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 (3) پول یشناسیهست باب در بیرق یهاهینظر  یابیارز 
   پول تیماه: اول مبحث

 حسین درودیان
 

 نیب اختالف مورد یجد موارد از یکی پول یشناسیهست با مرتبط موضوعات
 ییهاربخشیز به خود یاختالف مبحث نیا. است یاجتماع دانشمندان

 البته و مستقل یمباحث طرح ازمندین و دربردارنده کی هر که است کیتفکقابل
 شیپ نوشته نیا در آن از بخش نیاول که) تالش نیا در ما هدف. است مفصل

 ات کرده ارائه یفکر ۀمجادل نیا از شفاف یانیب که است نیا( قرارگرفته رو
 یشناسیهست با مرتبط نیعناو از کی هر خصوص در موجود بیرق یهایتلق

 لیمتک. میده قرار یبررس مورد جداگانه یقاتیتحق موضوع کی مثابهبه را پول
 رضهع پول یشناسیهست یاختالف اتیادب از یمکف یشرح تواندیم ندیفرآ نیا

 «پول تیماه» یدیکل و مهم بحث به مبحث، نیا از مکتوب نیاول در. دارد
 .میپردازیم

 

 انیجر  و یاجتماع اتیواقع در چنانچه
 م،یکن کوتاه یدرنگ شیخو  اطراف در امور ۀروزمر 

 ادی «پول» عنوان با آن از که یزیچ افتی میدرخواه
 پررنگ یحضور  یزندگ شئون همه در میکنیم

 زا یار یبس و محاسبات مبادالت، یتمام در. دارد
 فایا یدیکل ینقش پول مفهوم ما یهایر یگمیتصم

 رفتگ سراغ بتوان را یادهیپد کمتر دیشا. کندیم
 روال در ینفوذ و طرهیس نیچن از پول مانند که

. باشد برخوردار انسان یاجتماع یزندگ ۀروزمر 

 هب یبزرگ خدمات موجب خود نقش یفایا با پول
 به لپو  با مبادله. است شده انسان یاجتماع یزندگ

 ،یدیتول یکاال  نوع انتخاب در یآزاد جادیا لیدل
 یاهتیفعال شدنیتخصص و کار میتقس امکان

 بینص آن از حاصل منافع یتمام با را یاقتصاد
 پول توسط دیخر  قدرت حفظ است؛ کرده جامعه

 مکان و زمان انتخاب در یر یپذانعطاف ۀنیزم
 و ریتأخ و آورده، ارمغان به مردم یبرا را دیخر 

 ورمقد را مصرف به مربوط ماتیتصم در یبازنگر 

 نیمب قاتیتحق و مطالعات یمؤسسه

 03 یشماره جستار دوم، سال ؛«نیمب یجستارها»

 22/7/3030:  انتشار خیتار
ISSN 2345-2382  



   

.pdf30ostarj/2Vol.mrsi.ir/jostar.http:// 
 

2 

 یر یگاندازه آن بودن ارزش واحد و است؛ ساخته
 و هانهیهز  یکم   ۀمحاسب و هامتیق و هایبده

 «ییعقال یحسابگر » ای بالفعل و بالقوه یهادهیفا
 .است نموده ممکن را

 ظرن به م،ینگر یم پول به یوقت نیباوجودا 
 خود در یتوجه درخور زیچچیه آن که رسدیم

. است نشده لیتشک یخاص ۀماد از و نداشته
 ضرب فلز از زیناچ یاتکه جز یزیچ مسکوکات

 با یرنگ کاغذ کی تنها اسکناس ست؛ین شده
 الا اص هم یبانک پول است؛ ساده یبارکد و الیسر 

 دادهشینما پرداخت   به تعهد کی از فراتر یزیچ
 یماداعت ۀپشتوان به که ستین اعداد قالب در شده
 کرد فاعترا دیبا. شودیم رفتهیپذ آن ناشر   به مبهم

 حالنیدرع و ساده ۀماد و ظاهر نیا با یتیموجود
 شمندانیاند توسط کننده،نییتع و مهم نقش آن

 . است نشده شناخته یخوببه یاقتصاد
 رد مربوطه یدرس کتب یمحتوا به رجوع با

 توانیم پول از هاآن نییتب یبررس و اقتصاد دانش
. تافی فوق یادعا دییتأ در متقاعدکننده یشواهد
 یصاداقت کتب در یپول پردازانهینظر  نیمعتبرتر 
 ارائه پول یستیچ از بناکیع و ناقص ینییتب معموالا 

ک. اندداده  مورد در متون نیا یاصل یۀتک و دیتأ
ا به اشاره پول،  چنانکه. است پول ی 1کارکرده

 است یزیچ پول» داردیم انیب( 3397)  2کسیه
 4سیهر  و  3«دهدیم انجام را پول فیوظا که
 یدارا که است یزیچ پول» است معتقد( 3393)

                                                             
1.Function 
2.Hicks 
3. Money is what money does 
4.Harris 
5.Ball 

 و ارزش سنجش اریمع مبادله، ۀواسط ۀفیوظ سه
 هنگام به زین( 2333)  5بال.«باشد ارزش ۀر یذخ
 ،ییدارا انواع نیب در آن دادن قرار ضمن پول فیتعر 

 اشاره آن ۀگانسه یکارکردها از شیب یزیچ به
 که است آن فیتعار  نیا واضح اشکال. کندینم

 تذا و یهست ۀدهندحیتوض ستین قادر کارکردها
 زا قیدق یفهم افتنی جهت چنانچه. باشد یزیچ
 م،یکن رجوع یاقتصاد مرسوم کتب به پول یستیچ

 نیا. کرد مینخواه کسب یدیناام جز یدستاورد
 موضوع نیا که رساندیم جهینت نیا به را ما همه

کادم اتیادب در یمطلوب طوربه  یاقتصاد کیآ
 . است نشده یپرداز هینظر  و حیتشر 

 دهیپد کی یکارکردها علت چه به نکهیا
 به ردیگیم قرار ما توجه مورد آن تیماه یجابه

. گرددیبازم ینهاد یهاتیواقع ساختار
 یهاتیواقع ازجمله ،یاجتماع یهاتیواقع
 وجود ازمندین هاآن وجود که یاتیواقع) ینهاد

 حصول یبرا ما توسط ،(است یبشر  ینهادها
 ارتباط در ما یبرا رونیازا و شودیم خلق یاهداف

 نیا درواقع. است درک قابل اهداف همان با
 هایسخت از ییگشاگره و کارکرد ثیح از هاتیواقع

 تیاهم حائز ماناهداف به ما ساختنکینزد و
 مورد در آنچه که است لیدل نیهم به و شودیم

 مورد کارکرد یفایا رد،یگیم قرار توجه محور هاآن
 نیا هک میابییم پرورش ییفضا در ما. است انتظار

. است شده فرض مسلم ما یبرا هاتیواقع
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 مسابقات انواع بانک، دولت، مثل ییهادهیپد
 یعیطب اندازه همان به یسو از پول البته و یورزش

 ایدر  و درخت و کوه که رسندیم نظر به
 به میبخواه کهنیهم(. یعیطب یهاتیواقع)

 تهسیننگر  یکارکرد منظر از یاجتماع یهاتیواقع
برد و منافع به هاآن فیتوص در و  دارند که یکار

 سخت یفکر  ۀفیوظ کی با آنگاه م،ینده ارجاع
 یاجتماع اتیواقع شناخت: میشو یم مواجه

 عمناف به ارجاع بدون یماهو اتیخصوص برحسب
 مطلب نیهم(. Searle, 1995) هاآن اهداف و

 به ارجاع بدون پول یستیچ درک که است
 .سازدیم دهیچیپ را آن ۀگانسه یکارکردها
 انددهیکوش که ینظرانصاحب نیب در

 آن یکارکردها از برکنار پول یستیچ از یشناخت
 نییتب در یاساس کردیرو  ای سنت دو دهند، ارائه
 اگرچه البته که شودیم مشاهده پول تیماه

 است ممکن سنت دو نیا از کی هر به وابستگان
 نظراتفاق یدارا پول شناخت با مرتبط اتیجزئ در

 خود قطارانهم با وصف کی در اما نباشند،
 کیتفک که است یزیچ وصف آن و اندمشترک

 ردکیرو . است آن به ناظر مذکور کردیرو  دو نیماب
 «یکیز یف یئیش» و «کاال» کی مثابهبه را پول اول
 «یاقتصاد ۀدیپد» کی عنوانبه که کندیم یتلق

 یهازهیانگ و یبازار  وانفعاالتفعل تحت
 یقبولم مبادله ۀواسطبه خیتار  بستر در یخصوص

 کی نه پول دوم کردیرو  در اما. است شده لیتبد
 «املموسن یتیموجود» بلکه یکیز یف یئیش ای کاال

 بهمثابه که شودیم یتلق «یاعتبار  یارابطه» و
 فهم و درک( یاقتصاد نه و) «یاجتماع یادهیپد»

                                                             
6.Thing 

 کی ازمندین آن یبقا و وجود که معنا نیا به شودیم
 یهازهیانگ لذا و است یاجتماع ییهمگرا ای توافق

 نیا. است یمنتف آن یبقا ای شیدایپ در یخصوص
 اهگیجا پول، از خود یتلق نوع سبب به کردیرو 

 ریتفس در( بازار برابر در) دولت یبرا یتر مهم
 شرح به ادامه در. ردیگیم نظر در یپول یهادهیپد
 و انمروج نیبهتر  کالم از برگرفته مذکور یۀنظر  دو

 .میپرداز یم آن مدافعان
 

 پول ییکاال  هینظر 
 اتیدبا در محسوس یشکل به که پول ییکاال  یۀنظر 

 به ،است غالب اقتصاد یاصل انیجر  کینئوکالس
 ندیبیم کاالها گرید مشابه ییکاال  را پول ساده انیب

 - خرد اقتصاد مرسوم یشناسروش ۀلیوسبه که
 نییبت قابل -... و یینها تیمطلوب تقاضا، و عرضه
 که است«  6زیچ» کی پول ه،ینظر  نیا یبرا. است

 در که است «یموجود» ای «حجم» کی یدارا
 ءیش نیا. است گردش حال در یسرعت با اقتصاد

 ۀواسط نقش مبادالت در است قادر علتنیابه
 یدارا و مبادلهقابل ییکاال  خود که کند فایا را مبادله
 ای صورت دو یدارا پول بودن ییکاال . است ارزش
 است؛ خاص یکاال  کی خود ای پول: است سطح

 زا یسبد ای کاال کی ۀندینما که است یدیرس ای
 ۀتوانپش آن به لیتبدقابل دیرس آن که کاالهاست

 عارفمت یۀنظر  در کردیرو  نیا بازتاب. است ییکاال 
 مشهود والراس یعموم تعادل مدل در یاقتصاد

 نظر در  شمارنده عنوانبه کاال نیامn آن در که است
 عنوان انتخاب با والراس اگرچه. شودیم گرفته
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 هب گام کی رسدیم نظر به پول یبرا «7شمارنده»
 کیزدن پول باب در یاعتبار  و شیدگراند یهانییتب

 دیاب ارزش از ما اریمع» نکهیا انیب با اما است، شده
 «باشد شده داده یکاال  کی از مشخص یتیکم

 فیرد در را پول صراحتاا  ،(3391(3971:)399)
 ریسا و پول نیب یزیتما و داده قرار کاالها گرید

 هب شمارنده» کسیه انیب به. شودینم قائل کاالها
 مدل اردو  کاالها گرید به نسبت یمتفاوت شکل چیه

 هم گرید یکاال  n-3 از کی هر...  شودینم
 «شود گرفته نظر در[ پول] شمارنده توانستیم
 دینبا تنها را پول از ییکاال  یتلق البته(. 3397:0)
 جستجو یاقتصاد یهاهینظر  در مضمر صورتبه

 ودوج خصوص نیا در زین یحاتیتصر  بلکه کرد
 ولپ که ییکاال  هر» است معتقد شریف ازجمله دارد

 مبادالت در عام طوربه دیبا شودیم دهینام
 امع طوربه که ییکاال  هر و رد،یگ قرار رشیموردپذ

 پول دیبا ردیگیم قرار رشیموردپذ مبادالت در
ک( )3303:2) «شود دهینام  کاال ۀواژ یرو دیتأ

 نیا در یشگامیپ با کاردویر (. است شده اضافه
ک لپو  یکیز یف تی  ئیش لزوم و صحت بر عرصه  دیتأ

 زمان، طول، از یر یخطاناپذ اریمع چیه: »ورزدیم
 هآنک مگر باشد داشته وجود تواندینم ارزش و وزن

 بدان توانب را استاندارد آن که باشد عتیطب در یئیش
 نیا بر یو(. Ingham, 2004 از نقل به) داد ارجاع

 وزن و طول یر یگاندازه یبرا که طورهمان بود باور
 هستند، وزن و طول یدارا خود که ییارهایمع از

 دیبا زین ارزش یر یگاندازه در شود،یم استفاده
 یادار  خود که کرد استفاده اریمع عنوانبه را یزیچ

                                                             
7. Numeraire 
8. Metalism 

 نیب در ییکاال  یۀنظر  طرفداران گرید از. باشد ارزش
 بسب به که است مارکس کیکالس اقتصاددانان

 ینییبت ستین قادر اصوالا  کار-ارزش یۀنظر  به التزام
 اگر او نظر به. دهد ارائه پول یستیچ از ییرکاال یغ

 ارزش نیا است ارزشمند( یفلز) پول
 و یضراب و یمعدنکار  یهاتیفعال ۀکنندیمتجل

. است آن دیتول در شده صرف کاریروین ریسا
 ارزش یۀنظر  بر خود اصرار سبب به او رونیازا

 ولپ از ییکاال  پردازانهینظر  ۀجرگ به کار از یناش
 ببس به موضوع اتیادب در هینظر  نیا. ونددیپیم

ک  از پول هک ییبهاگران فلز یاستقالل ارزش بر دیتأ
 موسوم زین«   8فلزگرا یۀنظر » به شده، ساخته آن

 .است
 رد غالب کردیرو  فوق یۀنظر  رسدیم نظر به

 بوده یمتماد قرون در پول یستیچ حیتشر 
 سطوار  به را پول از ییکاال  یتلق ۀشیر  کهینحوبه

 نیا اما(. Ingham, 2004) سازندیم منتسب
 یجد ییهاچالش با ریاخ قرن در غالب کردیرو 

 رییتغ مشخصاا  چالش، نیا بروز علت. شد مواجه
 ییکاغذها رواج. بود یپول ۀماد در یخیتار  و یجد

 ،پول عنوانبه( اسکناس) یاستقالل ارزش فاقد
 ریفراگ ینقض مثال با را پول از ییکاال  یۀنظر  نییتب

 ییکاغذها رواج ترشیپ اگرچه. ساخت مواجه
 اروپا در هجدهم قرن از مبادله ۀلیوس عنوانبه

 بود نیا پردازانهینظر  تصور اما بود افتهی تیعموم
 نقش یفایا سبب به کاغذها، نیا رواج که

 رونیازا است( یفلز) ییکاال  ۀپشتوان یندگینما
 ۀانپشتو  یدارا ی  کاغذ یهاپول نیا ینظر  صورتبه
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 ولپ از ییکاال  نییتب یبرا ینقض مثال ه،یاول
 فاقد یکاغذ یهاپول رواج اما. شدینم محسوب

 ییکاال  یۀنظر  ۀلیوسبه گرید ستمیب قرن در  9پشتوانه
 پردازانهینظر  یبرخ. نبود نییتب قابل( ییفلزگرا)

 یکاغذ پول رواج با که سنت نیا با مرتبط
 بدون یکاغذ پول وعیش اند،مخالف یطورجدبه

 قدرت وجود و تیحاکم اجبار از یناش را پشتوانه
 رمجبو  را مردم که دانندیم یو هیقهر  ۀقو  و یسیپل
 هاآن(. Hülsmann, 2008) کندیم آن رشیپذ به
 اجرو  ییچرا یبرا یهیتوج کوشندیم قیطر  نیا از
 ییکاال  یۀنظر  فیتوص صدق عدم نیع در پول نیا

 نیا نبودن ملموس نیباوجودا. کنند ارائه آن از
 و یدولت سرکوب از یناش پول رشیپذ) هاتیتوج

برد  نییتب به معطوف را توجهات( هیقهر  ۀقو  کار
 یگر ید مهم یپول تحول. کرد پول یستیچ از بیرق
 د،یشک چالش به را پول از ییکاال  یۀنظر  نییتب که

 به تعهد» کی تنها که بود یبانک پول ظهور
 یازامابه نوع هر فاقد و «اعتبار» ای «پرداخت

 زین پول از نوع نیا رواج و رشیپذ. است ییکاال 
 لقاب ییفلزگرا ای ییکاال  یۀنظر  توسط مطلقاا 

 در که ینییبت رفتهرفته بیترتنیابه. ستین فیتوص
 یاجتماع دانشمندان یبرخ نوزدهم قرن اواخر

 یبزرگان سپس و ساخته، مطرح را آن یۀاول یهادهیا
 اتیدبا یغنا بر شومپتر و نزیک چون اقتصاددانان از

 معطوف خود به را یشتر یب توجهات افزودند، آن
 پول یتسیچ از بیرق نییتب نیا به شیگرا. ساخت
 گرید پردازانهینظر  ریاخ یهادهه یط شد موجب

                                                             
9. Fiat Money 
10. Money Stuff 
11. Georg Simmel 
12. The Philosophy of Money  

 اتیادب یبرا یذکر  قابل یهاآورده حوزه نیا
 .دهند ارائه پول یستیچ

 
 پول یاعتبار  یۀنظر 

 نیا یبرا «یاعتبار  یۀنظر » عنوان نشیگز  علت
 با آن قراردادن مقابل پول، یستیچ از بیرق نییتب
ک و «ییکاال » نییتب  عتبارا موضوع تیاهم بر دیتأ

 یۀنظر » طرفدار گروه. است پول تیماه در
 پول یستیچ نییتب جهت خود تالش در «یاعتبار 

 ختشنا در بلند یگام که هستند یمتک یادهیا بر
 و ولپ نیب کیتفک: »شودیم محسوب پول قیدق
 ۀماد) تاس شده وضع آن بر یپول کارکرد که یتی  نیع

لیز  گئورگ(«. 10یپول ( 3999-3339)  11م
 شگامیپ احتماالا  یآلمان ریشه شناسجامعه

 باب در وا اثر. است بوده یدیکل ۀنکت نیا صیتشخ
ل ۀفلسف» کتاب یعنی پول  شتریب اگرچه«   12پو
 یگچگون و مدرن یزندگ تیفیک از ینییتب یحاو
 اام است، پول نام به یتیموجود در آن روح یتجل

 رد زین پول تیماه به یمغتنم و پراکنده اشارات
ک با یو. دارد خود  و ولپ تیماه زییتم لزوم بر دیتأ
 گرفته کاربه یپول نقش بهتر یفایا یبرا که یاماده

 قتیحق که آنجا تا» کندیم خاطرنشان شود،یم
 فکمن کامالا  دیبا پول است، موردتوجه پول خالص

 گرید یکاالها برابر در را آن که یثانو یهاتیفیک از
 (3333:)321) «شود ریتفس دهدیم قرار
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 اهدگید مقابل ۀنقط قاا یدق او انیب نیا(. 3379 13
 بودن ییکاال  لزوم بر که است کاردویر  ۀگفتشیپ

ک پول  نیا در ملیز  رسدیم نظر به چنانکه دارد دیتأ
 ودهب کاردویر  با مخالفت مقام در عالمانه خود انیب

 آن پول یکیز یف ۀماد او گمان به قتیحق در. است
 ردکارک کاالها گرید نیب در تا کندیم قادر بهتر را

 یکیز یف ۀماد پول ۀجوهر  اما کند فایا را خود
 طال، استاندارد تیحاکم اوج در. ستین ملموس

 که دهدیم وعده انهیگو شیپ یصراحت با ملیز 
 یکیز یف شکل از را پول یتکنولوژ  شرفتیپ یروز »

 کی عنوانبه پول قتیحق آنگاه. کندیم آزاد آن
 واهدخ آشکار یکیز یف یئیش نه و یاجتماع ۀدیپد

 قادر را یو مل،یز  تعمق نیا(. 3379:399) «شد
 ارائه لپو  یستیچ انیب در درخور یعبارات تا ساخت

 :اندشرح نیا به هاآن نیتر مهم که کند
ت  یانتزاع ارزش انگرینما پول»  ؛« 14اس

: همان) «هاآن خود از دور به استیاش ارزش»
 و« 15 استیاش خالص ۀمبادل تیقابل( »323
 جامعه از یطلب پول» که فیتعر  نیا همه از ترمهم

 زا کنندههیتأد نام که است یاحواله پول... 16است
 نییتب نیا(. 377:همان) «است شده حذف آن

                                                             
( یآلمان) یاصل زبان به کتاب نگارش سال هم 8711 سال و یسیانگل به استفاده مورد ۀترجم انتشار سال به دارد اشاره 8791 سال. 13

 .8791 سال به است مربوط هم یسیانگل انتشار نیاول. است
14.Money is Representative of Abstract Value  
15.Distilled exchangeability of the Object  
16.Money is a Claim upon society 
17.Michael Innes  
18.Jeoffrey Ingham 
19.Money is a Social Relation 
20.The Nature of Money  
21.Claim  

 ستهیرنگ بدان( رندهیگ ای دهنده) طرف کدام منظر از که گرددیبازم نیا به هاآن تفاوت تنها و هستند سکه کی یرو دو اعتبار و مطالبه .22
 .شود

 ۀدیا بخشالهام رسدیم نظربه پول، یستیچ از یو
 ۀدارند که است بوده نیا بر یمبن( 3391) شومپتر

 دیتول از یامطالبه پول و کاالست طلبکار پول،
 (. Ingham, 2004 از نقل به) است یاجتماع
سیا کلیما  نیا ارائه شگامانیپ از زین  17ن 
 یسو از یعیوس ارجاع که بود پول از شناخت

 صورت او یهادگاهید به یاعتبار  یۀنظر  طرفداران
 نیب کیتفک با مل،یز  مشابه ،یو. است گرفته

 وضع آن بر یپول کارکرد که یاماده و پول ۀجوهر 
 رمتذک پول از شناخت نیا حیتشر  در است، شده
 هادست و دهیند را دالر کی هرگز هاچشم» که شد
 (.3331:99) «اندنکرده لمس را آن

 مدافعان نیپرکارتر  و نیدتر یجد از یکی
میا یجفر » پول یاعتبار  یۀنظر  «   18نگها

ک. است یسیانگل یاقتصاد شناسجامعه  او دیتأ
 نیا بر پول تیماه خصوص در آثارش یتمام در

ت یاجتماع ۀرابط کی پول» که است «.   19اس
 کتاب در که پول تیماه باب در او دگاهید ۀعصار 

 آثارش گرید و«   20پول تیماه» یعنی یو مهم
 کی مثابهبه دیبا پول که است نیا است انینما

 روابط ۀلیوسبه که شود فهم  22اعتبار ای  21مطالبه
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 و کاال دیتول از مستقل که یخاص یاجتماع
 نظرصرف پول. ابدییم تیموجود است، خدمات

 به( قول) تعهد» کی ذاتاا  آن، گوناگون مظاهر از
 آن از شیب یزیچ نه و هاانسان نیب« 23 پرداخت

 که است یبده و اعتبار از یارابطه پول. است
 انیب و نییتع «یمحاسبات پول» کی برحسب

 روابط نیا بر یمبتن پول کهنیهم. گرددیم
 ابدییم را امکان نیا آنگاه شد، ساخته یاجتماع

 ادلهمب مورد و شده اقتصاد وارد کاال کی عنوانبه که
 جملهاز  دارد پول از زین یگر ید فیتعار  او. ردیگ قرار

ت یانتزاع دیخر  قدرت پول» نکهیا « 24اس
ت ارزش نفسهیف پول» ای( 2331:97) « 25اس
 ۀرابط کی جادیا یمعنا به پول جادیا(. 90:همان)
 است یاقتصاد عامالن نیب  « 26یبده-اعتبار»
 کی که است نیا بر متوقف الزاماا  پول وجود یعنی

 رفط کی آن اساس بر که شود فیتعر  یبده ۀرابط
 ولپ رونیازا. شود بستانکار گرید طرف و بدهکار

 . است اعتبار تماماا 
ک از یکی  بر گروه نیا یاساس داتیتأ
 پول» عنوان با آن از نزیک که است یمفهوم

 نقش همان به دارد اشاره که کرد ادی «یمحاسبات
 و یاصل مفهوم هاآن. ارزش اریمع عنوانبه پول

 دائاا ابت پول. دانندیم «ارزش ۀمحاسب» را پول یۀاول
 یمحاسبات پول است، ارزش از یانتزاع اریمع کی

 برحسب هایبده و هامتیق که است یزیچ همان
 ۀاشار . شودیم انیب و یر یگاندازه آن یازا به ای آن

                                                             
23.Promise to Pay 
24.Money is Abstract Purchasing Power 
25.Money is Value in itself 
26.Debt-Credit 
27.Debasement 

 ودخ از دور به استیاش ارزش پول» نکهیا به ملیز 
 «است یانتزاع ارزش انگریب پول» نکهیا ای «هاآن

 قتیحق در. است یمحاسبات پول نیهم به ناظر
 ای اسکناس مانند یکیز یف ءیش) یپول ۀماد

 پول، یانتزاع مفهوم که است یزیچ( مسکوک
 . است شده سوار آن بر ارزش، از یانتزاع یار یمع

 در یاعتبار  یۀنظر  طرفداران مهم یادعاها از
 یاهپول نیب یماهو تفاوت عدم پول، تیماه باب

 نیا ۀدیعق به. است مدرن پول و( نقره و طال) یفلز
 یاهدور  در که بهاگران فلزات مسکوکات یحت گروه

 جوامع در جیرا پول عنوانبه ملل اتیح از یطوالن
 به تعهد» از فراتر یزیچ هم بوده انیجر  در

. است نبوده هاانسان نیب یمعتبر  «پرداخت
. است بوده ادعا نیا شگامیپ ملیز  بازهم احتماالا 

 عنوانبه معموالا  که ،یفلز پول است یمدع یو
 گرفته نظر در یاعتبار  پول یحد   مقابل ۀنقط

 گرید مشابه که است یاتیخصوص یدارا شود،یم
 یفلز ۀجوهر  نکهیا. است یاعتبار  روابط

 روزمره مبادالت در( خلوص ثیح از) مسکوکات
 سطتو  شده ضرب مهر و ستین ییآزمایراست قابل

 افراد و داده انجام را کار نیا آن یرو قدرت مرجع
 یر اعتبا تیماه از پرده کنند، «اعتماد» آن به دیبا

 خصوص نیا در نگهامیا. داردیبرم یفلز یهاپول
ک  نیع در یفلز یهاپول رواج بر خاص یدیتأ

ش دنیکاه»  و ناشر قدرت توسط آن« 27ارز
 مسکوکات به هابیآس و هاخراش انواع واردآوردن
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 خارج یاقتصاد ۀچرخ از را هاآن کیچیه که دارد
 کاهش نیع در یفلز یهاپول رواج علت. کردینم

 قمر  درج ای حاکم توسط آن یبهاگران فلز یمحتوا
 پول بودنپول در که بود نیا آن یرو بر باالتر یاسم

 ندمان هم پول نیا. نداشت ینقش آن یفلز یمحتوا
 ای دارنده شخص اعتبار بر دال یسند امروز پول
 نیهمچن. بود جامعه داتیتول از یو ۀمطالب حق
 مسکوکات شدن اعتباریب به گودهارت ۀاشار 

 قابل راستا نیهم در زین زوالروبه یهاحکومت
 نییتب نیا(. Goodhart, 1998) است لیتحل

 یهاپول و یمیقد یفلز یهاپول تیماه از مشترک
 یۀنظر  مهم یهاآورده از یامروز  ۀپشتوان بدون

 .شودیم محسوب یاعتبار 
 پول باب در شیدگراند یهاسنت مجموع در

 پول یاعتبار  یۀنظر  عنوان لیذ را هاآن ما که
 از یعانتزا اریمع کی ذاتاا  را پول م،یکرد یبندطبقه

 هک دانندیم یاعتبار  ۀرابط کی بر یمتک و ارزش
 را  تیماه نیا و بوده کاالها گرید از متفاوت تاا یماه

  گرفت  نظر در یکیز یف جهان از منتزع دیبا
(Rossi, 2007.)  

 و یستیچ بر عالوه پول یاعتبار  یۀنظر 
 با زین یگر ید نیعناو  و محورها در پول، تیماه

 یمحورها نیا. است اختالف یدارا ییکاال  نییتب
 و یاصل کارکرد» شامل توانیم را یاختالف
 منشأ» و «پول ارزش منشأ» ،«پول یمحور 

 دگاهید اختالف. دانست «پول شیدایپ( یخیتار )
 کردیرو  دو نیا متفاوت نییتب با زین محورها نیا در
 هب اکتفا با نجایا در. است مرتبط پول تیماه از
 مذکور، کردیرو  دو منظر از پول تیماه نییتب

 در بیرق یپول کردیرو  دو متفاوت شرح فیتوص
 یبعد مکتوبات به را رالذکریاخ یمحورها باب
 .میکنیم موکول باب نیا در خود
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