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ست؟یک به متعلق پول  
 1جفری اینگهامنویسنده: 

 یجهانشاه امدح مترجم: 
 

ترجمۀ مقالۀ کوتاهی است از جفری اینگهام، مؤلف کتاب رو پیشمکتوب 
شناسی دانشگاه کمبریج عهو عضو هیئت علمی دپارتمان جام« ماهیت پول»

در  او .دتمرکز دارشناسی اقتصاد سیاسی و جامعه حوزۀ بر دو اشمطالعات که
 داری و نحوۀهای نظام پولی سرمایهبا ارائۀ روایتی کوتاه از ریشهاین مقاله 

لی وگیری و تطور آن، به تبیین مختصری از پیچیدگی موجود در ترتیبات پشکل
ومی عم-وندی خصوصیکه به گفتۀ او حاصل پی. ترتیباتی دپردازفعلی می

از کنترل خصوصِی خلق که  کنداشاره میباری آثار زیانبه  همچنین . اوهستند
 شود.می ناشیجمعی  پول به عنوان یک ظرفیت

 

 شهیر  یدار هیسرما یپول یهانظام یاصل ۀکر یپ
 نیزتر یمتما  2.دارد 41و 45 قرون ی  اروپا در
 یکبان یهاشبکه ی  جیتدر  عیتجم دوران آن یژگیو 

ایج) یخصوص  یۀتسو  و تهاتر منظوربه( 3روه
 با تاجران و دکنندگانیتول انیم هاپرداخت

 .بود حکومت توسط شدهضرب یعموم یهاسکه
 نظر مطمح که گونهآن ،یجیتدر  روند نیا ایآ

                                                             
1. Geoffrey Ingham 

 Ingham G., The Nature of Money .در فصل ششم از کتاب ماهیت پول نوشتۀ ج.اینگهام شرح داده شده است این جریان. 2

(Cambridge: Polity, 2004)  
3. Giros 

 «یاملتک انتخاب» ر  یس   از یندیفرآ است، یار یبس
 دهنیفزا یکارآمد با ینظام جادیا به منجر که بود

 که میمواجه نهینابه یامدیپ با آنکه ای است؟ شده
 سمت به که است ییایمزا مرهون را وجودش

 روانه هاحکومت و هابانک یعنی یاصل نیعامل
 میتوانیم ایآ دوم، ۀگزار  صدق درصورت کند؟یم
 م؟یبخش بهبود را نهینابه تیوضع نیا

 نیمب قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسس

 14 رۀشما جستار ،چهارم سال ؛«نیمب یجستارها»

 1/5/4315:  انتشار خیتار
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 یبده یقراردادها از پول خلق ۀلیوسبه هابانک
 ودس کسب پردازند،یم بهره که یرندگانیگوام با
 ستا یضرور  نکته نیا حیتصر  نجایا در. کنندیم

 یخصوص یبده ینوع مذکور یهایبده که
: یخصوص عامل دو انیم یبده قرارداد)هستند

 انیم یوندهایپ از استفاده با که( رندهیگوام و بانک
 با دو نیا وندیپ زین و یمرکزبانک و هابانک

 لیتبد( اسکناس) یعموم پول به حکومت،
 ا  صرف مدرن یهابانک [باتیترت نیا در].شوندیم

 کنند،ینم گذارانسپرده پول از یدهوام به اقدام
 صورت ییهاوام قیطر  از دیجد پول خلق بلکه

 رندهیگوام یبرا سپرده جادیا به یمنته که ردیگیم
 آنچه یعنی ،یخصوص یهایبده نیا و شوندیم

 عنوانبه ،[شده داده وام ای]شده گرفتهقرض
 غالبا   لذا. شوندیم خرج یعموم اسکناس

 خلق «چیه» از هابانک که شودیم انیب طورنیا
 ولپ خلق ندیفرآ به ینگاه نیچن اما. کنندیم پول
 یماد یزیچ عنوانبه پول درنظرگرفتن از یناش

 در. اردد ابتنا یفلز پول یمیقد مفهوم بر که است،
 شود،ینم جادیا چیه از پول مدرن، یدار هیسرما
پرداخت به رندهیگقرض تعهد از یناش بلکه  باز
 یانیب در نیبنابرا. است بانک به یخصوص یبده

 نظام یبرا را یضرور  تیفعال دو هابانک کوتاه،
 نظام کردنفراهم: دارند برعهده یدار هیسرما

 آن ۀلیوسبه که یاعتبار  پول خلق و هاپرداخت
 .شودیم دیتمه یمال نیتأم ۀمسئل

 یهابانک مدرن، دوران لیاوا یاروپا در
 قالب در را خود پرداخت ۀلیوس یخصوص

 منتشر یکاغذ یهااسکناس و هاصورتحساب
                                                             

4. Bitcoin 

 و اروپا انیم یتجار  یهاشبکه در که کردندیم
. بودند گردش در کینزد و دور یایآس

 یخصوص پرداخت یهاشبکه نیا یر یپذستیز 
 هایبده گامبهن یۀتسو  به وابسته کامل طوربه با  یتقر 
 تمراراس به وابسته خود ۀنوببه زین امر نیا که بود
 را هایبده بهنگام یۀتسو  که بود یتجارت و دیتول

 به مربوط نوسانات حال،نیباا. ساختیم ممکن
 ۀعالو به ،یدائم جنگ وجود و محصوالت تیفیک

 وکارها،کسب در معمول یهاشکست و هایکاست
. شد یولپ یهاشبکه یشکنندگ و یثباتیب به منجر

 استاندارد توانستندیم هاحکومت که آنجا اما
 عوض به کارآمد ینحو به و مقرر را یمعتبر  یفلز
 کهیدرحال کنند، اقدام آن افتیدر  و اتیمال
 پول) شانیپول ارزش زانیم اساس بر هااتیمال

 ردنک فراهم به قادر شدند،یم نییتع( یمحاسبات
 از یار یبس در. بودند باثبات یعموم اسکناس کی

 اب تقابل در و جدا کامال   یپول نظام دو نیا مناطق،
 یهاحکومت و نیچ مانند ماندند، یباق گریکدی

 .یاسالم
 یر یپذامکان به منجر یخصوص یتجار  پول

  اب امروزه دهیپد نیا کهآنگونه) شد یاتیمال فرار
 ،(دهدیم رخ یمحل ۀمبادل یهانظام و 4نیکو تیب

 خشم مورد مستقل قدرت منبع کی عنوانبه و
 پول عیتجم رغمیعل. گرفت قرار هاحکومت
 زیست نیا ،یدار هیسرما در یعموم و یخصوص

 مثال ورطبه. است نرفته نیب از کامل طوربه یاساس
 و کیدموکرات دولت انیم تعارض کایامر  در

 و داشت ادامه ستمیب قرن لیاوا تا یپول یهاقدرت
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 نیم» و« 5تیاستر وال» انیم تیضد در دوباره
 باال 7002-8 بزرگ یمال بحران یپ در« 6تیاستر 

ت  پاسخ کی به یتعارض نیچن نکهیا اما. 7گرف
 قتا  یقح افت،ین توسعه ترکالیراد و متمرکز یاسیس

 .است توجهقابل
 قرن اواخر از ییاروپا یهاحکومت یبرخ در

 انیم یارابطه انگلستان، در ژهیو به بعد، به ام42
 گرفت شکل هاحکومت و یخصوص یتجار  پول

 یبقا یبرا تیدرنها نیطرف از کی هر آن در که
 آن در. شدیم وابسته یگر ید به خود بلندمدت

 یداخل قدرت به یابیدست یبرا هاحکومت زمان
 ردندک تاجران از گرفتنقرض به اقدام کیژئوپولت و
 ارزش کاهش به مجبور آنکه بدون جهیدرنت و

 تیمشروع دادن دست از خطر و مسکوکات
 یابیکم علت به که یمال یتنگنا از باشند،

 ییرها شد،یم لیتحم باارزش یفلز مسکوکات
 توسط هاحکومت به هاوام نیا یاعطا اما. جستند

 افتیدر  یدرازا یخصوص بانکداران ومیکنسرس
 یعموم یهابانک لیتشک پرمنفعت انحصار

. گرفتصورت( یمرکز یهابانک بعدها)
 که ییهااسکناس و هاصورتحساب ب،یترتنیابه
 استفاده یخصوص یبانک یهاپرداخت نظام در
 بیترک حکومت ۀشدضرب یهاسکه با شدند،یم

 هب یدسترس امکان یخصوص بانکداران و شدند
 را شدهضرب یهاسکه قبال در حکومت نیتضم

 یادیتاحدز  خود ۀنوببه امر نیا که داکردندیپ
 را یخصوص یهابانک یهااسکناس رشیپذ

 یال با در یکوچک اریبس چاپ در. )کردیم تیتقو 
 نحوبه هنوز ،یامروز  یهااسکناس

ن بانک  8یاشانهیپر زمان  به متعهد  9انگلستا
 آن حامل به اسکناس ارزش مجموع پرداخت

 یفلز یهاسکه یۀپا بر تعهد نیا اکنونهم. است
 پادشاهان که ییطال یهاسکه نه است، یپوند کی

 (.کردندیم ضرب یسلطنت ۀضرابخان در
 

 
                                                             

5. Wall street 

6. Main street 

 Johnson, S. and J. Kwak, 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Nextنگاه کنید به . 7

Financial Crisis, (New York: Pantheon, 2010.)  

8. Anachronistically 

9. Bank of England 
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 هب انگلستان بانک یهااسکناس مثال، یبرا
 قرار اتقاض مورد سرعتبه حکومت ۀپشتوان سبب

 انتشار یجا تیدرنها ام70 قرن لیاوا در و گرفتند،
 بانک هزاران توسط که ییهااسکناس یخصوص

 اواخر در. گرفتند را شدیم منتشر مستقل یکشور 
 ۀواسط کی گرید انگلستان بانک نوزدهم، قرن

 ببسبه بلکه. نبود حکومت و هابانک انیم صرف
 واکنش از یبانک نظام نجات منظوربه پول نیتأم

 یهایورشکستگ از یناش مخرب رواریزنج
 ۀدهندوام نیآخر » به لیتبد ،یمال یهابحران
شنجات  حال در دهیپد نیا. بود شده« 10بخ
 ظامن به هاوام متعارف یچکانقطره قیتزر  با حاضر

 ستایس پوشش در بزرگ یمال بحران از که یبانک
 ینفزو  به رو است، شده دیتشد «یمقدار  لیتسه»

 .است
 یخصوص یدار هیسرما یهابانک نیبنابرا

 و یمرکز بانک از که یتیحما یبرمبنا تا  قادرند
 به هم و یعاد مواقع در هم حکومت از آن تبعبه

 وجود به را پول کنند،یم افتیدر  هابحران هنگام
 نیچن به هاوندیپ نیا گر  ید سمت از اگر. اورندیب

 که یزمان گفت توانیم م،یکن نگاه ینظام
 نزد حسابش از استفاده با حکومت ی  دار خزانه
 خدمات   و هاکاال دیخر  به اقدام یمرکز بانک

 اب که است حکومت نیا کند،یم یخصوص بخش
 نیا. 11آوردیم وجود به را پول خود کردنهیهز 

 و شده، سپرده یخصوص یهابانک در هاپرداخت
 دهند؛یم شیافزا یمرکز بانک نزد را هاآن ریذخا

                                                             
10. lender of last resort   

 Wray R., Modern Monetary Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetaryبه دیکن نگاه. 11
Systems (London: Palgrave, 2012) 

 اقتصاد یهاپرداخت نظام حفظ یبرا که یر یذخا
 یهابحران وجود رغمیعل. هستند استفادهقابل

 ۀغماگرانی سطوح و مداوم یسوءرفتارها مکرر،
 یبانک نظام در یتیکفایب با همراه هاپرداخت
 هک کرد استدالل تالش یمقدار  با توانیم موجود،

 یاصل یکارکردها همچنان یدار هیسرما یهابانک
 هرگز هاپرداخت نظام یعنی کنند،یم دیتمه را
 پول از یزانیم و شودینم مختل یطورجدبه

 حال،نیباا. دهدیم ادامه شدن خلق به یاعتبار 
 قبولقابل یحداقل عملکرد نیهم یحت ازآنجاکه

 و حکومت تیحما به وابسته کامال   حاضر حال در
 ظامن که گفت توانیم مستدال   است، یمرکز بانک

 یر براب و ییکارا منظر از دیبا یخصوص یبانکدار 
 .ردیبگ قرار یعموم نظارت تحت

 یبرخ در یپرحرارت مباحث حاضر، حال در
 ولپ خلق ۀشیر  ییغا ۀنقط رامونیپ یعلم محافل

 ولپ که پرسش نیا رامونیپ بحث. است انیجر  در
 ارجمخ انجام با پول گردش ایآ ست؟یک به متعلق
 اتیعمل بسط با ای شودیم آغاز حکومت توسط
 ایآ ؟یمرکز بانک ازجمله یبانک نظام توسط

 صرفا   یمرکز بانک نزد یدار خزانه حساب
 هک باور نیا تیتقو  یراستا در است یاافسانه
 تدااب ایآ هستند؟ «ما» اتیمال پول   محتاج هادولت

 شیهانهیهز  نیتأم یبرا که است حکومت نیا
 پرداخت یبرا ما آنکه ای است ما اتیمال محتاج

 حکومت پول آوردن دست به ازمندین اتیمال
 ودوج یکاف یاتیمال درآمد که یمواقع در م؟یهست
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 اقدام شانیهانهیهز  نیتأم یبرا هاحکومت ندارد،
 را یکس چه پول   اما کنند؛یم قرضه اوراق فروش به

 نظام در که است یپول همان ایآ رند؟یگیم قرض
 خود پول آنکه ای شده خلق یخصوص یبانک

 به را آن کرد،نهیهز  قیطر  از که است حکومت
 یفن اتییجز  از گذشته  12؟است آورده وجود

 انیم یمال انتقاالت و نقل و هاترازنامه ۀمحرمان
 ،یبانک نظام و یمرکز یهابانک ها،یدار خزانه

 نیا رامونیپ یادیبن شکل به ییهاپرسش نیچن
 کنترل و خلق قدرت یکس چه که هستند موضوع

 نیا که کرد استدالل توانیم دارد؟ دست در را پول
 یهایدموکراس در قدرت منبع نیتر مهم دهیپد

 کنترل از یادیز  حد تا اما شود،یم محسوب مدرن
 .است خارج کیدموکرات
 تمشارک همان یعنی) گفتهشیپ باتیترت
 با( یدار هیسرما در یخصوص-یعموم ی  محور 
 لیتبد سو،کی از. است همراه ییهانهیهز  و منافع

 ،یعموم مسکوک و اسکناس به یخصوص یبده
 به جرمن طال، استاندارد کنارگذاشتن از پس ژهیو به

 یبنا که شده یمال بخش عیوس گسترش
 درواقع. است شده نهاده آن بر مدرن یدار هیسرما

 ابحسبه ییربنایز  قدرت یاصل منبع دهیپد نیا
 ی  جمع رساندن سرانجام به یبرا یابزار  د؛یآیم

 ودوج یبار انیز  آثار از یفیط گر،ید یسو از. کارها
 تیظرف نیا یخصوص کنترل از یناش که دارد

 ۀژیو  حق عنوانبه پول دیتول. است یجمع
 یعموم بخش که شودیم دیتمه ییافزامنفعت

 هب اقدام یبده فروش با هابانک. است آن متضمن
 یبرا یاهوستیپ لیتما آن تبعبه و کنندیم پول خلق

                                                             
 . همان.12

 نآ در که دارند یسمت به هایبده نیا حجم شیافزا
 قدرت. دهدیم رخ کنندهثباتیب یهاشکست
 یشکنندگ و یجمع ییربنایز  یاجتماع

 شدر  را یواقع یتعارض زمانهم دو هر کیستماتیس
 حلراه چیه آن یبرا موجود نظام در که دهندیم

 .ندارد وجود یینها
 و دکنندگانیتول مدت،کوتاه در حداقل

 نظام یعملگرها عنوانبه پول، کنندگانکنترل
 از شیب ،یاعتبار  پول بالفصل منبع و هاپرداخت

 دچار هابحران در شود داده اجازه که اندبزرگ آن
 خودشان تیفعال که ییهابحران شوند، شکست

 قدرت نیا لذا. است شده هاآن وقوع سبب
 ورطبه یاعتبار  پول دیتول کنترل در یانحصار 

 و بهره یهانرخ اعمال قدرت ۀلیوسبه یامستبدانه
 به ترشیب ارزش یاحصا یراستا در بازارها زیتجه

 نرخ در ریاخ یکار دست مانند شود،یم کارگرفته
 ارز یبازارها و( Libor rate) لندن یبانکنیب ۀبهر 

 ،too big to fail یمعما از گرید یانیبدر. یخارج
 فیتضع از ترس علت به( رگالتورها) گرانمیتنظ

 هابحران با ۀمواجه در هابانک یۀسرما و ییتوانا
 نیسنگ یهامهیجر  لیتحم مخالف شدتبه
پ نیچن برابر در ترشیب  و هایچیسر

 .هستند ییهایانگر یعص
 یکارکردها از یبیترک نیچن یدگیچیپ

 که است معنا نیا حامل ،یعموم و یخصوص
 رفتار و اهداف مسئول یکس چه» پرسش  

 زیبرانگمجادله همواره «است؟ یپول هایتاسیس
 ریدرگ دولت مثال، یبرا. ماندیم یباق مبهم و

 یعطاا به هابانک بیترغ بریمبن یاهودهیب تالش
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 اما شود،یم کوچک و متوسط یهابنگاه به وام
 لیتحم هاآن به را یکار  نیچن تواندینم حالنیدرع
 زرگب یمال بحران که یبیآس درنظرداشتن با. کند

 خود به [یبانک نظام عملکرد ۀجینت عنوانبه]
 که است نیا هابانک ح  یترج کرد، وارد هابانک

 طورهب بستبن نیا. کنند اصالح را شانیهاترازنامه
 نیا. است موجود نظام ساختار ۀجینت کامل
 یمرکز یهابانک نقش و مبهم و متزلزل ت  یوضع

 شد انیب شاندوگانه یهانقش در آنچه با مطابق
 یبانک نظام نیضامن و هادولت نیعامل عنوانبه

 .است بحران یبرا یشگیهم یمنبع ،یخصوص
 شیگرا قالب در ستمیب قرن اواخر در نمونه، یبرا
 تصور مستقل، یمرکز یهابانک به زمان آن جیرا
 در دیقیب یهادولت دخالت از ییرها که شدیم

 تورم کنترل به قادر را هاآن ،یخارج ارز یبازارها
 تاکنون، بحران زمان از حال،نیباا. کرد خواهد

 یهابانک یبرا] مستقل یطرفیب ظاهر حفظ
 13.است شده دشوار شدتبه [یمرکز

 از داج مسئله از کوتاه ریتقر  نیا کرد؟ دیبا چه
 یشنهادیپ اصالحات به مربوط اتییجز 

 شامل که است موجود نظام یبرا شدهمطرح
 تیاکف نسبت شیافزا بریمبتن ییهاشنهادیپ

 هاپرداخت یۀتسو  و یدهوام ندیفرآ ییه؛جدایسرما
 یاردمو  و بازانهسفته ای یگذار هیسرما یبانکدار  از

 جدال ۀمسئل کنارگذاشتن با. است دستنیازا
 نیا یرو بر تمرکز نجایا در مربوطه، یاسیس

 ییمبنا وند  یپ ایآ که است یادیبن موضوع
 ی  پول تیحاکم حق ازیامت و یعموم -یخصوص

 نیا بعالوه، بروند؟ نیب از توانندیم حکومت
 دو ۀارنددربرد بلکه ست،ین پول ۀدربار  صرفا   مسئله

 کی یر یپذامکان به راجع نشدهحل دیترد
 دیردت. هست زین یعمل کیدموکرات سمیالیسوس

 نممک کیدموکرات یابزارها کدام با است، نیا اول
 یرو بر یتوافق به یعموم تیعامل کی که است

 چه تا ابد،ی دست پول ۀعرض تیر یمد و اصول
 میتنظ یبرا الزم شرطشیپ ؟یاهداف چه با و اندازه

 متناسب ینظر  درک داشتن ،یپاسخ هر نیتدو  ای
 در سرعتبه پول ب،یترت نیبد. است پول از یکاف و

 وم،د دیترد اما. ردیگیم قرار یاصل ۀمسئل گاهیجا
 «یستیالیسوس محاسبات» به مربوط جدال

 مخالفان. شود ینیبازب دیبا 30 و 70 یهادهه
 هرگز ما کهییازآنجا کردندیم ادعا سمیالیسوس

 کی کارآمد یزیر طرح یبرا یکاف دانش میتوانینم
 یقیتطب یر یپذانعطاف م،یباش داشته را اقتصاد

( یبازار  یهاسمیمکان) رمتمرکزیغ یهاسمیمکان
 نیگز یجا تنها پول، یتقاضا و عرضه ازجمله

 .است دوامقابل
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