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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Economic اقتصادی

  
   ) انقالبی افغانستانسازمان(ھوادار  الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١٢ مارچ ٠۴

  

  پول
  

که از ( درست تکامل اشکال ارزش بود اين. وجود آمده خود به  مبادله، خودب طی تکامل تاريخی توليد کاالئی وپول

  .که منجر به پيدايش شکل پولی ارزش و خود پول گرديد) ساده ترين شکل آن شروع گرديده بود

 ولی اين پول يک. روند نھا ھستند، به عنوان پول به کار میزر و سيم، سکه ھای فلزی يا پول کاغذی که جانشين آ

نخست، کاالئی که در بين ساير کاال ھا، بيشتر مورد مبادله واقع . وجود نيامده بلکه ثمرۀ تکامل درازی استه باره ب

 در اعصار گوناگون، انسان پوست حيوانات، گاو، چرم، گندم، نمک و مانند. شد، برای اين امر انتخاب گرديد می

شد و در نتيجه تکامل  نقش پول از کاالئی به کاالی ديگر منتقل می. داد آنھا را به عنوان پول مورد استفاده قرار می

در قرن نوزدھم طال در .  به طال واگذار گرديدی، سر انجام نقش پول به طور کاملطوالنی تکامل اقتصاد کاالئ

 يک اقتصاد کاالئی پيشرفته، پول وظايف زير را انجام در. رفت اکثريت مطلق کشور ھا، به عنوان پول به کار می

  :دھد می

 به عنوان مقياس ارزش کاالھا، به عنوان يک واسطۀ گردش -

 به عنوان يک وسيلۀ انباشت يا ذخيره اندوزی -

 به عنوان وسيلۀ پرداخت  -

  و به عنوان پول جھانی -

  حال ببينيم ھر يک از اين وظايف پول چيست؟

 است که ارزش تمام کاال ھا آنمفھوم اين امر . رود ه به عنوان مقياس ارزش به کار میک ست اوظيفۀ اصلی پول آن

. که به عنوان مقياس ارزش به کار رود، بايد خودش ارزشی داشته باشد پول برای آن. به وسيلۀ پول سنجيده می شود

ری شود که وزنۀ مزبور، تواند با يک وزنۀ آھنی اندازه گي میفقط به اين دليل درست ھمانطور که وزن يک نفر 

تواند ارزيابی  ارزش يک کاال نيز، تنھا به ياری کاالی ديگری که دارای ارزشی باشد، می. خود دارای وزنی است

  . شود
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در تثبيت يک قيمت معين برای يک کاال، صاحب کاالی مزبور . ارزش يک کاال به وسيلۀ طال اندازه گيری می شود

  . دارد ر ايده آل ارزش کاال را با طال بيان میذھناً يا به گفتۀ مارکس به طو

مساوی دانستن يک کاال با مقدار معينی طال، چون در واقع ھميشه رابطۀ معينی بين ارزش طال و ارزش کاالی 

اساس اين رابطه، کار اجتماعاً الزم می باشد که صرف تھيه طال و کاالی . مورد نظر وجود دارد، ميسر می گردد

قيمت، نمايش پولی . وسيلۀ پول نمايش داده شده باشد، قيمت ناميده می شوده ارزش يک کاال، که ب. ديگر شده است

  .ارزش يک کاال است

خود ) پول به شکل کاال( پول –اين مقادير کاال . دھند کاال ھا ارزش خود را با مقادير مشخص طال يا نقره نشان می

می ل، وزن معينی از فلزی است که به جای پول، مورد استفاده واحد اندازه گيری پو. بايد اندازه گيری شده باشند

مثالً در امريکا واحد پول دالر، در بريتانيا واحد پول ليرۀ استرلينگ و در فرانسه واحد پول فرانک ناميده می . باشد

نتيم، ھر ھر دالر به صد سنت، ھر فرانک به صد سا.  تقسيم شده اندای سھولت، واحد ھای پولی به اجزاءبر. شود

واحد پول و اجزاء آن، به عنوان  .ليرۀ استرلينگ به بيست شيلينگ و ھر شيلينگ به دوازده پنس تقسيم می شود

  . روند استندرد، قيمت به کار می

پيش از پيدايش پول، مبادلۀ سادۀ کاال . رود واسطۀ گردش به کار میکه به عنوان  ست ادومين وظيفه پول، آن

با پيدايش پول، مبادلۀ يک کاال با کاالی . شد اال مستقيماً با کاالی ديگر معاوضه میصورت می گرفت، يعنی يک ک

 نخست کاال با پول مبادله و سپس پول برای خريد يک کاالی ديگر به کار می. می گيردديگر به ياری پول انجام 

ليکن ).  کاال– پول –کاال . (، گردش کاال ناميده می شودمی گيردمبادلۀ کاالئی که به ياری پول مبادله صورت . رفت

شود ولی پول پيوسته در گردش  رسد، از گردش خارج می بايد توجه داشت که وقتی کاالئی به دست خريدار می

به اين طريق پول به عنوان يک واسطه در گردش . رود و بالعکس است يعنی از دست خريدار به دست فروشنده می

برای ايفای اين وظيفه پول بايد عمالً موجود و در دسترس . دھد ام میکاال عمل کرده و وظيفۀ واسطۀ گردش را انج

  . باشد

ه پول به شکل شمش ھای طال و نقره بود ولی اين امر يک سلسله اشکاالتی ب. شد در آغاز وقتی کاال ھا مبادله می

ين ابنابر. دش ھر بار بايستی شمش ھا توزين، به قطعات کوچکتر تقسيم و از نظر خلوص، آزمايش می. وجود آورد

سکه . رفته رفته شمش ھای زر يا سيم، جای خود را به سکه ھائی داد که ضرب آنھا به دولت اختصاص داشت

  . مشخص و دارای وزن معينی استۀبا شکل و انداز فلزی ۀقطع

ليکن در عمل سکه ھای . دھند در جريان گردش، سکه ھا فرسوده شده و بخشی از ارزش خود را از دست می

اين امر با اين واقعيت توجيه می گردد که پول در . و سائيده شده نيز مانند سکه ھای نو، معمول و رايجندوده فرس

  .اجرای وظيفۀ واسطۀ گردش مدت زيادی در دست خريدار يا فروشنده نمی ماند

در ازای کااليش بگيرد يا نه، زيرا وی آن پول را را برای توليد کنندۀ يک کاال، علی السويه است که پول تازه 

تواند با پول فلزی که  در نتيجه نقش واسطۀ گردش می. کند بالفاصله صرف خريد کاال ھای مورد نياز خود می

  .ارزش کامل خود را نداشته باشد، يا حتی به وسيلۀ پول کاغذی صورت گيرد

  . وسيلۀ انباشت ارزش يا ذخيره اندوزی نيز شروع گرديداقتصاد کاالئی، استفاده از پول به عنوانبا تکامل 

توليد کنندگان کاال، برای خريد . دست آورده در ازای پول ھر کاالئی را ممکن است ب. پول تجسم عام ثروت است

اين وظيفه، تنھا با پولی ميسر می گردد که دارای . کاالی مورد نياز خود به ذخيره کردن پول مبادرت می ورزند

  .واقعی و کامل باشد، يعنی با سکه ھای طال يا نقره اشياء زرين يا سيمينارزش 
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بعضی . کاال ھميشه در مقابل پول نقد و موجود به فروش نمی رسد. کند پول به عنوان وسيلۀ پرداخت نيز عمل می

ريدی به وسيلۀ وقتی خ. اوقات نيز به وسيلۀ اعتبار يا پرداخت ھائی در موعد ھای مھلت دار خريد و فروش می شود

. به وسيلۀ فروشنده به خريدار تحويل می گردداعتبار به عمل می آيد، بدون آنکه پرداخت فوری صورت گيرد، کاال 

رسد،  وقتی موعد پرداخت فرا می. پول در زمانی در آينده که تاريخ آن مورد موافقت واقع شده، پرداخت می گردد

در اين حالت، پول به عنوان يک وسيلۀ پرداخت به کار .  می گيردپول از طرف خريدار در اختيار فروشنده قرار

  .رفته است

که دھقان پول نقد برای  در حالی. استسازد که در فصل بھار مورد نياز دھقان  فرض کنيد آھنگری خيشی می

چنين در . او در فصل خزان پس از برداشت گندم خود و فروش آن، پول نقد خواھد داشت. پرداخت بھای آن ندارد

تواند به آن طريق خيش را از آھنگر به دست آورد، با اعتبار است، يعنی با  شرايطی تنھا راھی که دھقان می

  .پرداختی که تا خزان مھلت داشته باشد

نقش پول به عنوان . رود پول به عنوان يک وسيلۀ پرداخت برای دادن ماليات، رانت ارضی وغيره نيز به کار می

 پرداخت، بيان قانون مربوطه به مقدار کل پولی که برای گردش کاالھا، مورد نياز ۀسيليک واسطۀ گردش، يک و

  .سازد است را ميسر می

مقدار پولی که برای گردش مورد نياز است، در وھلۀ نخست به مجموع قيمت ھای کاال ھای در گردش و در وھلۀ 

، مقدار الزم پول در گردش، کمتر است و ھر چه پول سريع تر گردش کند. بعد به سرعت گردش پول بستگی دارد

بالعکس اگر مثالً در مدت يکسال مجموع قيمت کاال ھای فروخته شده صد ھزار مليون دالر باشد و ھر دالر به طور 

. ليون دالر مورد نياز استيمتوسط پنجاه بار دست به دست شده باشد، برای گردش مجموع تمام کاال ھا، دو ھزار م

  : زير مشھور می گردداين امر از رابطۀ

  مقدار پول =                       =                       = ٢٠٠٠مليون دالر 

  

دھند، نياز به پول به ميزان مجموع قيمت ھای کاالھائی که با  ديگر می در سايه اعتباری که توليد کنندگان به يک

.  که خنثی می شوند، کاھش می يابد]پاياپای[ی تھاتریاعتبار به فروش رفته اند و به ميزان مجموع پرداخت ھا

  :که ست اقانون گردش پول اين

 بر تعداد متوسط دفعاتی که پول تقسيممقدار پول مورد نياز برای گردش کاالھا، بايد با مجموع قيمت تمام کاال ھا "

  ."دست به دست شده است، مساوی باشد

مجموع قيمت ھای کاالھائی را که با اعتبار به فروش رفته و عالوه بر اين، از مجموع قيمت ھای کليۀ کاال ھا، بايد 

مقدار پرداخت ھای حذفی تھاتری را کسر کرده و مجموع پرداخت ھائی را که قرار است صورت گيرند، به آن 

  .اضافه نمود

  .کند مورد تمام شکل بندی ھای اجتماعی که در آنھا توليد و گردش کاال وجود دارد، صدق میاين قانون در 

 می کند، در بازار جھانی ھمانگونه که مارکس خاطر نشان می سازد، پول ءپول نقش پول عام و جھانی را نيز ايفا

از لباس محلی خود بدر می آيد و نه به صورت سکه بلکه در شکل اصلی خود، يعنی شمش، زر و سيم، ظاھر می 

ال وسيلۀ جھانی خريد و پرداخت و شکل خارجی در داد و ستد ھای تجارتی بين کشور ھا، در بازار جھانی ط. گردد

  .جھانی ثروت اجتماعی است

١٠٠٠٠٠

۵٠

 مجموع قيمت کاال ھا

 سرعت تحويل پول
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 ذاتی پول را به عنوان معيار عام نشان میکه به صور گوناگون کيفيت  اينھا تمام وظايف پول می باشند و ضمن آن

  .دھند، با يکديگر وابستگی ارگانيک دارند

مار انسان به وسيلۀ انسان مبتنی ھستند، پول دارای  اساس استثه اجتماعی که ب–در فورماسيون ھای اقتصادی 

  .رود خصلتی طبقاتی است و به صورت يک وسيلۀ استثمار به کار می

  

  

  

  

  ...ادامه دارد

  

  

*****  

 پ نيکی تين: نوشته ای، بر گرفته از کتاب علم اقتصای

 


