه توجه، عد نياز پول به ب

سازد. اعتبار از سوي مقامي معتبر را پررنگ مي
به عبارت ديگر، تعريف پول بر اساس قانون يا 

ناقص جلوه يي پذيرش عامه، هر كدام را به تنها
تر اينكه نيازمند اتكا به دهد و البته مهممي

اي اعتباري براي مشخص شدن پول است. رابطه
مقبوليت عامه و اعتبار مقامي معتبر يا قانون نيز 
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  از شرايط و لوازم پول است.
  تعريف پول بر اساس ماهيت آن

در اين نوع نگرش، اعتقاد بر اين است كه 
شان شناخته اتيابزارهاي پولي با ويژگي ذ

شوند. در نتيجه از آنجا كه پول بايد ارزش مي
توان باشد، چيزي را مي داشته اي خالصمبادله

اي پول ناميد كه بيانگر و حافظ اين ارزش مبادله
خالص باشد. اما ايرادي كه به اين تعريف وارد 

صرف  ايِاست، اين است كه هر ارزش مبادله
چون ممكن  ،تواند پول باشدنمي ،(مثل چك)

  قبول نباشد.است توسط عامه مردم قابل
  تعريف پول بر اساس تعريف نهاد پول

هاي مختلفي كه از پول ارائه با توجه به بيان
 ،شد، روشن است كه هر كدام از اين رويكردها

به تنهايي قادر به تبيين طبيعت پول نيست. بياني 
م در رهيافتي با دقيق و روشن از اين مفهوم مه

نگاه فراگير به ريشه پيدايش پول، ماهيت و 
توان به كاركردهاي آن ممكن خواهد بود كه مي

اين مهم با توصيف پول در قالب يك نهاد 
 ياجتماعي دست يافت. بنابراين، به منظور ارائه

جانبه در مورد ماهيت و طبيعت پول، بياني همه
نهاد پول در اين مقطع سعي در پاسخ به چيستي 

آنچه اقتضاي اين بحث  ،خواهيم داشت. از اين رو
مفهومي روشن از نهاد است.  ياست، در ابتدا ارائه

به عبارت ديگر، شناخت نهاد پول ممكن نخواهد 
بود، مگر اينكه مفهومي كاربردي، ملموس و 

درك از نهاد در ذهن شكل گرفته باشد. به قابل
ان تعاريف اين ترتيب، در ادامه، ابتدا به بي

                                                              
1. Geoffrey M. Hodgson 
2. Veblen 

مختلف نهاد و معرفي تعريف مورد نظر خود از 
هاي نهاد پرداخته و سپس با برشمردن ويژگي

هاي به دست آمده براي پول، بر اساس ويژگي
نهاد از بخش پيشين، به معرفي نهاد پول خواهيم 

  پرداخت.
  

  تعريف نهاد
اي اگر چه نهاد مفهومي است كه از سابقه

برخوردار است، به نظر  كهن در ميان اقتصاددانان
رسد تعريف و تلقي قابل اجماعي از آن در مي

توان گفت نهاد ميان آنان وجود نداشته باشد. مي
از جمله مفاهيمي است كه اقتصاددانان هر جا 

شناسند، اما قادر به تعريف آن ببيند، آن را مي
تواند برآمده تا حدي مي ،نيستند. ابهام مورد نظر

ي نهادها باشد و تا حدي مربوط از طبيعت انتزاع
به اثر مبهمي باشد كه اين روابط بر سطوح 

معتقد است كه  1گذارند. هاجسونها ميپديده
نهاد تاريخي طوالني در علوم  ياگر چه واژه

اجتماعي دارد، با اين وجود، حتي امروز اتفاق 
رأيي در مورد تعريف اين مفهوم وجود ندارد 

ا بايد توجه داشت ). ام1: ص. 2006(هاجسون،
بدون دانستن چيستي  ،كاربردي يكه در عرصه

قادر به فهم چگونگي كار آن نخواهيم بود.  ،نهاد
براي دستيابي به اين منظور از ميان طيف وسيع 

ها در شده براي نهاد، برخي از آنتعاريف ارائه
  .شوندادامه معرفي مي

ن  عادات فكري «نهاد را به صورت  2وبل
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تعريف  1»مشتركي براي عموم مردمثابت 
تعريفي  يكند. او در جايي ديگر با ارائهمي

ت يك عادت تر، نهاد را متعلق به طبيعپيچيده
 ،گرفتن و پذيرش عموميداند كه از طريق خومي

: 2009شده است (به نقل از فيشر، بديهي و حتمي
يكي از اقتصاددانان نهادگراي  2). كامنز 10ص. 

هاي نماينده نهادها جه به سازماناوليه، با تو
توان نهاد را به عنوان عملي مي«معتقد است 

تعريف كرد ( همان، » جمعي در كنترل عمل فردي
نهادها را  ،نيز در بياني 3). وسلي ميچل 11ص.

ترين عادات اصطالحي مناسب براي مهم«تنها 
داند مي» اجتماعي استاندارد شده به شدت رايج

با دقت در اين تعاريف و ساير  ،(همان). اما
دريافت برايالزم  روشنياز اين دست،  تعاريف 

د. شوتعريفي شهودي و كاربردي از نهاد يافت نمي
آنچه مسلم است، ويژگي رواج ميان افراد جامعه 
و ثبات آن براي يك نهاد ضروري است، اما 

پديده، رفتار، رابطه يا روحي انتزاعي و  به اينكه
  ارد، از اين تعاريف مشخص نيست.اشاره د... 

تعريف  ،هاجسون در جايي ديگر
دهد كه به عنصري تري از نهاد ارائه ميمناسب

شود، اشاره دارد. كه عنوان نهاد بر آن اطالق مي
اين تعريف از نظر فيشر به عنوان يك تعريف 

درك مورد پذيرش قرار كاربردي و قابل
عنوان  توانيم نهادها را بهما مي«گيرد: مي

                                                              
1. The Settled habits of thought common to the generality of men 
2. John R. commons  
3. Wesley Mitchell 
4. Social Rules 
5. Established 
6. Prevalent 
7. normative 

و   5مسلم (ثابت)  4هاي قواعد اجتماعيسيستم
ج تعريف كنيم كه رفتار اجتماعي را   6راي

بر اين اساس، زبان، پول، » كنند.ريزي ميپي
گيري وزن و طول، هاي اندازهقانون، سيستم

ها (ساير طريقه رفتار بر سر ميز غذا و بنگاه
، 2006ها) همگي نهاد هستند (هاجسون، سازمان

. در شرح اين تعريف، هاجسون بيان )2ص. 
قاعده به ميزان وسيعي به  يواژه«كند كه مي

مرسوم و منتشر   7عنوان يك دستور هنجاري
يك وضعيت  به عنوان شده اجتماعي يا اصالتاً

،  Xدر شرايط  تواندمي شود كهارزشي درك مي
Y (همان). او قواعد را شامل » درا انجام بده

هاي اجتماعي و نيز عرفهنجارهاي رفتاري، 
داند. همچنين قواعدي كه نهادها قوانين حقوقي مي

 ،توانند به طور سودمنديگيرند، ميرا در بر مي
  انتظارات باثباتي از رفتار سايرين ايجاد كنند. 

توان گفت بر اساس مي ،رفتههمروي
شده، نهادها از دو طريق به وجود تعاريف ارائه

قوانين رسمي بر جامعه  يآيند: يا به وسيلهمي
شوند كه در صورت عدم پذيرش ميتحميل 

شوند و عمومي به ميزان وسيعي ناديده گرفته مي
حالت مرسوم بودن يا طبيعي بودن يك قاعده را 

آورند و يا از طريق ترتيبات به دست نمي
 ،شوند. بنابراينغيررسمي به قاعده تبديل مي

ح جامعه از مقبوليت و اجراي يك قاعده در سط
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ها عادت«ضروريات تبديل آن به نهاد است و 
اي براي ايجاد يك نهاد به شمار شرط ضروري

  ).13، ص. 2009(فيشر، » روندمي
تري از نهاد نيز توسط سرل اما تعريف جامع

شود كه ابهامات موجود در اين مفهوم را ارائه مي
نهاد عبارت است «سازد. از ديدگاه او، برطرف مي

ها، آداب) كه به نحو هر نظامي از قواعد (روشاز 
جمعي مورد پذيرش واقع شده است و ما را به 

سازد. اين قواعد نوعاً هاي نهادي قادر خلق واقعيت
 "شودمحسوب مي Yعنوان به Cدر  X"صورت 

را واجدند. در اينجا شيء، شخص و يا وضع امور 
X  ن به وضع خاصي، يعني وضعمتعيY شود كه مي

ي شخص يا شيء را به ايفا ،اين وضع جديد
 يسازد كه صرفاً به اتكاي توانا ميكاركردهاي

 ،آن نيست ياش قادر به ايفاساختار فيزيكي
عنوان شرطي ضروري به تعيين [جمعي] بلكه به

آن وضع نياز دارد. بنابراين خلق واقعيت نهادي 
» عبارت است از تعيين جمعي كاركرد وضعي

به نقل از سرل،  10بداللهي، ص. (جان محمدي و ع
2005 .(  

ها يا به طور طبيعي و از ديدگاه سرل، پديده
مستقل از وجود انسان وجود دارند كه واقعيات 

امالً شوند و يا وجودشان كطبيعي ناميده مي
گر است و واقعيات وابسته به انسان يا مشاهده

گيرند، چرا كه وجودشان مستلزم نهادي نام مي
گر در نهاد است. اين وابستگي به مشاهدهوجود 

 شود.در قالب حيث التفاتي مطرح مي ،بيان سرل
                                                              

1. Assignment of function 
2. Collective intentionality   
3. Constitutive rules   
4. Status functions  

در اين بيان ابزارهاي الزم براي تبيين واقعيت 
، 1درـاركـن كـيـتعي -اند از: الفعبارت نهادي

- وامـد قـواعـق -، ج2حيث التفاتي جمعي -ب
  . 4كاركردهاي وضعي -، د3شـخـب

اشاره به نقش يا  ،ردتعيين كارك يانگاره
گر در جهت كاركردي دارد كه انسان يا مشاهده

دهد كه به خودي اهداف خود به اشياء نسبت مي
حيث التفاتي جمعي نيز خود فاقد آن هستند. 

روي بر  ها در جامعهتوافق جمعي انسانناظر به 
كه بياني مشابه لزوم پذيرش  استاين كاركردها 

قواعد  كند.عمومي در تعريف هاجسون را القا مي
بخش نيز بر خالف قواعد نظام بخش كه تنها قوام

هدايت و نظم بخشيدن به امور از پيش موجود را 
دارند، قواعدي هستند كه موجوديت بر عهده

سازند (عالوه بر اينكه ها را ممكن ميپديده
  بخشند). را نظم ميها هاي آنفعاليت

اغلب در  ،بخشبندي قواعد قوامصورت
، Cدر بافت  X«يا » شودمحسوب مى X ،Y«قالب 

Y ت. پذير اسامكان» شودمحسوب مى
ي است كه كاركردهاي وضعي شامل كاركردهاي

، صرفاً در اثر ساختار آن كاركردها يايفا
پذير نيست، بلكه در اثر امكان شيء فيزيكي

توافق جمعي ممكن است. به عبارت پذيرش و 
ديگر شيء يا شخصي كه كاركرد وضعي بدان بار 

كاركرد وضعي  يتنها زماني قادر به ايفا، شودمي
پذيرش  يخواهد بود كه آن وضع معين به واسطه

جمعي براي آن شيء و يا شخص تعيين شده باشد. 
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-پس كاركردهاي وضعي منحصراً با قواعد قوام
زماني كه از اعتبار جمعي و اند و بخش مالزم

سپس تعيين جمعي كاركرد وضعي سخن به ميان 
در واقع از تحقق چنين قالبي سخن به ميان  ،آيدمي

). در نتيجه قوام كاركرد 8آمده است (همان، ص. 
به اعتبار جمعي افراد جامعه منوط است  ،وضعي

و خلق واقعيت نهادي از طريق تعيين جمعي 
خواهد بود و اين وضع كاركردهاي وضعي ممكن 

  اعتبار شده همان نهاد است.
تري از تر و دقيقاكنون كه درك روشن

 هايايم، مقتضي است تا ويژگيمفهوم نهاد يافته
پول را به عنوان يك نهاد اجتماعي و يك 

  واقعيت نهادي مورد بررسي قرار دهيم.
  

  نهاد پول 
الزم است قواعد  ،جهت شناسايي نهاد پول

بخش يا به عبارتي ديگر قواعد اجتماعي، قوام
كننده اين نهاد اساسي در ها و عادات خلقعرف

داري كشف شوند. اگر بپذيريم اقتصاد سرمايه
شود كه پول طور بيان ميكه پول نهاد است، اين

بايد سيستمي از قواعد ايجادشده و رايج باشد كه 
كند. به عبارت ميريزي رفتار اجتماعي را پي

ها، آداب) نظامي از قواعد (روشديگر، پول بايد 
باشد كه به نحو جمعي مورد پذيرش واقع شده 

-نهادي پول قادر  است و ما را به خلق واقعيت
  سازد. 

شود، بر اساس تعاريفي كه از پول ارائه مي
اهيت آن و به صورت اگر پول را بر اساس م

عريف كنيم، ت» بستانكاري–بدهكار«رابطه 
روشن شدن مفهوم نهادي پول بسيار ساده خواهد 

تواند به عنوان يك اقرار بدهي بود. پول مي
هايي از توليد دهنده طلبتعريف شود كه نشان

اي در اجتماعي است. هر فرد در اقتصاد مبادله
خدمت يا توليد محصولي به افراد  يقبال ارائه

 جامعه، خدمت يا محصولي را از وي طلب
فرد بدهكار در اقتصاد پولي به جاي ارائه كند. مي

محصول سندي حاكي از بدهي خود در  ،خدمت
واضح است كه اين  دهد.اختيار بستانكار قرار مي

سند در صورتي قابل پذيرش عمومي و قابل 
هاي اقتصادي خواهد گردش در جريان فعاليت

بود كه بدهي آن از سوي مقام معتبري، اعتبار 
حال كه پول يك بدهي و شود. بنابراين درعين

يك نظم اجتماعي مشخص است كه يك شخص 
آورد و متعهد به اداي چيزي را امروز به دست مي

رزشي مشخص به ازاي آن در آينده است، اين ا
بدهي بايد از سوي قدرتي معتبر (مانند دولت) 

 ايپول رابطه ،تضمين يا اعتبار شود. در نتيجه
-بدهكار ياجتماعي است كه پشت حواله

گيرد، با بدهي قرار مي يبستانكار يا هر رابطه
اين شرايط كه اين بدهي از سوي مقامي معتبر، 

و در ميان عموم مردم مورد پذيرش  اعتبار شود
بدهي يا  يهمان رابطه ،قرار گيرد. پس نهاد پول
اي فلز اي كاغذ يا قطعهوضعيت بار شده به تكه

رود كه در اصل ناملموس، انتزاعي يا به شمار مي
سابجكتيو است. در حقيقت، نهاد پول به جهت 

ي بدهي مستتر در آن، به ناملموس بودن رابطه
شناختي مفهومي سابجكتيو است و يلحاظ هست

شناختي آن اما حكايت از ابجكتيويتي معرفت
  دارد.

بدهي ناملموس در قالب  ياينكه اين رابطه
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اي كاغذ تحت شرايط خاصي (اعتبار دولت) تكه
شود، ضرورت وجود قواعد تبديل به پول مي

كند. در واقع بخش براي نهاد پول را بيان ميقوام
بخش، ت در شكل يك قاعده قواماين اعتبار دول

كند كه پيش از اي مانند پول را ايجاد ميپديده
هاي به آن وجود نداشته است. بر اساس آموزه

دست آمده از كار سرل، خلق واقعيت نهادي پول 
عبارت است از تعيين جمعي كاركرد وضعي آن. 

تنها  ،اما بايد توجه داشت كه اعتبار حاكميتي
اي واقعيت نهادي پول نيست. بخش برقانون قوام

اي يا كند، مجموعههمان طور كه سرل بيان مي
بخش هستند كه نهاد را نظامي از قواعد قوام

هاي دهد. پول همانند بسياري پديدهشكل مي
ديگر نظير دولت، دارايي، پيمان زناشويي و ... 
واقعيتي نهادي و نه واقعيتي طبيعي است كه 

نسان و جوامع بشري وجود خود را وابسته به ا
است. وجود واقعيت نهادي در مورد پول، مثالً 

منوط به  ،اي مشخص از كاغذپول بودن تكه
بخش يا نهاد پول است. وجود نظامي از قواعد قوام

هاي انتخاب برخي كاالها يا فلزات يا اسكناس
كاغذي به عنوان پول، در حقيقت نشان از تعيين 
كاركرد براي اين اشياء دارد، كاركردهايي كه 
توسط انسان در راستاي ارضاي هدف تسهيل 

 گرفته ازمبادالت تعيين شده بود و نشأت
هاي فيزيكي اين كاالها نظير قابليت ويژگي
پذيري، قابليت نقل و انتقال، دوام باال و ... تقسيم

ت گيري واقعيبود. بنابراين، اولين انگاره از شكل
توان در تعيين ابزار پول جستجو نهادي را مي

كرد. اما اين تعيين جمعي كاركردهاي وضعي يا 
خلق بخش است كه پذيرش عمومي قواعد قوام

  سازد. واقعيت نهادي پول را ممكن مي
اما در مورد پول الكترونيكي يا اعتبار 

هاي الكترونيكي پرداخت يبانكي كه پشتوانه
گيرد، بايد توجه داشت كه در اينجا هيچ قرار مي
توان يافت كه عنوان پول فيزيكي را نمي يمؤلفه

بدان اطالق شود؛ نه فلزي در كار است و نه 
هاي هاي اعتباري به واسطه ثبترتكاغذي. كا

دهند كه بدون اين قابليت را به افراد مي ،مجازي
داشتن پول نقد و تنها با تغيير و جابجايي اعداد 
مندرج در سيستم، اشيائي را خريداري نمايند. با 
انجام خريد، ارزش عددي مربوط به خريدار 
كاهش و ارزش عددي متعلق به فروشنده در 

يابد... به طور او افزايش مي حسابِ متمركز
مشابه سفته بازنمودي از بدهي فرد به ديگري 

توان ولي خود بدهي نيست. براي بدهي نمي ،است
شيء فيزيكي سراغ گرفت كه كاركرد بدهي بر 

 محمدي و عبداللهي، ص(جان او بار شده باشد
در چنين مواردي بدهي يا پول  ،در واقع ).12

قل ، خود به طور مستبانكيالكترونيكي يا اعتبار 
و بدون نياز به شيئي فيزيكي به عنوان واقعيت 

  شود.نهادي در نظر گرفته مي
در مفهوم نهاد، كاركردهاي وضعي كه مورد 

هايي پذيرش عمومي قرار گرفته است، توانمندي
را براي فرد در جهت تحقق اهداف مطلوبش 

سازند كه از آن طريق، برخي كارهايي فراهم مي
شود. اين پيش از آن ممكن نبود، ممكن مي كه

 هاي بايائي تلقيتواناي از مجموعه ،هاتوانمندي
شوند كه از نوع بايدهاي نهادي است و با مي

هاي فيزيكي و يا حقوق و تكاليف توان
پول امكان خريد و  ،اند. به طور مثالمتفاوت
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ها معطوف به اين توان. آوردانداز را فراهم ميپس
اند. پول، به لحاظ پذيرش ش و اعتبار جمعيپذير

و اعتبار جمعي است كه عاملين را به انجام افعالى 
انداز يا خريد و فروش قادر نظير مبادله، پس

ها كه فرد ). اين توانمندي13سازند (همان، ص. مي
را در جهت نيل به اهداف مطلوبش كمك 

كنند، در حقيقت عامل بقاي نهاد و گرايش به مي
است. در مورد پول، اگر افراد قدرت  آن

ساماندهي به مبادالت، داشتن قدرت خريد، 
امكان پس انداز (به تعويق انداختن مصرف) و ... 

يافتند، تمايلي به تحصيل آن يا تقاضايي را نمي
خود از بين آمد و خودبهبراي آن به وجود نمي

  رفت.مي
بخش واقعيت قواعد قوام ،به اين ترتيب

اي كاغذ يا شود تكهول را كه باعث مينهادي پ
يك سند بدهي كاركردي به جز آنچه منحصراً 

آيد به خود بگيرد و نقش نهاد از فيزيك آن برمي
پول را به عنوان نهادي محوري در نظام 

توان در قالب موارد داري بازي كند، ميسرمايه
  زير شرح داد:

  اعتبار حاكميتي (پشتوانه دولتي) -
هاي در چاپ پول: در نظام انحصار دولتي -

تشار پول و استفاده از ماليات حق حاضر امتياز ان
هاست و پول آزاد الضرب آن متعلق به دولت
اي پول شدن تكه يوجود ندارد. چرا كه الزمه

كاغذ كه يك سند بدهي به شمار مي رود، انتشار 
آن توسط مقامي معتبر است كه در اقتصادهاي 
بزرگ امروزي احتماالً تنها دولت چنين 

  اي را داراست.شايستگي
پذيرش عمومي پول به عنوان ابزار مبادله و  -

به منفعت شخصي (كه بر حيث معيار محاس
 پول داللت دارد) جمعي واقعيت نهادي التفات

تعلق مازاد (بهره) به پول: اين قاعده انباشت  -
داري موجود را ممكن پول در نظام سرمايه

تأمين مالي و حركت چنين  يسازد و انگيزهمي
، مقوم اصل كند. به عالوهاقتصادي را تأمين مي

 داري است.گرايي در سرمايهفايده

 برقراري آزادي مبادله يا بازار: بدون چنين -
اي افراد قادر به شركت در مبادالت مورد قاعده

نظر خود در راستاي ارضاي نيازهاي خود يا 
كسب منفعت نبودند و بنابراين پول به عنوان 

مبادله بودن يا ذخيره  يمثال، كاركرد وسيله
 داد.كردن ارزش را از دست مي

حداكثرسازي سود بنگاه و  يبار شدن انگاره -
 يمادي: قاعده حداكثرسازي منفعت شخصي

بخش حداكثرسازي نفع شخصي اين امكان را قوام
دهد تا عالوه بر كاركرد تسهيل به پول مي

مبادالت، كاركردي نظير ذخيره نمودن ارزش را 
 ،نيز داشته باشد. زيرا پول در شكل ابتدايي خود

مطلوب  ،خدمت تسهيل مبادالت يبه جهت ارائه
ود، افراد به شو خواستني است. اين عام باعث مي

عد حداكثرسازي نفع شخصي آن جهت رعايت ب
شود تا را از جامعه دريغ كنند. اين عمل سبب مي

اقتصادي با اختالل  يقسمتي از مبادالت چرخه
و  تر شودوبرو گشته و پول كنز شده خواستنير

صاحبان آن درخواست قيمت باالتري  ،در نتيجه
طلب كنند  باالتر)، يدر قبال عدم كنز آن (بهره

سازند. به  بيشينهو به اين طريق سود خود را 
توان به پول به عنوان يك عبارت ديگر، مي

انحصار نهادي نگريست. انحصار به اين معني كه 
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آن تحت كنترل است. كشش صفر يا  يعرضه
قابل اغماض توليدي و جانشيني پول به اين معني 

د، ياباست كه وقتي تقاضا براي پول افزايش مي
پول بيشتري قابل توليد نيست (مشابه ساير 

افزايش  )يعني نرخ بهره(ها) و قيمت دارايي دارايي
 يدهندهيابد. با افزايش نرخ بهره كه نشانمي

اي هيگزيني براي توليد داراييترجيح جا
كارگيري بهگذاري يا اي يا سرمايهسرمايه
اشتغال  ،اي موجود استهاي سرمايهدارايي

كاهش خواهد يافت. جامعه براي توليد 
 moneyسازان (محصوالت و اشتغال خود به پول

makers-سازان بالقوه احتياج دارد تا ) يا پول
ت خصوصي ابزار توليد غيرشخصي تحت مالكي

خود را در اختيار نيروي كار قرار دهند. 
هاي پول و بهره منجر به ويژگي ،بنابراين

شود كه دسترسي نيروي كار به ابزار شرايطي مي
در يك اقتصاد  ،كند. در مقابلتوليد را رد مي

) يا سوسياليست كه از پول cooperativeتعاوني (
هاي اقتصادي گردش فعاليت يبه عنوان وسيله

ن داشتپولي براي نگه يشود، انگيزهاستفاده مي
شود. (ديالرد، يد حذف ميپول و منع آن از تول

 ).1634و  1633. ، ص1987

اين قواعد است كه  يمجموعه ،بنابراين
واقعيت نهادي پول به شكل امروزي را 

هاي توانبخشد و كاركردها و موجوديت مي
 .شودجديدي براي آن متصور مي بايائي

  
  داريپول در سرمايه

، جـدال بر ســـر طبيعت و  در مجموع  

ه دو گروه توان بنقش پول را بـا نگاهي كلي مي 
اوليه و البته متضـــاد تقســـيم نمود. گروه اول را 

دهند كه به پول اقتصاددانان متعارف تشكيل مي
 و اينكه نگرنددر قـالـب نقش آن در مبـادله مي   

ــم در آن مي ند و دانطبيعت پول را ارزش مجسـ
طبيعي در  يمعتقـدنـد پول بـه عنوان يك پديده   

بلندمدت، هيچ پيامدي روي اقتصــاد حقيقي باقي 
نخواهــد گــذاشــــت. ديــدگــاه دوم مربوط بــه 

ــاددانان هترودوكس مي ــود كه براي پول اقتص ش
ترين نقش در اقتصاد نقشي حياتي و احتماالً مهم

ــرمـايـه   اند و بر اين باورند كه داري را قـائل سـ
 مپديده پولي و سطح توليد و اشتغال، ثبات سيست

ــادي، توزيع درآمـد و قـدرت و... را تحت    اقتصـ
نگرش به پول،  يدهد. از اين زاويهتأثير قرار مي

داري، مستقيم تقريباً هر ويژگي اقتصـاد سرمايه 
ــتقيم متأثر از پديده پولي اســـت. در  يا غيرمسـ

ــاد كالســـيك و   نظريـه  هـاي مربوط بـه اقتصـ
ــتغال   ــبت به توليد و اش ــيك، پول نس نئوكالس

و توليد و اشتغال در بخش حقيقي، خنثي اســت 
گيرند. اما هـاي توليـد قرار مي  مورد نظر تئوري

داري اتفاق شود آنچه در اقتصاد سرمايهگفته مي
افتد، اهميتي فزاينده و نقشي اساسي براي پول مي

ــادي ايجاد مي كند كه احتماالً در هيچ نظام اقتص
  شود.ديگري، چنين نقشي براي پول ديده نمي

ين اساس، آنچه مورد تأكيد قرار بر ا
پول «گيرد، پاسخ به اين پرسش است كه مي

داري ايفا چيست و چه نقشي در سرمايه
شده در به استعانت مطالب ارائه». كند؟مي

سعي شد تا به طبيعت، ماهيت  ،هاي پيشينبخش
و چيستي پول با ديدگاهي متفاوت از متون رايج 
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پول در قالب يك  پرداخته شود... با بياني كه از
نهاد يا واقعيت نهادي طرح شد، اكنون مقتضي 

داري و توصيفي از سرمايه ياست تا پس از ارائه
 اي و مباني فلسفيچگونگي پيدايش و ابعاد ريشه

آن، تأثير و كنش متقابل وجوه مختلف واقعيت 
داري مورد نهادي پول با واقعيات مبنايي سرمايه

  توجه قرار گيرد.
  

  داريرمايهمفهوم س
اند كه بر اساس بسياري بر اين عقيده

مطالعات تاريخ انديشه در غرب تا پيش از قرن 
اي از علم اخالق بود و هجدهم، علم اقتصاد شاخه

آمد اي از علم الهيات به شمار ميعلم اخالق شاخه
با  17ها در قرن ). بانك11(هادوي نيا، ص. 
امروزي  بدون پشتوانه، پول انتشار پول كاغذيِ

را رواج دادند. به عالوه در همين زمان بود كه 
داري به علل مختلف قوت يافت و ظهور سرمايه

رفته تبديل به نظام اقتصادي مسلط در ميان رفته
كشورهاي جهان شد. اما با وجود پركاربرد بودن 
اين مفهوم، اغلب تعريف و تحليل روشني از آن 

  ارائه نشده است. 
سياري از متون اقتصادي به داري در بسرمايه
اي مفيد و پركاربرد مورد استفاده عنوان واژه

گيرد، اما اغلب تحليل مشخصي از آن به قرار مي
شود. شناخت مباني فلسفي و دست داده نمي

داري نظام سرمايه يدهندههاي فكري شكلپايه
به عنوان نظامي كه مناسبات جديد پولي را به 

ست، ضروري به نظر قوت در خود جاي داده ا
رسد. از اين رو در ادامه به بحث در مورد مي

داري هاي مختلف از سرمايهبرخي برداشت

  خواهيم پرداخت.
) معتقد است چنانچه به 1352نعماني (

داري به عنوان مفهومي تاريخي نگريسته سرمايه
شود، بايد مانند هر مقوله تاريخي ديگري توسط 

ده باشد تا تمايالت رويدادهاي تاريخي آفريده ش
ها. بر اين اساس، مكتب تاريخي فردي انسان

آلمان ميان اقتصاد طبيعي قرون وسطي و اقتصاد 
 يشود و فاصلهپس از آن تفاوت قائل مي پوليِ

كننده را رسيدن كاالها از توليدكننده به مصرف
كه تنها در يك اقتصاد پولي ممكن است، مالك 

كند. در ي ميداري معرفنظام سرمايه بارز
داري به عنوان لسه فر و برداشتي ديگر، سرمايه

اي نيز شود. عدهنظام رقابت آزاد تعريف مي
دانند كه داري را يك نظام بازرگاني ميسرمايه

توليد براي بازار بر آن مسلط است. به عبارت 
داري يعني توليد براي بازار و بر ديگر، سرمايه

رگاني در افق گسترش معامالت باز ،اين مبنا
قرون وسطي منشأ پيدايش » اقتصاد طبيعي«

و  59شود (نعماني، صص. داري معرفي ميسرمايه
توليد براي بازار، بر سود  ي). در كنار خصيصه61

داري اصلي سرمايه يطلبي نيز به عنوان مشخصه
تأكيد شده است: وجود عده زيادي كه زندگي 

بازرگاني، گذاري پول در ها بر مبناي سرمايهآن
خواري يا توليد به منظور به دست آوردن نزول

  درآمدي از آن بنا شده است.
ورنر زومبارت نيز بر اين عقيده است كه 

هاي جنبه يداري به وسيلهماهيت سرمايه
شود، بلكه بايد در اقتصادي آن مشخص نمي

داري است، سرمايه» روح«هايي كه معرف جنبه
جستجو شود. او اين روح را تركيبي از روح 
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عقالنيت و حسابگري  يها با روحيهكارگاه
 انسانِ كند و معتقد استبورژوازي معرفي مي

است كه  ايانسان طبيعي ،داريپيش از سرمايه
هاي اقتصادي او گرد ارضاي خواست فعاليت

كند، حال داري حركت ميطبيعي در سرمايه
داري، انگيزه مسلط فعاليت آنكه در سرمايه

  ).59اقتصادي اندوختن سرمايه است (همان، ص. 
داري ماكس وبر نيز در تعريف سرمايه

: گويدتوليد تكيه دارد و مي ياساساً روي انگيزه
ود دارد كه تدارك داري در جايي وجسرمايه«

صنعتي براي نيازهاي گروههاي انساني، بدون در 
نظر گرفتن اينكه اين نيازها چيست، توسط 

(همان به نقل از » شودروش كارگاهي آماده مي
). وبر و زومبارت منشأ 207، ص. 1966وبر، 

هاي داري را دگرگوني در گرايشپيدايش سرمايه
قتصادي قواي ا يهدهندشكل يشناسانهروان

اين دگرگوني،  در كنند كهفئوداليسم معرفي مي
ا ب توأمِ سودطلبي، بنگاه اقتصادي و كار سخت

هاي سنتي فئودالي در انضباط جانشين ارزش
شود (همان، روستاها و سازمان اصناف شهرها مي

). در همين مفهوم، وبر فلسفه اخالق 61ص. 
جديد اقتصادي را كه در راستاي رفع موانع 

ود بر سر راه فعاليت اقتصادي سودآور و موج
كرد و به عالوه كار سخت كسب سود عمل مي

ا داري رتوليد سرمايه ياقتصادي الزم براي توسعه
شمرد، به عنوان منشأ اصلي پيدايش مقدس مي

همين  يكند. او ريشهداري معرفي ميسرمايه

                                                              
1. Luther  
2. Calvin  
3. Maurice Dobb 

داري يا فلسفه جديد اخالق اخالق سرمايه
هاي هضت اصالح مذهب و آموزهاقتصادي را در ن

داند كه شركت در فعاليت مي 2و كالوين 1لوتر
اقتصادي و زندگي اقتصادي خصوصي را رواج داد 

هايي را به وجود آورد ) و انسان62(همان، ص. 
هاي اقتصادي و كسب سود موفق كه در فعاليت

با اين گرايش  ،كردند. به اين ترتيبعمل مي
داري شكل گرفت و افزايش فكري، روح سرمايه

پولي در زمينه  يتوليد، تجارت و انباشت سرمايه
  اقتصادي را در پي داشت.
داري را با توان سرمايهاز طرف ديگر، مي

تمركز بر وجود روابط پولي ويژه در آن معرفي 
داري را در استفاده از سرمايه 3كرد. موريس داب

مبادله در جهت  ينوان يك وسيلهپول به ع
 يداند، بلكه از نظر او شيوهتحصيل سود نمي

توليد خاصي كه مالكيت بر ابزار توليد و كنش 
شود، ها حاصل ميبا روابط اجتماعي انسان

دهد. از اين منظر، داري را تشكيل ميسرمايه
داري تنها يك نظام توليد بازار يا يك سرمايه«

نيست، بلكه نظامي است كه  نظام توليد كااليي
شود و در آن نيروي كار، خود به كاال تبديل مي

همانند هر نوع شيء ديگري براي  ،در بازار
، ص. 1963(داب، » شودمبادله، خريد و فروش مي

بر اساس چنين نظامي، ابزار توليد  ،). در نتيجه7
يابد و موجب اي خاص تمركز ميدر دست طبقه
ود كه فاقد ابزار توليد است شاي ميپيدايش طبقه

و توليد را از طريق فروش نيروي كار خود در 



  
  

      

 پناهمحسن یزدان
  آمنه جعفری قدوسی

/jostar15.pdfVol.1http://jostar.mrsi.ir/  
  

17 

دهد. داب منشأ پيدايش ازاي دستمزد انجام مي
داري را در جدايي توليدكننده (نيروي سرمايه

 يكند كه نتيجهكار) از وسايل توليد معرفي مي
دار بر ابزار توليد سرمايه يآن تمركز طبقه

ديگري نيز  يطبقه ،آن خواهد بود. در كنار
شود كه درآمدي جز فروش نيروي پديدار مي

كار خود براي گذران زندگي ندارد و از وسايل 
  و ابزار توليد جدا مانده است.

ترين عوامل يكي از مهم ،به طور كلي
به عنوان نه تنها يك را (داري پيدايش سرمايه

نظام اقتصادي، بلكه به عنوان الگويي از روابط 
 )و اجتماعي و اصول رفتار انسان و سازمان فردي

 كنندشكوفايي و تكامل مركانتيليسم معرفي مي
بها همزمان بود و هاي فلزي گرانكه با رواج پول

اين امكان را به وجود آورد تا تجارت و مبادله 
رواج يابد. همين رونق تجارت و اهميت 

المللي برآمده از روزافزون مبادالت بين
 يركانتيليستي بود كه به وسيلههاي مآموزه

امكان  ،سودهاي فراوان به دست آمده از تجارت
داري فراهم نمود. انباشت سرمايه را براي سرمايه

عواملي نظير اكتشافات معادن طال  ،به طور موازي
و نقره موجب كسب منفعت و انگيزش تجارت 
شد. همچنين، توسعه بانكداري و رواج انتشار و 

در كشورهاي اروپايي در قرن  كاربرد اسكناس
تر و هفدهم نيز به نقل و انتقال هرچه سريع

 يهاي نقدي با انگيزه ارتقاتر سرمايهآسان
تجارت كمك شايان توجهي كرد. به عالوه، در 

استثناهايي كه  ،كنار رواج و رونق بانكداري
كليسا در مورد منع استفاده از بهره در اين دوره 

 كسب يهيز مالي با انگيزهشد، امكان تجقائل مي

سود را فراهم آورد و دليلي براي انباشت 
ها داد. به هاي پولي به دست صاحبان آنسرمايه

تر با رونق داري هرچه سريعاين ترتيب، سرمايه
  شد.بيشتري روبرو مي

داري روي از آنجا كه سرمايه ،بنابراين
شالوده مركانتيليسم سوار شد و رونق گرفت، 

فلسفي آن را نيز به عاريت گرفت و مفروضات 
ها رشد كرد. اين مباني فلسفي در جهت قوام آن

ها و اصول فيزيوكراسي كه تا حدي از آموزه
  اند از:اقتباس شده بود، عبارت

فلسفه دئيسم يا خداپرستي طبيعي كه ريشه  -
، ص. 1384در دوران پيش از ميالد دارد (نمازي، 

دهد و سبت مي)، قوانين طبيعي را به خدا ن46
داند. ها را منطقي، عقاليي و به صالح جامعه ميآن

ها هست يدر نتيجه نگرش خاص افراد در دامنه
شان كند و قانون اخالقيبه دامنه بايدها نفوذ مي

  )؛ 35، ص. 1381دهد (هادوي نيا، را سامان مي
تقدير كالونيستي كه بر اساس آن  يآموزه -

نيكبختي و بدبختي پيش از تولد بر اساس 
امكان  ،گيرد و در نتيجهحكمت خدا صورت مي

بيشتر پذيرش توزيع ناعادالنه درآمد را فراهم 
كند. بر اين اساس، فقر موهبتي از جانب مي

  )؛46، ص. 1384گردد (نمازي، پروردگار تلقي مي
كه خودخواهي را  فلسفه اخالق اسكاتلندي -

 كند كهاي ناشي از حقوق طبيعي معرفي ميپديده
 گيرد (همان)؛در راستاي مصالح عمومي قرار مي

اويدامونيسم و يوتيليتاريانيسم: تنها هدف  -
بختي و زندگي انسان را كسب حداكثر خوش

گرايي يا اصالت نفع، داند. فايدهمندي ميبهره
بيند دمندي ميرفتار اخالقي فرد را در سو يپايه
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اين اصل صورت و  معتقد بود (همان). بنتام
تفسيري از اخالق مبتني بر لذت يا هدونيسم 

شمرد كه لذت مادي را تنها خير انسان مي است
جويي و گريز از الم را بايدي عملي و لذت

چنين اخالقي، توجه به اثر ي خواند. نتيجهمي
 ازتوجهي كامل به قصد فاعل و غفلت فعل و بي

آثار غيرمادي مربوط به بعد معنوي و اخروي 
 ).40و  38، صص. 1381انسان بود (هادوي نيا، 

فلسفه روشنگري و عقلي كه به كفايت عقل  -
انسان براي درك حقيقت اعتقاد دارد (نمازي، 

انگاري عقل انساني را به ) و قطعي47، ص. 1384
دانش دانسته  يدليل آنكه تنها و برترين سوژه

انسان اقتصادي كه  يشود، در پي دارد. انگارهمي
 كند،بر مبناي اصول عقالني اقتصادي رفتار مي

 همين تفكر به شمار مي رود. يترين آموزهاصلي

داري را رواني سرمايه يمشخصه ،بنابراين
توان در هدف قرار دادن حداكثرسازي سود در مي

د. با ابتنا به هاي اقتصادي خالصه نموفعاليت
هاي كه در نظامهمين انگاره است كه درحالي

داري، توليد بر اساس نيازها و پيش از سرمايه
تأمين معاش صورت  يها و با انگيزهخواست

داري كاالهايي توليد گرفت، در سرمايهمي
ترين سود را براي شوند كه بتوانند بيشمي

 د.دار تأمين كننآن يا سرمايه يتوليدكننده
از طرف ديگر، چنين هدفي منجر به 

توليد بر اساس تقاضاي بازار خواهد  يانگيزه
شد، تقاضايي كه عالوه بر تمايل به مصرف، 

هاي داللت بر لزوم قدرت پولي تأمين هزينه

                                                              
1. Business   

ر عالوه ب ،در اين مكانيسم ،مصرفي دارد. بنابراين
ها أمين نيازها و خواستت يآنكه توليد با انگيزه

ها كه گيرد، آن بخشي از خواستيصورت نم
شوند نيز برگرفته از تقاضاي گروهي برآورده مي

است كه صاحب وجوه پولي هستند و منجر به 
  توزيع ناعادالنه درآمد خواهد شد.

داري كه بر بر همين اساس است كه سرمايه
به  تبديل ،گرفتهاساس علم اقتصاد متعارف شكل

هايي كه گاهشده و در نتيجه بن 1علم سوداگري
دهند به عنوان توليد و مبادله را انجام مي

لوكوموتيو حركت اقتصاد هستند كه 
حداكثركننده سود هستند. تقاضاي بازار نيز 
ريل حركت قطار توليد اقتصاد است و نيازها 
  نقش اندكي در تعيين ريل حركت اقتصاد دارند.

انسان اقتصادي  يبر اساس انگاره ،بنابراين
توان گفت شده در اقتصاد كالسيك، ميمعرفي

اي از طبيعت بشري هستند قوانين اقتصادي نتيجه
كه دائماً در تالش براي به حداكثر رسانيدن 
درآمد و ثروت (در مقياس پولي) است و از 

اقتصادي خاصي منتج شده است.  -شرايط تاريخي
 ،اييگرروانشناسي فايدهاين انگاره كه توسط 

هاي جهاني پيدا كرد، نقش اساسي در تحول جنبه
ان توگرايي در اقتصاد سياسي داشته است. ميذهن

اعصار مختلف اقتصادي يا » روح«تصريح كرد كه 
هاي اقتصادي ذكرشده نظام» قواي ذهني وفكري«

» انسان اقتصادي«در بيانات زومبارت، چيزي جز 
اي نگارهچنين ا ي). نتيجه65نيست (نعماني، ص. 

شك تضاد ميان كار و سرمايه خواهد بود، بي
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دار و اصلي سرمايه ييعني تضاد ميان دو طبقه
 ،داري. در چنين شرايطيكارگر در نظام سرمايه

هر كس به دنبال انجام كاري خواهد بود كه او 
  را به سود بيشتري برساند.

  
  داري عنوان نهاد سرمايهپول به

متون تخصصي  با اندكي جستجو در ميان
يابيم كه اگر چه ادبيات اقتصادي در مي

اي در مورد تاريخ تحول پول، كاركردها گسترده
و وظايف آن، توسعه بانكداري، چگونگي 

گيري اعتبارات و در سطح كالن، شكل
ها در اقتصاد ملي و هاي پولي و نقش آنسياست

ي مقوالتي از اين دست وجود دارد، در زمينه
تر و مبنايي و فلسفي در ايههايي ريشبحث

متقابل آن با اصول فلسفي  يخصوص پول و رابطه
توجهات كمتري به  ،هاحاكم بر رفتار انسان

خورد. در حقيقت، از ديدگاه توجه به چشم مي
آل سازمان آل انسان و صورت ايدهصورت ايده

جامعه خواهند بود، توجه به  يدهندهكه شكل
دهي و امروز در شكل نقشي كه پول در گذشته و

هاي اجتماعي و رفتارهاي فردي و تكامل سازمان
كند، ها ايفاء كرده و مياصول حاكم بر كنش آن

از اهميت بااليي برخوردار است كه به نظر 
رسد در ميان هياهوهاي امروزي مربوط به مي

هاي مالي و قيمت، بانكداري، بحران ينظريه
سپرده شده است. اعتباري و ... به دست فراموشي 

توان مقوم اين مباني فلسفي دانست. به پول را مي
عبارت ديگر، پول تحقق و عينيت بخشيدن به 

                                                              
1. capitalist 
2. non-personal 

ها را در معياري ملموس ممكن ساخت. آن
 ،داري نيز با مباني فكري و فلسفي خودسرمايه

و از اين  كرد برخي كاربردها براي پول ايجاد
كاركردهاي وضعي در جهت ايجاد توانمندي در 

  حفظ و بقاي خود ياري جست. 
دو گروه اصلي ديده  ،داريدر سيستم سرمايه

شوند، گروهي كه صاحبان سرمايه يا صاحبان مي
آالت، مواد ابزار توليد غيرشخصي مانند ماشين
رخام، زمين و ... هستند و سرمايه ناميده  1دا

 وه دوم نيروي كار هستند.و گر شوندمي
داران جهت به حركت درآوردن ابزار سرمايه

توليد خود به گروه دوم يعني نيروي كار احتياج 
دارند. گروه اول، نيروي كار را كه فاقد دسترسي 

هستند، به  2قانوني به ابزار توليد غيرشخصي
آورند و اين استخدام و استخدام خود در مي

ها در صورتي اتفاق ناعطاي دستمزد پولي به آ
خواهد افتاد كه صاحبان سرمايه اميد داشته 
باشند كه پول حاصل از فروش محصوالت 
توليدي بيش از هزينه پولي توليد خواهد بود. به 

تبديل به پول كردن توليدات از  ،اين ترتيب
 ،شود. در نتيجهضروريات اين فرايند محسوب مي

پول به عنوان داري با پول به عنوان نهاد سرمايه
 زيراهاي اقتصادي تفاوت دارد، نهاد ساير سيستم

 يداشتن و مضايقهنگه ،داريسرمايه نظام تحت
 منجر به بيكاري مستقيم خاصه ،ليپو يسرمايه

شود (ديالرد، در توليد ميتوجه قابلو نوسانات 
داشتن ، نگه. به عبارت ديگر)1624: ص.1987

پول منجر به دريغ كردن ابزار توليد از كارگران 
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و بروز بيكاري غيرارادي تحت سيستم 
  شود. داري ميسرمايه

داري، پول نقشي فراتر از در سيستم سرمايه
كند و به جاي آنكه مبادله بازي مي يوسيله
كاالها و يا مواد اوليه با  ياي براي مبادلهوسيله

باشد،  ،كاالهاي ساخته شده كاالهاي ديگر يا
اي كاالها و محصوالت حقيقي را به عنوان وسيله

براي مبادله پول قرار داده است، چرا كه در اين 
 يانباشت سرمايه تحت عنوان سرمايه ،نظام

صنعت محسوب  ينقدي به حركت درآورنده
از  آنچه، شود و در توليد محصوالت و خدماتمي

گيرد، اين فرايند هدف توليدكننده قرار مي
حداكثرسازي سود پولي در قالب حداكثرسازي 

 زماني كه تا ،نفع شخصي است. بنابراين
صنعت به فروش نرسند و  يمحصوالت توليدشده

 داريتبديل به پول نشوند، در قالب نظام سرمايه
فرايند توليد به اتمام نرسيده است. دادلي 

د ) توجه خود را بر اين نكته 1987( 1ديالر
متمركز و توليد كاالها و خدمات مورد نياز براي 
معاش افراد جامعه را محصولي جانبي از 

نچشم  2داشت صاحبان صنايع و توليدكنندگا
او معتقد بود پول به  براي ايجاد پول معرفي كرد.

داري با نهاد پول عنوان نهادي براي اقتصاد سرمايه
  هاي اقتصادي نقشي متفاوت دارد. در ساير نظام

  
  آل سازماناثر پول بر صورت ايده

ول نقشي در نظريه پولي توليد ديالرد، پ
يند توليد ايفاء ضروري و مهم در توصيف فرآ

                                                              
1. Dudley Dillard 
2. businessmen 

توليدي كه با يك  يكند. از نظر او، نظريهمي
 تواند در تناسبداري مياقتصاد پولي نظير سرمايه

توليد است. او معتقد  قرار گيرد، يك نظريه پولي
قدر در تعيين توليد حائز است نقش پول آن

عنوان بايست آن را بهاهميت است كه مي
ها و توليد نهاده ميانفاكتوري نهادي در ارتباط 

قرارداد. بر اين اساس، او تابع توليد را به صورت 
  كند:زير تعريف مي

O = F (L, K, M) 
Oكل محصول يا توليد؛  يدهنده: نشانL :

: Mاي و هاي سرمايهدارايي K نيروي كار؛
فرايندهاي نهادي الزم براي تحقق  يكنندهبيان

ارزش پولي توليدات حقيقي است. در حقيقت در 
داري، افزايش يك اقتصاد پولي مانند سرمايه

توليد عالوه بر افزايش نيروي كار و سرمايه 
ز طريق تسهيل فرآيند هاي توليد، اعنوان نهادهبه

تبديل كاال به پول (يا فروش كاال) نيز 
. ص: 1987پذير خواهد بود (ديالرد، امكان
توان نتيجه گرفت در اين چارچوب مي ).1624

ترين مشكل اقتصاد پولي عبارت است از كه مهم
تبديل محصوالت به پول يا فروش محصوالت در 

پولي ازاي پول. به عبارت ديگر، در يك اقتصاد 
ارزش  يند توليد با ايجاد محصول و خلقآفر

رسد، بلكه آخرين افزوده در آن به اتمام نمي
توليد عبارت است  يترين مرحلهمرحله و مهم

تبديل به پول كردن يا فروش محصوالت 
توليدشده در بخش حقيقي اقتصاد. بر همين اساس 

پولي توليد را متعلق به  يتوان نظريهاست كه مي
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 يبا شيوهزيرا  ،نهادگرايي دانست اقتصاد
هاي پولي بر رفتار بنگاه ياثرگذاري سرمايه

  اقتصادي و كل اقتصاد سروكار دارد.
كند، در نظام همانطور كه ماركس اشاره مي

پولي در ابتدا براي خريد  يداري، سرمايهسرمايه
هاي مواد اوليه، ابزار توليد و نيروي كار (نهاده

ند و شوه و به محصول تبديل ميكاررفتتوليد) به
سپس اين محصوالت با انتقال مالكيت كاالها به 

 .شوندخريدار در ازاي دريافت پول فروخته مي
تا زماني كه محصوالت حقيقي در  ،در حقيقت

فاقد  ،ددار وجود دارنيا سرمايه دست توليدكننده
 2ايو تنها داراي ارزش مبادله 1ارزش مصرفي 

اند. محصول توليد بايد در ازاي پول فروخته بالقوه
دار و اي خود براي سرمايهشود تا ارزش مبادله

كننده را محقق ارزش مصرفي خود براي مصرف
از ديدگاه ماركس نيز در اقتصاد  ،سازد. در نتيجه

داري، توليد پولي با ايجاد محصول حقيقي سرمايه
 تبديل محصول پذيرد بلكه پايان آن درنمي پايان

 يحقيقي به پول است و بنابراين در يك نظريه
نوان سرمايه پولي پولي توليد، به پول به ع

 (بر مبادله ي، نه صرفاً وسيلهشودنگريسته مي
خالف خنثي بودن پول در اقتصاد متعارف) 

  ).1624. ص:1987(ديالرد، 
يا  3دوگانگي ميان اشتغال صنعتي و پولي

كاالها و توليد پول نيز بياني دوگانگي ميان توليد 
) 1904( 4مشابه مطلب فوق است كه توسط وبلن

علم اقتصاد مورد توجه  گيري او ازبه عنوان نتيجه
                                                              

1. Use value 
2. Potential exchange value 
3. Dichotomy between industrial and pecuniary employments  
4. Veblen  

به اين ترتيب كه تم فراگير بنگاه  قرار گرفت؛
نفع توليدكنندگان مدرن در اقتصادي اين است كه 

بر فرآيند صنعتي كه به  ،سازي)ايجاد پول (پول
دنبال توليد كاالها و محصوالت است، مسلط 

 يتوليدكننده با انگيزه«شود. به بيان وبلن، مي
پردازد و فروش به توليد مي كسب منفعت
سازد... دي، منعفت او را محقق ميمحصوالت تولي

در قالب قيمت است كه او حسابهاي خود را نگه 
كه محصوالت  دارد و در همين قالب استمي

 يكند. نقطهتوليدشده خود را محاسبه مي
ارزشمند توليد براي او قابليت فروش محصول و 
تبديل آن به ارزش پولي است و نه ارائه خدمت 

. 1987(ديالرد،» براي نيازهاي نوع بشر
 ،). بر اين اساس1904به نقل از وبلن،  ؛1624ص:

هدف توليد بنگاه اقتصادي در سيستم 
تحقق پولي منعفت است و نه تأمين  ،ريداسرمايه

 يارائه . به طور كلي،نيازهاي افراد جامعه
ضمني و  صورتاي به خدمات در چنين جامعه

ه گيرد و بسازي صورت ميوابسته به فرآيند پول
خدمات به جامعه در چنين  يرسد ارائهنظر مي

 مطابق نظرگيرد. سيستمي با انحراف صورت مي
آنجا كه تبديل به پول كردن  از )،1904وبلن (

اغلب مشكل است،  ،مطلوب محصوالت
توليدكنندگان به دنبال تبليغ خواهند رفت و 

خدمات  يتبليغات، اگرچه به قابليت ارائه
كند، باعث افزايش محصوالت چيزي اضافه نمي

هايي خواهد شد كه بايد با قيمت فروش هزينه
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پوشش داده شوند. در نتيجه تبليغات در 
روند، اگرچه هيچ مطلوبيتي سازي به كار ميولپ

به  براي خريدار ندارند. وبلن نگاه آدام اسميت
و اينكه  1»چرخ بزرگ گردش«به عنوان  ،پول

هدف تمام خريدها و فروشها كاالهاي مصرفي «
كند و در نتيجه را رد مي» هستند و نه ارزش پولي
كند. در سازي معرفي ميتوليد را براي هدف پول

هاي ارزش بامعامالت تجاري، خط آخر هميشه 
). اين 1628شود (همان، ص پولي بيان مي

ن، ريابي و مشابه آهاي تبليغات يا بازاهزينه
يندهاي نهادي الزم براي تحقق نشانگر همان فرآ

پولي توليد ديالرد  يارزش پولي توليد در نظريه
توليد وارد تابع  ياست كه به عنوان يك نهاده

  شود.توليد مي
وبلن به نوسانات اقتصادي  ،بر همين اساس

اشاره  2يا ادوار تجاري در قالب نوسانات صنعتي
طميناني در مورد تبديل دارد. از ديدگاه او اين ناا

محصوالت به پول در آينده است كه موجب 
تغيير انتظارات توليدكنندگان در مورد منفعت 

خود ارزش  يشود و اين امر به نوبهآتي مي
گذاري را اي يا درآمد حاصل از سرمايهسرمايه

 ،براي بنگاه اقتصادي كاهش خواهد داد. بنابراين
 ،از كسب سوديك تغيير منفي قوي و فزاينده 

قادر به ايجاد نقدينگي انبوه در اقتصاد و منع 
كارگيري ابزار توليد و بروز كارگران از به

اي بحران و ركود بيكاري خواهد بود. اين نتيجه
حداكثرسازي سود  يمستقيم از قرار دادن انگاره

                                                              
1. Great wheel of circulation  
2. Industrial Fluctuation  
3. Wesley Mitchell 

توليد بنگاه تجاري در  يپولي به عنوان انگيزه
  رود.يداري به شمار مسيستم سرمايه

نيز به عنوان يك اقتصاددان  3وسلي ميچل
 ينهادگرا و پيرو وبلن اساساً در زمينه نظريه

او ادوار  ،ادوار تجاري مشهور است. با اين وجود
تر خود از تجاري را به عنوان وجهي از ديد وسيع

نگرد و در جايي ديگر آن را اقتصاد پولي مي
كند (ويالرد، جزئي از اقتصاد پولي معرفي مي

). او به 1953به نقل از ميچل،  1629. ص: 1987
عنوان مثال، در فصل دوم از ادوار تجاري خود، 

خرج پول را  رابطه ميان ادوار تجاري و ايجاد و
ها (ادوار)، به عنوان ادوار كند. چرخهبيان مي

زيرا  ،شوند) خوانده ميbusinessتجاري (
هاي تجاري درگير در محصولي ويژه از بنگاه

پيگيري كسب منفعت از طريق توليد كاالها به 
روند. ميچل با منظور ايجاد پول به شمار مي

ان هاي مقداري و آماري به هماستفاده از روش
اي رسيد كه وبلن از طريق كيفي و فكري نتيجه

  ).1630به آن دست يافت (همان، ص 
كينز نيز اگرچه يك اقتصاددان مكتب 

توان گفت كه نهادگرايي به شمار نمي رود، اما مي
 ياو به طور موازي و مستقل از وبلن، در نظريه

عمومي خود پول را به عنوان نهادي از 
 1944ند. كينز در سال كداري معرفي ميسرمايه

شده ارائه ي-با استفاده از فرمول عمومي سرمايه
 يبر مسئله ('M—C—M)توسط ماركس، يعني 

محقق ساختن پولي محصوالت توليدي در فرآيند 
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معرف  M—Cفروش تأكيد كرد، كه در آن 
پولي جهت تأمين سرمايه  يكارگيري سرمايهبه

د فيزيكي و استخدام نيروي كار جهت تولي
نيز عبارت  'C—Mاست. )C(محصول حقيقي 

است از فروش محصوالت توليدي در ازاي 
). M'>Mدريافت پولي بيش از سرمايه پولي اوليه (

 ييافتهسود تحقق يدهندهنشان 'Mو  Mتفاوت 
به وضوح بيان مي كند: دار است كه پولي سرمايه
هاي تجاري ايجاد داري هدف بنگاهتحت سرمايه

داند ولي در مطلبي كه هر كس مي ؛پول است
هاي اندكي مورد توجه مفهومي قرار تئوري

گيرد. كينز مطالب مورد توجه وبلن در مورد مي
گونه بيان داري را اينپول در اقتصاد سرمايه

مند به مقدار هعالق ،يك كارآفرين«كند: مي
توليد نيست، بلكه مقدار پولي را كه از سهم او 

دهد... بنگاه توجه قرار مي آيد موردبدست مي
كند و هيچ هدفي در كامالً در قالب پولي كار مي

دنيا ندارد مگر اينكه فعاليت خود را با پول 
بيشتري نسبت به آنچه شروع كرده بود، به پايان 
 1رساند. اين ويژگي ضروري يك اقتصاد توليدي

ييا سرمايه ، ص. 1987(ديالرد، » است 2دار
  ). 89و  82، صص. 1979ز، به نقل از كين 1631

پول را به طور كامل در  3كارل ماركس
اقتصادي ادغام كرد. از تحليل ماركس بر  ينظريه

براي  4آيد كه پول به عنوان هم ارزي جهانيمي
هاي كه ارزشطورييابد، بهتمام كاالها ظهور مي

 شود. فرمولنسبي هر كدام در قالب پولي بيان مي
                                                              

1. Entrepreneur economy 
2. Capitalist economy 
3. Karl Marx 
4. Universal equivalent 

كه توسط  (’M—C—M)معروف ماركس، يعني 
كينز نيز مورد استفاده قرار گرفت و به معناي 
استفاده از پول به منظور ايجاد پول است، نشان 

دهد كه ماركس نيز همانند كينز و وبلن هدف مي
ايجاد پول  داري رابنگاه تجاري در سرمايه ياوليه
كه ايجاد ارزش مصرفي به  دانست، به اين معنامي

سازي همراه طور ضمني و ثانويه با فرآيند پول
سه  ،خود سرمايهاست. او در جلد دوم كتاب 

مرحله انتقال سرمايه به خريد، توليد و فروش 
  افزايد:را مي

M—C…P…C’—M’  
M—C پولي  يبه معناي استفاده از سرمايه

براي خريد نيروي كار و ابزار توليد مورد 
يعني توليد محصول است  Pاستفاده براي مرحله 

كه بعد از آن در ازاي پول فروخته خواهد شد 
)C—M’ تفاوت ميان .( C و C’  ارزش افزوده

شده در طول توليد است. اَشكال سرمايه در اضافه
اند از فوق به ترتيب عبارت يسه مرحله

 يتوليدي و سرمايه يپولي، سرمايه يسرمايه
كااليي. گردش سرمايه در هر يك از اين سه 

دچار اختالل شود. اگر مرحله ممكن است 
، M—Cدر خريد تأخير كند،  دارسرمايه
پولي ممكن است رخ دهد. اگر توليد در  يسرمايه
دوم كند شود، بيكاري نيروي كار و  يمرحله

نتيجه خواهند  ها و تجهيزات توليديكارخانه
دار در فروش كاالي نهايي شد و اگر سرمايه
انباشت كاالهاي  منجر به ،مشكل داشته باشد
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 شده در موجودي انبار خواهد شد.تمام

ي ااز نظر كينز، آنچه باعث پيدايش ويژگي
شود، پاداش نقدينگي باالي خاص براي پول مي

آن، هزينه حمل پايين و كشش صفر يا قابل 
توليدي و جانشيني آن است. اين پاداش از اغماض 

شود كه پول به اي ناشي ميامنيت و آسودگي
دهد. پول به عنوان نقدترين دارايي، آن مي يدارنده

ها در هر لحظه تواند در مبادله با تمام داراييمي
استفاده شود. اين شيوه ديگري از اين بيان است 

ازاي  تر است تا فروش دركه خريد با پول راحت
 يپول. قابليت نقدينگي باالي پول در كنار هزينه

اي از پايين حمل، آن را به شكل بسيار ويژه
ثروت تبديل كرده است كه با تمام انواع 

زيرا به عنوان شكل  ،ها متفاوت استدارايي
اي از ثروت خصوصي وجود شدهاجتماعي شناخته

 ،شوددارد. ارزش توليد واقعي به پول تبديل نمي
 تا حدي ،مگر اينكه به فروش رود. به طور متضاد

كند كه پول ثروت واقعي براي گونه جلوه مياين
بنگاه تجاري است و بنگاه تجاري تنها با فروش 

 كند. كينزتوليد واقعي در ازاي پول، پول ايجاد مي
 يعمومي از نرخ بهره يدر فصل هفدهم نظريه

- هرهكند و نرخ بمخصوص به هر كاال صحبت مي
ها در تصميمات پول را به عنوان باالترين آن ي

داند و گذاري استراتژيك ميجديد سرمايه
د. شومعتقد است به بيكاري نيروي كار منجر مي

به اين ترتيب كه با وجود انتظارات نامطلوب در 
نامطمئن، مالكان ابزار توليد ترجيح  يآينده

و دهند بخشي از سكوهاي توليد خود را راكد مي

                                                              
1. Heilbroner 

بيكار بگذارند و در حقيقت اشتغال كامل در 
داري قرن بيستم ايجاد كرده شرايطي كه سرمايه

 است، به نفع توليدكنندگان نخواهد بود. 

  
  آل فرد اثر پول بر صورت ايده

 آلدر بررسي اثر معرفي پول بر صورت ايده
شوند: دو پرسش اساسي پديدار مي ،رفتار فرد

هاي پولي از يك ها و قالبچگونگي شكل
د؟ كننديگري نفوذ مي يانساني به رابطه يرابطه

ها بر اعمال و عادات فكري و و اثرات اين قالب
ها در جامعه چه زندگي اقتصادي انسان يشيوه

  بوده است؟
وجه تمايز و انفصال اقتصاد پولي از تهاتري 

هاي ت كه يك واحد محاسبه ثابت، ارزشاين اس
نسبي آنچه را كه امروز در قبال بدهي آينده ارائه 

كند و انباشت اين واحدهاي شود، اداره ميمي
محاسبه، به عنوان ثروتي انتزاعي، به هدف افراد 

ردر اجتماع تبديل مي ) 1985( 1شود. هيلبرون
داري معتقد طبيعت و منطق سرمايه يدرباره

آغاز  ياين انباشت ثروت انتزاعي ويژهاست كه 
داري، داري به بعد است. در سرمايهدوره سرمايه

ي باشد كه پرستيژ ثروت به جاي اينكه در اشيائ
دهند، در يك حساب محكم و قدرت را نشان مي

و سختي از پرستيژ و قدرت، يعني ثروت پولي 
شود كه هيچ محدوديتي روي انباشت منسجم مي
ثروت پولي، برعكس ثروت فيزيكي  و اندازه اين

  ).15: ص.2009وجود ندارد (فيشر، 
بر اساس همين طبيعت انتزاعي پول است 
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رفتار «توانيم نهاد پول را از طريق كه تنها مي
كنندگان از پول در استفاده» واضح و آشكار

اجتماع ببينيم. اقتصاددانان ارتدكس با تمركز بر 
دانند و ا پول مير 1»شيء پول«نمود بيروني پول، 

). ارزش 14نه رابطه اجتماعي آن را (همان، ص.
اي كه واحد محاسباتي پول در كاغذ يا هر وسيله

شود، نيست، بلكه آنچه داراي روي آن ثبت مي
 دركاست، همان توافق قراردادي قابل ارزش 

اجتماعي اجرايي توسط يك قدرت است كه 
  2روي آن شيء حك شده است.

شود كه اصل بدهي پررنگ ميپس در پول، 
توان آن را يك نهادسازي جديد تلقي كرد، از مي

اين حيث كه تا پيش از پول اعتباري، پول كااليي 
و فلزي داراي ارزشي مصرفي جداي از ارزش 

اي است كه به حد پول اعتباري نياز به مبادله
اعتماد وجود اعتبار آن از سوي قدرتي قابل

عالوه بر اينكه ارزش  ،ينداشته است. پول كاالي
مصرفي دارد، به عنوان يك سند بدهي ارزشي بر 

شود، اما پول اعتباري صرفاً سند آن تحميل مي
اي است كه از سوي دولت اعتبارشده و بدهي

مورد پذيرش عمومي (از طريق اجبار در 
هاي دولتي يا تمايل عمومي) قرار گرفته پرداخت

ت مردم است. با پذيرش عمومي پول، اكثري
ي دهند. هر كسشان را پول قرار ميمعيار محاسبه

داند پول كند و مياز پول استفاده مي روزانه
                                                              

1. Money thing 
كند، ارزش كاالهاي مبادله شده مرتبط با بحث ذخيره ارزش بودن پول و اينكه چه ارزشي را در خود حفظ مي. 2

  يا ارزش رابطه اجتماعي.
3. All- encompassing  
4. George Simmel 
5. Bagehot 

بدون فهم آنكه پول چيست (همان،  ،چيست
ب، پول به مقياسي اجتماعي ). به اين ترتي18ص.

ز يگيرندهكه دربر است، تبديل  3همه چي
  شود.مي

ايي گرتواند در قالب اصل فايدهپول مي نهاد
و حداكثرسازي نفع شخصي، نگاه مردم به دنيا را 

باره معتقد است: دراين 4مديريت كند. زيمل 
نهادي كردن پول اجازه داد كمي كردن هر «

» اي محاسباتيمسئله«چيزي، تبديل هر چيز به 
(همان). اين نوع حسابگري » را ممكن سازد

هاي اجتماعي عقاليي در قالب ثروت پولي داللت
  دارد.  آشكاري

افرادي نظير ديويد هيوم، ماكس وبر، كارل 
ماركس و ... در اقتصاد سياسي كالسيكي به طور 

اند. ويژه به پول و اقتصاد پولي توجه داشته
ت نيز علم اقتصاد سياسي را علم  5بيگها

كند. در اين داري (سوداگري) معرفي ميبنگاه
زمينه، او چند واقعيت مبنايي را مفروض قرار 

سازند. اول، هد كه تجارت را ممكن ميدمي
كارگران آزادي كه براي كسب دستمزدهاي پولي 

داري كه كنند. دوم، كارفرمايان سرمايهكار مي
در جستجوي كسب سودهاي پولي هستند و 
سوم، وجود يك سيستم پولي به شدت 

شامل وجوه وام دادني و وجوه  ،يافتهتوسعه
ه كاملي از بازي و به طور خالصه مجموعسفته
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هنر عمومي پول «نهادهاي مالي كه تحت آن 
رشد كرده است. به بيان بيگهات، اين  1»سازي

كند كه هر فرد چيزي را علم سوداگري فرض مي
دهد، مگر براي به سازد و كاري را انجام نمينمي

دست آوردن پول. او فراتر از اين رفته و فرض 
كند نوع طبيعت بشر در خور و مناسب مي
سازان است (بيگهات، به نقل ازميچل، ولپ

  )2: ص 1916
در ادامه با تحليل اثر معرفي پول به مبادالت 

هاي رفتاري افراد، توجه خود را به بر واكنش
گيري اصل سهمي كه معرفي پول در شكل

 يگرايي در رفتار فردي انسان در جامعهفايده
  سازيم.داري داشت، معطوف ميسرمايه

اي در ارتباط با نقش پول در هميچل در مقال
) به تغييري كه در 1944توسعه اقتصادي (

رفتارهاي فردي و سازماني با معرفي پول ايجاد 
كند. از ديدگاه او، با معرفي پول به شد، توجه مي

آزادي افراد گسترش  يهاي انسان، دامنهفعاليت
يابد. براي مثال، با وجود پول، وقتي فرد مي

خود،  يشدهقابل خدمت ارائهگزار در مخدمت
كند، بر اساس اين ابزار مزد پولي دريافت مي

محاسباتي و عيني و البته يكپارچه، قادر به 
هاي بيشتري در مورد ميزان انتخاب گزينه

استفاده از نيروي كار و انرژي خود و در واقع 
انتخاب ميان كار و استراحت خواهد بود. همين 
طور شخصي كه خدمت مورد نظر را دريافت 

در مورد ميزاني از درآمد خود كه در اين كند، مي
كند، مخير خواهد بود. در مورد خرج مي

                                                              
1. General Art of Money - making 

توان گفت قدرت خريد كلي و حقيقت، مي
هاي افراد اي كه پول با خود به فعاليتيكپارچه
ها آورده است، هاي اقتصادي آنگيريو تصميم
هاي كنندگان از پول را از محدوديتاستفاده

 يارائه ي، مشاغل، حيطهمربوط به مكان زندگي
هاي هاي پرداختي و محدوديتخدمت، قيمت

كند. شده دور ميمربوط به كاالهاي خريداري
افراد  ،نتيجه اين است كه در چنين سيستمي

جامعه آزادي بيشتري نسبت به آنچه در اقتصاد 
تهاتري ممكن بود، خواهند داشت. ميچل 

اده س سيستم بديهي و«باره معتقد است كه دراين
آدام اسميت، تنها براي ساكنين » آزادي طبيعي

رسد بديهي و طبيعي به نظر مي ،يك اقتصاد پولي
). زيمل نيز در آشكار 2: ص. 1944(ميچل، 

كردن عملكردهاي پول در جهان، به تحليل 
رسد. از نظر او پول و آزادي فردي مي يرابطه

حذف روابط سياسي فئودالي به سود روابط 
داري، روابط شخصي را تضعيف رمايهاقتصادي س

ها در كند كه از مشخصات دادوستد انسانمي
گذشته بود، اما دقيقاً همين عيني شدن روابط 

مبناي ظهور آزادي فردي است  ،اجتماعي
). در اين مفهوم، استفاده از 1386واندنبرگ، (

پول در مبادالت تنها به محصول كار فرد يا 
شود و كليت يخريدار و فروشنده مربوط م

كند. به اعتقاد او، پول شخصيت فرد را درگير نمي
جدايي ميان انسان به عنوان يك شخص و انسان 
به عنوان ابزار يك عملكرد يا معني خاص را به 

ها ميان بندي اتصالرساند و با صورتحد اعلي مي
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كند. تعداد زيادي افراد، آزادي فردي را حفظ مي
و بزرگ شدن  او مفهوم واسط ميان پول

هاي اجتماعي را با وجود گوناگوني افراد در كنش
داند (اصغرپور ماسوله، مالكيت خصوصي مي

1386 .(  
اما بايد توجه داشت كه آزادي اقتصادي 

هاي اقتصادي، پديد آمده از معرفي پول به فعاليت
كند، هايي كه ايجاد ميدر كنار فرصت

ه خواهد ها و مخاطراتي را نيز به همرامسئوليت
داشت. به عبارت ديگر، افراد با دريافت 
درآمدهاي خود در قالب واحدهاي پولي، 

تري جهت استفاده از آن و هاي وسيعانتخاب
هاي رفع شده محدوديت يهمچنين در زمينه

هاي مذكور خواهند داشت و در معرض فرصت
گيرند كه ممكن است قادر و جديدي قرار مي

ها نباشند. در از آن آگاه به چگونگي استفاده
حقيقت، زندگي و خرج درآمدهاي پولي نيازمند 

اي بود كه در سيستم قبلي هاي ذهنيتوانايي
تهاتري كه وابستگي افراد به يكديگر را تقويت 

در «كرد، القاء نشده بود. ميچل معتقد است مي
تحصيل مزاياي اقتصاد پولي، جامعه سهواً خود را 

اليمي ساخت كه مردم درگير دسيپلين جديد نام
ررا مجبور كرد تا محاسبه ، متكي به 1گرت

شوند، به معنايي ديگر  3ترانديشو حال 2ترنفس
خصائل اقتصادي را براي آحاد جامعه به ارمغان 

). به بياني ديگر، 3: ص 1944(ميچل، » آورد
اگرچه معرفي پول در روابط اقتصادي، آزادي 

                                                              
1. Calculating 
2. self-reliant 
3. Provident 

ال، افراد در دهد، در همين حفردي را گسترش مي
جامعه هر چه بيشتر با ابزار پول و در نظر 

گذاري خواهند شد. اين گرفتن ارزش پولي ارزش
بيان خود را به خوبي در تبديل حقوق قانوني به 

دهد. به عنوان مثال، دعاوي مالي نشان مي
هاي جنگ در قالب دالر و سنت عنوان هزينه

سطحي  هاي از بين رفته و درشوند و نه زندگيمي
ها در جامعه با با شدت كمتر، وضعيت انسان

انباشت واحدهاي انتزاعي محاسبه (پول) 
 ،اقتصاد پولي ،شود. بنابراينگيري مياندازه

هاي فردي را به دنبال خواهد افزايش آزادي
ها كه كيفيت روابط ميان انسانداشت، درحالي

  هاي پولي تقليل داده است.را به ارزش
فراگير شدن هر چه بيشتر در حقيقت، با 

مردم براي  يهاي اقتصادي، انگيزهپول در فعاليت
توليد، از توليد به منظور رفع نيازهاي معيشتي به 
سمت توليد در جهت كسب پول بيشتر سوق پيدا 

چل به عنوان خصائل كرد. خصوصياتي كه مي
كند شده از پول به افراد ذكر مياقتصادي القاء

نديشي و اتكا به نفس گري، حال ا(محاسبه
بيشتر)، همانا مفهوم تالش در جهت كسب پول 
بيشتر در راستاي افزايش نفع شخصي را القاء 

كند. به اين ترتيب، افرادي كه استعداد برتري مي
در ايجاد پول داشتند، به عنوان گروه پيشرو در 

هاي زندگي اجتماعي تبديل شدند. تمامي عرصه
تقد است در اروپاي در همين ارتباط، ماركس مع

اي داري، پول تنها وسيلهقبل از سرمايه يدوره
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اي براي نشان دادن براي مبادله نبوده، بلكه وسيله
طبقه و احترام اجتماعي بود (همان). اين اشاره، 

ها كه گذاري پولي انسانبر همان مفهوم ارزش
 ،مورد نظر زيمل بود، داللت دارد. در نتيجه

باط كرد، از آنجا كه افرادي توان چنين استنمي
كردند، به ميزان كه پول بيشتري ايجاد مي

ها و برداري از فرصتتري قادر به بهرهوسيع
 ؛ وهاي اقتصادي ايجادشده از آن بودندآزادي

كسب پول بيشتر به عنوان معياري براي 
و دارنده آن  بود هاي اقتصادي تبديل شدهفعاليت

زادي عمل بيشتري از آنجا كه قدرت اختيار و آ
اي در جامعه يافت، از احترام و برتري ويژهمي

شد. بر اساس همين فرآيند بود كه برخوردار مي
اي قادر به استفاده از افرادي كه به گونه

هاي به وجود آمده بودند، به عنوان فرصت
رهبران جديد جوامع در رقابت يا تركيب با 

 قوي يا رهبران قديمي كه اساساً بر اساس برتري
مهارت جنگي و يا از طرف كليسا به قدرت 
مسلط تبديل شده بودند، قرار گرفتند. اين گروه 

كسب پول بيشتر، به  يبا انگيزه ،مسلط جديد
 هاي موجودتوليد كاالها و خدمات و در فرصت

ا هكشي از سايرين و كسب منفعت از آنبهره به
 پرداختند. تداوم بقاي گروه پيشرو در گرو حفظ

ها در كسب پول بيشتر بود. در كارايي آن
حقيقت پول به ابزاري تبديل شد كه در اختيار 
داشتن آن به منظور قرارگيري در گروه مسلط 

توان نمود. به اين ترتيب ميجامعه ضروري مي
هاي اقتصادي و سوداگري از نظر گفت ويژگي

بيگهات به تدريج شكل گرفت و علم اقتصاد 
رفتار واحدهاي  يدهندهوضيحسياسي به عنوان ت

داري اقتصادي چنين سيستمي به علم اقتصاد بنگاه
  تبديل گشت.

در چنين قالبي، كسب پول جهت ايجاد و 
تقويت و بقاي قدرت اجتماعي، كنار زدن هر 
گونه مانعي را در راستاي اين هدف توجيه 

كرد. به همين ترتيب بود كه استفاده فزاينده مي
هاي توليد و توزيع تغيير شيوهمنجر به  ،از پول

هاي محصوالت كاال و همچنين تغيير در ويژگي
هاي موجود در اين بنگاه ،گشت. به عبارت ديگر

در  اگر ،كسب سود بيشتر يسيستم با انگيزه
كنندگان صدد پاسخگويي به تقاضاهاي مصرف

نباشند، از هر ميزان قدرتي هم كه برخوردار 
 ،شوند. بر اين اساسباشند، از تجارت خارج مي
داري نظام سرمايه يچنين نظامي كه ريشه
كند كه آنچه را مردم موجود است، ادعا مي

دهد. بايد توجه داشت كه ها ميخواهند به آنمي
ها در چنين نظامي به تقاضاهاي بازار پاسخ بنگاه

دهند كه برابر حاصل جمع تقاضاهاي فردي مي
قالب همين تقاضاي  تمام افراد در اقتصاد است. در

جمعي است كه افراد با درآمد پولي بيشتر تأثير 
تري روي تقاضاي بازار خواهند داشت. توجهقابل

تقاضاي كساني پاسخ داده  ،داريپس در سرمايه
شود كه صاحب درآمدهاي پولي هستند و اگر مي

هد داشت و كسي پول نداشت، تقاضايي نيز نخوا
يستم پاسخ داده خواسته و نياز او در اين س

نخواهد شد. در نتيجه كسب سود بيشتر باعث 
 شود وبقاي طبقه پيشرو و استثمار سايرين مي

كاالهاي توليدي را در جهت خواست افراد 
پردرآمد و نه نياز طبقه با درآمد پولي پايين قرار 

ها دهد و به توزيع نامتعادل كاالها ميان آنمي
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ك اقتصاد پولي با زند. به اين ترتيب، دريدامن مي
حداكثرسازي سود، توليد به سمت  يانگيزه

 يرود كه به توليدكنندگان آن وعدهكاالهايي مي
دهند و نه به سمت كاالهايي كه براي سود مي

ترين منفعت را داشته كنندگان بيشعموم مصرف
نيازهاي  يكنندهباشد (نظير كاالهاي مرتفع

  .معيشتي طبقه با درآمد پولي پايين)
اساساً  ،بر اين اساس، توليد و توزيع كاالها
گيرد و بر مبناي سود بنگاه تجاري صورت مي

زندگي خود را با ايجاد و خرج  ،بيشتر مردم
  ).1944گذرانند (ميچل:درآمدهاي پولي مي

تأثير اقتصاد پولي بر رفتار فردي را نيز از 
شناخت فرد از  يتوان در زمينهاي ديگر ميزاويه

 يرد توجه قرارداد. اقتصاد پولي با ارائهخود مو
هاي اقتصادي، يعني به فعاليت ،هدفي فوري و عيني

حداكثركردن سود پولي به دست آمده و همچنين 
فصل مشتركي كه در قالب آن تمام  يبا ارائه
ها و عوايد به آساني در جهت اهداف هزينه
بيان هستند، الگويي عقالني براي داري قابلبنگاه

هاي اقتصادي ايجاد كرد. به ايت فعاليتهد
، داريعبارت ديگر، توليد كه تا پيش از سرمايه

گرفت، رفع نياز صورت مي يبر اساس انگيزه
هاي اقتصادي را فعاليت ،پس از آن با معرفي پول

گيري رفتار عقالني حداكثرسازي در جهت شكل
سود پولي سوق داد. علت تامه اين موضوع توانايي 

                                                              
1. Thoroughly Disciplined Citizens of the Money Economy readily assumed that all Economic behavior 
is Rational and when they tried to penetrate the Money Surface of things, they found no absurdity in 
supposing that men do psychic bookkeeping in pains & pleasures as they do pecuniary bookkeeping in 
outgo and income.  

داند و نه داري علم اقتصاد را در حوزه پوزتيو ميشود كه با تمام ادعاي اقتصاد سرمايه. دراينجا اين نكته ،القاء مي2
فع انسان است، يعني علمي اند كه از نظر فلسفه فايده گرايي به ننرمتيو، ولي عمالً آنها نيز به شرح آنچه پرداخته

ها و درآمدها در قالب ات عيني از هزينهمحاسب
واحدهاي پولي و عينيت بخشيدن به 
حداكثرسازي نفع شخصي برگرفته از فلسفه 

  هدونيزم بود.
در اين رابطه ميچل معتقد است، اقتصاد پولي 
اين رفتار عقاليي را تنها در مفهومي صوري بكار 

كه افراد ناآگاه از رفتار انساني به برد، درحاليمي
اند. از نظر او، افراد ام آن گرفتارشدهد

يافته در يك اقتصاد پولي به سادگي فرض تربيت
كنند كل رفتار اقتصادي انسان عقاليي است و مي

در تالش به نفوذ در سطح پول، وقتي فرض 
ها همان طور كه براي درآمد و كنند كه انسانمي

دهند، هزينه خود، حسابداري پولي انجام مي
 65: صص. 1944پوچي نيافتند (ميچل:گونه هيچ

  1).64و 
وان تميل مياستوارت در نتيجه به اين گفته 

سازد آنچه را رسيد كه پول تنها افراد را قادر مي
توانستند انجام دهند، به سادگي انجام قبالً نمي

دهند. از اين روست كه با دنبال كردن الگوي 
سازي، نظريه اقتصادي، آن طور كه پول

كنند نشان دهند، به شناسان تالش ميتاريخ
شرحي بر رفتار واقعي انسان تبديل نشد، بلكه 
به تجزيه و تحليلي از آنچه به نفع انسان تحت 
شرايط متنوع تصوري است، تبديل گشت (همان، 

. بر همين روال است كه بسياري از 2)65ص. 
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هاي حسابداري پولي در بسياري از سيستم
امروزي  يپيشرفتهاقتصادهاي پولي 

اند كه اگر چه احتمال عدم تطابق گرفتهشكل
 يها با واقعيت وجود ندارد، اما با همهكامل آن

اقتصاد پولي تمام طبيعت انسان را به  ،هااين
  ).66تصوير نكشيده است (همان، ص. 

  
تحول كاركردهاي وضعي پول مبتني بر 

  داري مباني فلسفي سرمايه
داري به عنوان مكتبي گفته شد كه سرمايه

كه بر اساس اصول هدونيزم و روش فكري 
گرايي شكل و نضج گرفته است، همواره بر فايده

انباشت سرمايه تأكيد داشته است و انباشت 
سرمايه را قبل از تقسيم كار از ضروريات رشد 
دانسته است. در اصالت فايده هر فرد به علت دارا 

ازي نفع مادي بودن آزادي فردي قادر به حداكثرس
خود مستقل از سايرين خواهد بود و تنها قيدي 

شود، عدم تجاوز و كه بر اين آزادي گذاشته مي
محدوديت آزادي ساير افراد است. زيمل معتقد 
است كه آزادي فردي با معرفي پول افزايش 
يافت، اگرچه وابستگي افراد به يكديگر در 

ا مقالب مبادالت اقتصادي و تجاري بيشتر شد، ا
واسطي به نام پول قرار  يدر اين ميان حلقه

گيرد كه اين آزادي و وابستگي همزمان را مي
توليد بنگاه اقتصادي  يدهد. در نظريهسامان مي

ي زداري، توليدكننده به دنبال حداكثرساسرمايه
يند به دنبال سود پولي خود است و در اين فرآ

                                                              
 ياند، همانند ساموئلسون كه ادعا دارد كتاب او در حوزهاند و در قالبي پوزتيو به افراد ارائه دادهنرمتيو درست كرده

 گويد نرخ بهره بايد وجود داشته باشد.رسد، ميپوزتيو است، اما به بهره كه مي

د ترين راه ممكن خواهتأمين سرمايه از ارزان
پولي نيز  يكه صاحب سرمايهبود، درحالي

 يترين بازدهي را از سرمايهدرصدد است تا بيش
خود به دست آورد تا قادر به حداكثر كردن نفع 

تضاد در منافع، در قالب اصل مادي خود باشد. اين 
گرايي و حداكثرسازي نفع فردي مستقل از فايده

بخش تعلق مازاد قوام يبا معرفي قاعده ،سايرين
شود. در حقيقت، از يا بهره به پول رفع شدني مي

بايست آنجا كه هر كدام از طرفين اين تضاد مي
با نهايت استقالل از يكديگر فرمولي براي 

-نفع مادي خود در قالب اصل فايده حداكثرسازي
نرخ بهره چنين  يگرايي داشته باشند، انگاره

سازد و به اين تضاد در اي را ممكن ميبنديفرمول
قالب تعيين جمعي كاركرد وضعي نرخ بهره براي 

داري سامان واقعيت نهادي پول در سرمايه
كاركرد وضعي يا  ،نرخ بهره ،بخشد. بنابراينمي

بخشي است كه از اصول فلسفي قوام يقاعده
داري بر واقعيت نهادي پول بار شده است، سرمايه

يش پول براي قوام و كاركردي كه در ابتداي پيدا
  انتظام آن الزم نبود.

پول در ابتدا موجوديت خود را از بخش 
كرد و مقداري پول حقيقي اقتصاد دريافت مي

حاكي از طلب دارنده آن از كاالها و خدمات 
بخش حقيقي اقتصاد بود. اما امروز تنها با دريغ 
آن از گردش در سطح اقتصاد، اين طلب بيشتر و 
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به بيان گزل، چگونه است كه  1شود.بيشتر مي
كه همه چيز مشمول كاهش و استهالك درحالي

آن  يشوند، پول به طور فزاينده براي دارندهمي
گردد. در همين مفهوم است كه پول تر ميافزون

داري فاقد وجودي كه تا پيش از سرمايهدرحالي
اي براي تسهيل مستقل و تنها به عنوان وسيله

يازهاي افراد جامعه به شمار مبادالت و تأمين ن
رفت، به تدريج خود به هدفي مستقل براي مي

هاي اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه فعاليت
آل كنش فرد و سازمان تبديل شد و صورت ايده

داري شكل با هدف قرار دادن آن در سرمايه
گرفت. به بيان زيمل، پول فرهنگ و آهنگ 

رن تبديل به كند. زندگي مدزندگي را تعيين مي
براي حذف احساسات به نفع  تالشي عقالني

پذيري شده است و فرهنگ چيزها محاسبه
شود. اقتصاد پولي جانشين فرهنگ اشخاص مي

ها را مانند عدد به يابد و انساناستقرار مي
شوند، آورد. پول و عقل قابل مبادله ميحساب مي

از طريق پول همه چيز قابل خريدن است 
). داشتن پول براي افراد قدرت 1386(وندنبرگ، 

آورد و اين گونه است كه و اعتبار اجتماعي مي
ري كه امكانات وسيعي از پول به عنوان ابزا

تملك، قدرت انتخاب، آزادي و قدرت و اعتبار 
سازد، به اجتماعي را براي دارنده آن ميسر مي

يابد. هاي فرد استحاله ميفعاليت يهدف كليه
رد هاي فهدف قرار گرفتن پول در كنش ،بنابراين

هاي افراد در اجتماع و سازمان و فعاليت
                                                              

ها به اين خاطر گيرد و كميابي آنخاطركميابي بازدهي تعلق مي اي تنها بههاي سرمايهنظر كينز به دارايي . در1
 شود.ها مياست كه نرخ بهره مانع توليد آن

بر  داري است كهكاركردي براي پول سرمايه
شده انگاري حاصلمبناي قوام اصالت ايده و لذت

  و مورد التفات جمعي قرار گرفته است.
  

  گيري نتيجه
اساسي در اين نوشتار تعمق و تدقيق  يمسئله

ائل مبنايي مناسبات پولي موجود بيشتر در مس
بود. در اين راستا سعي شد تا پس از معرفي نمايي 

پول و  يكلي از طبيعت، ريشه و نقش پديده
كاركردهاي نهادي آن در زمان پيدايش و در 
زمان حاضر و همچنين مرور اصول اساسي و 

ر داري، به تأثيمباني فلسفي نظام كنوني سرمايه
  بر يكديگر بپردازيم.و تأثر اين دو مقوله 
توان گفت پول در همه جا به طور كلي مي

حاضر است. اگرچه پول در ظاهر شايد به 
اي كاغذ ميان مردم شناخته شود كه صورت تكه

قرار است در جهت تسهيل مبادالت عمل كند، 
در حقيقت به مفهوم يك واقعيت نهادي غير 
ملموس است كه با تعيين جمعي كاركردهاي 

شود. توليد كه تا پيش از مي وضعي خلق
داري، بر اساس انگيزه رفع نياز صورت سرمايه

 هايگرفت، پس از آن با معرفي پول، فعاليتمي
گيري رفتار عقالني اقتصادي را در جهت شكل

 اين يحداكثرسازي سود پولي سوق داد. علت تامه
ها و موضوع توانايي محاسبات عيني از هزينه

حدهاي پولي و عينيت درآمدها در قالب وا
بخشيدن به حداكثرسازي نفع شخصي برگرفته 
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كنش نهاد  ،از فلسفه هدونيزم بود. در حقيقت
داري منجر به پول با اصول فلسفه اخالق سرمايه

گيري برخي كاركردهاي وضعي براي نهاد شكل
پول شد و آن را از ابزاري ناب به يك نهاد تبديل 

ي نهادي و هاكرد و به طور متقابل، ويژگي
گرايي را شده بر آن، اصل فايدهكردهاي وضعكار
ترين مباني فلسفه اخالق عنوان اصليبه

  بخشيد.داري قوامسرمايه
متقابل،  يبه طور خالصه در اين رابطه

 ،توان نتيجه گرفت كه معرفي پول به اقتصادمي
هاي بيشتري را براي افراد ايجاد كرد و آزادي
ها ها نهاد. اين آزاديي آنهايي را پيش روفرصت

به موازات افزايش وابستگي افراد به يكديگر در 
مبادالت ارتقاء يافتند. اين دو با وجود پول در 
كنار هم قرار و سامان گرفتند. به عالوه، بر 
اساس عقايد نهادگراياني نظير وبلن و ميچل، 
همچنين كينز (كه نهادگرا نبود)، در اقتصاد 

عنوان توليد به ييش و توسعهداري افزاسرمايه
شود، هدف فعاليت اقتصادي در نظر گرفته نمي

آخر توليد، عبارت است از فروش  يبلكه مرحله
محصوالت در مقابل دريافت پول. در حقيقت، 

يت قابل ،ارزشمند توليد براي توليدكننده ينقطه
فروش محصول و تبديل آن به ارزش پولي است 

نيازهاي نوع بشر.  خدمت براي يو نه ارائه
- تواند در قالب اصل فايدهپول مي همچنين نهاد

گرايي و حداكثرسازي نفع شخصي، نگاه مردم به 
دنيا را مديريت كند. در حقيقت پول اين امكان 

 يرا مهيا ساخت تا معياري عيني براي محاسبه
-زي نفع شخصي برآمده از اصل فايدهحداكثرسا

س قرار گيرد. داري در دسترگرايي در سرمايه

كند، پول طور كه زيمل بيان مي، همانبنابراين
تواند به هدفي براي هدفي در خود نيست اما مي
هاي تجاري در خود تغيير يابد. بنگاه

- داري واحدهاي فعالي هستند كه به مثابهسرمايه
اقتصاد را به دنبال خود  ،لوكوموتيوي قدرتمند ي
اند رندگان پولكشند، اما در اين قياس، اين دامي

ها كنند. بنگاهكه راه اين لوكوموتيو را تعيين مي
نيز به علت نياز به نقد كردن محصوالت خود به 
دنبال پاسخگويي به تقاضاي بازار براي تعيين 
كاالهاي توليدي خواهند بود. عالوه بر تمايل به 

گرفته از نياز يا خواست)، قدرت مصرف (نشأت
 ءتعيين تقاضا ايفاپولي نيز نقش اساسي در 

داري به مردم آنچه سرمايه ،كند. بنابراينمي
ها نياز دارند، بلكه دهد، چيزي نيست كه آنمي

اي داري بر اساس خواست طبقهتوليد در سرمايه
گيرد كه صاحب وجوه پولي هستند صورت مي

  شود).(تبديل به هدف شدن پول تقويت مي
كاركردهاي وضعي پول نظير نرخ  ،از طرفي

اند كه در شدهاي وضعبهره در اين نظام به گونه
گرايي بخشيدن به اصل فايده راستاي قوام

داري عنوان مبناي اصلي فلسفه اخالق سرمايهبه
گام بردارد. از نظر زيمل، پول جدايي ميان انسان 

عنوان ابزار عنوان يك شخص و انسان بهبه
 يرساند. پول به وسيلهحد اعلي ميعملكرد را به 

ها بين تعداد زيادي افراد، بندي اتصالصورت
كند. از اين منظر بهره آزادي فردي را حفظ مي

عنوان كاركردي وضعي كه جدايي ميان به
صاحب وجوه پولي و توليدكننده و گسترش 

سازد، هرچه بيشتر هاي فردي را ميسر ميآزادي
صي را مستقل از نفع امكان حداكثرسازي نفع شخ
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-سازد و اصل فايدهيگران فراهم مييا ضرر د
كه درحالي ،بخشد. بنابراينگرايي را قوام مي

-توانست معياري عيني به اصل فايدهمعرفي پول 
داري دهد و انگاري سرمايهگرايي و لذت

محاسبات پولي را در خدمت حداكثرسازي نفع 
ان را با شخصي قرارداد و رفتار عيني فرد و سازم

داري مطابقت بيشتري داد، اصول مبنايي سرمايه
داري نيز در مايهدر همين حال، مباني فلسفي سر

گرايي برخي كاركردهاي وضعي قالب اصل فايده
بخش جديدي را براي پول نظير تعلق و قواعد قوام

نرخ بهره و تبديل پول به هدفي براي خود تعيين 
دن هرچه كرد تا در جهت قوام و كاربردي ش

  بيشتر اين اصول حركت كرده باشد.
به اين ترتيب، آنچه از مناسبات پولي حاضر 

شود، مربوط به واقعيت نهادي پول در مشاهده مي

داري است و در ارتباط تأثيرپذيري و سرمايه
ها و مباني فكري و فلسفي تأثيرگذاري با ريشه

قرار دارد. با استناد به اين موضوع،  داريسرمايه
بخش جديدي استفاده از مناسبات و قواعد قوام

 ،كه مقوم واقعيت نهادي پول در نظامي الهي باشد
رسد. بنابراين، مدل توسعه ضروري به نظر مي

بخش نيز با توجه به مباني فلسفي خود از تعالي
شناسي انسان احتياج به شناسي و معرفتهستي

بخشي متفاوت از آنچه قواعد قواممجموعه 
باشد تا امكان خلق واقعيت موجود است، مي

نهادي پول و مناسبات پولي جديد بر پايه مباني 
بخش را بيابد و در فلسفي مدل توسعه تعالي

اين مناسبات در جهت قوام مباني مذكور  ،نتيجه
عمل كنند.
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