
 

  توهم پولی

Money illusion 

زمانی که یک شخص یا یک جامعه بدون در نظر داشتن آثار 

صرفاً با اتکا بهه افهیایش  قدرت خریددر کاهش  تورمپدیده 

اسمی درآمد خود احساس ثروتمند شدن از افهیایش درآمهد 

دچار توهم پهویی  علم اقتصادکند، این فرد یا جامعه از منظر 

 است.

شهود می متمادی است که از پول استفادههای سالبا آنکه     

و  اما اطالعات افراد درباره پهول و ماهتهت آن نهاچتی اسهت

م تهاتری توه ابهام قرار دارد واز ای هایههنوز مفهوم پول در 

(barter illusion،) ( حجاب پهوییveil of money و تهوهم )

 نهاتوانیمعنای بههتوهم پهویی اصطالح  .شودمیپویی مطرح 

در تشختص بتن مقادیر واقعی و اسمی اسهت و باعه  افراد 

 دناآگهاه باشهن خهود کاهش قدرت خرید ازمردم  کهشود می

(Shafir, et al., 1997: 341 .) تههوهم تهههاتری در اقتصههاد

د کالستکی مطرح شده است و بر این امر تأکتد دارد که تویته

برای مصرف است و این درست نتست؛ زیرا انگتیه بنگهاه از 

بنابراین، زمهانی (. Dillard, 1988: 300تویتد مصرف نتست )

، گتهردمیکه فضای موهومی در تقابل با فضای واقعهی قهرار 

؛ کنهدمی مشکل ایجهادو آن نتی شود میمطرح  حجاب پویی

دن جای توجه و اهمتت دابهزیرا، در حایت توهم پویی افراد 

. کننهدمیبه متغترهای واقعهی، بهه متغترههای اسهمی توجهه 

جای توجهه بهه دسهتمید ها بههقتمتدیگر، با تغتتر  عبارتبه

 . کنندمیواقعی، به دستمید اسمی توجه 

 وسهتلهبهبار در اوایهل قهرن بتسهتم اویتناین پدیده برای     

ه مطهرح شهد «توهم پهویی»در کتابی با عنوان  (1928) فتشر

تهوهم پهویی فهرص اصهلی نداشهتن اسهاس،  ایهن بر. است

غترخنثایی بلندمدت پول در نظریه مقداری پهول اسهت، امها 

. شهودمهدت میکوتاهتوهم پویی منجر به غترخنثایی پول در 

 ه اسهت.ههای اقتصهاد شهدایگووارد  کتنیاز طریق  این پدیده

نقدینگی کامل را شکلی از ثهروت  کتنی در نظریه پویی تویتد،

کههه در حایههت کنههد میو بتههان گتههرد میخههاد در نظههر 

نااطمتنانی، پول بر تویتد و اشتغال اثرگذار اسهت و بهه پهول 

و پههول را دهههد می (store of value)نقههش یختههره ارز  

. (1387)کتنههی، گتههرد میعنوان یههک دارایههی در نظههر بههه

متغترهای اسمی بهر تصهمتمات  ،توهم پوییصورت با ایندر

ههای ارز عوامل اقتصادی اثرگهذار اسهت. بنهابراین، تهأثتر 

اسمی بر تصمتمات خرید و فرو  در غتاب تورم، یک نوع 

تهوهم پهویی کاربردههای  اساس، این بر از توهم پویی است.

عقالنتهت نداشتن و اشاره  دارداقتصادی های نظریهر مهمی د

مهدت کوتاهدر اقتصاد دارد. در حایت تهوهم پهویی، پهول در 

اثرگذار است و خنثی نتست؛ امها در بلندمهدت و در فضهای 

بدون توهم پویی، پول خنثی اسهت و بهر متغترههای واقعهی 

 اثرگذار نتست. 

واسهطه اعتبهار بها شدت گهرفتن خلهق پهول و بعالوه، به    

 یئیجتجاری در نظام بانکداری یختره های بانککارکردهای 

(Fractional system reserve) کهه شهود می، شرایطی ایجهاد

تجهاری از ههای بانکدر گذارن سهرردهتوجهی از بخش قابل

هها آنشده گذاری سرردهکه مبایغ کنند مییک طرف احساس 

هها آند از مانند پول نقتوانند میاست که ها آنجیئی از پول 

که ایهن وجهوه کنند میدیگر، احساس  سوی ازاستفاده کنند. 

های تجاری بهه دیگهران وام داده در قایب وام از طرف بانک

نتسهت. ها آنعمل این پول در حساب بانکی درشده است و 

واقه  دردر کنار هم قرار دادن این دو احساس در یک زمان، 

توأم با تهوهم اسهت. چهون عامهل اقتصهادی نوعی احساس 

فه  ایهن رطور دائم در توهم زندگی کند، بهرای بهتواند نمی

یهن ا. فراگتر شهدن کندمیتوهم اقدام به برداشت وجوه خود 

باعهه  رجههوع یکبههاره گذاران سههرردهاحسههاس در همههه 

جام ظههور و سهران تجهاریهای بانکبه شبکه گذاران سررده

اصهفهانی، دالییبرزانهی، واعظ)شود یمبحران پویی و بانکی 

1388.) 
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