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2پول در گردِش سرمایه

مارتا کمپل
ترجمه: حسین رحمتی

توضیح کارگاه بر انتشار این مجموعه مقاالت

مقدمه

پول را به سان قرینه/همتای ضرور انبوه کاالهایی که در جامعه ی سرمایه داری مارکس در جلد اول کاپیتال،
می بینیم توصیف می کند. به باور او وجود پول ضرورت دارد، زیرا همه ی کاالها باید در مبادله دقیقققا هم ارز

 در این جا وجود کاالها را بدیهی فرض می کند. همان گونه که او بعدتر در جلققد یکممارکسیکدیگر باشند. 
استدالل خواهد کرد، تولید کاالیی عمومیت یافته )یا تولید برای فروش عمومیت یافته( فقط در سرمایه داری
رخ می دهد.ق با این حال، در آن جا او دیگر موضوع پول را رها کرده است. بنابراین، فقط در جلد دوم است که

 پول را در بافتار رابطه ی میان کار مزدی و سرمایه بررسی می کند. نظریه ی پققول در جلققد دوم بققهمارکس
ویژگی های جدیدی می پردازدق که از این دیدگاه پدید می آیند: ویژگی های پول به سان شکلی از سرمایه.

. نوشتار پیِش رو ترجمه ی فصل ششم از مجموعه مقاالت زیر است:1
Christopher J. Arthur,  Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s Capital, 
MacMillan 1998.

این مجموعه مقاالت یکی از کتاب های پژوهشِی سه گانه  درباره ی سه جلد کاپیتال مارکس اسققت کققه توسققط نحله ای از مارکس پژوهققان
معاصر انتشار یافته است. کارگاه دیالکتیک ترجمه و انتشار این کتاب ها را در قالب یک پروژه ی جمعی در دست انجققام دارد )تققرجمه ی

جلدهای اول و دوم این سه گانه به زودی در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت(. 
2. Campbell, Martha: Money in the Circulation of Capital, In Arthur & Reuten (eds.): The Circulation of 
Capital; Essays on Volume II of Marx«s Capital. Ch. 6. pp. 129-158. MacMillan 1998. 
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گردش سرمایه مستلزم گردش پولی به شیوه  ای متفاوت از گردش ساده است. مستلزم انقطققاع در گققردش
 هم هست. یگانه هدف اندوخته  های پولِی مققورد نیققاز بققرای گققردش3پولی یا شکل گیری اندوخته های پولی

 گققردش.یسرمایه این است که در زمان دیگری خرج شوند، یعنی برای استفاده ی بعدی به منزله ی وسیله 
با این حال، بنا به دالیل ناشی از ماهیت گردش سرمایه ، خرج کردن باید ناپیوسققته باشققد و ارزش نققیز بایققد

مستقل از سرمایه  در شکل مولدش انباشته شود.

 درون مایه هققایی را در جلققد اول کاپیتققال می پرورانققد و درکه در جلد میانی بحث خواهققد شداین موضوع 
ضمن زمینه  را برای تبیین مارکس از نظام اعتباری در جلد سوم آماده می کند. دالیل این که انققدوخته  های

 انققد کققه وجققود پققول ضققروری اسققت.مارکسپولی برای گردش سرمایه الزم اند شاهدی دیگر بر این ادعای 
به بیان دیگر، آن ها دالیل دیگری هستند که نشان می دهندق مبققادله ی بققدون پققول در سققرمایه داری نه تنهققا
مشکل بلکه ناممکن است. به عالوه، این که گردش سرمایه مستلزم گردش پول و اندوختن آن اسققت دلیققل

 در جلد یکم است  که این دو کارکرد پول همققدیگر را نقض نمی کننققد، بلکققهمارکسدیگری بر این ادعای 
 جلد سوم، استدالل می کندق که اندوخته های پققولِی مققوردمارکس به منزله ی اشارتی بهمکمل هم هستند. 

نیاز برای گردش سرمایه، سرچشمه ی منابع مالی در نظام اعتباری )نظام بققانک داری و بازارهققای بققورس و
 شروط بازتولید نشان می دهدنامحتمل بودن تحقق در جلد دوم با نشان دادنق مارکساوراق قرضه( هستند. 

که گردش سرمایه بنا به دالیلی که هیچ ارتباطی بققا وضققعیت اعتبققار نققدارد در معققرض اختالل قققرار دارد.
 بر اساس مصارف اندوخته ها که در جلد دوم شناسایی می کند و نیز ادعایش مبققنی بققر این کققه اینمارکس

اندوخته ها، منبع وجوه قابل اعطا در قالب وام در نظام اعتباری اند می تواند توضیح دهد که چققرا اختالل هققا
در گردش سرمایه، فارغ از منبع اولیه شان، در شرایط اعتباری نمود می یابند.        

فرض ها

 درباره ی پول باید فرض های عمومی جلد دوم را شناسایی کرد. این  فرض هققا یققامارکسبرای فهم استدالل 
 در جلد اول کاپیتال هستند، یا پیش شرط هایی برای تحلیل گردش سرمایه، یعققنیمارکسجمع بندی های 

- جققامعه ی سققرمایه داری ازالفجستارمایه ی جلد دوم. فرض های اصلی گروه نخست عبارت انققد از این کققه 
 همچققون جلققد اول از تمققامی دیگققرمققارکسرابطه ی کارگران مزدبگیر با سرمایه داران تشکیل شده است )

 کار مزدی منبعب-گروه های اجتماعی چشم پوشی می کند و بررسی آن ها را به جلد سوم موکول می کند(ق 
مققارکس- انباشت اولیه با انحصار یک گروه بققر عناصققر تولیققد محقققق شققده اسققت. پارزش اضافی ست و 

همچققنین بققدیهی می پنققداردق کققه هققدف تولیققد سققرمایه داری خلققق ارزش اضافی سققت و از این رو، پویققا و
گسترش یابنده است و به مقیاسی به طور فزاینده بزرگ تر گرایش دارد.  

3. money hoards
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فرض اصلی در گروه دوم این است که گردش سرمایه »به طور نرمال« ادامه می یابد. این همان گذار سرمایه
از میان سه شکل  خود در »حالت ناِب« آن است؛ یعنی در انققتزاع از دشققواری های تحقققق، »دگرگونی هققای
ارزش« یا »دگرگونی های فنی در فرآیند تولید«، نوسان ها در سطح فعالیت اقتصادی در کل سیکل/چرخه،
تاخیرها در فرآینققد گققردش و  »دیگققر فرازونشققیب های گققردش کققه سققرمایه و ارزش اضققافی را در میققان

مارکس کوتاه این که 4.(Marx, 1885:109, 153, 186, 335, 430, 424)سرمایه های رقیب بازتوزیع می کنند«ق 
(. همان طور که او یادآور می شود چققنین چقیزی187فرض می کندق که »روابط ارزش ثابت باقی می مانند« )

در واقعیت اتفاق نمی افتد، زیرا »مشخصققه ی تولیققد سققرمایه داری دقیقققا همین تغیققیر دائمی روابققط ارزش
 ندارد. موضوع مققوردمارکس(. با این حال، چنین تغییری هیچ ارتباطی با موضوع مورد بررسی 153است« )

بررسی او عبارت بود از: »شکل های مختلفیق کققه سققرمایه در دورپیمققایی بققه خققود  می گققیرد و شققکل های
مختلف این دورپیمایی« )بخش اول جلد دوم(؛ بازگشت سرمایه یا »این که با توجه به جریان یققابی و تققوالی
این شکل ها، چگونه مقدار معینی از سرمایه ، همزمان میان شکل های ... سرمایه ی تولیدی، سرمایه ی پققولی
و سرمایه ِی  کاالیی ... تقسیم می شود« )بخش دوم(؛ و در نهققایْت بازتولیققد، یققا این کققه چطققور سققرمایه های
منفرِد متفاوت به هم »متصل می شوند« تا »حرکت کل سرمایه ی اجتماعی را شکل دهند«ق )بخش سوم( )

(. مارکس برای شناسایی »شکل بنیادین« این جنبه های گردش سرمایه می بایست تمامی ویژگی های429
(. در نتیجققه، فققرض532واقعیت سرمایه داری را که به آن  جنبه هققا ارتبققاطی نداشققتند کنققار می گذاشققت )

 5(.Maki, 1994 ضرور برای تحلیل است )نک له ای]گردش[ »نرمال« گرچه غیرواقع گرایانه است اما وسی

 این فققرض را این گونققه توجیققهمققارکسفرض دوم )و بسیار با اهمیت( این است که تولیْد پیوسققته اسققت. 
می کندق که »پیوستگْی ویژگی  بارز تولید سرمایه دارانه. . . و الزمه ی پایه ی فنی اش است؛ پیوسققتگْی دسققت

(. با این183؛ همچنین نگاه کنید به 182در دسِت نظام کارخانه ای و صنعت بزرگ مقیاس پیش می رود« )
(، بلکققه همچققون182 می پذیرد که پیوستگی »همیشه به طور کامل دسققت یافتنی نیسققت« )مارکسهمه، 

شرایط نرمال ]که در باال بحث شد[ یققک ایققده آل اسققت. پیوسققتگْی نققوعی ایده آل سققازی اسققت کققه بققرای
جستارمایه ی جلد دوم الزم است. شرایط الزم برای بازگشت سققرمایه و بازتولیققد، بققدون آن قابل شناسققایی

 کاالهای موجود و اندوخته های پولی برای گردشهه ی استدالل می کند که سیامارکسنیست؛ برای نمونه، 
    6سرمایه ضروری اند، چرا که برای پیوستگی تولید الزم هستند.

.از این پس، تمامی ارجاع  ها به جلد دوم کاپیتال فقط با شماره ی صفحه خواهد بود. 4
به بیان دقیق تر، این فرْض ویژگی هایی از واقعیت را که به موضوع مورد بررسی ارتباطی ندارند کنار می زند تا بر ویژگی هایی که در.  5

فرض نرمال، آن چه را که مکی »غیرواقعی بودن« از نققوع الزم بققرای تققدوینق نظریققه. ارتباط با موضوع مورد بررسی کلیدی اند تمرکز کند
. می نامد توضیح می دهد

؛521،ق 429،ق 333. ؛ در مورد دفینه ها نک ص ص580. ؛ در مورد بازتولید نک ص342،ق 335،ق 334در مورد تداوم و نقل وانتقال نک . 6
. 223، 201. در مورد موجودی ها نک صص
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مارکس به خاطر این فرض ها فرآیند گردش سرمایه را کامال حسب سرمایه ی صنعتی بررسققی می  کنققدق و از
 انتزاع می کند. سرمایه ی صنعتی یگانه نوعی از سرمایه است کققه7سرمایه ی بازرگانی و سرمایه ی پول ق پیشه

(.183کل دورپیمایی سرمایه را طی می کند، یا مستلزم »فرآیند یکپققارچه  ای از تولیققد و گققردش اسققت« )
فرض این که سرمایه به طور نرمال گردش می کند و تولید پیوسته و مداوم است بدان معناست که شکل های
مختلف سرمایه قق سرمایه ی پولی، سرمایه ی تولیدی و سرمایه ی کاالیی قق در عمل یک سققرمایه هسققتند،

اسققت. یققا این کققه بققدان معناسققت کققه اگققرآراسققته ه ها جامگویی سرمایه ی صنعتی ست که خود را به این 
سرمایه ی صنعتی کارکردهای سرمایه ی بازرگانی و سرمایه ی پول ق پیشه را از دسققت داده بققود و سققرمایه ی
بازرگانی و سرمایه ی پول ق پیشه مستقل از سرمایه ی صنعتی بودند، در آن صورْت هققر سققه می توانسققتند بققه
منزله ی یک ]تن[ و در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند. از آن جققا کققه فرض هققای ]گققردش[ نرمققال و
تداوم ]تولید[ عملکرد مستقل سرمایه ی بازرگانی و سرمایه ی پول ق پیشه را سرکوب می کند، وجود مسققتقل 

 و از دیققده پنهقان می مانققد یقا سققرکوب پقا افتقاده تلقی شقدهاین دو نوع سرمایه امقری بی اهمیت و پیش
می شود. سرمایه ی صنعتی یگانه نققوع سققرمایه  اسققت کققه وارد تولیققد می شققود و حتققا در شققکل محققدودق و

راسرمایه تخصصی اش هم مستلزم گردش است. سرمایه ی صنعتی به عنوان یگانه نوعی که هر دو نوع دیگر 
دربرمی گیرد، کارکردهای نرمال این دو شکل دیگر را تعیین می کند. سرمایه ی بازرگانی مبادله  ی کاالهققا و
موجودی شان را کنترل می کند و سرمایه ی پول ق پیشه نیز به طور مشابه جریاِن پول و اندوخته های پققولی را

 کاالها   و اندوخته ها ناشققی از نیققاز بققه تققداوم تولیققد و در8در کنترل خود دارد. با این حال نیاز به سیاهه ی
نتیجه، ناشقی از سقرمایه ی صقنعتی اسقت. در نهقایت، وحقدت تولیقد و گقردش کقه درون بقوِد سقرمایه ی

 بنابراین، نتقایج9صنعتی است نشان دهنده ی منبع به ویژه سرمایه دارانه ی ارزش اضافی یعنی کار مزدی است.
برگرفته از تحلیل سرمایه ی صنعتی )از جمله نتیجه گیری هایی که درمورد سرمایه ی پول ق پیشه و سرمایه ی
بازرگانی هستند( به ویژه در رابطه با سرمایه داری صادق اند. در مقابل، اگر سققرمایه ی بازرگققانی و سققرمایه ی
پول ق پیشه را همتایان سققرمایه ی صققنعتی قلمققداد کققنیم، در آن صققورت این نتققایج می تواننققد ویژگی هققای
شکل  های پیشاسرمایه دارانه و سرمایه دارانه را ادغام کننققد. مققارکس بققر این اسققاس اسققتدالل می کنققد کققه
سرمایه ی بازرگانی و سرمایه ی پول ق پیشه »تابع« سرمایه ی صنعتی هستند و »فقط بققر پققایه ی آن حققرکت

(:136می کنند«ق )

7. Money dealing capital

8. inventories

کارکرد سرمایه همان طور که مارکس اشاره می کند سرمایه ی صنعتی یگانه گونه ی سرمایه  است که در آن، »خلق ]ارزش اضافی[. 9
)136)است« و از این  رو »مستلزم آن است که تولید سققرمایه دارانه باشققد«  بققرای بررسققی مفصققل تر این  شققرط کققه تولیققد بایققد(ق 

در جلققد اول. البته به همین دلیل سرمایه ی صنعتی مسققتلزم وحققدت تولیققد و گققردش است.(قق 1993سرمایه دارانه باشد نک کمپل 
کاپیتال، مارکس بر کار مزدی به عنوان منبع ارزش اضافی و در جلد دوم بر پیوند میان تولید و گردش کققه پیامققد منطقی آن اسققت

. تمرکز می کند
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تاجایی که آن ها در نقش حامالن شاخه های خاص کسب وکار خودشان در کنار سققرمایه ی صققنعتی پدیققدار
 سرمایه ی صنعتی هسقققتندکرد کارلف شکل های مخت ازمی شوند و عمل می کنند، فقط حاالت و نمودهایی

که دائمًا در قالب آن ها فرو می رود و در سپهر گردش دورشان می اندازد، شکل   هایی که از مجققرای تقسققیم
 ( 136. )اجتماعی کار مستقل شده اند

مقصود این نیست که انتزاع از سرمایه ی بازرگانی و سرمایه ی پول ق پیشه همچون فرض های ]گردِش[ نرمال
مققارکسو تداوم ]تولید[ که ]انتزاع فوق[ مبتنی بر آن هاست، با واقعیت سرمایه داری برابر اسققت. بققرعکس، 

تاکید می  کند: »از آن جا که شیوه ی تولید سرمایه داری مستلزم تولید در مقیققاس بققزرگ اسققت در نتیجققه،
)به ضرورْت مستلزم فروش کالن مقیاسق نیز هست؛ یعنی فروش به بازرگان و نه به استفاده کننده ی منفرد« 

. به طور مشابه، »توسعه ی نظام اعتباری«، کققه مسققتلزم آن اسققت کققه سققرمایه ی پول ققق پیشه به طققور(190
 به موازات توسعه ی صنعت بزرگ مقیاس و تولیققد سققرمایه داری پیشبه ضرورتمستقل وجود داشته باشد، »

، تاکید افزوده شده است(. در حقیقت، از آن جا که سرمایه دارِی پیشرفته مستلزم سققرمایه ی261می رود«ق )
 »وجود آن ها را در تشریح جنبه های خققاص فرآینققد گققردشمارکسبازرگانی و سرمایه ی پول  ق پیشه است، 

(. با این حال، او از آن ها انتزاع می کند تا ویژگی های فرآینققد گققردش191سرمایه دارانه بدیهی می پندارد« )
(.  بققا191سرمایه دارانه را شناسایی کند، زیرا آن ها »دقایق مختلف حرکت سرمایه را ... پنهان می کننققد«ق )

نشان دادن چند نمونه از این که آن ها چگونه این حرکت را پنهان می کنند، مبنای منطقی فققرض ]گققردش[
نرمال روشن خواهد شد.

از آن جا که سرمایه ی بازرگانی و سرمایه ی پول ق پیشه در قبال کارکردهای شان پرداختی دریافت  می کننققدق
چنین به نظر می رسد که آن ها در ایجاد ارزش کاالها نقش دارند. همچققنین از آن جققا کققه آن هققا بققه سققپهر
گردش محدودق هستند، این نظر که آ ن ها ارزش آفرین هستند بدان معناسقت کقه ارزش به جقای آ ن کقه در
گردش صرفا تغییر شکل دهد از آن ]یعنی فرآیند گردش[ سرچشققمه می گقیرد. تفسقیر این کقژفهمی کققه
تاثیر بزرگی بر نظریه ی اقتصادی داشته، این است که زمان به خودی خود منبع ارزش اضافی اسققت. یکی از
پدیده هاییق که این دیدگاه را در ظاهر تایید می کند این است که با نظر بققه سققرمایه هایی »کققه تفاوت شققان
فقط در زمان گردش شانق نهفته است، مالحظه می شود که زمققان گققردش طققوالنی تر مبنققای قیمت بققاالتر

(. از نگاه مارکس متفاوت بودن زمان  گردش صرفا »یکی از مبانی یکسان سازی سودها است« )204است« )
 میان سود و ارزش اضققافی قائققل اسققت به سققان شققواهدمارکس( با این حال، آن ها در نبوِد تمایزی که 204

قطعی علیه نظریه ی کار پایه ی ارزش تعبیر می شوند و در نتیجه »به نابودی کامل مکتب ریکاردوییق منجر
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 راه حل اش برای این مشکل را تا جلد سوم کاپیتال )که در آن، نرخ سود و دیگرمارکس 10(.373می َ شوند«)
مبانی تقسیم ارزش اضافی را توضیح می دهد( به تعویق می اندازد.  

 کامققل سققرمایهیمققاییدوم، در سرمایه داری، سرمایه ی بازرگققانی و سققرمایه ی پول ققق پیشه قطعققاتی از دورپ
هستند. اگر آن ها را شکل های مستقل سققرمایه قلمققداد کققنیم، در آن صققورت نیققاز بققه کارکردهای شققان و

 بر رفتارشان از بین می رود. بنابراین، سرمایه ی بازرگانی ضرورت وجققود ذخققایری اعمال شدهمحدودیت های
 سرمایه ی پول ق پیشه کارکردهای انققدوخته های11(؛580از کاالها برای تداوم بازتولید را پنهان می کندق )نک 

پولی و قانون گردش پول را پنهان می دارد.   

دو مسئله ی قبلی از این فرض پدیدق می آیند که سرمایه ی بازرگانی و سرمایه ی پول  ق  پیشه می توانند به طققور
مستقل وجود داشته باشند یا خودبسنده  باشند. به محض آن که آن هققا از سققرمایه ی صققنعتی جققدا شققوند،
کم وبیش این توانایی را به دست می آورند که مستقل از آن عمل کنند. به این ترتیب، مشققکل سققومی پدیققدق
می آید. اگر آن ها مستقل از یکدیگر عمل کنند در آن صورت از رفتار »نرمال« فاصله می گیرنققد و در کققل،
هرگونه انحرافی فرآیند گردش سرمایه را مختل می کنققد.ق مشققکل این اسققت کققه در واقعیت، اختالل هققای
ایجادشده بر اثر عمِل مستقل سققرمایه ی بازرگققانی و سققرمایه ی پول ققق پیشه بققا اختالل هققای ذاتی بازتولیققد
سرمایه ترکیب می شوند. فرض ]گردش[ نرمال اجازه می دهدق که این دو منبع اختالل را از همققدیگر تمققیز
دهیم. اختالل های اقتصادی را به رغم آن که در اغلب موارد ابتدا در بازارهققای مققالی آشققکار می شققوند پققول
ایجاد نمی کند مگر آن که اختالل هققای مققورد نظققر از تغیققیرات ناشققی از اسققتقالل سققرمایه ی پول ققق پیشه

سرچشمه بگیرند.

فرض های ]گردش[ نرمال و تداوم [تولید] به تفصیل بررسی شده اند زیرا آن ها شققکلی را کققه پققول بایققد در
تحلیل فرآیند گردش سرمایه به خود بگیرد تعیین می کنند. انتزاع از سرمایه ی پول ق پیشه نظام اعتباری )و
نیز پول اعتباری( را همراه خود منتزع میکند. از این رو، مارکس همچون جلد اول در جلد دوم نیز بر اساس

. تاجایی که  اینداین فرض پیش می رود که پول در حالت پول فلزی گران بها یا به بیان ساده طال وجود دار
 از سرمایه ی بازرگقققانیمارکسفرض )دست کمق در جلد دوم( منبع یکسانی دارد نباید مسئله سازتر از انتزاع 

باشد. دالیل بیش تر برای این فرض از تغییر خاصی ناشی می شود که نظام اعتباری پدید می آورد. این هققا را
در بخش بعدی بررسی خواهیم کققرد. فققرض پققول فلققزی گران بهققا را می تققوان بققر اسققاس تمققامی دالیققل

برشمرده شده برای آن ارزیابی کرد.
cellar)مهم ترین نمونه ی این مشکل برای تاریخ نظریه ی اقتصادی نمونه ی انبار شراب . 10  case است که ابتدا از جققانب بیلی و(قق

راه حل مارکس برای(. Marx, 1861-3, pp. 86-7نک )بعدها بوم باورک به عنوان شاهدی علیه نظریه ی ارزش کاربنیاد معرفی شد 
-17نققک ص ص )این مشکل عالوه بر تبیین او از نرخ سود، مستلزم تمایزی ست که او میان زمان کار و زمققان تولیققد قائققل می شققود 

316 .)  
بققه بققاور سیسققموندی بازرگققان و. سیسموندی روش مارکس در انتزاع از سرمایه ی بازرگققانی را پیشققاپیش بققه کققار بسققته است. 11

.نققک ص)تولیدکننده نقش های یک سرمایه را تقسیم می کنند و انتزاع از اولی »برای فهم روشن پققافزایش ثققروتق ضققروریق اسققت« 
191.)
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فلز گران بها به سان شکل پول

 ذخایر پولی در این12با توسعه ی نظام اعتباری، ذخایر پولی سرمایه داران منفرد در بانک ها تجمیع می شوند.
 اینمقارکسمعنای محدود که میان سرمایه داران به اشتراک گذاشته می شوند، »اجتماعی« می شوند. بقرای 

 اجققازهمقارکس(. پیامدهای این امر به 569،ق 488،ق 213مهم ترین تغییِر مرتبط با نظام اعتباری ست )نک 
می دهدق که برای توصیف گردش سرمایه بر اساس پول فلزی گران بها دالیل دیگری نیز بیاورد.

 مبنی بر این که نظام اعتباری جنبه های گردش سققرمایهمارکس رایکم، تجمیع پول در نظام بانکی، ادعای 
را پنهان می سازد اثبات می کند، چون ردگیرِی حرکت پققول را دشققوارتر می کنققد.ق این کققه یققک سققرمایه دار

پیمققاییمی تواند از پولی استفاده کند که  سرمایه دار دیگری در اختیارش گذاشته است باعث می شققود دور
سرمایه های متفاوت با یکدیگر تالقی پیدا کنند. سرمایه داران منفرد می توانند از محدودیت هایی که نیاز بققه
اندوخته ها تحمیل می کنندق بگریزند، زیرا قادرند از مجموع  سرمایه ی پولی موجود استفاده کننققد. به عالوه،
نظام بانکی تققاثیر پققول را دو برابققر می کنققد زیققرا پققول واقعی سپرده گذاری شققده و سققند سققپرده ی آن در

(. Marx, 1894:642حساب های بانکی هر دو می توانند نقش ابزار گردش را بازی کنند )نک 

 در میققان روش هققایی کققه بققرایمققارکسفرض پول فلزِی گران بها این پیچیدگی ها را دور می زند. بنابراین، 
 »ناچار شد« برای تبیین گردش پولبارها و بارها  ...توکتوجیه این فرض به کار می برد متذکر می شود که 

(. تققوک192 چگونه می بققود« )موضوعاعتباری »این مسأله را بررسی کند که بر اساس گردش فلزِی صرف 
(. سققیر554« وارد می کند و بین آن و پول اعتباری در رفت وبرگشققت می مانققد )13پول فلزی را »دیرهنگام

آشفته ی استدالل او نشان دهنده ی اهمیت دالیل روش شناختی برای این فرض است که پول از ابتدا فلققزی
(. مارکس ضمِن مهم قلمداد کردن این دالیل، می افزاید که آن ها تنهققا دلیققل او بققرای این554بوده است )

 می افزاید:در ادامهفرض نیستند. 

از همه مهم ترق این است که از گردش ]پول[ فلزی در ابتدایی ترین شکل اش آغاز کنیم زیرا به این»
، به بیان کوتاه تمامیق جنبه هایی از ]گردش پققول[ کققه در14ترتیب جزر و مدها، برقرارشدن ِ موازنه ها

نظام اعتباری همچون فرآیندهایی آگاهانه تنظیم شده پدیدار می شوند، به سققان چققیزی مسققتقل از
نظام اعتباری نمایان می شوند و در نتیجه، مسئله  در شکل خققودانگیخته اش و نققه در شققکل پس از

    (576-7تامْل ظاهر می شود«. )

با این حال، بانک ها نمونه ی اصل فققوق در سققاده ترین شققکل اش. ذخایر پولی در بازارهای بورس و اوراق قرضه نیز جمع می شوند. 12
.هستند و تصور می شود که دیگر نمونه ها را نمایندگی می کنند

13. post festum

14. settlement of balances
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 بانک ها آن را خلق می کننققد. از آن جققا کققهکهبه نظر می رسد پول اعتباری »آگاهانه تنظیم شده« است زیرا 
»جزر و مد« پول با مسئله ی وام ها و بازپرداخت شان همراه است، چنین به نظر می سققد کققه پققول اعتبققاری
نتیجه ی اقدامات تعمدی است. در مقابل، پققول فلققزِی گران بهققا بققاعث می شققود گققردش پققولی به مققنزله ی
»دقیقه ی درون ماندگاری از تولید سرمایه داری«، یعنی یکی از شروط الزم وملزوم گققردش سققرمایه، پدیققدار

(. این نشان می دهد که کارکردهققای نرمققال پققول از سرشققت سققرمایه نشققات می گیرنققد؛ آن هققا569شود )
کارکردهای ضروری هستند که سرمایه با توجه به سرشت اش قادر است فقط در شکل پققولی اش بققه آن هققا

 این نکته را با گفتن این که کارکردهای نرمال پول »به طققور خودانگیختققه« )مارکسجامه ی عمل بپوشاند. 
naturwüchsig( از دل گردش سرمایه »زاده می شوند« بیان می کند )در نتیجه پول فلزِی گران بهققا15(555 .

 خصققلت »عیققنی« ارزش می نامققد. مقصققود او این اسققت کققه ارزشمارکسکیفیتیق را به دست می آورد که 
خودش را چونان قانون تنظیم کننده ی طبیعیق نشان می دهد و سرمایه داری به سان یک کل )و پول به عنوان

:Marx, 1867یکی از عناصر ضرور سرمایه داری( را چیزی ورای کنترل اجتماعی هدف مند تصویر می کندق )

184.)

دلیل ابتدایی مارکس برای آغازکردن بحث خود با پول فلققزی در جلققد اول کاپیتققال این اسققت. در آن جققا
مسئلْه نمایش این نکته است که مبادله ی کاالیْی مستلزم پول است. از آن جا که طال خودش یک کاالسققت
)هرچند به عنوان پول، کاالیی همچون دیگر کاالها نیست( از آن  می توان برای نمققایش این نکتققه اسققتفاده
کرد  که سرشت ارزش های کاالیی حکم می کندق که یکی از آن ها نقش تجسدبخشی به ارزش را بازی کنققد.

 به همین قیققاس،16.(1867:186)در مقابل، پول نمادین ظاهرا »محصول تامل خودسرانه ی انسان ها« است 
پول فلزِی گران بها در جلد دوم کاپیتال خصلت عینی کارکردهای نرمال پققول را بققا بققازنمود آن هققا به سققان

,Marx)کیفیت هاییق »مستقل« از نظام اعتباری نشان می دهدق  . از این منظر، مارکس می توانققد(1885:577 
نشان دهد که چگونه نظام اعتباری محصول همین کارکردهاسققت و آن هقا را بازتولیققد می کنقد.ق او بقا ذکقر
مثال های ساده استدالل می کندق که »نوسان هایی که ]بر اثر  زمان مققورد نیققاز بققرای حمققل بققا کشققتی[ در

 و۳۰بازگشت سرمایه پدید می آید، یکی از پایه های مادی متفاوت بودن دوره های اعتبار« همچون وام هققای 

به طور طبیعی رشدکرده یا مطابق میل و خواست خود رشد کرده اسققت. در بافتققار(قق naturwüchsig)معنای تحت الفظی این واژه . 15
خودانگیختققه« تققرجمه ی نامناسققبی اسققت، زیققرا. »خواهد بود« رشدیافته از بطن فرآیند گردش سرمایه»بحث کنونی این واژه به معنای 

شکل( یعنی نهادی)مارکس دقیقا عکس آن را در نظر داشت؛ یعنی این که کارکردهای پول به طور خودسرانه . حاکی از نبود علیت است
. جایگاه پول در کل فرآیند آن ها را دیکته می کند/نمی گیرند، بلکه مکان

پس از طال ساده ترین شکل بعدی پول است؛ برخالف پول اعتباری،(ق pure fiat money/پول بدون پشتوانه ی محض)پول نمادی . 16
مارکس در جلد اول کاپیتال اشاره می کند که اگر پول. پیشه به عنوان شکل مستقل سرمایه نیست-مستلزم نظام بانکی یا سرمایه ی پول

(همان گونققه کققه گانزمققان می گوید)هیچ کدام در این معنا کققه . یک نماد باشد در آن صورت هر کاالی دیگری نیز می تواند چنین باشد
در رابطه با این ادعا که مارکس برای فهم عیققنیت ارزش. »یک قلمرو مورد توافق برای معنای مشترک« را اشغال می کنند، نماد نیستند

. Campbell (1997)از پوِل کاالیی آغاز می کند نگاه کنید به 
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. وجود چنین پیوندهایی میان نظام اعتباری و کارکرهای نرمال پول نشان(329) روزه را شکل می دهدق ۹۰
    18 نیست.17می دهدق که نظام اعتباری خودش مطلقا نهادواره

کوتاه این که فرض پول فلزی گران بها بر فرض ]گردش[ نرمال، دالیل روش شققناختی و ]بققر اصققل[ عیققنیت
 مققدعیق آنمارکس« فرض ]گردش[ نرمال این نتیجه برنمی آید که 19ارزش استوار است. از »غیرواقعی بودن

است که طال شکل واقعی پول است. بنابراین، او مدعیق ترادف ]برابری[ پققول بققا طال نیسققت. بلکققه او پققول
 از پول می داند. او به ویژه معتقد است که پول فلزی گران بها سققاده ترینیک شکل ممکنفلزِی گران بها را 

مققارکسشکل پول است، زیرا برخالف پول اعتبارْی مستلزم نظام بانکی نیست. پس، دالیل روش شققناختی 
  20برای آغازکردن بحث خود با پول فلزی این است که پول فلزی ساده ترین شکل پول است.

 نظریه اش را بر مبنای پول فلزی مطرح می کنققد زیققرا پققول فلققزی، عیققنیت ارزش را بققازنمودمارکسدوم، 
می کند.ق این مسئله هیچ ارتباطی به این ندارد که پول یکی از محصققوالت کققار ]اجتمققاعی[ یققا شققمارنده ی

 به جای تمرکز بر تولید، همواره بر پیونققد سققرمایه دارانه ی میققان تولیققد و گققردشمارکسساعات کار است. 
تاکید می کند. برای نمونه در جلد دوم فرض بر آن است که سرمایه ی صنعتی یگانه شکل سرمایه است، نه
به دلیل این که سرمایه ی صنعتی به خودی خود تولید را شامل می شققود؛ بلکققه بققه این دلیققل کققه )به عنققوان

     21 پیوند میان تولید و گردش است.حاوینتیجه ی دربرگیرِی تولید( یگانه شکلی ستق که 

در نهایت، کارکردهای نرمال پوْل به شکل پول متکی نیستند، بلکه هر شکلی از پققول بایققد آن هققا را انجققام
 در جلد دوم ترسیم می کندق به همان اندازه در رابطه با پققول اعتبققاری نققیزمارکسبدهد. بنابراین اصولی که 

صادق اند، هرچند اجتماعی شدن اندوخته ها ]ی پولی[ در نظام اعتبارْی آن هققا را دسققت خوش جرح وتعققدیل
 با عنایت به این مسئله ادعا می کنققدق کققه »اقتصققاد پققولی و اقتصققاد مبتققنی بققر اعتبققار«مارکس 22می کند.ق

نظام های اقتصادی متمایزی نیستند، بلکه »صرفا با مراحل متفاوت تکامل تولید سرمایه داری متناظرنققد« )
195 .)

17. institutiona1

همان گونه که مارکس می گوید »تمامی جنبه های متفاوت حرکت خودانگیخته« یعنی کارکردهای نرمال پول را »فقط باید با تجربه. 18
نشان داد و روشنی روی آن انداخت، تا هم موجب استفاده ی قاعده مند از کمک های مکانیکی نظام اعتبققاری شققود و هم بیرون کشققیدن

متقن ترین دلیل او برای خصلت »خودانگیختگی« رشد نظام اعتباری این است(.ق 556)واقعی سرمایه ی موجود قابل اعطا در قالب وام« 
. این موضوع را دیرتر بررسی خواهیم کرد. که رشد آن از اندوخته های مورد نیاز برای گردش سرمایه نشات می گیرد

19. unrealisticness

این به خودِی خود دلیل دیگری برای(. 192. نک ص)مارکس نیز اشاره می کند که طال از حیث تاریخی مقدم بر پول اعتباری است . 20
.فرض پول فلزی گران بها نیست، بلکه پیامد پول فلزی به عنوان ساده ترین شکل پول است

که)و بیلی ( که ارزش را کامال حسب تولید می بیند)در جلد اول، پیوند میان تولید و گردش آن جا که مارکس دیدگاه های ریکاردو . 21
(.1997نک کمپل، )را مردود می شمارد، نمایان می شود ( آن را تماما حسب مبادله می بیند

. De Brunhoff (1973, p. 85)؛ همچنین 434,533, 364, 213. نک ص ص. 22
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اندوخته ها

 در جلد دوم به آن ها می پردازد برای تداوم گردش سرمایه الزم اند. بنابراین، آن هققامارکساندوخته هایی که 
 همچققنین تاییققدمققارکسعامدانه انباشته می شوند یا به بیان دیگر، اندوخته ها امری اختیاری  هستند. البته 

(. با این حال،225،ق 158می  کندق که رکود گردْش به شکل گیری اندوخته ها ی اجباری منجر می شود )نک 
فرض ]گردش[ نرمال از این  واقعیت ها چشم پوشی می کند. افزون بر آن، درست است که اندوخته ها ]متکی

 این نکتققه رامققارکسبر[ عملی اختیاری اند، اما غایتی در خود نیستند بلکه ابزاری برای انباشت سرمایه اند. 
 اندوخته ها ابزاری23(.569،ق 423این گونه بیان می کند که در سرمایه داری اندوخته سازی هدف نیست )نک 

برای هدفی دیگر اند، آن ها اگرچه ]امری[ موقتی  هستند با این حققال، جریققان پققول را دسققت خوش اختالل
می کنند.ق   

نکته ای از سر احتیاط: از آن جا که در تحلیل مارکس نظام اعتباری نادیققده گرفتققه شققده اسققت، تحلیققل او
مستقیما در واقعیت قابِل اعمال نیست. اندوخته هایی که مارکس توصیف می کند به معنای دقیققق کلمققه در
واقعیت وجود ندارند، مقصود او این نیز این نیست که آن ها واقعی هستند. همان طور که او در بررسی نظام
اعتباری توضیح می دهد، اندوخته های پولِی یک سرمایه دار جای شان را به دارایی های مققالی )بققرای نمونققه،
حساب های بانکی( می دهندق و خود پققول بققه دیگققران وام داده می شققود. بنققابراین »در زنققدگی واقعی هیچ

(. به عالوه، این امر همچنین نشان می دهدق که فرض پول فلزی گران بهققا423انباره ای از پول وجود ندارد« )
 که معموال به مققنزله ی پققول )همچققون24نوعی دوپارگیق مطلق میان پول و اعتبار ایجاد می کند.ق دارایی هایی

 پول نیستند. این تفاوت ها استدالل مارکس را بی اعتبققارمارکسحساب  های بانکی( تلقی می شوند، در زبان 
 فقط بققا انجققام جرح وتعققدیل هایی فراخقور در واقعیْت صققادقاونمی کنند، بلکه حاکی از آن اند که استدالل 

 بققا آن بخش ازمققارکساست. دو پارگی میان اعتبار و پول بقدان معناسقت کققه پققول در مفهققوم مقوردنظر 
 نمی شقود،اندوخته درحالی کهق پول در واقعیت 25عرضه ی پول متناظر است که پِول پرقدرت نامیده می شود.

 می شود در حضور ]نظام اعتباری[ منبعی )پول پرقدرت( را شققکلاندوختهپولی که در غیاب نظام اعتباری 
می دهدق که در غیاب بانک مرکزی برای اعطای وام در دسققترس خواهققد بققود. اسققتدالل مققارکس دربققاره ی
ضرورت اندوخته ها نیز نشان می دهدق که اگر دسترسی به نظام بانکی قطع شود )برای مثال بر اثقر سیاسقت
پولی ای که بر تجمیع متمرکز است(، صاحبان سرمایه ی غیرمالی تالش خواهند کرد که اندوخته های فردی

مققارکس بققر این. مارکس بدین طریق نشان می دهد که هیچ تضادی میان وسایل گردش و کارکردهای اندوخته اِی پول وجود ندارد. 23
در اولی، ثققروتق از راه اندوخته سققازی: نکته تاکید می کند، زیرا تفاوتی کلیدی میان شرایط پیشاسرمایه دارانه و سققرمایه دارانه وجققود دارد

(. 164. نک ص)انباشته می شود؛ درحالی که در دومی از راه استفاده ی از آن در قالب سرمایه 
24. Assets

high-poweredمقصود از پول پرقدرت ). 25  moneyذخایر بانکی در ازای سپرده های جارْی به عالوه ی پققول رایج اسققت؛ به بیققان ،)
.  دیگر، پول »پرقدرت« ناظر است بر پولی که ذخیره شده است، به اضافه ی پولی که می تواند ذخیره شود
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را از نو برپا کنند. دالیل اندوخته سازی را نظام اعتباری از بین نمی برد، بلکه آنها صرفا به تقاضققاهایی بققرای
دارایی  های مالی تبدیل می شوند. آن ها فقط زمانی به تقاضققاهایی بققرای پققول تبققدیل می شققوند کققه نظققام

اعتباری فرو بریزد.    

 آغاز می کند، کققل مقققدار پققول رااندوخته درحالی کهق بحث اش را با جامع ترین و بنیادی ترین شکل مارکس
(. این همان مقدار پولی ست که به سان »ماشین گققردْش« بققرای کققل400»اندوخته ی اجتماعی« می نامد )

(. به نظر می رسدق »اندوخته « نامیدنِق پققولی کققه در گققردش اسققت،213سرمایه ی اجتماعی مورد نیاز است )
نوعی تناقض گویی باشد )همان گونه که مشخص خواهد شد کل پول معموال همزمان به گردش در نمی آید،
اما این مسئله به بحث کنونی ما ارتباطی ندارد(. به عالوه، این تناقض ظاهرا یکی از پیامدهای خاص فققرض
پول فلزی گران بهاست. بر اساس این فرض، پول نوعی اندوخته است؛ به این معنا کققه وقققتی مقققدار تولیققد
کاالیی افزایش می یابد، ثروت واقعی ست که باید »ذره ذره انباشته شود« و از مصرف مولققد دریققغ داشققته و

 را نوعی اندوختققه قلمققداد26 عرضه ی پولمارکس. با این حال، (214,قق 400)»قربانِی فرآیند گردش شود« 
می کند، نه به این دلیل که او فرض می کندق پول، ]شئی[ فلزی ست؛ بلکه به دلیل ویژگی های پققول به عنققوان

شکلی از سرمایه.  

انباشت ثروت در قالب پول پیش شرطی برای تولید سرمایه داری است، زیرا پول پیش شرطی ستق بققرای این
که کار مزدی شکل متعارف کار باشد. از یک س،و کار مققزدی مسققتلزم آن اسققت کققه »ارائه ی خققدمات در

(. کار مزدی باید با پول خریداری شققود418قالب اجناس تغییر کند و به پرداخت های پولی تبدیل شود« )
و نه با اعتبار. دسترس پذیربودن کار مزدی درصورتی تضمین می  شود که کارگران از ابزار عینی تولید جققدا
شده باشند. از آن جا که این وضعیت، نیروی کار را از تامین مایحتاج اش ناتوان می کند؛ پس بدان معناسققت
که کارگران نمی توانند به صاحبان سرمایه ی صنعتی هیچ گونه اعتبار بلندمدتی اعطا کنند و »متوازن سازی
مستقیم یا غیرمستقیم حساب  اعتباری ... ناممکن است«؛ زیرا اعتبار، آن گونه کققه در تجققارت رایج اسققت،

(.  140-1، 490چیزی ست که سرمایه داران به هم می دهندق )

»اندوخته ی اجتماعی« به عنوان ابزار ضرورِی به کارگیری نیروی کققار بایققد میققان سققرمایه داران و کققارگران
دست به دستق شود. با این حال، مارکس تاکید می کندق که اندوخته ی اجتماعی از میان دستان طبقه ی کارگر

 او بر این اساس، از »انحصققار« سققرمایه داران »بققر27فقط عبور می کند و همواره به سرمایه داران بازمی گردد.ق
پول« سخن می گوید و ادعا می کند که اندوخته ی اجتماعْی در واقعیت متعلق به طبقه ی سرمایه دار است )

(. از آن جا که سرمایه داران با اسنتاد به این امر مدعی  آن هستند که ارزش اضافْی متعلق به آن هاست،497
کارکرد اندوخته ی اجتماعْی تصاحب   ارزش اضافی است. از این رو، وقتی اندوخته  به گردش در می آید بخش

26. the money supply

؛ سرمایه دار »نخستین نقطه ی حققرکت و کققارگران(418. ص)بنابراین،ق مارکس می گوید اندوخته را تعداد اندکی تصاحب می کنند . 27
(.554) فقط نوعی ابزار گردش« است در دستان کارگران؛ و گزینه  ی (480)صرفا دومین نقطه ی حرکت هستند 
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عمده  اش، شکل مزدها را به خود می گیرد، که وقتی خرج شوند دوباره به سرمایه داران بازمی گردندق )اعتبققار
  28تجاری که صرف خرید سرمایه ی ثابت می شود(.

 منبع اندوخته ی اجتماعی را در جلد دوم کاپیتال توضیح نمی دهد. او در جلد اول اسققتدالل کققردهمارکس
است که اندوخته  یکی از نتایج انباشت اولیه است. با این حال، او نیاز به اندوخته  را ناشی از وضعیتی مشابه

 می داند که از نبود »سرمایه ی پولی« به هنگام گذار از کار سققرفی بققه کققارروسیوضع اسفناک زمین داران 
(. همان طور کققه این مققورد نققیز نشققان می دهققد، به رغم آن کققه انققدوخته ی117مزدی »گالیه می کردند«ق )

اجتماعی پیش شرطی برای تولید سققرمایه داری اسققت تولیققد سققرمایه دارانه می توانققد پیش از انباشته شققدنق
    29اندوخته ی کافی شروع گردد؛ اندوخته  و تولید سرمایه داری باهم رشد می کنند.

 را کققه در جلققد اول30 با توصیف پول به  سققان سققرمایه ی پققولی در جلققد دوم، نظققریه ی هم ارز عققاممارکس
صورت بندی شده بود تکمیل می کند و دلیل دومی بققرای ضققرورت پققول می آورد. او درحالی کققهق اسققتدالل
می کندق رابطه ی میان کار مزدی و سرمایه به ضرورْت یک رابطه ی پولی است، تذکر می دهد کققه این رابطققه

(. خطایی کققه او در این برداشققت می بینققد113دلیل آن نیست که سرمایه داری یک »اقتصاد پولی« باشد )
این است که رابطه ی کار مزدی/سرمایه را به رابطه ی میان فروشنده و خریدار فرو می کاهد. به این تقققرتیب،
توزیع عوامل تولید که دسترس پذیربودن قوه ی کار به عنوان یک کاال را تضمین می کند مغفول می ماند؛ در
نتیجه، هدف خاصی که به کارگیری کار مزدی محقق می کندق - یعنی خلق ارزش اضققافی- نققیز از نظققر دور

(. کوتاه این که برداشققت فققوْق سققرمایه ی پققولی را بققه پققول فققرو می کاهققد.ق به عالوه، ایققده ی116می ماند )
 عمومیت یققابیمققارکس،سرمایه داری به سان نوعی اقتصاد پولی، معلول را بر علت اولویت می دهد.ق بققه بققاور 

31(.196شکل کاالیی )و نیز مبادله ی پولی( از سازمان یابی سرمایه دارانه ی تولید سرچشمه می گققیرد )نققک 

مارکسرواج نظریه هایی از پول که کامال حسب مبادله ی ساده صورت بندی شده اند باعث می شود که تذکر 
   32همچنان موضوعیت داشته باشد.

اندوخته های دیگری که مارکس شناسایی می کند، زیرمجموعه هایی از اندوخته ی اجتماعی اند. آن ها هم در
 از گردش هستند. آن ها با گققردش سققاده، انباشققت سققرمایه و بازگشققتجدا داشته شدهمعنای معموْل پوِل 

باید توجه کرد که(.ق 138،ق 137. نک ص ص:ق 1988)اهمیت مزدها در کل مقدار پول را مور نیز تاکید کرده است .ق 554. نک ص. 28
مارکس اعتبار تجاری را بخشی از نظام اعتباری نمی داند، زیرا مستلزم »اجتماعی شدن« سرمایه ی پولی نیسققت؛ امققری کققه مشخصققه ی

.  بانک ها و بازار بورس است
به باور مارکس، رابطه ی میان ظهور تولید سرمایه دارانه و انباشت اندوخته ی پولی را »نباید این چنین تلقی. 418، 117. نک ص ص. 29

این یکی از چندین استداللی سققت(.قق 418. ص)کرد که ابتدا باید اندوخته ی کافی شکل بگیرد تا تولید سرمایه دارانه بتواند شروع شود« 
. که بر این باور متکی اند که مقدار پول محدودیتی برای توسعه ی سرمایه دارانه نیست

30. universal equivalent

. Marx (1867:274, n4)همچنین نگاه کنید به . 31
آشکارا از کار مزدی چشم پوشی می کنند،(،ق 1967aمانند هیکس )از پول  (clearing houseبرای نمونه برداشت های دفتر تهاتری ). 32

رابطه ی میان کار مزدی و سرمایه داللت بر. زیرا فرض این برداشت ها بر این است که همه ی بازرگانان می توانند به یکدیگر اعتبار بدهند
.آن دارد که فقط سرمایه داران می توانند به یکدیگر اعتبار بدهند
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سرمایه مرتبط هستند )بازگشت سرمایه بازتولید سرمایه ی پایا/غیرمنقول را شققامل می شققود(. هرچنققد این
 نیستند، اما همچون اندوخته ی اجتماعی، به علت33قسم اندوخته ها به ضرورت، وجوه/نقدینگی های جداگانه

هدف و منبعی که از آن اندوخته  می شوند ]خصلتی[ متمایز دارند.    

 است که در صورت34یکم، بخشی از پولی که به عنوان »ماشین گردش« مورد نیاز است نقدینگی  ذخیره ای
(. در سطح اقتصادکالن، کارکرد نقدینگی ِ ذخیره این است403نیاز آماده ی ورود به مدار گردش است )نک 

که مقدار پوِل در گردش را انعطاف پذیر کند. یکی از ویژگی های ضققروری ابققزار گققردْش همین اسققت، زیققرا
مقدار پوِل مورد نیاز پیوسته و به طور پیش بینی ناپذیری تغییر می کند )برای مثال، بر اثر تغییر قیمت ها یققا

35 این نوع اندوخته را پیش تر در جلد اول کاپیتال، آن جا کققه علیققه نظققریه ی کمیمارکسسرعت فروش  (. 

 مبنی بر این کققه عرضققه ی]پول[،کمِی علیه ادعای نظریه ی  او]پول[ استدالل می کند، توصیف کرده است. 
 قیمت ها را تعیین می کندق این استدالل را می آورد که اندوخته ها بققه مقققدار پققوِل در گققردش اجققازه36پول

می دهند تا با مقدار ارزش کاالیی که بناست محققق شود انطباق یابد و نشان می دهدق که قیمت ها عرضققه ی
 او با طرح انضققمامی تِر همین اسققتدالل در جلققد دوم، این انققدوخته ها را همچققون37پول را تعیین می کنند.ق

 از خود در برابر نوسانات قیمت ها محافظتالف ـوجوه ذخیره ای می داند که سرمایه داران نگاه می دارند »تا 
ـ   مترصد بهترین موقعیت برای خرید و فروش باشند«، ب ـکنند. . .   بتوانند وقفه هققایی کققه در فققروشپ 

)ایجاد می شود را جبران کننققد، یققا خالصققه این کققه »بتواننققد فعالیت شققان را بققدون وقفققه ادامققه دهنققد« 
. کارکرد اندوخته های در گردْش در سطح اقتصاد ُخرد همین است.  (199,521

دوم، پول از ارزش اضافِی محقق شده به سان سرمایه ی پولِی بالقوه/نهان اندوخته می شود، تا آن که اندازه اش
 این نققوع از اندوختققه کققه مققارکس نقققدینگِی38آن قدر شود که بتواند نقش سققرمایه ی پققولی را ایفققا کنققد.

 می نامد الزم است؛ زیرا یک مقدار حداقلی وجود دارد که پول اگر از آن کم تر باشققد39انباشتی/انباشت ق مایه
نمی تواند نقش سرمایه را بازی کند و این مقدار حداقلی را در هر شاخه ای از صنعت نحوه ی ترکیب عوامل

33. separate funds 

34. reserve fund

35. quantity theory

36. money supply = م. جمع کل پول موجود در یک اقتصاد
عالوه بر مارکس، اسمیت و استوارت هر دو تاکید می کنند که اندوخته هاِی در گردش. Marx (1867, pp. 231-2, 219-20)نک . 37

این یکی از دالیلی ست که هر سه ی(. درباره ی استوارت 165-7. ، ص ص1859درباره ی اسمیت و مارکس،  419. نک ص)وجود دارند 
هم رونققِد. آن ها بنا به آن، نظریه ی کمیت را مردود شمرده و همچنان که دیرترق نشان داده خواهد شققد پققول را چققیزی درون زاد می دانند

کینز این نکته را با اشاره به قیمت های مورد انتظققار، و مققارکس بققا. استدالل فوق این است که قیمت ها پیش از گردش تعیین می شوند
قیمت شان با کمیت های مشخص اما خیققالِی. . . کاالها پیش از آن که وارد مدار گردش شوند )»ارجاع به ارزش های ایده آل بیان می کند 

(  Marx, 1867, p. 213; see also p. 189: پوْل معادل شده اند«
مارکس  واژه ی »سرمایه ی پولی« را به معنای سرمایه ِی در شکل پول و نه سرمایه ی بهره آور که او در جلد دوم کاپیتال هنوز آن را. 38

وجوه انباشت، سرمایه ی پولی بالقوه  هستند به این معنا که آن ها وجوهی اند کققه بققرای گسققترش/صندوق. بررسی نمی کند به کار می برد
.  سرمایه ی تولیدی درنظرگرفته شده اند

39. Accumulation fund
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(. وجوه/نقدینگی های انباشتْی دل بخواهی نیستند، چرا که خود162-3تولید با یکدیگر تعیین می کند )نک 
انباشْت دل بخواهی نیست؛ و »یکی از پیش شرط های بقای سرمایه این است که ... به طور مققداوم گسققترش

(. گرچه وجوه انباشتی و وجوه ذخیره کارکردهای مجزایی دارنققد )و در نتیجققه از حیث نظققری159یابد« )
  40متمایزند(، در عمل می توانند با یکدیگر ترکیب شوند.

 سرمایه ی تولیدی و محصوالت41 در ارتباط اند همتایان پولی سهام/داراییبرگشتسوم، اندوخته هایی که با 
 به بیققان42انبارشده اند. چنین اندوخته هایی همچون همتایان فیزیکی شان پیش شرطی برای تداوم تولیدنققد.

دیگر، برای آن که مرحله ی گردش از دورپیمایی سرمایْه بققدون ایجققاد اختالل در مققرحله ی تولیققد تکمیققل
در میققان این سققه شققکل، مققارکس 43شود، سرمایه باید در آن واحد در هر سه شکل اش وجود داشته باشد.

متذکر می شود که »اقتصادانان این پاره را که همواره در قققامت سققرمایه ی پققولی ظققاهر می شققود فرامققوش
. شققایدـ( 342,قق 333)«می کنند«ق و به همین دلیل نمی توانند اهمیت و نقش سرمایه ی پولی را درک کنند

چنین به نظر برسد که سرمایه نمی تواند بی آن که چندان در شکل پولی بماند که نقوعی اندوختقه به حسقاب
آید، شکل پولی  را پشت سر گذارد. با این حال، بققرای آن کققه شققکل پققولی صققرفا گققذرا باشققد دو مققرحله ی
بازگشت سرمایه )یعنی دوره ی کار و دوره ی گردش( باید طبق شققرایطی سققخت گیرانه بققا همققدیگر کققامال
هماهنگ باشند. از آن جا که هیچ دلیلی وجود نققدارد کققه این دو مرحلققه بقا این شققرایط هماهنققگ شقوند،
سرمایه وقتی در شکل پولی  ست میان پایان یک مرحله و آغاز مرحله ی دیگققْر »آزاد« یققا »معلققق« خواهققد

   44بود.

چهارم، وقتی سرمایه ی پایا/غیرمنقول فرسوده می شود، ارزشی که به محصوالت منتقققل می کنققد در قققالب
 می شود کققه همه ی آن بققرای تعققویض سققرمایه ی پایققا/غققیرمنقول به  یک بققاره خققرججمعاندوخته ی پولی 

می شود. در این حالْت ویژگی های فققیزیکی سققرمایه ی پایققا/غققیرمنقول و نققیز خصققلت سققرمایه دارانه ی آن
به عنوان یک کاال »باعث می شود شکل گیری اندوخته ... بققه یکی از ارکققان فرآینققد بازتولیققد سققرمایه داری

 شکاف های حاصله میان تحقق ارزش و خرج کردن آن بدان معناسققت کققه بازتولیققد45(.526تبدیل شود« )

40« وقتی سرمایه دار در مضیقه است به هیچ وجه درباره ی کارکردهای خاص پولی که در اختیار دارد تامل نمی  کند بلکققه از هرآن چققه. 
(. 165. ص)که در چنته دارد برای به حرکت درآوردن دوباره ی فرآیند گردش سرمایه اش استفاده می کند« 

41. stocks of productive capital

-1،ق 429. در رابطه با این استدالل مارکس که اندوخته های گردش مالی همچون ذخایز فیزیکی عمل می کنند نگاه کنید به ص ص. 42
580. 
43« تمامی بخش های سرمایه به طور متوالی از این دورپیمایی عبور  می کنند و در هر لحظه خودشان را در مققرحله ی متفققاوتی از آن. 

تققوالی پققاره هققای. . . بنابراین سرمایه ی صنعتی در تداوم دورپیمایی اش همزمان در تمامی مراحل  خققویش بققه سققر می بققرد . می یابند
تعققیین( همان پول، سرمایه ی تولیدی و کاالها)همزیستی  آن ها یعنی نحوه ی تقسیم  سرمایه« به شکل های مختلف آن . . .  مختلف  را 

(183، 182. ص ص)می کند 
.355. برای خالصه  ای از شرایطی که در آن، اندوخته های پولی غیرضروریق می شوند نک ص. 44
.می نامد(قق 243. ص )یققا وجققوه ذخققیره (قق 260-1. ص ص)غیرمنقول را وجوه انباشت /مارکس گاهی وجوه استهالک سرمایه ی پایا. 45

منبع : در ضمن، وجوه استهالک از وجوه انباشققت از دو حیث متفققاوت است. کارکرد این وجوه به وضوح متفاوت از ذخیره ی گردش است
. آن سرمایه ی ثایت محقق شده در برابر ارزش اضافِی تحقق یافته است؛ و کاربرد آْن تعویضق است و نه گسترش
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سرمایه داری را نمی توان همچون »تبادل متقابل صرف و بدون میانجیق ... عناصر ... محصول کاالیی ساالنه«
(. بققه بققاور مققارکس، انققدوخته های527دانست، گویی پول ضرورتی ندارد یا صرفا نقش تسهیل گر را دارد )

سرمایه ی پایا/غیرمنقول یکی از عواملی ست که تاثیر مخرب بزرگی بر فرآیند بازتولید دارد. آن  هققا مسققتلزم
، بخشاسققتفاده و وسققایل ۱خریدهای یک طرفه )یا منقطع( میان دو بخش )یعنی تولید ابزار تولید، بخش 

(. همچنین بققا توجققه بققه570( هستند که باید با خریدهای یک طرفه در جهت عکس متوزان شوند )نک ۲
 سرمایه ی پایا/غیرمنقول منجر می شوند، الگققوی ادواری بحران هققا راسیرتاین که بحران ها به استهالک در 

(. به عالوه، حتققا در264رشد انفجاری هزینه ها برای تعویض سرمایه ی پایا/غیرمنقول تقویت می کند )نققک 
مورد ایده آل بازتولید ساده هم تغییر در میزان سرمایه ی پایا/غیرمنقولی کققه بناسققت سال به سققال تعققویض

(. 542-5شود، کسری ها یا مازادهایی به بار می آورد )نک 

گردش

مسیر گردش پولی

انحصار طبقه ی سرمایه دار بر اندوخته ی اجتماعی مسیر گردش پول را در سققرمایه داری دیکتققه می کنققد. از
آن جا که اندوخته ی اجتماعْی متعلق به طبقه ی سرمایه دار است، باید منبع کل پققوِل در گققردش باشققد. از

، طبقه ی کارگر( باید تضمینمارکسسوی دیگ،ر رابطه ی اندوخته ی اجتماعی با مابقی جامعه )بنابر فرض 
کند که کل پوْل پس از گردش، به طبقه ی سرمایه دار بازگردد. بنابراین، »قققانون عققاِم« گققردْش »بازگشققت

 این هم کققامال46. این همان شرط تکققرار سققاالنه ی تولیققد اسققت.(488,416)پول به نقطه ی آغازش است«
 مداوم از نقطه ی آغققازش« )جابه جاییمتفاوت از مسیری ست که پول در گردش ساده طی می کند؛ یعنی »

416.)

کامال پیداست که پول خرج شده در قالب سرمایه ی ثققابت و سققرمایه ی متغققیْر از سققرمایه داران سرچشققمه
می گیرد و به خودشان بازمی گردد. اولی فقط در میان سرمایه داران به گردش در می آید؛ درحالی کققه دومی
ابتدا به سوی کارگران روانه می شود و سپس با خرج شدن مزدها به سرمایه داران بققازمی گردد. بققا این حققال،

 این پرسققش را مطققرح کققرد کققهتوکبه نظر می رسد گردش ارزش اضافی از همین قانون پیروی نمی کند. 
سرمایه دار »چطور می تواند پولی بیش از آن  مقدار که وارد گردش کرده است بیرون بکشد«. نققه او، »و نققه

(. 404,405)هیچ کس دیگری« قادر نیست توضیح دهد »که این پول ... از کجا می آید« 

مارکس از. به بیان دیگر، درصورتی که پول به همان سرمایه داری که آن را خرج کرده باز نگردد، بازتولید سرمایه مختل خواهد شد. 46
(.533. نک ص)این اصْل شرایط بازتولید را استنتاج می کند 
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تحقق بخِش ارزش اضافِی کل محصول ظاهرا مستلزم پولی ست بیش از آن چه سرمایه دار خرج می کند. زیرا
ورای این ]پوِل خرج شده برای سرمایه ی متغیر و ثابت[ سرمایه دار دیگققر در قققامت نقطه ی عققزیمِت مقققدار

(. اما غیر از سرمایه داران هیچ جای دیگری وجققود نققدارد کققه480پول موجود در گردش ظاهر نمی شود« )
این پول بتواند از آن جا بیاید. طبقه ی کارگر این پول را ندارد، چون اعضای آن محکوم به این هسققتند کققه

 خرج47کارگری کنند و دارای هیچ ثروتی نیستند. شاید چنین به نظر برسد پولی که زمین داران و رانت بران
می کنندق یک راه حل باشد. اما درآمدهای  آن ها صرفا بخشی از ارزش اضافی ست که سرمایه داران بققه چنققگ

 را برای تحقق خودسرانه  ی سهم های معیققنی از بازتولیققِد48امتداد غیبیآورده اند. آن ها »نمی توانند نقش 
(. بنابراین، اگر پولی که بناست ارزش اضافی را محقق کند از طبقه ی سققرمایه دار532ساالنه بازی کنند«ق )

سرچشمه نگیرد، در آن صورت مقدار پوِل در گردش آن قدر نخواهد بود که بتوانققد ارزش کققل محصققول را
محققق کند.   

به جای آن، اگر این پول از سرمایه داران سرچشمه بگیرد )چگققونگی آن را را اکنققون کنققار بگذاریققد( در آن
 در کار نباشد. سرمایه داران همان مقدار پولی را دریققافت می کننققدمازادیصورت چنین به نظر می رسدق که 

که وارد فرآیند گردش کرده اند. درحالی کهق اگر قرار باشققد مققازادی دریققافت کننققد، در آن صققورت بایققد در
 مطرح کققرد همینتوک]هنگام[ برگشْت ]پول[ بیشتری دریافت کنند. دست کمق معنی ضمنی پرسشی که 

است. 

 را محققمازادی را که ارزش محصول برای حل این مسئله باید نشان داد که چگونه طبقه ی سرمایه دار پول
 )به بیان دیگققر، این کققه اینمی کند، خرج می کند و با این حال، محصول اضافی را به رایگان تصاحب می کندق

 سرمایه داران می توانند پول را به هر یققک از این دو روش خققرج  کننققد.محصول، یک محصول مازاد است(.
 صورت، سققرمایه داران پققولی رایکی از این راه ها را می توان بر اساس فرضیه ی بازتولید ساده برگزید. در این

خرج می کنند که ارزش اضافی را کامال بر اساس مصرف خوشان محققق کرده. با این حال، این پول هرگققز از
چنگ طبقه ی سرمایه دار خارج نمی شود، بلکه در میان سرمایه داران منفرد صرفا دست به دستق می شود. این
موضوع را از منظر طبقه به سان یک کل مد نظققر قققرار دهیققد. سققرمایه داران پققول را وارد فرآینققد گققردش
می کنندق تا کاالها را جابجققا کننققد و به مققدد همین فرآینققد، همققان پققول را بققازپس بگیرنققد. از آن جققا کققه
سرمایه داران در پایان به همان مقدار پول و نیز کاال دست می یابند،  کاالها »برای ]سرمایه دار[ هیچ ارزشی

(. 550ندارند، به رغم آن  که در قبال شان پول می پردازد«ق )

در این صورت، فهم این  نکتققه کققه پققولی کققه بناسققت ارزش اضققافی را محققققق کنققد از طبقه ی سققرمایه دار
سرچشقمه می گقیرد دشقوار می بقود؛ زیقرا سقرمایه دار آن را خقرج می کنقد، نقه در ققامت »تجسقد سقرمایه ... ]بلکقه[

(. )همققان طور کققه پرسققش گر550در کسوت مصرف کننده ی سرمایه دار و انسانی از همین کره ی خاکی« )

47. rentiers

48. dei ex machina
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 فرض می کند( سرمایه داران نمی توانند پققولی بیش از آن مقققدار کققه وارد گققردش کرده انققد از دل آنتوک
 و پققولمققازادبیرون بکشند. با این حال، آن ها نمی توانند ارزش بیش تری را بیرون بکشند، چققون محصققول 

 را دریافت می کنند. هیچ پول اضافه ای الزم نیست که متنققاظر بققامازاد[محقق کننده ی ارزش ]آن محصول 
این ارزش اضافی باشد، چون محصول مازاد به طور کامل مصرف می شود و ارزش ِ آن را طبقه ی سقققرمایه دار

 نشان می دهدق سرمایه داران افزون بر پققولی کققه بققهمارکسسال به سال از بین می برد. همان طور که راه حل 
سرمایه ارتقایش می دهند، باید  »وجه پولی« ثانویه ا ی داشته باشند »که آن را در قالب ابزار گققردش بققرای

(؛ این وجه »همان پققول الزم بققرای تحقققق ... ارزش اضافی سققت« )422مصرف  وارد سپهر گردش کنند« )
(. این وجه ثانویه بخشی از پولی ست که سرمایه دار باید قبال آن را به عنوان پیش شققرطی بققرای تولیققد497

سرمایه داری اندوخته باشد. به همین دلیل تحقق ارزش اضافی مستلزم افزایش عرضه ی پول نیست.   

همین حکم در رابطه با بازتولید گسترده نیز صادق است )دست کمق در ابتدا(. تنهققا تفققاوت آن بققا بازتولیققد
 سرمایه دار هزینه می شققود. ارزشاستفاده یساده این است که بخشی از ارزش اضافی در قالب سرمایه و نه 

اضافی عالوه بر آن که صرف مصرف سرمایه دار می شود ممکن است خرج گسترش سرمایه ی تولیدی از قبققل
موجود شود یا درصورتی که مقدار ارزش اضافی آن قدر کم باشد که نتواند به طققور مسققتقیم بققه سققرمایه ی
تولیدی تبدیل شود، باید در صندوق انباشت به عنوان سرمایه ی پولی بققالقوه ی جدیققد ذخققیره شققود. به هققر
روی، سرمایه ی پولی جدید صرفا با صرف ارزش اضافی در مصارفی متفاوت از ]قلمرو[ بازتولید ساده شققکل

    49می گیرد. در نتیجه، شکل گیری سرمایه ی پولِی جدید مستلزم افزایش عرضه ی پول نیست.

گرچه بازگشت پول به نقطه ی آغاز آن پیش شرطیق بققرای بازتولیققد اسققت و هققر سققه بخش کققل محصققول
علی االصول به این ترتیب به گردش در می آیند، اما این که گردش و اندوخته سازی پول بایققد دگرگونی هققای
فیزیکی الزم برای بازتولید را محققق کنند ]هم زمان[ »بذرهای دوره ی نابهنجار ]یققا[ امکان هققای بحققران را

(. برای آن که پول به نقطه ی آغاز خود بازگردد، ارزش مبادالت میان دو بخش تولید ]تولید571می پاشد«)
ابزار تولید و تولید وسایل استفاده[ باید برابر باشد. از آن جققا کققه مبققادالت میققان سققرمایه داران به میققانجی
مبادالت میان سرمایه داران و کارگران انجققام می شققود، حتققا بازتولیققد سققاده نققیز مسققتلزم مجمققوعه ای از
تراکنش هققای وابسققته به هم اسققت. از آن جققا کققه  این تراکنش هققا مسققتقل از یکققدیگر انجققام می شققوند،

»به تعادل رسیدنق ]ارزش میان دو بخش[ خودش امری تصادفی است«، بازگشت پول بققه نقطه ی آغققاز خققود
(.571نیز همین طور است )

 )امری که برای تداوم بازتولید ضروری اسققت(50برون دادجریان های پولی را هر نوع تغییر در ترکیب میزان 
نیز مختل می کند. بازتولید سققاده تنهققا در صققورتی مسققتلزم چققنین تغییراتی سققت کققه مققیزان سققرمایه ی
پایا/غیرمنقولی که بناست جایگزین شود سال به سال تغییر  کنققد )بققرای نمونققه به دلیققل کهنگیق یققا خققرابی

. 575، 418. نک ص ص. 49
50. output
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(. با این همه آن ها پیش شرطی برای گذار از بازتولید ساده به گسترده  )یا گذار بققه نققرخ542-5اتفاقی: نک 
باالتر انباشت (هستند، امری که نمی تواند بدون افزایش میزان تولید ]برون داد[ سققرمایه ی ثققابت در کققل و
ماشین آالت رخ دهد. یکی از مسائلی که این گذار می تواند به وجود بیاورد، روشن خواهد کققرد کققه چگونققه
تغییر در ترکیب میزان تولید ]برون داد[ می تواند شرایط پولی الزم برای بازتولیققد را مختققل کنققد. انباشققت

(. بققا این حققال، اگققر یققک بخش583واقعی باید با شققکل گیری انققدوخته های انباشققت همققراه باشققد )نققک 
اندوخته سازی کند بخش دیگر نمی تواند محصول  خود را به فروش برسققاند )به بیققان دیگققر، بققا اضققافه تولید

(. این دسققت593،قق 578مواجه شده است( و پولی که خرج کرده اسققت بققه آن بخش بققازنمی گردد )نققک 
   51(.596نقض کردن های قانون گردِش پولی را بحران ها »متعادل می کنند«ق )

عرضه ی پول

یکی از دشوارترین مسائلی که به نظر می رسدق مارکس با فرض این که پوْل شققکل طال را بققه خققود می گققیرد
ایجاد کرده، توضیح  آن است که چگونه تولید طال می تواند عرضه ی بسنده ی پققول را تققامین کنققد. از نگققاه

، این که تولید سرمایه داری در مقیاس کنققونی اش بققدون اعتبققار ... یعققنی بققا گققردش صققرفا فلققزیمارکس
(. دلیل اش هم تاحدودی پاسخ بققدیهی420می توانست امکان پذیر باشد یا خیر »پرسش بی معنایی« است )

آن است: »ُپرپیداستق که چنین چیزی ناممکن است. تولید سرمایه داری با مقیاس محدودق تولیِد مبتنی بققر
(. این پرسش همچنین بی معناست، زیرا بر یکی از ویژگی420پول فلزی گران بها در تعارض خواهد آمد« )

فرعی و نه عمده ی نظام اعتباری تاکید می کند و در نتیجه، رابطه ی میققان نظققام اعتبققاری و تولیققِد بققزرگ
مقیاس را درست درک نمی کند. فرض پرسش فوق این است که تولیِد بزرگ مقیققاس می توانققد مسققتقل از
نظام اعتباری رشد کند، مقدار پول ]موجود[ برای به گققردش درآوردن مققیزان تولیققِد افزایش یافتققه نابسققنده

 تولیققد بزرگ مقیققاسمققارکسخواهد بود و از این رو پول اعتباری رواج پیدا خواهد یافت. در مقابل، به بققاور 
بدون نظام اعتباری نمی تواند رشد کند. از آن  جاکه این دو باهم رشد می کنندق در نتیجه ارزش برون داد نقققه
از میزان پول الزم برای به گردش درآوردنق آن فراتر می رودق و نه با آن محدودق می شققود. بققا این حققال، دلیققل
رشدیافتن این دو با هم این نیست که نظام اعتباری به عرضه ی پول اجازه می دهد که هم گام بققا بققرون داد
افزایش یابد. بلکه این است که نظام اعتباری همه ِی اندوخته های منفرد را در بانک ها تجمیققع می کنققد.ق بققه

 هم اکنون بققا مانققدنمارکساین ترتیب، پول بیش تری می تواند در اختیار کسب وکارهای منفرد قرار بگیرد. 
، مقققدار پققولیکمدر آن بخش از داستان که به مقدار پول می پردازد، این استدالل سققلبی را می آورد کققه: 

پیش شرط های الزم برای انباشت را مفصل تر از مارکس بررسی می کند و همچون مارکس نشان می دهد که بازار( 1976)آدولف الو . 51
مسائل همراه با بازتولید از آن جا که بازتولید از راه پول محقق می شود، هیچ ارتباطی با. نمی تواند آن  ها را برآورده کند مگر از راه اختالل

بی ثباتی تولید سرمایه داری را به اتکای( 1978)در مقابل، »فرضیه های بی ثباتی مالی مینسکی« . نظام اعتباری یا اتکای بر بدهی ندارند
. آن بر بدهی منتسب می کند
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، نظققام اعتبققاری )از جملققه پققول اعتبققاری( از دلدوممانعی فققرا  روی گسققترش سققرمایه داری نیسققت؛ و 
اندوخته های الزم برای فرآیند گردش سرمایه، و نه به دلیل کمبود طال رشد می کند.  

در رابطه با نکته ی نخسققت، توضققیح مققارکس )کققه در بخش قبققل بحث شققد( مبققنی بققر این کققه دو فقققره
وجوه/صندوق وجود دارد، یکی بققرای به گققردش درآوردنق ارزش سققرمایه ی ثققابت و متغققیر و دیگققری بققرای
به گردش درآوردن ارزش اضافی، نشان می دهققدق کققه تحقققق ارزش اضققافی به خودی خققود مسققتلزم افققزایش
عرضه ی پول نیست. از این جا می توان نتیجه گرفت که تقسیم بندی میان مزدهققا و ارزش اضققافی می توانققد
تغییر کند، بی آن که هیچ گونه افزایشی در مقدار پول مورد نیاز رخ دهد )یعققنی مزدهققا می تواننققد افققزایش

(. همچنین می توان نتیجه گرفت که »شکل گیری سرمایه ی پققولی اضققافی و مقققدار فلققز413یابنققد( )نک 
گران بهققای موجود در یک کشور ... هیچ نوع پیوند علی با همدیگر ندارند« زیرا سرمایه ی پققولی را می تققوان
صققرفا با منحرف سازی صندوق/وجوه محقق کننده ی ارزش اضافی از مصرف سرمایه دارانه بققه انققدوخته   های

(.  573انباشت، افزایش داد )

 تاکید می کندق که هیچ رابطه ی ثابتی میان مقققدار سققرمایه ی پققولی و مقیققاس تولیققدمارکسافزون بر آن، 
 از یک سو برون داد می تواند بدون افزایش مقدار سرمایه ی پولی و از راه به کارگیری شققدیدتر52وجود ندارد.

(. مقیققاس تولیققد )و نققیز431-2نیروی کار، سرمایه ی پایا/غیرمنقول و منابع طققبیعیق افققزایش یابققد )نققک 
بهره وری نیروی کار( را می توان صرفا از راه متمرکزسازی سرمایه ها و بدون هیچ نوع افزایشی در سققرمایه ی
پولی افزایش داد. به عالوه کاهش زمان بازگشت سرمایه باعث می شود مقدار سرمایه ی پولی مورد نیاز برای

(. از سوی دیگر، می توان به مددق »ترتیبات فنی ای که363-4، 416-17مقیاس معینی از تولید کاهش یابد )
 )یعنیق اعتبققار تجققاری( را بققا53سرعت گردش پول را افزایش می دهندق یا پرداخت های مستقیما متوازن ساز

54(.419، 417پرداخت های پولی تعویض می  کنند،ق کاری کرد که مقدار معینی از پول کارآمدتر عمل کند )

درحالی کهق مقدار طالی موجود در هققر کشققوری در لحظه ی معیققنی می توانققد ثققابت باشققد، کارآمققدی این
پقول در نظقریه ی مقارکس بقه این ذخیره ی طال در مقام پول متغیر است. به رغم فرض پول فلزی گران بها،

معنا درون زاد است.  

مقیققاس... نتیجه گققرفت کققه  که سرمایه باید در شکل پولی خود  دورپیمایی اش را آغاز کند[]به هیچ وجه نمی توان از این مسئله . 52
(. Marx, p. 431)در گردش آن ها را تعیین می کند /محدودیت های مطلقی دارد که حجم سرمایه ی پولِی در حال عمل... تولید 

53. directly balancing payments'

وجود اندوخته ها و شکل های گوناگون اعتبار تجاری بدان معناست که مقدار(، و مارکس که آشکارا با او موافق است)به باور استورات . 54
اسمیت به روش مشابهی استدالل می کند که مقدار پول با ارزش(.ق 165-7. ، ص ص1859ارکس، نک م)پول قیمت ها را تعیین نمی کند 

،1776)همان اجناسی انطباق می یابد که پول برای به گردش در آوردن شان الزم است و اعتبار تجاری یکی از منابع انعطاف پذیری اسققت 
بنابراین پرپیداست که - همان طور که راجرز تاکید می کند- درست نیست که نقش پول به عنوان علت یا(.ق 409،ق 405 4-323. ص ص 

.p,قق 1989)معلول را حسب تمایز میان کاال و پول بانکی مالحظه کرد  این تمایز با تمققایز: مور نکته ی مشابهی را بیان می کند(.قق 175 
صور می شود پول درون زاد است، به این معنا که مققارکس، اسققتوارت و اسققمیتت. میان نظریه های برون زاد و درون زاِد پول منطبق نیست

برآنند که مقدار پول در گردْش معلول ارزش  کاالهاست و نه علت آن ها و آن ها همگی این اسققتدالل را بققر اسققاس پققول کققاالیی مطققرح
. می کنند
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 در سراسر جلد دوم این است که »مقدار پققول موجققود در کشققور ... بققرای گققردش جققاری ومارکسفرض 
(. این همان اندوخته ی اجتماعی اسققت، کققه پیش شققرط الزم بققرای576اندوخته های ذخیره کافی است« )

 اگققر بازتولیققد55تولید سرمایه داری است و با انباشت اولیه و گسترش تولید سرمایه داری انباشققته می شققود.
ساده را فرض بگیریم در آن صورت تولید ساالنه ی طال فقط بایققد جققایگزین مقققدار پقول صرف شقده بقرای

 مبققنی بققر این کققه تولیققد سققرمایه داری »بققامارکسفرسودگی و استهالک شود. همان گونه که از اظهارنظر 
مقیاس محدودق تولیِد مبتنی بر پول گران بها در تعارض خواهد آمد« به روشنی برمی آید بازتولید گسترده در

نهایت مستلزم افزایش عرضه ی پول است.

 به این امکان می اندیشد که بازتولید گسترده می توانققد مسققتلزم اندوخته سققازی همزمققان ازمارکسبه ویژه 
سوی سرمایه داران باشد. ازآن جا که نخستین مرحله ی گسترش ]سققرمایه داری[ تبدیل شققدنق ارزش اضققافی
محقق شده به صندوق ها/وجوه انباشت است، مارکس بررسی می کندق کققه آیققا چققنین انباشققتی »در تمققامی

(. او یققادآور می شققود کققه421-4 و 567جوانب« باعث کمبود در تقاضا و نیز کسری پول خواهد شد )نک 
(. در نظققام اعتبققاری انققدوخته ها شققکل423 پول وجود نققدارد« )56»در زندگی واقعی هیچ نوع انباره سازی

(، طوری کقه انقدوخته ی یقکسقهامدارایی های مالی را به خود می گیرند )بقرای نمونقه سقپرده های بقانکی، 
سرمایه دار همزمان به عنوان ابزار گردش سقرمایه دار دیگقر عمقل می کنققد. بنقابراین، اندوخته سققازی همقان
خرج کردن است: »آن چه که از یک سو چونان انباره سازی سرمایه ی پولی پدیدار می شققود، از سققوی دیگققر

(. با این حال، شکل گیری صندوق های انباشققت423چونان خرج کردن واقعی و مداوم پول نمایان می شود« )
مستلزم نظام اعتباری نیست. اندوخته سازی حتا اگر مشروط به این فرض غیرواقعی باشققد کقه پقول شقکل
طال را پیدا می کند، بازهم نه امری عمومْی که جزئی است. »انباره سققازی در شققکل پققول هرگققز نمی توانققد
به طور همزمان در تمامی نقاط رخ می دهد«،ق زیرا اندوخته سازْی غایتی در خود نیسققت بلکققه ابققزاری بققرای

 بنققابراین، اندوخته سققازِی برخی هققا را57(.423تداوم بازگشت سرمایه یا گسترش سرمایه ی تولیدی اسققت )
خرج کردن دیگران متعادل می کند.  

اگر به رغم رابطه ی انعطاف پذیر میان آن ها ]میان اندوخته سازی برخی و خرج کردن برخی دیگر[ مقدار پول
برای مقیاس تولید ناکافی باشد، در آن صورت طالی بیش تری باید تولید شود. تنها پیامد وضعیت فوق این
است که سهم بزرگ تری از کل کار اجتماعی باید به »این دستگاه پرهزینه ی گردش« اختصاص یابققد و در

(. از آن جا که دارایی های مالی جایگزین اندوخته های پولی و420پِی آْن ثروت واقعی کاهش خواهد یافت )

همان طور که پیش تر اشاره شد، به باور مارکس این اندوخته مانع تکامل تولید سرمایه داری نمی شود، بلکققه هققر دو.قق 418. نک ص. 55
. بنابراین، اندوخته ی اجتماعی محدودیتی برای تولید سرمایه داری نیست. باهم رشد می کنند

56. storage

حتا اگر. رکود را فرض نرمال باید کنار گذاشته باشد. مارکس همچنین اشاره می کند که اندوخته سازی می تواند نتیجه ی رکود باشد. 57
یعققنی این کققه اندوخته سققازی محققدودیتی پیش روی گققردش سققرمایه قققرار)رکود به حساب آورده شود، باز هم نمی تواند ادعای مارکس 

.  نتیجه ی رکود هستند نمی توانند علت آن باشند/از قرار معلوم، اندوخته ها که معلول. را نقض کند( نمی دهد
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اسکناس های بانکی جایگزین طال به عنوان ابزار گردش در نظام اعتباری می شوند،  کار می تواند بققه مصققارف
مولد و نه تولید طال اختصاص یابد. تا جایی که به تاثیر نظام اعتباری بر مقدار پول مربوط می شود، افققزایش

.شانه به شانه ی هم پیش می روندثروت مالزم با کاهش هزینه ی اجتماعِی دستگاه گردْش 

 نقل شده است که پققول فلققزی گران بهققا شققکل پرهققزینه ی پققول و پققولهیکس و فریدمناز افرادی چون 
اعتباری یک شکل ارزان است. نتیجه ای که هیکس می گیرد ظاهرا بدیهی است، و آن عبارت ست از این که:
)»نظام اعتباری به این دلیل رشد می کند که برای مبادله یک میانجی با هزینه ی پایین تر تدارک می بیند« 

1967b:158).58 این فرض استوار اسققت کققه سققرمایه داران منفققرد می تواننققدهیکس بر با این حال، استدالل 
بدون انگیزه ی تامین منافع شخصی اقدامات شان را طوری هماهنگ کنند که هزینه ی اجتماعی )آن سققهم

کاهش یابد. به عالوه، مسیر استداللی او از پرخرجی طال- از کل کار اجتماعی که صرف تولید طال می شود(
 ناگهان به شکلی جهشی به پیامد نظام اعتباری کامال توسققعه یافته می رسققد، و بققه آن ویققژگی نظققام59پول

 مهم ترین  اسققت، نمی پققردازد؛ یعققنی این ویققژگی کققه نظققام اعتبققاری مسققتلزممارکساعتباری که از نظر 
 رشققد نظققام اعتبققاری بققه این سققبب اسققت کققهمققارکس، به باور 60اجتماعی شدنق اندوخته های منفرد است.

سرمایه داران درمی یابند که می توانند از اندوخته هایی که به هر روی باید بققرای گققردش سققرمایه بیاندوزنققد،
(. نظام اعتبارْی سرمایه ی پولی را574،ق 396استفاده کنند تا سهمی از ارزش اضافی را مطالبه کنند )نک 

 در شکل اندوخته ی خصوصی سققت تغیققیر می دهققد و بققرای مققالک اش بققه61که نوعی »مدفون سازی پول«
(.569،قق 574»سرمایه ی جاری/فعال، ربوی و در حال تکثیر« در شکل سرمایه ی بهره آور تبققدیل می کنققدق )

 از نظام اعتباری نه تنها شامل اجتماعی شدنق اندوخته هاست بلکه توضیح می دهدق کققه چطققورمارکسروایت 
تعقیب منفعت شخصی چنین چیزی را پدیدق آورده است. کاهش هزینه ی اجتماعی دسققتگاه گققردْش یققک

     62محصول فرعِی آن است.

فریدمن به طور مشابه می گوید »هزینه ی استاندارد دقیق کاالیی به احتمال تقریبا نزدیک به یقین منجر می شققود بققه اختیققارکردن .58
تاکید افزودهق, p. 243,ق 1953)ابزارهایی که بدون هزینه طراحی شده اند برای تامین افزایش ساالنه ی بخشی از وسیله ی در گردش« 

(.  شده است
59. gold money

این احتماال یکی از دالیلی ست که مارکس ادعا می کند اگر از نیاز به اندوخته ها چشم پوشققی کققنیم در آن صققورت »اهمیت و نقش. 60
(.   342)سرمایه ی پولی نیز به طور کلی مغفول می ماند« 

61. Dead weight

مارکس به طور مشابه در جلد اول کاپیتال توضیح می دهد که سرمایه داران منفرد برای محافظت از خودشققان در برابققر نوسققان های. 62
غیرقابل  پیش بینی در میزان فروشق و قیمت نهاده ها، اندوخته هایی نگهداری می کنند که امکان انعطاف و نرمش در مقققدار کققل وسققایل

. گردشی را فراهم می کنند
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     نکاتی درباره ی نظام اعتباری  

 تا جلد سوم کاپیتال نظام اعتبققاری را به خودی خققود بررسققی نمی کنققد، زیققرا تغیققیر انققدوخته ها ومارکس
تبدیل شدن شانق به سرمایه ی بهره آور مستلزم بازتوزیع ارزش اضافی در بین انواع متفاوت سرمایه اسققت. بققا

، انققدوخته های الزم بققراییکاین حال دو نکته ی مهم درباره ی نظام اعتباری در جلد دوم دیققده می شققود. 
، تغیققیری کققهدوگردش سرمایه منبع صندوق ها/وجوهی هستند که نظام اعتباری مبتنی بر آن هققا اسققت. 

نظام اعتباری به وجود می آورد این است که سرمایه  ی پولی بالقوه برای خرید دارایی های مالی )برای نمونه
حساب های بانکی( استفاده می شود؛ خود پول در بانک ها تجمیع می شود و در اختیققار دیگققر سققرمایه داران
قرار می گیرد. مارکس پس از شناسایی کارکردهای اندوخته ها و نحوه ی دگرگونی آن هققا در نظققام اعتبققاری
می تواند نشان دهد که چگونه نظام اعتبارْی گردش سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد. هرچند او به اجمققال

به این تاثیرات اشاره می کند، اما یک اصل کلی از آن ها استنتاج می شود. 

در غیاب نظام اعتباری، نیاز به اندوختن اندوخته ها محدودیت هاییق بر گسترش سققرمایه تحمیققل می کنققد.
آن الزم بققرای غلبققه بققر 63نظام اعتباری این محدودیت ها را می کاهد یا برمی چیند. با این حال، مصققالحه ی

 این است که گردش سرمایه شکننده تر و پیچیده تر می شود، در نتیجْه احتمال این کققه به طققورمحدودیت ها
 هر دو بسته به نوع اندوخته تغییر می کند.مصالحه،»نرمال« پیش رود کم تر می شود. هم محدودیت و هم 

همان طور که در بخش قبل نشان داده شد اندوخته ی اجتماعی انباشت سققرمایه را محققدودق می کنققد، زیققرا
مستلزم آن است کار صرف تولید طال شود. نظام اعتباری بر این محققدودیت از راه »محققدودکردنق گققردش

مصالحه(.ق 576واقعی فلز ... به ... یک مقدار حداقلی که پیوسته در حال کاهش یافتن است« غلبه می کندق )
این است که »این ... به همان اندازْه خصلت تصنعِی کل دم و دستگاه ]گردش[ و فرصت  برای ایجاد اختالل

 از »تصققنعی« این اسققت کققه پققول فلققزیمارکس(. مقصود 576در دوره ی نرمال ِ آن را افزایش می دهد« )
جایش را به »انواع واقسام عملیات، روش ها و تمهیدات فنی« می دهد. کوتاه این که پول فلزی جای اش را به

 کاهش سهم پول واقعی »خالق« تققر )یعققنی ناسققالم تر( می شققوند )همراه باشکل هایی از بدهی می دهدق که 
(. هرچه مقدار پول واقعی کم تر شود، به همان اندازه ذخیره ای که در دسققترس همه ی کسققب وکارهای576

سرمایه دارانه قرار می گیردق تا در شرایط غیرمترقبه مانند تاخیر در فروش، تغییر قیمت ها و نوآوری های فنی
از خود محافظت کنند نیز کم تر می شود )زیرا سرمایه ی پولی َ شان در نظققام اعتبققاری ادغققام می شققود(. بققه
عالوه، نظام اعتباری احتمال آن را که هر نوع اختاللی دامان کل اقتصققاد را بگققیرد بیش تققر می  کنققد، زیققرا
تجمیع سرمایه ی پولی باعث می شود شکل تازه ای از وابستگی سققرمایه داران بققه همققدیگر پدیققد آیققد. این 
پیامدها در ذات نظام اعتباری اند، زیرا از اجتماعی شدنق اندوخته ها، که مشخصه ی ]نظققام اعتبققاری[ اسققت،

63. trade-off
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ناشی می شوند. در نتیجه هیچ نوع قانون گزاری در حوزه ی بانک داری یا سیاست گزاری پولی  نمی توانققد این
     64دست پیامدها را به طور کامل از میان بردارد.

 سرمایه همچون اندوخته ی اجتماعی، انباشت سرمایه را محدودق می کندق65با این حال، اندوخته های بازگشت
زیرا آن  ها سرمایه ای هستند که باید از استفاده ی مولد کنار گذاشته شوند. نظام اعتباری بر این محققدودیتق
غلبه می کند، چرا که سرمایه ی پولی بالقوه را در اختیار سققرمایه دارانی قققرار می دهققد کققه می تواننققد آن را
بی درنگ استفاده کنند. به این ترتیب، کل سرمایه می تواند بدون لطمه خوردن به تداوم تولید به طور مققداوم

 شود. نتیجه، تحمیل یک وضعیت فوق العاده و تحقق ناپذیر بر فرآینققد از پیش پیچیققده ی بازتولیققداستفاده
است: اگر نیازهای سرمایه داران متفاوت کامال با هم هماهنگ نباشند، در آن صورْت پول آن چنان کقه مقورد
نیاز بازتولید است به گردش در نخواهد آمققد. تمقامی انقدوخته ها، جقز انققدوخته های معطققوف بقه بازگشققت
سرمایه، به طور موقت به نظام بانکی اعانه داده می شوند. هیچ دلیلیق ندارد که فرض کنیم آن ها در دسترس

مارکس،خواهند بود تا در لحظه ی خاصی که برای تحقق شرایط بازتولید الزم اند بازگردانیده شوند. به بیان 
»سرمایه ی پولی که صرفا به طور موقت آزاد می شود می تواند زمین گیر شود، یعنی از سوی بنگاه های جدید
استفاده شود. چون شرایط بازتولید ایجاب می کند که آن سرمایه ی پولی هزینه گردد تققا محصققوالت دیگققر
بنگاه ها  که همچنان در انبار نگهداری می شوند ]یعنی به فروش نرفته اند[ ... به حققرکت واداشققته شققوند« )

(. نرخ های باالی برگشْت مشکل جدیدی ایجاد می کنققد: چققون »سققرمایه داران و بازرگانققان را تشققویق594
می کندق تا سرمایه ی پولی موردنیاز برای پیش ُبرد کسب وکارهای شان را در ... بورس بازی ها« بققر سققر سققهام
»]و دست یابی به این نرخ های باالی برگشت[ صرف  کنند و ]سپس[ با وام های گرفته شده از بازار پققول« آن

(. سقوطی که به دنبال بورس بازی می آیققد بورس بققازان را بققه ورشکسققتگی390سرمایه را جایگزین سازند )
می کشاند و کسب وکارشان را تضعیف  می کند، کسققب وکارهایی کققه در غققیر این صقورت اسققتوار می بودنققد.
به عالوه، نظام اعتباری می تواند انقطاع های موجود در گردش سرمایه )برای نمونقه اگقر بقرای جقبران نبقود
فروش بدهی به بار آورده شود( را پنهان کند و به کسب وکارها اجازه دهد که بققه این تققرتیب دوام بیاورنققد.
»نابهنجاری های فرآیند تولید و بازتولید« نه فقط جدی تر هستند، بلکه به روشی گژدیسه »چونققان بحققرانی

(.     393در بازار پول پدیدارق می شوند« )

محدودیِت عجین  با وجوه/صندوق های انباشت این است که هققر سققرمایه داری بایققد پیش از شققروع تولیققد،
اندوخته ی کافی برای خود ذخیره کند. نظام اعتباری اندازه ی اندوخته ای را که هر سرمایه داری باید ذخیره

یکی از هزینه های معمول که همراه جایگزینی پول فلزی با کاغذی پیش می آید این است که پول کاغذی به طور چشققم گیر دچققار .64
از آن جا که فرض مارکس در هر سه جلد کاپیتال این است که ارزش پول(.ق Rogers, 1989, pp. 172-3نک )کاهش ارزش  می شود 

تقلیققل. با این حال، پیچیدگی های مورد اشاره در آن متن قرینه هققای مققدرن دارند. ثابت است، در نتیجه به این مسئله اشاره ای نمی کند
.قابل مقایسه است ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰مقدار پول فلزی به یک مقدار حداقلی با تالش های فدرال رزرو برای محدودسازِی ذخایر در دهه های 

نوآورهای مالی که این محدودیت ها را از میان برداشتند با عملیات، روش ها و تمهیدات فنی  مشابهت دارند و بحران های مققالی دهه  هققای
(.Wolfson, 1995, chs 4-10نک )پیامدهای آن ها را نشان می دهند  ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰

65. turnover hoards 
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کند کاهش می دهد، زیرا اندوخته ی جمعی طبقه ی سققرمایه دار را در اختیققار سققرمایه داران منفققردی قققرار
می دهدق که متقاضی دریافت وام هستند. به این ترتیب، انجام پروژه های بلندمدت و کالن مقیققاسق )کققه قبال

 بنققابراین، دلیققل عجین بققودن66فقط از سوی دولت انجام می شد(ق از سوی سرمایه داران امکان پذیر می شود.
نظام اعتباری با تولید بزرگ مقیاسق این است که تولید بزرگ مقیاس مستلزم تجمیققع انققدوخته های منفققرد
است، دلیل آن این نیست که کمبود طال-پول محدودیت هایی بر گسترش سققرمایه داری تحمیققل می کنققد.
نظام اعتباری اجرای پروژه های بزرگ مقیاس را امکان پذیر می کند، اما وابستگِی چنین پروژه هایی بققه نظققام
اعتباری تضمین آن است که این پروژه ها به روشی بی معنا/احمقانه به اجرا درآیند. برای مثققال، آن هققا ممکن
است صرفا به این دلیل اجرا شوند که پول ارزان موجود است: »خود نبود فشار )از سوی بازار پول( انبققوهی

 به عالوه، چنین پروژه هققایْی هم در برابققر اختالل هققای بققازار پققول67 را به وجود می آورد«.فعالیت  هااز چنین 
(. از یققک سققو آن هققا آسققیب پذیرند، چققرا کققه اگققر433-4آسیب پذیرند و هم به آن ها دامن می زنند )نققک 

 آن   پروژه ها از دسترس خارج کنند، آنگققاه آن هققا بایققد ازتکمیلبحران های مالی وجوه/صندوق ها را پیش از
 آن را به کمک مسکن سازِی سوداگرانه توضیح می دهد:مارکسدستور کار کنار گذاشته شوند )مسئله ای که 

 راه آهن را مثققال می زنققد(ق ازمققارکس(. از سوی دیگر، تقاضایی که پروژه های بسیار بزرگ مقیاس )311نک 
صندوق ها دارند در ابتدا بر بازار پول فشار می آورد. دیرتر، وقتی پققول جمع آوری شققده در بققازار پققول خققرج
می شود، تقاضا برای سرمایه ی تولیدی به یک انفجار در افزایش قیمت ها و همچققنین بققه رونققق سققوداگرانه
منجر می شود. کوتاه این که تامین مالی از راه نظام اعتباری زیربنای »توسعه ی حیرت  انگققیز ... نظققام تولیققد
سرمایه دارانه« است اما بدان معنا نیز هست که این توسعه با اتالف و سوداگری عجین است و به طور بقالقوه

(.         574ارتباطی با نیازها ندارد )

 هشدار می دهد »نباید تصورات رازورزانه ای درباره نیروی مولد نظام اعتباری، صرفا بهمارکسهمان طور که 
(. نظام اعتباری سرمایه421این دلیل که سرمایه ی پولی را دسترس پذیر یا سیال می کند، داشته باشیم« )

یا انحصار طبقه ی سرمایه دار بر پول را ملغیق نمی کند، بلکه صرفا به طبقه ی سرمایه دار اجازه می دهد که از
سرمایه ی پولی به طور کارآمدتری استفاده کند. هرچند نظام اعتباری بر موانعی که انققدوخته ها بققر سققرمایه
تحمیل می کردند غلبه می کند، اما بازتولید سرمایه داری را در معققرض مجموعققه مخققاطرات جدیققدی قققرار

 است؛ به این معنا که از68می دهد.ق گرایش  به اختالل که از تراکم  سرمایه ی پولی سرچشمه می گیرد »پولی«

( است. همان طور که او می گویققد: پروژه هققایی کالن مقیققاس کققه نیازمنققد311نمونه هایی که مارکس یاد می کند، راه و جاده )نک. . 66
دوره های بلند ]برنامه ریزی و[ کار هستند، فقط وقتی برای تولید سرمایه داری موضوعیت دارند که تراکم سرمایه از قبل رشدیافته باشققد،

(312یعنی هنگامی که توسعه ی سیستم اعتباری به سرمایه دار... کمک و مساعدت کند ...تا به سرمایه ی دیگران دسترسی پیدا کند. )
این مسئله پژواک ادعای کینز است مبنی بر این که اگر پروژه ی جدیدی در بورس اوراق بهادار با یققک سققود آنی شققناور شققود، در. 67

.p،قق 1937)آن صورت مشوقی به وجود می آید که پول های هنگفت در آن خرج شوند  کیققنز نققیز همچققون مققارکس پروژه هققای(.قق 151 
(.   163-4. نک همان منبع، ص ص )بلند مدت را چونان چیزهایی که به رفتار غیرعقالنی سرمایه داری راه می برند قلمداد می کند 

68. monetary
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 از اختالل های ناشی از امکان ناپققذیری واقعی تحقققق شققرایطاین گرایشنظام اعتباری سرچشمه می گیزد. 
بازتولید متفاوت است.      

جمع بندی

 با تبیین گردش سرمایه، »نظریه ی تولید پول بنیاد« را مطرح می کند: نظققریه ای کققه در آن، رفتققارمارکس
مارکس(. پیش شرط هایی که Keynes, 1933: 408پول ازجمله پیش شرط های بازتولید سرمایه داری است )

شناسایی می کند، به مسیر گردش پول و شکل گیری اندوخته های پولی مربوط می شوند؛ او هنوز باید نققرخ
 را تضمین می کند. از یققک سققو،مارکسبهره  و پیامدشق را بررسی کند. این به خودی خود اصالت ادای سهم 

 قاطعانه استدالل می کند نظریه ی نوکالسیک »نظریه ی اقتصققاد واقعققًا مبققادله ای« سققتکینزهمان طور که 
)همان.(. از سوی دیگر، پول برای خود کینز به دلیل نرخ بهره مهم است. بنابراین، خصوصیات پققول به سققان
شکلی از سرمایه چیزی ست که در روایت مارکس وجود دارد، درحالی که عمققدتا در دیگققر نظریه هققا غققایب

است. در انتها این تفاوت ها برجسته خواهند شد. 

 درعین حال ساده تریِن آن ها نیز هست: رابطه ی میققان کققار مققزدی ومارکسیکی از بنیادی ترین نکات نزد 
 پققول اسققت. همققان طور کققهضرورِتسرمایه به  ضرورْت رابطه ای پولی است. این رابطه به خودی خود توضیح 

پیش تر اشاره شد این مسئله در نظریه ی پولی نوکالسیک کامال نادیده گرفته شده است، امققا پسققاکینزی ها
آن را شناسایی کرده اند. به عالوه، برخالف تضاد معمققوِل میققان پققول به مققنزله ی وسققیله ی گققردش و پققول
به منزله ی اندوخته، مارکس با )برخی از( پیشینیان کالسیک خود هم نظر است کققه این کارکردهققا مکمققل

 تحقق ارزش اضافی، فارغ از این که برای استفاده هزینه شود یا برایمارکس،یکدیگرند. افزون بر آن، به باور 
گسترش تولید، مستلزم افزایش عرضه ی پول نیست. به این دلیل و بنققا بققر نکته ی قبلی، بققرخالف نظققریه ی

 مارکس همچون پساکینزی  ها معتقد اسققت69پولی کنونی، موضوع محوری برای مارکس مقدار پول نیست.
این حکم حتا اگر نظام اعتباری وجود نداشته باشققد به دلیققل پوْل درون زاد است؛ با این تفاوت که از نگاه او

 ویققژگی مهم نظققام اعتبققاریمققارکس،اندوخته سققازی و اعتبققار تجققاری صققدق می کنققد. بنققابراین، به بققاور 
درون زادبودنق پول نیست؛ بلکه تراکم سرمایه ی پولی اسقت. از این رو، مسقئله ی کمبقوِد )یقا به بیقان دیگقر،
هزینه ی باالی( طال-پول با توجه به مقیاس بزرِگ تولید سرمایه داری حل وفصل می شود. از آن جا که طبققق

 متراکم شققدنق سققرمایه زیربنققای توسققعه ی تولیققد بزرگ مقیققاس اسققت، توسققعه ی تولیققدمققارکسروایت 
 بققرای اثبققات این ادعققا کققه متراکم شققدن پققول ویققژگیمارکسبزرگ  مقیاس بدون اولی نمی تواند رخ دهد. 

تعیین کننده ی نظام اعتباری است، باید با انتزاع از نظام اعتباری ابتققدا نشققان دهققد کققه  انققدوخته ها بققرای

یک وجه اصلی از نظریه ی پولی پساکینزی درون زادبودِن تعیین عرضه ی پول): ( بر این نظر هستند کهDow and Dowداو و داو ). 69
money supply determination  )  همچنین نک(. 147. ص 1989)است :Lavoie (1985).
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احتمققال وجققود مبققنی بققر مارکسبازتولید سرمایه ضروری هستند. این انتزاع همچنین برای اثبات ادعای 
 بازتولید سرمایه داری ]چون بازتولیْد به  واسطه ی پول محققق می شود[ الزم است. نظققام اعتبققاریاختالل در

مسائلی را که پیش تر )در غیاب نظام اعتباری( وجود داشتند نه رفع، بلکققه پیچیققده تر می کنققد. سققرانجام،
 مبنی بر این که سرمایه ی پولِی بالقوْه منبع تزریق وجوه به نظام اعتباری ست نشان می دهققدقمارکسادعای 

که چرا اختالل در فرآیند تولید، ابتدا چونان اختالل در بازار پولی پدیدار می شود.   

*    *    *
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