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 مقدمه
کتاب ترجمه است. یکی با  1اینس  ی دو مقاله از آلفرد میچل این 

اعتباری  ی نظریهو دیگری  1812در سال  2پول چیست؟عنوان 
منتشر شد. او  Banking Law Journalدر  1810در سال  3پول

ی  ای درباره عشق و قانون، مطالعهبه نام  ای مقالههمچنین 
که در ژانویه  4عدالت شرقی  Hibbert Journalدر 1812نوشت 

کرد کتاب در ؛ ومنتشر   Economic Journalهمچنین چند نقد 
کیفری ها بعد، او دو مقاله در م نوشت. مدت ورد حبس و عدالت 

کتابی با عنوان  کرد و به طور  5شهادت در روزگار مادر  گردآوری 
های  اش مرتبط است. در سال ملموسی با مضامین مقاالت قبلی

گزارش برای ملکه  به رشته تحریر درآورد.  بعد، نیز او چند 
در انگلستان متولد شد،  1260ژوئن  26 آلفرد میچل اینس در

یلیام  ترین کوچک پسر الکساندر میچل اینس. پدربزرگش، و
نام خانوادگی  1206میچل، در ادینبورگ به دنیا آمد و در آوریل 

کرد. پدربزرگش از سال  صندوقدار  1286تا  1262اینس را اضافه 
بانک سلطنتی اسکاتلند بود و بعدًا مدیر بانک شد. آلفرد قبل از 

طور خصوصی  به 1286ورود به خدمات دیپلماتیک در سال 
کرد. اولین انتصاب دیپلماتیک او ) ( در قاهره بود. 1281تحصیل 

( قبل از 1286او سپس به عنوان مشاور مالی پادشاه سیام )

                                                                                                     
1. Alfred Mitchell-Innes 
2. What is money? 
3. The Credit Theory of Money 
4. Love and The Law: a study of Oriental justice 
5. Martyrdom in our Times: Two essays on prisons and 

punishments, Williams & Norgate: London, 1932 
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منصوب شدن به عنوان معاون وزیر امور خارجه در امور مالی در 
کرد. از سال 1288مصر ) ، او به عنوان 1812تا  1862( خدمت 

واشنگتن حضور داشت. در آخرین  مشاور سفارت بریتانیا در
، او به عنوان 1818انتصاب خود قبل از بازنشستگی در سال 

 1818تا  1812های  اروگوئه بین سال جمهور رئیس وزیرمختار
کار دیپلماتیک بین کرد. پس از پایان  المللی، اینس به  خدمت 

سیاست محلی روی آورد و در شورای شهر زادگاهش، بدفورد 
 ( عضویت داشت.1806تا  1820و  1821تا  1881انگلستان )

کتاب  1ی درباره پول او بعدها توسط رندال ری دو مقاله در 
در  معموالً بازنشر شد. این دو مقاله  2نظریات اعتباری و دولتی پول

کینزینی و نظریه سایه ی پولی مدرن بازخوانی  ی تفاسیر پست 
ند اما این دو که این تفاسیر بسیار با اهمیت هست هرچندشود.  می

گفتن دارد. مقالههحرف مستقالً مقاله  ی اول بیشتر  ای بسیاری برای 
بندی منسجم و  ی دوم، صورت ی تاریخی دارد و مقاله جنبه

گذشته از  علمی دارد و در قالب یک نظریه ارائه شده است. 
تحلیل ماهیت پول در این مقاالت، خواننده با فهم پول در نسبت 

لت و قدرت مواجه خواهد شد، از این رو این با دین، جامعه، دو
مندان به اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم  تواند برای عالقه کتاب می

 سیاسی و حقوق قابل توجه باشد.

                                                                                                     
1. Larry Randall Wray 
2. Credit and State Theories of Money 



 
 پول چیست؟

 
های بنیادین زیر بنا شده  ی تئوری اقتصاد سیاسی مدرن بر پایه

 است:
گذران زندگی انسان گذشته و چه امروز،  ها در شرایط  ــ چه در 

 ی پایاپای بوده است. ی مبادله بدوی بوسیله
به عنوان ی پایاپای  ــ با پیچیده شدن زندگی بشری، مبادله

کفایت نمی کاالها دیگر  کرد. در نتیجه،  روشی برای داد و ستد 
کاالی  که برای این منظور یک  گرفت  توافقی عمومی شکل 
معین به طور عمومی پذیرفته شود و همه آن را در ازای 

کاال  محصوالت یا خدمات شان بپذیرند؛ به بیان دیگر، این 
که  که در ازای چیزی  فردی نیاز داشت، قابلیت این را داشت 

کاال تبدیل شد به  به فرد دیگری منتقل شود. بنابراین این 
 «.ی مبادله و معیار ارزش واسطه»

کاالی واسط پول نامیده می شود و فروش یعنی تبادل  ــ این 
کاال با آن.  یک 

کاالها نقش واسطه ی مبادله را ایفا  ــ در طول تاریخ، بسیاری 
هلی، آهن، نمک، صدف، ماهی اند، از جمله: حیوانات ا کرده

کو، شکر، میخ و ...  خشک، تنبا
ــ به تدریج فلزاتی مانند طال، نقره و مس جایگزین سایر 

شان در مقایسه با  های ذاتی ی ویژگی کاالها شدند زیرا بواسطه


