
 

 

 توهم تهاتری 

Barter Illusion 

اساس آن  برتهاتر یک نظریه مبادله بدون پول است که  توهم

شوود گیرد و از آنجا ناشی میتولید برای مصرف صورت می

ها متغیرهووای اسووای را در ها و نئوکیسوویککووه کیسوویک

 دانند.اند و پول را خنثی میالگوهای رشد وارد نکرده

شود، های متاادی است که از پول استفاده میبا آنکه سال    

اما اطیعات افراد درباره پوول و ماهیوت آن نوا یس اسوت و 

مفواهیای و ای از ابهوام رورار دارد هنوز مفهوم پول در هالوه

 veil ofتهاتر ) حجاب(، barter illusionتوهم تهاتری )مانند 

barter ،)( حجوواب پووولیveil of moneyو توووهم پووولی ) 

money illusion) طور بووهتوووهم تهوواتری  شووود.مطوورم می

وسووی ه بهطور ضووانی بووهها و کیسوویکوسووی ه بهصووری  

تووهم  ،ها مطرم شده است. در ارتصاد کیسیکینئوکیسیک

و  اسوت دارد که تولید برای مصرف امر تأکیدتهاتری بر این 

انگیسه بنگاه از  کردن صرف مصرف ،این درست نیست؛ زیرا

معنای بوهتووهم پوولی (. Dillard, 1988: 300نیسوت )تولید 

ناتوانی افراد در تشخیص بین مقادیر وارعی و اسای اسوت و 

آگواه  خوود کاهش رودرت خریود ازمردم  شود کهباعث می

 یاگور درکوبنوابراین، (. Shafir, et al., 1997: 341) باشوندن

وجوود داشوته روشن و منطقی از نحوه رفتوار ارتصواد پوولی 

های عاوومی در نظریوهو تووهم تهواتر ، حجاب تهواتر باشد

تووهم تهواتری از . (299هاوان  ) ارتصاد مطرم نخواهد شود

 یوک ازها ها و نئوکیسویکشود که کیسویکآنجا ناشی می

انود و نکردههای رشد وارد الگوطرف متغیرهای اسای را در 

دنبال بوهاند و دانند؛ اما د وار تنوارش شودهپول را خنثی می

اند. بنوابراین، در های ارتصادی بودهوارد کردن پول در تح یل

اند، اما های خود بحث انتظارات عقییی را مطرم کردهنظریه

اند. نتیجه فرعوی تووهم تهواتری خود د ار توهم تهاتر شده

این است که پول در ب ندمدت بور تولیود و اشوتغال اذرگو ار 

نیست و خنثی اسوت، اموا در صوورت وجوود تووهم پوولی، 

  (.300)هاان   شودمدت مطرم میغیرخنثایی پول در کوتاه

عنوان وسی ه ذخیوره بهها در فضای نااطاینانی کینسینپول     

صوورت بوا تووهم  ایون در. گیردر میاستفاده رراارزش مورد

پولی، متغیرهای اسای بر تصایاات عوامل ارتصادی اذرگ ار 

های اسای بر تصایاات خریود و است. بنابراین، تأذیر ارزش

)کینوس،  فروش در غیاب تورم یک نوع از توهم پوولی اسوت

 وسی همییدی به در اوایل ررن بیستمابتدا  توهم پولی .(1387

کینوس  وسوی ههو بعود از آن ب ه استمطرم شد( 1928) فیشر

 منجورتوهم پوولی  .ه استهای ارتصاد شدالگووارد ( 1936)

تووهم نداشوتن شود، اما مدت میبه غیرخنثایی پول در کوتاه

پووولی فوورل اصوو ی غیرخنثووایی ب ندموودت پووول در نظریووه 

کینس در نظریوه عاوومی اشوتغال، بهوره و  مقداری پول است.

در حالوت نااطاینوانی بور تولیود و پوول کند که پول بیان می

 اشتغال اذرگ ار است.
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