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مقدمه
مارکس در جلد اول کاپیتال ،پول را بهسان قرینه/همتای ضرور انبوه کاالهایی که در جامعهی سرمایهداری
میبینیم توصیف میکند .به باور او وجود پول ضرورت دارد ،زیرا همهی کاالها باید در مبادله دقیقققا همارز
یکدیگر باشند .مارکس در اینجا وجود کاالها را بدیهی فرض میکند .همانگونه که او بعدتر در جلققد یکم
استدالل خواهد کرد ،تولید کاالیی عمومیتیافته (یا تولید برای فروش عمومیتیافته) فقط در سرمایهداری
رخ میدهد.ق با اینحال ،در آنجا او دیگر موضوع پول را رها کرده است .بنابراین ،فقط در جلد دوم است که
مارکس پول را در بافتار رابطهی میان کار مزدی و سرمایه بررسی میکند .نظریهی پققول در جلققد دوم بققه
ویژگیهای جدیدی میپردازدق که از این دیدگاه پدید میآیند :ویژگیهای پول بهسان شکلی از سرمایه.

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

پژوهشی سهگانه دربارهی سه جلد کاپیتال مارکس اسققت کققه توسققط نحلهای از مارکسپژوهققان
این مجموعهمقاالت یکی از کتابهای
ِ
معاصر انتشار یافته است .کارگاه دیالکتیک ترجمه و انتشار این کتابها را در قالب یک پروژهی جمعی در دست انجققام دارد (تققرجمهی
جلدهای اول و دوم این سهگانه بهزودی در اختیار عالقهمندان 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 شیوهای متفاوت از گردش ساده است .مستلزم انقطققاع در گققردش
پولی مققورد نیققاز بققرای گققردش
پولی یا شکلگیری اندوختههای پولی 3هم هست .یگانه هدف اندوختههای ِ
سرمایه این است که در زمان دیگری خرج شوند ،یعنی برای استفادهی بعدی بهمنزلهی وسیله ی گققردش.
با اینحال ،بنا به دالیل ناشی از ماهیت گردش سرمایه ،خرجکردن باید ناپیوسققته باشققد و ارزش نققیز بایققد
مستقل از سرمایه در شکل مولدش انباشته شود.
این موضوع که در جلد میانی بحث خواهققد شد درونمایههققایی را در جلققد اول کاپیتققال میپرورانققد و در
ضمن زمینه را برای تبیین مارکس از نظام اعتباری در جلد سوم آماده میکند .دالیل اینکه انققدوختههای
پولی برای گردش سرمایه الزماند شاهدی دیگر بر این ادعای مارکسانققد کققه وجققود پققول ضققروری اسققت.
بهبیان دیگر ،آنها دالیل دیگری هستند که نشان میدهندق مبققادلهی بققدون پققول در سققرمایهداری نهتنهققا
مشکل بلکه ناممکن است .بهعالوه ،اینکه گردش سرمایه مستلزم گردش پول و اندوختن آن اسققت دلیققل
دیگری بر این ادعای مارکس در جلد یکم است که این دو کارکرد پول همققدیگر را نقض نمیکننققد ،بلکققه
قولی مققورد
مکمل هم هستند .مارکس به منزله ی اشارتی به جلد سوم ،استدالل میکندق که اندوختههای پق ِ
نیاز برای گردش سرمایه ،سرچشمهی منابع مالی در نظام اعتباری (نظام بققانکداری و بازارهققای بققورس و
اوراق قرضه) هستند .مارکس در جلد دوم با نشاندادنق نامحتمل بودن تحقق شروط بازتولید نشان میدهد
که گردش سرمایه بنا به دالیلی که هیچ ارتباطی بققا وضققعیت اعتبققار نققدارد در معققرض اختالل قققرار دارد.
مارکس بر اساس مصارف اندوختهها که در جلد دوم شناسایی میکند و نیز ادعایش مبققنی بققر اینکققه این
اندوختهها ،منبع وجوه قابل اعطا در قالب وام در نظام اعتباریاند میتواند توضیح دهد که چققرا اختاللهققا
در گردش سرمایه ،فارغ از منبع اولیهشان ،در شرایط اعتباری نمود مییابند.
فرضها
برای فهم استدالل مارکس دربارهی پول باید فرضهای عمومی جلد دوم را شناسایی کرد .این فرضهققا یققا
جمعبندیهای مارکس در جلد اول کاپیتال هستند ،یا پیششرطهایی برای تحلیل گردش سرمایه ،یعققنی
جستارمایهی جلد دوم .فرضهای اصلی گروه نخست عبارتانققد از اینکققه الف -جققامعهی سققرمایهداری از
رابطهی کارگران مزدبگیر با سرمایهداران تشکیل شده است (مققارکس همچققون جلققد اول از تمققامی دیگققر
گروههای اجتماعی چشمپوشی میکند و بررسی آنها را به جلد سوم موکول میکند)ق ب -کار مزدی منبع
ارزش اضافیست و پ -انباشت اولیه با انحصار یک گروه بققر عناصققر تولیققد محقققق شققده اسققت .مققارکس
همچققنین بققدیهی میپنققداردق کققه هققدف تولیققد سققرمایهداری خلققق ارزش اضافیسققت و از اینرو ،پویققا و
گسترشیابنده است و به مقیاسی بهطور فزاینده بزرگتر گرایش دارد.
3. money hoards
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فرض اصلی در گروه دوم این است که گردش سرمایه «بهطور نرمال» ادامه مییابد .این همان گذار سرمایه
ناب» آن است؛ یعنی در انققتزاع از دشققواریهای تحقققق« ،دگرگونیهققای
از میان سه شکل خود در «حالت ِ
ارزش» یا «دگرگونیهای فنی در فرآیند تولید» ،نوسانها در سطح فعالیت اقتصادی در کل سیکل/چرخه،
تاخیرها در فرآینققد گققردش و «دیگققر فرازونشققیبهای گققردش کققه سققرمایه و ارزش اضققافی را در میققان
سرمایههای رقیب بازتوزیع میکنند»ق ( 4.)Marx, 1885:109, 153, 186, 335, 430, 424کوتاه اینکه مارکس
فرض میکندق که «روابط ارزش ثابت باقی میمانند» ( .)187همانطور که او یادآور میشود چققنین چقیزی
در واقعیت اتفاق نمیافتد ،زیرا «مشخصققهی تولیققد سققرمایهداری دقیقققا همین تغیققیر دائمی روابققط ارزش
است» ( .)153با اینحال ،چنین تغییری هیچ ارتباطی با موضوع مورد بررسی مارکس ندارد .موضوع مققورد
بررسی او عبارت بود از« :شکلهای مختلفیق کققه سققرمایه در دورپیمققایی بققه خققود میگققیرد و شققکلهای
مختلف این دورپیمایی» (بخش اول جلد دوم)؛ بازگشت سرمایه یا «اینکه با توجه به جریانیققابی و تققوالی
این شکلها ،چگونه مقدار معینی از سرمایه ،همزمان میان شکلهای  ...سرمایهی تولیدی ،سرمایهی پققولی
قایت بازتولیققد ،یققا اینکققه چطققور سققرمایههای
و سرمایهِی کاالیی  ...تقسیم میشود» (بخش دوم)؛ و در نهق ْ
منفر ِد متفاوت به هم «متصل میشوند» تا «حرکت کل سرمایهی اجتماعی را شکل دهند»ق (بخش سوم) (
 .)429مارکس برای شناسایی «شکل بنیادین» این جنبههای گردش سرمایه میبایست تمامی ویژگیهای
واقعیت سرمایهداری را که به آن جنبههققا ارتبققاطی نداشققتند کنققار میگذاشققت ( .)532در نتیجققه ،فققرض
[گردش] «نرمال» گرچه غیرواقعگرایانه است اما وسیلهای ضرور برای تحلیل است (نک .)Maki, 1994
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تولید پیوسققته اسققت .مققارکس این فققرض را اینگونققه توجیققه
فرض دوم (و بسیار با اهمیت) این است که ْ
قتگی دسققت
میکندق که
«پیوستگی ویژگی بارز تولید سرمایهدارانه . . .و الزمهی پایهی فنیاش است؛ پیوسق ْ
ْ
دست نظام کارخانهای و صنعت بزرگمقیاس پیش میرود» ( 182؛ همچنین نگاه کنید به  .)183با این
در ِ

همه ،مارکس میپذیرد که پیوستگی «همیشه بهطور کامل دسققتیافتنی نیسققت» ( ،)182بلکققه همچققون
قتگی نققوعی ایدهآلسققازی اسققت کققه بققرای
شرایط نرمال [که در باال بحث شد] یققک ایققدهآل اسققت .پیوسق ْ

جستارمایهی جلد دوم الزم است .شرایط الزم برای بازگشت سققرمایه و بازتولیققد ،بققدون آن قابلشناسققایی

نیست؛ برای نمونه ،مارکس استدالل میکند که سیاههی کاالهای موجود و اندوختههای پولی برای گردش
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سرمایه ضروریاند ،چرا که برای پیوستگی تولید الزم هستند.

 .4از این پس ،تمامی ارجاعها به جلد دوم کاپیتال فقط با شمارهی صفحه خواهد بود.
فرض ویژگیهایی از واقعیت را که به موضوع مورد بررسی ارتباطی ندارند کنار میزند تا بر ویژگیهایی که در
 .5بهبیان دقیقتر ،این ْ
ارتباط با موضوع مورد بررسی کلیدیاند تمرکز کند .فرض نرمال ،آنچه را که مکی «غیرواقعیبودن» از نققوع الزم بققرای تققدوینق نظریققه
مینامد توضیح میدهد.
 .6در مورد تداوم و نقلوانتقال نک ،334ق ،335ق 342؛ در مورد بازتولید نک ص580 .؛ در مورد دفینهها نک صص،333 .ق ،429ق 521؛
در مورد موجودیها نک صص.223 ،201 .
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مارکس بهخاطر این فرضها فرآیند گردش سرمایه را کامال حسب سرمایهی صنعتی بررسققی میکنققدق و از
سرمایهی بازرگانی و سرمایهی پولقپیشه 7انتزاع میکند .سرمایهی صنعتی یگانه نوعی از سرمایه است کققه
کل دورپیمایی سرمایه را طی میکند ،یا مستلزم «فرآیند یکپققارچهای از تولیققد و گققردش اسققت» (.)183
فرض اینکه سرمایه بهطور نرمال گردش میکند و تولید پیوسته و مداوم است بدان معناست که شکلهای
مختلف سرمایه قق سرمایهی پولی ،سرمایهی تولیدی و سرمایهی کاالیی قق در عمل یک سققرمایه هسققتند،
گویی سرمایهی صنعتیست که خود را به این جامهها آراسققته اسققت .یققا اینکققه بققدان معناسققت کققه اگققر
سرمایهی صنعتی کارکردهای سرمایهی بازرگانی و سرمایهی پولقپیشه را از دسققت داده بققود و سققرمایهی
صورت هققر سققه میتوانسققتند بققه
بازرگانی و سرمایهی پولقپیشه مستقل از سرمایهی صنعتی بودند ،در آن ْ
منزلهی یک [تن] و در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند .از آنجققا کققه فرضهققای [گققردش] نرمققال و
تداوم [تولید] عملکرد مستقل سرمایهی بازرگانی و سرمایهی پولقپیشه را سرکوب میکند ،وجود مسققتقل
این دو نوع سرمایه امقری بیاهمیت و پیش پقا افتقاده تلقی شقده و از دیققده پنهقان میمانققد یقا سققرکوب
میشود .سرمایهی صنعتی یگانه نققوع سققرمایه اسققت کققه وارد تولیققد میشققود و حتققا در شققکل محققدودق و
تخصصیاش هم مستلزم گردش است .سرمایهی صنعتی بهعنوان یگانه نوعی که هر دو نوع دیگر سرمایه را
دربرمیگیرد ،کارکردهای نرمال این دو شکل دیگر را تعیین میکند .سرمایهی بازرگانی مبادلهی کاالهققا و
جریان پول و اندوختههای پققولی را
ِ
موجودیشان را کنترل میکند و سرمایهی پولقپیشه نیز بهطور مشابه
در کنترل خود دارد .با اینحال نیاز به سیاههی 8کاالها و اندوختهها ناشققی از نیققاز بققه تققداوم تولیققد و در
نتیجه ،ناشقی از سقرمایهی صقنعتی اسقت .در نهقایت ،وحقدت تولیقد و گقردش کقه درونبقو ِد سقرمایهی
صنعتیاست نشاندهندهی منبع بهویژه سرمایهدارانهی ارزش اضافی یعنی کار مزدی است 9.بنابراین ،نتقایج
برگرفته از تحلیل سرمایهی صنعتی (از جمله نتیجهگیریهایی که درمورد سرمایهی پولقپیشه و سرمایهی
بازرگانی هستند) بهویژه در رابطه با سرمایهداری صادقاند .در مقابل ،اگر سققرمایهی بازرگققانی و سققرمایهی
پولقپیشه را همتایان سققرمایهی صققنعتی قلمققداد کققنیم ،در آنصققورت این نتققایج میتواننققد ویژگیهققای
شکلهای پیشاسرمایهدارانه و سرمایهدارانه را ادغام کننققد .مققارکس بققر این اسققاس اسققتدالل میکنققد کققه
سرمایهی بازرگانی و سرمایهی پولقپیشه «تابع» سرمایهی صنعتی هستند و «فقط بققر پققایهی آن حققرکت
میکنند»ق (:)136

7. Money dealing capital
8. inventories

 . 9همانطور که مارکس اشاره میکند سرمایهی صنعتی یگانه گونهی سرمایه است که در آن« ،خلق [ارزش اضافی] کارکرد سرمایه
است» و از این رو «مستلزم آن است که تولید سققرمایهدارانه باشققد» ()136ق (بققرای بررسققی مفصققلتر این شققرط کققه تولیققد بایققد
سرمایهدارانه باشد نک کمپل ).1993ق البته بههمین دلیل سرمایهی صنعتی مسققتلزم وحققدت تولیققد و گققردش است .در جلققد اول
کاپیتال ،مارکس بر کار مزدی بهعنوان منبع ارزش اضافی و در جلد دوم بر پیوند میان تولید و گردش کققه پیامققد منطقی آن اسققت
تمرکز میکند.
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تاجاییکه آنها در نقش حامالن شاخههای خاص کسبوکار خودشان در کنار سققرمایهی صققنعتی پدیققدار
میشوند و عمل میکنند ،فقط حاالت و نمودهایی از شکلهای مختلف کارکرد سرمایهی صنعتی هسقققتند
که دائمًا در قالب آنها فرو می رود و در سپهر گردش دورشان میاندازد ،شکلهایی که از مجققرای تقسققیم
اجتماعی کار مستقل شدهاند)136( .
[گردش] نرمال
ِ
مقصود این نیست که انتزاع از سرمایهی بازرگانی و سرمایهی پولقپیشه همچون فرضهای
و تداوم [تولید] که [انتزاع فوق] مبتنی بر آنهاست ،با واقعیت سرمایهداری برابر اسققت .بققرعکس ،مققارکس
تاکید میکند« :از آنجا که شیوهی تولید سرمایهداری مستلزم تولید در مقیققاس بققزرگ اسققت در نتیجققه،
ضرورت مستلزم فروش کالنمقیاسق نیز هست؛ یعنی فروش به بازرگان و نه به استفادهکنندهی منفرد» (
به
ْ
 . )190بهطور مشابه« ،توسعهی نظام اعتباری» ،کققه مسققتلزم آن اسققت کققه سققرمایهی پولققپیشه بهطققور

مستقل وجود داشته باشد« ،بهضرورت بهموازات توسعهی صنعت بزرگمقیاس و تولیققد سققرمایهداری پیش
داری پیشرفته مستلزم سققرمایهی
میرود»ق ( ،261تاکید افزوده شده است) .در حقیقت ،از آنجا که سرمایه ِ
بازرگانی و سرمایهی پولقپیشه است ،مارکس «وجود آنها را در تشریح جنبههای خققاص فرآینققد گققردش
سرمایهدارانه بدیهی میپندارد» ( .)191با اینحال ،او از آنها انتزاع میکند تا ویژگیهای فرآینققد گققردش
سرمایهدارانه را شناسایی کند ،زیرا آنها «دقایق مختلف حرکت سرمایه را  ...پنهان میکننققد»ق ( .)191بققا
نشاندادن چند نمونه از اینکه آنها چگونه این حرکت را پنهان میکنند ،مبنای منطقی فققرض [گققردش]
نرمال روشن خواهد شد.
از آنجا که سرمایهی بازرگانی و سرمایهی پولقپیشه در قبال کارکردهایشان پرداختی دریافت میکننققدق
چنین بهنظر میرسد که آنها در ایجاد ارزش کاالها نقش دارند .همچققنین از آنجققا کققه آنهققا بققه سققپهر
گردش محدودق هستند ،این نظر که آنها ارزش آفرین هستند بدان معناسقت کقه ارزش بهجقای آنکقه در
گردش صرفا تغییر شکل دهد از آن [یعنی فرآیند گردش] سرچشققمه میگقیرد .تفسقیر این کقژفهمی کققه
تاثیر بزرگی بر نظریهی اقتصادی داشته ،این است که زمان بهخودیخود منبع ارزش اضافی اسققت .یکی از
پدیدههاییق که این دیدگاه را در ظاهر تایید میکند این است که با نظر بققه سققرمایههایی «کققه تفاوتشققان
فقط در زمان گردششانق نهفته است ،مالحظه میشود که زمققان گققردش طققوالنیتر مبنققای قیمت بققاالتر
است» ( .)204از نگاه مارکس متفاوتبودن زمان گردش صرفا «یکی از مبانی یکسانسازی سودها است» (
 )204با اینحال ،آنها در نبو ِد تمایزی که مارکس میان سود و ارزش اضققافی قائققل اسققت بهسققان شققواهد
قطعی علیه نظریهی کار پایهی ارزش تعبیر میشوند و در نتیجه «به نابودی کامل مکتب ریکاردوییق منجر
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میَشوند»( 10.)373مارکس راهحلاش برای این مشکل را تا جلد سوم کاپیتال (که در آن ،نرخ سود و دیگر
مبانی تقسیم ارزش اضافی را توضیح میدهد) به تعویق میاندازد.
دوم ،در سرمایهداری ،سرمایهی بازرگققانی و سققرمایهی پولق قپیشه قطعققاتی از دورپیمققایی کامققل سققرمایه
هستند .اگر آنها را شکلهای مستقل سققرمایه قلمققداد کققنیم ،در آنصققورت نیققاز بققه کارکردهایشققان و
محدودیتهای اعمالشده بر رفتارشان از بین میرود .بنابراین ،سرمایهی بازرگانی ضرورت وجققود ذخققایری
از کاالها برای تداوم بازتولید را پنهان میکندق (نک )580؛ 11سرمایهی پولقپیشه کارکردهای انققدوختههای
پولی و قانون گردش پول را پنهان میدارد.
دو مسئلهی قبلی از این فرض پدیدق میآیند که سرمایهی بازرگانی و سرمایهی پولقپیشه میتوانند بهطققور
مستقل وجود داشته باشند یا خودبسنده باشند .بهمحض آنکه آنهققا از سققرمایهی صققنعتی جققدا شققوند،
کموبیش این توانایی را بهدست میآورند که مستقل از آن عمل کنند .بهاینترتیب ،مشققکل سققومی پدیققدق
میآید .اگر آنها مستقل از یکدیگر عمل کنند در آن صورت از رفتار «نرمال» فاصله میگیرنققد و در کققل،
هرگونه انحرافی فرآیند گردش سرمایه را مختل میکنققد.ق مشققکل این اسققت کققه در واقعیت ،اختاللهققای
عمل مستقل سققرمایهی بازرگققانی و سققرمایهی پولققپیشه بققا اختاللهققای ذاتی بازتولیققد
ایجادشده بر اثر ِ
سرمایه ترکیب میشوند .فرض [گردش] نرمال اجازه میدهدق که این دو منبع اختالل را از همققدیگر تمققیز
دهیم .اختاللهای اقتصادی را بهرغم آنکه در اغلب موارد ابتدا در بازارهققای مققالی آشققکار میشققوند پققول
ایجاد نمیکند مگر آن که اختاللهققای مققورد نظققر از تغیققیرات ناشققی از اسققتقالل سققرمایهی پولق قپیشه
سرچشمه بگیرند.
فرضهای [گردش] نرمال و تداوم ]تولید[ بهتفصیل بررسی شدهاند زیرا آنها شققکلی را کققه پققول بایققد در
تحلیل فرآیند گردش سرمایه به خود بگیرد تعیین میکنند .انتزاع از سرمایهی پولقپیشه نظام اعتباری (و
نیز پول اعتباری) را همراه خود منتزع میکند .از اینرو ،مارکس همچون جلد اول در جلد دوم نیز بر اساس
این فرض پیش میرود که پول در حالت پول فلزی گرانبها یا به بیان ساده طال وجود دارد .تاجاییکه این
فرض (دستکمق در جلد دوم) منبع یکسانی دارد نباید مسئلهسازتر از انتزاع مارکس از سرمایهی بازرگقققانی
باشد .دالیل بیشتر برای این فرض از تغییر خاصی ناشی میشود که نظام اعتباری پدید میآورد .اینهققا را
در بخش بعدی بررسی خواهیم کققرد .فققرض پققول فلققزی گرانبهققا را میتققوان بققر اسققاس تمققامی دالیققل
برشمردهشده برای آن ارزیابی کرد.
 .10مهمترین نمونهی این مشکل برای تاریخ نظریهی اقتصادی نمونهی انبار شراب ( )cellar caseق است که ابتدا از جققانب بیلی و
بعدها بوم باورک بهعنوان شاهدی علیه نظریهی ارزش کاربنیاد معرفی شد (نک  .)Marx, 1861-3, pp. 86-7راهحل مارکس برای
این مشکل عالوهبر تبیین او از نرخ سود ،مستلزم تمایزیست که او میان زمان کار و زمققان تولیققد قائققل میشققود (نققک صص -17
.)316
 .11سیسموندی روش مارکس در انتزاع از سرمایهی بازرگققانی را پیشققاپیش بققه کققار بسققته است .بققه بققاور سیسققموندی بازرگققان و
تولیدکننده نقشهای یک سرمایه را تقسیم میکنند و انتزاع از اولی «برای فهم روشن پققافزایش ثققروتق ضققروریق اسققت» (نققک ص.
.)191
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فلز گرانبها بهسان شکل پول
با توسعهی نظام اعتباری ،ذخایر پولی سرمایهداران منفرد در بانکها تجمیع میشوند 12.ذخایر پولی در این
معنای محدود که میان سرمایهداران بهاشتراک گذاشته میشوند« ،اجتماعی» میشوند .بقرای مقارکس این
مهمترین تغیی ِر مرتبط با نظام اعتباریست (نک ،213ق ،488ق  .)569پیامدهای این امر به مقارکس اجققازه
میدهدق که برای توصیف گردش سرمایه بر اساس پول فلزی گرانبها دالیل دیگری نیز بیاورد.
یکم ،تجمیع پول در نظام بانکی ،ادعای مارکس را مبنی بر اینکه نظام اعتباری جنبههای گردش سققرمایه
ردگیری حرکت پققول را دشققوارتر میکنققد.ق اینکققه یققک سققرمایهدار
ِ
را پنهان میسازد اثبات میکند ،چون
میتواند از پولی استفاده کند که سرمایهدار دیگری در اختیارش گذاشته است باعث میشققود دورپیمققایی
سرمایههای متفاوت با یکدیگر تالقی پیدا کنند .سرمایهداران منفرد میتوانند از محدودیتهایی که نیاز بققه
اندوختهها تحمیل میکنندق بگریزند ،زیرا قادرند از مجموع سرمایهی پولی موجود استفاده کننققد .بهعالوه،
نظام بانکی تققاثیر پققول را دو برابققر میکنققد زیققرا پققول واقعی سپردهگذاریشققده و سققند سققپردهی آن در
حسابهای بانکی هر دو میتوانند نقش ابزار گردش را بازی کنند (نک .)Marx, 1894:642
فلزی گرانبها این پیچیدگیها را دور میزند .بنابراین ،مققارکس در میققان روشهققایی کققه بققرای
فرض پول ِ
توجیه این فرض بهکار میبرد متذکر میشود که توک  ...بارها و بارها «ناچار شد» برای تبیین گردش پول
فلزی صرف موضوع چگونه میبققود» ( .)192تققوک
اعتباری «این مسأله را بررسی کند که بر اساس گردش ِ
پول فلزی را «دیرهنگام »13وارد میکند و بین آن و پول اعتباری در رفتوبرگشققت میمانققد ( .)554سققیر
آشفتهی استدالل او نشاندهندهی اهمیت دالیل روششناختی برای این فرض است که پول از ابتدا فلققزی
ضمن مهم قلمداد کردن این دالیل ،میافزاید که آنها تنهققا دلیققل او بققرای این
بوده است ( .)554مارکس ِ
فرض نیستند .در ادامه میافزاید:
« از همه مهمترق این است که از گردش [پول] فلزی در ابتداییترین شکلاش آغاز کنیم زیرا به این

ترتیب جزر و مدها ،برقرارشدنِ موازنهها ،14بهبیان کوتاه تمامیق جنبههایی از [گردش پققول] کققه در
نظام اعتباری همچون فرآیندهایی آگاهانه تنظیمشده پدیدار میشوند ،بهسققان چققیزی مسققتقل از
نظام اعتباری نمایان میشوند و در نتیجه ،مسئله در شکل خققودانگیختهاش و نققه در شققکل پس از

ْ
تامل ظاهر میشود»)576-7( .

 .12ذخایر پولی در بازارهای بورس و اوراق قرضه نیز جمع میشوند .با اینحال ،بانکها نمونهی اصل فققوق در سققادهترین شققکلاش
هستند و تصور میشود که دیگر نمونهها را نمایندگی میکنند.
13. post festum
14. settlement of balances
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بهنظر میرسد پول اعتباری «آگاهانه تنظیمشده» است زیرا که بانکها آن را خلق میکننققد .از آنجققا کققه
«جزر و مد» پول با مسئلهی وامها و بازپرداختشان همراه است ،چنین بهنظر میسققد کققه پققول اعتبققاری
قزی گرانبهققا بققاعث میشققود گققردش پققولی بهمققنزلهی
نتیجهی اقدامات تعمدی است .در مقابل ،پققول فلق ِ
«دقیقهی درونماندگاری از تولید سرمایهداری» ،یعنی یکی از شروط الزموملزوم گققردش سققرمایه ،پدیققدار
شود ( .)569این نشان میدهد که کارکردهققای نرمققال پققول از سرشققت سققرمایه نشققات میگیرنققد؛ آنهققا
کارکردهای ضروری هستند که سرمایه با توجه به سرشتاش قادر است فقط در شکل پققولیاش بققه آنهققا
جامهی عمل بپوشاند .مارکس این نکته را با گفتن اینکه کارکردهای نرمال پول «بهطققور خودانگیختققه» (
فلزی گرانبهققا
 )naturwüchsigاز دل گردش سرمایه «زاده میشوند» بیان میکند ( .15)555در نتیجه پول ِ
کیفیتیق را بهدست میآورد که مارکس خصققلت «عیققنی» ارزش مینامققد .مقصققود او این اسققت کققه ارزش
خودش را چونان قانون تنظیمکنندهی طبیعیق نشان میدهد و سرمایهداری بهسان یک کل (و پول بهعنوان
یکی از عناصر ضرور سرمایهداری) را چیزی ورای کنترل اجتماعی هدفمند تصویر میکندق

( Marx, 1867:

.)184
دلیل ابتدایی مارکس برای آغازکردن بحث خود با پول فلققزی در جلققد اول کاپیتققال این اسققت .در آنجققا
کاالیی مستلزم پول است .از آنجا که طال خودش یک کاالسققت
مسئله نمایش این نکته است که مبادلهی
ْ
ْ
(هرچند بهعنوان پول ،کاالیی همچون دیگر کاالها نیست) از آن میتوان برای نمققایش این نکتققه اسققتفاده
کرد که سرشت ارزشهای کاالیی حکم میکندق که یکی از آنها نقش تجسدبخشی به ارزش را بازی کنققد.
در مقابل ،پول نمادین ظاهرا «محصول تامل خودسرانهی انسانها» است ( 16.)1867:186بههمین قیققاس،
فلزی گرانبها در جلد دوم کاپیتال خصلت عینی کارکردهای نرمال پققول را بققا بققازنمود آنهققا بهسققان
پول ِ
کیفیتهاییق «مستقل» از نظام اعتباری نشان میدهدق

(1885:577

 .)Marx,از این منظر ،مارکس میتوانققد

نشان دهد که چگونه نظام اعتباری محصول همین کارکردهاسققت و آنهقا را بازتولیققد میکنقد.ق او بقا ذکقر
مثالهای ساده استدالل میکندق که «نوسانهایی که [بر اثر زمان مققورد نیققاز بققرای حمققل بققا کشققتی] در
بازگشت سرمایه پدید میآید ،یکی از پایههای مادی متفاوتبودن دورههای اعتبار» همچون وامهققای  ۳۰و

 .15معنای تحتالفظی این واژه ( )naturwüchsigق بهطور طبیعی رشدکرده یا مطابق میل و خواست خود رشد کرده اسققت .در بافتققار
بحث کنونی این واژه بهمعنای «رشدیافته از بطن فرآیند گردش سرمایه» خواهد بود« .خودانگیختققه» تققرجمهی نامناسققبی اسققت ،زیققرا
حاکی از نبود علیت است .مارکس دقیقا عکس آن را در نظر داشت؛ یعنی اینکه کارکردهای پول بهطور خودسرانه (یعنی نهادی) شکل
نمیگیرند ،بلکه مکان /جایگاه پول در کل فرآیند آنها را دیکته میکند.
 .16پول نمادی (پول بدون پشتوانهی محض)pure fiat money/ق پس از طال سادهترین شکل بعدی پول است؛ برخالف پول اعتباری،
مستلزم نظام بانکی یا سرمایهی پول-پیشه بهعنوان شکل مستقل سرمایه نیست .مارکس در جلد اول کاپیتال اشاره میکند که اگر پول
یک نماد باشد در آن صورت هر کاالی دیگری نیز میتواند چنین باشد .هیچ کدام در این معنا کققه (همانگونققه کققه گانزمققان میگوید)
«یک قلمرو مورد توافق برای معنای مشترک» را اشغال میکنند ،نماد نیستند .در رابطه با این ادعا که مارکس برای فهم عیققنیت ارزش
پول کاالیی آغاز میکند نگاه کنید به ).Campbell (1997
از ِ
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 ۹۰روزه را شکل میدهدق ( . )329وجود چنین پیوندهایی میان نظام اعتباری و کارکرهای نرمال پول نشان
میدهدق که نظام اعتباری خودش مطلقا نهادواره 17نیست.
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کوتاه اینکه فرض پول فلزی گرانبها بر فرض [گردش] نرمال ،دالیل روششققناختی و [بققر اصققل] عیققنیت
ارزش استوار است .از «غیرواقعیبودن »19فرض [گردش] نرمال این نتیجه برنمیآید که مارکس مققدعیق آن
است که طال شکل واقعی پول است .بنابراین ،او مدعیق ترادف [برابری] پققول بققا طال نیسققت .بلکققه او پققول
فلزی گرانبها را یک شکل ممکن از پول میداند .او بهویژه معتقد است که پول فلزی گرانبها سققادهترین
ِ
اعتباری مستلزم نظام بانکی نیست .پس ،دالیل روششققناختی مققارکس
شکل پول است ،زیرا برخالف پول
ْ
برای آغازکردن بحث خود با پول فلزی این است که پول فلزی سادهترین شکل پول است.
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دوم ،مارکس نظریهاش را بر مبنای پول فلزی مطرح میکنققد زیققرا پققول فلققزی ،عیققنیت ارزش را بققازنمود
میکند.ق این مسئله هیچ ارتباطی به این ندارد که پول یکی از محصققوالت کققار [اجتمققاعی] یققا شققمارندهی
ساعات کار است .مارکس بهجای تمرکز بر تولید ،همواره بر پیونققد سققرمایهدارانهی میققان تولیققد و گققردش
تاکید میکند .برای نمونه در جلد دوم فرض بر آن است که سرمایهی صنعتی یگانه شکل سرمایه است ،نه
بهدلیل اینکه سرمایهی صنعتی بهخودیخود تولید را شامل میشققود؛ بلکققه بققه این دلیققل کققه (بهعنققوان
دربرگیری تولید) یگانه شکلیستق که حاوی پیوند میان تولید و گردش است.
ِ
نتیجهی

21

در نهایت ،کارکردهای نرمال ْ
پول به شکل پول متکی نیستند ،بلکه هر شکلی از پققول بایققد آنهققا را انجققام
بدهد .بنابراین اصولی که مارکس در جلد دوم ترسیم میکندق بههمان اندازه در رابطه با پققول اعتبققاری نققیز
اعتباری آنهققا را دسققتخوش جرحوتعققدیل
صادقاند ،هرچند اجتماعیشدن اندوختهها [ی پولی] در نظام
ْ

میکند.ق 22مارکس با عنایت به این مسئله ادعا میکنقدق کققه «اقتصققاد پققولی و اقتصققاد مبتققنی بققر اعتبققار»

نظامهای اقتصادی متمایزی نیستند ،بلکه «صرفا با مراحل متفاوت تکامل تولید سرمایهداری متناظرنققد» (
.)195

17. institutiona1

 .18همانگونه که مارکس میگوید «تمامی جنبههای متفاوت حرکت خودانگیخته» یعنی کارکردهای نرمال پول را «فقط باید با تجربه
نشان داد و روشنی روی آن انداخت ،تا هم موجب استفادهی قاعدهمند از کمکهای مکانیکی نظام اعتبققاری شققود و هم بیرونکشققیدن
واقعی سرمایهی موجود قابل اعطا در قالب وام» (.)556ق متقنترین دلیل او برای خصلت «خودانگیختگی» رشد نظام اعتباری این است
که رشد آن از اندوختههای مورد نیاز برای گردش سرمایه نشات میگیرد .این موضوع را دیرتر بررسی خواهیم کرد.
19. unrealisticness

خودی خود دلیل دیگری برای
ِ
 .20مارکس نیز اشاره میکند که طال از حیث تاریخی مقدم بر پول اعتباری است (نک ص .)192 .این به
فرض پول فلزی گرانبها نیست ،بلکه پیامد پول فلزی بهعنوان سادهترین شکل پول است.
 .21در جلد اول ،پیوند میان تولید و گردش آنجا که مارکس دیدگاههای ریکاردو (که ارزش را کامال حسب تولید میبیند) و بیلی (که
آن را تماما حسب مبادله میبیند) را مردود میشمارد ،نمایان میشود (نک کمپل.)1997 ،
 .22نک صص434,533 ,364 ,213 .؛ همچنین ).De Brunhoff (1973, p. 85
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اندوختهها
اندوختههایی که مارکس در جلد دوم به آنها میپردازد برای تداوم گردش سرمایه الزماند .بنابراین ،آنهققا
عامدانه انباشته میشوند یا بهبیان دیگر ،اندوختهها امری اختیاری هستند .البته مققارکس همچققنین تاییققد
گردش به شکلگیری اندوختهها ی اجباری منجر میشود (نک ،158ق  .)225با اینحال،
میکندق که رکود
ْ
فرض [گردش] نرمال از این واقعیتها چشمپوشی میکند .افزون بر آن ،درست است که اندوختهها [متکی
بر] عملی اختیاریاند ،اما غایتی در خود نیستند بلکه ابزاری برای انباشت سرمایهاند .مققارکس این نکتققه را
اینگونه بیان میکند که در سرمایهداری اندوختهسازی هدف نیست (نک ،423ق  23.)569اندوختهها ابزاری
برای هدفی دیگر اند ،آنها اگرچه [امری] موقتی هستند با اینحققال ،جریققان پققول را دسققتخوش اختالل
میکنند.ق
نکتهای از سر احتیاط :از آنجا که در تحلیل مارکس نظام اعتباری نادیققده گرفتققه شققده اسققت ،تحلیققل او
قابل اعمال نیست .اندوختههایی که مارکس توصیف میکند بهمعنای دقیققق کلمققه در
مستقیما در واقعیت ِ
واقعیت وجود ندارند ،مقصود او این نیز این نیست که آنها واقعی هستند .همانطور که او در بررسی نظام
پولی یک سرمایهدار جایشان را به داراییهای مققالی (بققرای نمونققه،
اعتباری توضیح میدهد ،اندوختههای ِ
حسابهای بانکی) میدهندق و خود پققول بققه دیگققران وام داده میشققود .بنققابراین «در زنققدگی واقعی هیچ
انبارهای از پول وجود ندارد» ( .)423بهعالوه ،این امر همچنین نشان میدهدق که فرض پول فلزی گرانبهققا
نوعی دوپارگیق مطلق میان پول و اعتبار ایجاد میکند.ق داراییهایی 24که معموال بهمققنزلهی پققول (همچققون
حسابهای بانکی) تلقی میشوند ،در زبان مارکس پول نیستند .این تفاوتها استدالل مارکس را بیاعتبققار
واقعیت صققادق
نمیکنند ،بلکه حاکی از آناند که استدالل او فقط بققا انجققام جرحوتعققدیلهایی فراخقور در
ْ
است .دو پارگی میان اعتبار و پول بقدان معناسقت کققه پققول در مفهققوم مقوردنظر مققارکس بققا آن بخش از
عرضهی پول متناظر است که پوِل پرقدرت نامیده میشود 25.درحالیکهق پول در واقعیت اندوخته نمیشقود،
پولی که در غیاب نظام اعتباری اندوخته میشود در حضور [نظام اعتباری] منبعی (پول پرقدرت) را شققکل
میدهدق که در غیاب بانک مرکزی برای اعطای وام در دسققترس خواهققد بققود .اسققتدالل مققارکس دربققارهی
ضرورت اندوختهها نیز نشان میدهدق که اگر دسترسی به نظام بانکی قطع شود (برای مثال بر اثقر سیاسقت
پولیای که بر تجمیع متمرکز است) ،صاحبان سرمایهی غیرمالی تالش خواهند کرد که اندوختههای فردی
ای پول وجود ندارد .مققارکس بققر این
 .23مارکس بدینطریق نشان میدهد که هیچ تضادی میان وسایل گردش و کارکردهای اندوخته ِ
نکته تاکید میکند ،زیرا تفاوتی کلیدی میان شرایط پیشاسرمایهدارانه و سققرمایهدارانه وجققود دارد :در اولی ،ثققروتق از راه اندوختهسققازی
انباشته میشود؛ درحالیکه در دومی از راه استفادهی از آن در قالب سرمایه (نک ص.)164 .
24. Assets

جاری بهعالوهی پققول رایج اسققت؛ بهبیققان
 .25مقصود از پول پرقدرت ( ،)high-powered moneyذخایر بانکی در ازای سپردههای
ْ
دیگر ،پول «پرقدرت» ناظر است بر پولی که ذخیره شده است ،بهاضافهی پولی که میتواند ذخیره شود.
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را از نو برپا کنند .دالیل اندوختهسازی را نظام اعتباری از بین نمیبرد ،بلکه آنها صرفا به تقاضققاهایی بققرای
داراییهای مالی تبدیل میشوند .آنها فقط زمانی به تقاضققاهایی بققرای پققول تبققدیل میشققوند کققه نظققام
اعتباری فرو بریزد.
مارکس درحالیکهق بحثاش را با جامعترین و بنیادیترین شکل اندوخته آغاز میکند ،کققل مقققدار پققول را
قردش» بققرای کققل
«اندوختهی اجتماعی» مینامد ( .)400این همان مقدار پولیست که بهسان «ماشین گق ْ
نامیدن پققولی کققه در گققردش اسققت،
ِق
سرمایهی اجتماعی مورد نیاز است ( .)213بهنظر میرسدق «اندوخته»
نوعی تناقضگویی باشد (همانگونه که مشخص خواهد شد کل پول معموال همزمان به گردش در نمیآید،
اما این مسئله به بحث کنونی ما ارتباطی ندارد) .بهعالوه ،این تناقض ظاهرا یکی از پیامدهای خاص فققرض
پول فلزی گرانبهاست .بر اساس این فرض ،پول نوعی اندوخته است؛ به اینمعنا کققه وقققتی مقققدار تولیققد
کاالیی افزایش مییابد ،ثروت واقعیست که باید «ذره ذره انباشته شود» و از مصرف مولققد دریققغ داشققته و
«قربانی فرآیند گردش شود» (,400قق  .)214با اینحال ،مارکس عرضهی پول 26را نوعی اندوختققه قلمققداد
ِ
میکند ،نه به این دلیل که او فرض میکندق پول[ ،شئی] فلزیست؛ بلکه بهدلیل ویژگیهای پققول بهعنققوان
شکلی از سرمایه.
انباشت ثروت در قالب پول پیششرطی برای تولید سرمایهداری است ،زیرا پول پیششرطیستق بققرای این
که کار مزدی شکل متعارف کار باشد .از یک س،و کار مققزدی مسققتلزم آن اسققت کققه «ارائهی خققدمات در
قالب اجناس تغییر کند و به پرداختهای پولی تبدیل شود» ( .)418کار مزدی باید با پول خریداری شققود
و نه با اعتبار .دسترسپذیربودن کار مزدی درصورتی تضمین میشود که کارگران از ابزار عینی تولید جققدا
شده باشند .از آنجا که این وضعیت ،نیروی کار را از تامین مایحتاجاش ناتوان میکند؛ پس بدان معناسققت
که کارگران نمیتوانند به صاحبان سرمایهی صنعتی هیچگونه اعتبار بلندمدتی اعطا کنند و «متوازنسازی
مستقیم یا غیرمستقیم حساب اعتباری  ...ناممکن است»؛ زیرا اعتبار ،آن گونه کققه در تجققارت رایج اسققت،
چیزیست که سرمایهداران به هم میدهندق (.)140-1 ،490
ضروری بهکارگیری نیروی کققار بایققد میققان سققرمایهداران و کققارگران
ِ
«اندوختهی اجتماعی» بهعنوان ابزار
دستبهدستق شود .با اینحال ،مارکس تاکید میکندق که اندوختهی اجتماعی از میان دستان طبقهی کارگر
فقط عبور میکند و همواره به سرمایهداران بازمیگردد.ق 27او بر این اساس ،از «انحصققار» سققرمایهداران «بققر
اجتماعی در واقعیت متعلق به طبقهی سرمایهدار است (
پول» سخن میگوید و ادعا میکند که اندوختهی
ْ

اضافی متعلق به آنهاست،
 .)497از آنجا که سرمایهداران با اسنتاد به این امر مدعی آن هستند که ارزش
ْ

اجتماعی تصاحب ارزش اضافی است .از اینرو ،وقتی اندوخته به گردش در میآید بخش
کارکرد اندوختهی
ْ
26. the money supply

 .27بنابراین،ق مارکس میگوید اندوخته را تعداد اندکی تصاحب میکنند (ص)418 .؛ سرمایهدار «نخستین نقطهی حققرکت و کققارگران
صرفا دومین نقطهی حرکت هستند ()480؛ و گزینهی در دستان کارگران فقط نوعی ابزار گردش» است (.)554
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عمدهاش ،شکل مزدها را به خود میگیرد ،که وقتی خرج شوند دوباره به سرمایهداران بازمیگردندق (اعتبققار
تجاری که صرف خرید سرمایهی ثابت میشود).

28

مارکس منبع اندوختهی اجتماعی را در جلد دوم کاپیتال توضیح نمیدهد .او در جلد اول اسققتدالل کققرده
است که اندوخته یکی از نتایج انباشت اولیه است .با اینحال ،او نیاز به اندوخته را ناشی از وضعیتی مشابه
وضع اسفناک زمینداران روسی میداند که از نبود «سرمایهی پولی» بههنگام گذار از کار سققرفی بققه کققار
مزدی «گالیه میکردند»ق ( .)117همانطور کققه این مققورد نققیز نشققان میدهققد ،بهرغم آنکققه انققدوختهی
اجتماعی پیششرطی برای تولید سققرمایهداری اسققت تولیققد سققرمایهدارانه میتوانققد پیش از انباشتهشققدنق
اندوختهی کافی شروع گردد؛ اندوخته و تولید سرمایهداری باهم رشد میکنند.

29

مارکس با توصیف پول بهسققان سققرمایهی پققولی در جلققد دوم ،نظققریهی همارز عققام 30را کققه در جلققد اول
صورتبندی شده بود تکمیل میکند و دلیل دومی بققرای ضققرورت پققول میآورد .او درحالیک قهق اسققتدالل
ضرورت یک رابطهی پولی است ،تذکر میدهد کققه این رابطققه
میکندق رابطهی میان کار مزدی و سرمایه به
ْ
دلیل آن نیست که سرمایهداری یک «اقتصاد پولی» باشد ( .)113خطایی کققه او در این برداشققت میبینققد
این است که رابطهی کار مزدی/سرمایه را به رابطهی میان فروشنده و خریدار فرو میکاهد .به اینتقققرتیب،
توزیع عوامل تولید که دسترسپذیربودن قوهی کار بهعنوان یک کاال را تضمین میکند مغفول میماند؛ در
نتیجه ،هدف خاصی که بهکارگیری کار مزدی محقق میکندق  -یعنی خلق ارزش اضققافی -نققیز از نظققر دور
قوق سققرمایهی پققولی را بققه پققول فققرو میکاهققد.ق بهعالوه ،ایققدهی
میماند ( .)116کوتاه اینکه برداشققت فق ْ
سرمایهداری بهسان نوعی اقتصاد پولی ،معلول را بر علت اولویت میدهد.ق بققه بققاور مققارکس ،عمومیتیققابی
شکل کاالیی (و نیز مبادلهی پولی) از سازمانیابی سرمایهدارانهی تولید سرچشمه میگققیرد (نققک .)196

31

رواج نظریههایی از پول که کامال حسب مبادلهی ساده صورتبندی شدهاند باعث میشود که تذکر مارکس
همچنان موضوعیت داشته باشد.

32

اندوختههای دیگری که مارکس شناسایی میکند ،زیرمجموعههایی از اندوختهی اجتماعیاند .آنها هم در
ْ
پول جدا داشتهشده از گردش هستند .آنها با گققردش سققاده ،انباشققت سققرمایه و بازگشققت
معمول ِ
معنای
 .28نک ص.554 .ق اهمیت مزدها در کل مقدار پول را مور نیز تاکید کرده است (:1988ق نک صص،137 .ق .)138ق باید توجه کرد که
مارکس اعتبار تجاری را بخشی از نظام اعتباری نمیداند ،زیرا مستلزم «اجتماعیشدن» سرمایهی پولی نیسققت؛ امققری کققه مشخصققهی
بانکها و بازار بورس است.
 .29نک صص .418 ،117 .به باور مارکس ،رابطهی میان ظهور تولید سرمایهدارانه و انباشت اندوختهی پولی را «نباید این چنین تلقی
کرد که ابتدا باید اندوختهی کافی شکل بگیرد تا تولید سرمایهدارانه بتواند شروع شود» (ص.)418 .قق این یکی از چندین استداللیسققت
که بر این باور متکیاند که مقدار پول محدودیتی برای توسعهی سرمایهدارانه نیست.
30. universal equivalent

 .31همچنین نگاه کنید به ).Marx (1867:274, n4
 .32برای نمونه برداشتهای دفتر تهاتری ( )clearing houseاز پول (مانند هیکس ،)1967aق آشکارا از کار مزدی چشمپوشی میکنند،
زیرا فرض این برداشتها بر این است که همهی بازرگانان میتوانند به یکدیگر اعتبار بدهند .رابطهی میان کار مزدی و سرمایه داللت بر
آن دارد که فقط سرمایهداران میتوانند به یکدیگر اعتبار بدهند.
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سرمایه مرتبط هستند (بازگشت سرمایه بازتولید سرمایهی پایا/غیرمنقول را شققامل میشققود) .هرچنققد این
قسم اندوختهها بهضرورت ،وجوه/نقدینگیهای جداگانه 33نیستند ،اما همچون اندوختهی اجتماعی ،به علت
هدف و منبعی که از آن اندوخته میشوند [خصلتی] متمایز دارند.
یکم ،بخشی از پولی که بهعنوان «ماشین گردش» مورد نیاز است نقدینگی ذخیرهای 34است که در صورت
نیاز آمادهی ورود به مدار گردش است (نک  .)403در سطح اقتصادکالن ،کارکرد نقدینگیِ ذخیره این است
قردش همین اسققت ،زیققرا
که مقدار ِ
پول در گردش را انعطافپذیر کند .یکی از ویژگیهای ضققروری ابققزار گق ْ
پول مورد نیاز پیوسته و بهطور پیشبینیناپذیری تغییر میکند (برای مثال ،بر اثر تغییر قیمتها یققا
مقدار ِ
سرعت فروش) .مارکس این نوع اندوخته را پیشتر در جلد اول کاپیتال ،آنجا کققه علیققه نظققریهی کمی

35

کمی [پول] ،مبنی بر اینکققه عرضققهی
[پول] استدالل میکند ،توصیف کرده است .او علیه ادعای نظریهی ِ
قول در گققردش اجققازه
پول 36قیمتها را تعیین میکندق این استدالل را میآورد که اندوختهها بققه مقققدار پق ِ
میدهند تا با مقدار ارزش کاالیی که بناست محققق شود انطباق یابد و نشان میدهدق که قیمتها عرضققهی
پول را تعیین میکنند.ق 37او با طرح انضققمامیت ِر همین اسققتدالل در جلققد دوم ،این انققدوختهها را همچققون
وجوه ذخیرهای میداند که سرمایهداران نگاه میدارند «تا الفـ از خود در برابر نوسانات قیمتها محافظت
کنند . . .بـ مترصد بهترین موقعیت برای خرید و فروش باشند» ،پـ بتوانند وقفههققایی کققه در فققروش
ایجاد میشود را جبران کننققد ،یققا خالصققه اینکققه «بتواننققد فعالیتشققان را بققدون وقفققه ادامققه دهنققد» (
گردش در سطح اقتصاد ُخرد همین است.
 .)199,521کارکرد اندوختههای در
ْ
پولی بالقوه/نهان اندوخته میشود ،تا آنکه اندازهاش
دوم ،پول از ارزش
اضافی محققشده بهسان سرمایهی ِ
ِ
قدینگی
آنقدر شود که بتواند نقش سققرمایهی پققولی را ایفققا کنققد 38.این نققوع از اندوختققه کققه مققارکس نقق
ِ
انباشتی/انباشتقمایه 39مینامد الزم است؛ زیرا یک مقدار حداقلی وجود دارد که پول اگر از آن کمتر باشققد
نمیتواند نقش سرمایه را بازی کند و این مقدار حداقلی را در هر شاخهای از صنعت نحوهی ترکیب عوامل
33. separate funds
34. reserve fund
35. quantity theory
جمع کل پول موجود در یک اقتصاد .م = 36. money supply

های در گردش
 .37نک ) .Marx (1867, pp. 231-2, 219-20عالوه بر مارکس ،اسمیت و استوارت هر دو تاکید میکنند که اندوخته ِ
وجود دارند (نک ص 419 .دربارهی اسمیت و مارکس ،1859 ،صص 165-7 .دربارهی استوارت) .این یکی از دالیلیست که هر سهی
قد
آنها بنا به آن ،نظریهی کمیت را مردود شمرده و همچنانکه دیرترق نشان داده خواهد شققد پققول را چققیزی درونزاد میدانند .همرونق ِ
استدالل فوق این است که قیمتها پیش از گردش تعیین میشوند .کینز این نکته را با اشاره به قیمتهای مورد انتظققار ،و مققارکس بققا
خیققالی
ارجاع به ارزشهای ایدهآل بیان میکند («کاالها پیش از آنکه وارد مدار گردش شوند  . . .قیمتشان با کمیتهای مشخص اما
ِ
ْ
پول معادل شدهاند»)Marx, 1867, p. 213; see also p. 189 :
 .38مارکس واژهی «سرمایهی پولی» را به معنای سرمایه ِی در شکل پول و نه سرمایهی بهرهآور که او در جلد دوم کاپیتال هنوز آن را
بررسی نمیکند به کار میبرد .صندوق /وجوه انباشت ،سرمایهی پولی بالقوه هستند به این معنا که آنها وجوهیاند کققه بققرای گسققترش
سرمایهی تولیدی درنظرگرفتهشدهاند.
39. Accumulation fund
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انباشتی دلبخواهی نیستند ،چرا که خود
تولید با یکدیگر تعیین میکند (نک  .)162-3وجوه/نقدینگیهای
ْ

انباشت دلبخواهی نیست؛ و «یکی از پیششرطهای بقای سرمایه این است که  ...بهطور مققداوم گسققترش
ْ
یابد» ( .)159گرچه وجوه انباشتی و وجوه ذخیره کارکردهای مجزایی دارنققد (و در نتیجققه از حیث نظققری
40

متمایزند) ،در عمل میتوانند با یکدیگر ترکیب شوند.

سوم ،اندوختههایی که با برگشت در ارتباطاند همتایان پولی سهام/دارایی 41سرمایهی تولیدی و محصوالت
انبارشدهاند .چنین اندوختههایی همچون همتایان فیزیکیشان پیششرطی برای تداوم تولیدنققد 42.بهبیققان
سرمایه بققدون ایجققاد اختالل در مققرحلهی تولیققد تکمیققل
دیگر ،برای آنکه مرحلهی گردش از دورپیمایی
ْ
شود ،سرمایه باید در آن واحد در هر سه شکلاش وجود داشته باشد 43.در میققان این سققه شققکل ،مققارکس
متذکر میشود که «اقتصادانان این پاره را که همواره در قققامت سققرمایهی پققولی ظققاهر میشققود فرامققوش
میکنند»ق و بههمین دلیل نمیتوانند اهمیت و نقش سرمایهی پولی را درک کنند»( ,333ق )342ـ  .شققاید
چنین بهنظر برسد که سرمایه نمیتواند بیآنکه چندان در شکل پولی بماند که نقوعی اندوختقه بهحسقاب
آید ،شکل پولی را پشت سر گذارد .با اینحال ،بققرای آنکققه شققکل پققولی صققرفا گققذرا باشققد دو مققرحلهی
بازگشت سرمایه (یعنی دورهی کار و دورهی گردش) باید طبق شققرایطی سققختگیرانه بققا همققدیگر کققامال
هماهنگ باشند .از آنجا که هیچ دلیلی وجود نققدارد کققه این دو مرحلققه بقا این شققرایط هماهنققگ شقوند،
قر «آزاد» یققا «معلققق» خواهققد
سرمایه وقتی در شکل پولیست میان پایان یک مرحله و آغاز مرحلهی دیگق ْ
44

بود.

چهارم ،وقتی سرمایهی پایا/غیرمنقول فرسوده میشود ،ارزشی که به محصوالت منتقققل میکنققد در قققالب
اندوختهی پولی جمع میشود کققه همهی آن بققرای تعققویض سققرمایهی پایققا/غققیرمنقول به یکبققاره خققرج
حالت ویژگیهای فققیزیکی سققرمایهی پایققا/غققیرمنقول و نققیز خصققلت سققرمایهدارانهی آن
میشود .در این ْ
بهعنوان یک کاال «باعث میشود شکلگیری اندوخته  ...بققه یکی از ارکققان فرآینققد بازتولیققد سققرمایهداری
تبدیل شود» ( 45.)526شکافهای حاصله میان تحقق ارزش و خرجکردن آن بدان معناسققت کققه بازتولیققد
 « .40وقتی سرمایهدار در مضیقه است بههیچ وجه دربارهی کارکردهای خاص پولی که در اختیار دارد تامل نمیکند بلکققه از هرآنچققه
که در چنته دارد برای به حرکت درآوردن دوبارهی فرآیند گردش سرمایهاش استفاده میکند» (ص.)165 .
41. stocks of productive capital

 .42در رابطه با این استدالل مارکس که اندوختههای گردش مالی همچون ذخایز فیزیکی عمل میکنند نگاه کنید به صص ،429 .ق -1
. 580
 « .43تمامی بخشهای سرمایه بهطور متوالی از این دورپیمایی عبور میکنند و در هر لحظه خودشان را در مققرحلهی متفققاوتی از آن
مییابند .بنابراین سرمایهی صنعتی در تداوم دورپیمایی اش همزمان در تمامی مراحل خققویش بققه سققر می بققرد  . . .تققوالی پققاره هققای
مختلف را  . . .همزیستی آن ها یعنی نحوهی تقسیم سرمایه» به شکلهای مختلف آن (همان پول ،سرمایهی تولیدی و کاالها) تعققیین
میکند (صص)183 ،182 .
 .44برای خالصهای از شرایطی که در آن ،اندوختههای پولی غیرضروریق میشوند نک ص.355 .
 .45مارکس گاهی وجوه استهالک سرمایهی پایا/غیرمنقول را وجوه انباشت (صص )260-1 .ق یققا وجققوه ذخققیره (ص )243 .ق مینامد.
کارکرد این وجوه بهوضوح متفاوت از ذخیرهی گردش است .در ضمن ،وجوه استهالک از وجوه انباشققت از دو حیث متفققاوت است :منبع
آن تعویضق است و نه گسترش.
آن سرمایهی ثایت محققشده در برابر ارزش
ِ
اضافی تحققیافته است؛ و کاربرد ْ
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سرمایهداری را نمیتوان همچون «تبادل متقابل صرف و بدونمیانجیق  ...عناصر  ...محصول کاالیی ساالنه»
دانست ،گویی پول ضرورتی ندارد یا صرفا نقش تسهیلگر را دارد ( .)527بققه بققاور مققارکس ،انققدوختههای
سرمایهی پایا/غیرمنقول یکی از عواملیست که تاثیر مخرب بزرگی بر فرآیند بازتولید دارد .آنهققا مسققتلزم
خریدهای یکطرفه (یا منقطع) میان دو بخش (یعنی تولید ابزار تولید ،بخش  ۱و وسققایل اسققتفاده ،بخش
 )۲هستند که باید با خریدهای یکطرفه در جهت عکس متوزان شوند (نک  .)570همچنین بققا توجققه بققه
اینکه بحرانها به استهالک در سیرت سرمایهی پایا/غیرمنقول منجر میشوند ،الگققوی ادواری بحرانهققا را
رشد انفجاری هزینهها برای تعویض سرمایهی پایا/غیرمنقول تقویت میکند (نققک  .)264بهعالوه ،حتققا در
مورد ایدهآل بازتولید ساده هم تغییر در میزان سرمایهی پایا/غیرمنقولی کققه بناسققت سالبهسققال تعققویض
شود ،کسریها یا مازادهایی بهبار میآورد (نک .)542-5

گردش

مسیر گردش پولی
انحصار طبقهی سرمایهدار بر اندوختهی اجتماعی مسیر گردش پول را در سققرمایهداری دیکتققه میکنققد .از
پققول در گققردش باشققد .از
اجتماعی متعلق به طبقهی سرمایهدار است ،باید منبع کل ِ
آنجا که اندوختهی
ْ

سوی دیگ،ر رابطهی اندوختهی اجتماعی با مابقی جامعه (بنابر فرض مارکس ،طبقهی کارگر) باید تضمین

کند که کل ْ
قردش «بازگشققت
پول پس از گردش ،به طبقهی سرمایهدار بازگردد .بنابراین« ،قققانون عققامِ» گق ْ
پول به نقطهی آغازش است»( .)488,416این همان شرط تکققرار سققاالنهی تولیققد اسققت 46.این هم کققامال
متفاوت از مسیریست که پول در گردش ساده طی میکند؛ یعنی «جابهجایی مداوم از نقطهی آغققازش» (
.)416
قیر از سققرمایهداران سرچشققمه
کامال پیداست که پول خرجشده در قالب سرمایهی ثققابت و سققرمایهی متغق ْ

میگیرد و به خودشان بازمیگردد .اولی فقط در میان سرمایهداران به گردش در میآید؛ درحالیکققه دومی
ابتدا به سوی کارگران روانه میشود و سپس با خرجشدن مزدها به سرمایهداران بققازمیگردد .بققا اینحققال،

بهنظر میرسد گردش ارزش اضافی از همین قانون پیروی نمیکند .توک این پرسققش را مطققرح کققرد کققه
سرمایهدار «چطور میتواند پولی بیش از آن مقدار که وارد گردش کرده است بیرون بکشد» .نققه او« ،و نققه
هیچکس دیگری» قادر نیست توضیح دهد «که این پول  ...از کجا میآید» (.)404,405

 .46بهبیان دیگر ،درصورتی که پول به همان سرمایهداری که آن را خرج کرده باز نگردد ،بازتولید سرمایه مختل خواهد شد .مارکس از
این ْ
اصل شرایط بازتولید را استنتاج میکند (نک ص.)533 .
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اضافی کل محصول ظاهرا مستلزم پولیست بیش از آنچه سرمایهدار خرج میکند .زیرا
بخش ارزش
تحقق ِ
ِ
قزیمت مقققدار
[پول خرجشده برای سرمایهی متغیر و ثابت] سرمایهدار دیگققر در قققامت نقطهی عق ِ
ورای این ِ
پول موجود در گردش ظاهر نمیشود» ( .)480اما غیر از سرمایهداران هیچ جای دیگری وجققود نققدارد کققه
این پول بتواند از آنجا بیاید .طبقهی کارگر این پول را ندارد ،چون اعضای آن محکوم به این هسققتند کققه
کارگری کنند و دارای هیچ ثروتی نیستند .شاید چنین بهنظر برسد پولی که زمینداران و رانتبران 47خرج
میکنندق یک راهحل باشد .اما درآمدهای آنها صرفا بخشی از ارزش اضافیست که سرمایهداران بققه چنققگ
بازتولیققد
ِ
آوردهاند .آنها «نمیتوانند نقش امتداد غیبی 48را برای تحقق خودسرانهی سهمهای معیققنی از
ساالنه بازی کنند»ق ( .)532بنابراین ،اگر پولی که بناست ارزش اضافی را محقق کند از طبقهی سققرمایهدار
پول در گردش آنقدر نخواهد بود که بتوانققد ارزش کققل محصققول را
سرچشمه نگیرد ،در آن صورت مقدار ِ
محققق کند.
بهجای آن ،اگر این پول از سرمایهداران سرچشمه بگیرد (چگققونگی آن را را اکنققون کنققار بگذاریققد) در آن
صورت چنین بهنظر میرسدق که مازادی در کار نباشد .سرمایهداران همان مقدار پولی را دریققافت میکننققد
که وارد فرآیند گردش کردهاند .درحالیکهق اگر قرار باشققد مققازادی دریققافت کننققد ،در آنصققورت بایققد در
برگشت [پول] بیشتری دریافت کنند .دستکمق معنی ضمنی پرسشی که توک مطرح کققرد همین
[هنگام]
ْ
است.
برای حل این مسئله باید نشان داد که چگونه طبقهی سرمایهدار پول ی را که ارزش محصول مازاد را محقق
میکند ،خرج میکند و با اینحال ،محصول اضافی را بهرایگان تصاحب میکندق (بهبیان دیگققر ،اینکققه این
محصول ،یک محصول مازاد است) .سرمایهداران میتوانند پول را به هر یققک از این دو روش خققرج کننققد.
یکی از این راهها را میتوان بر اساس فرضیهی بازتولید ساده برگزید .در این صورت ،سققرمایهداران پققولی را
خرج میکنند که ارزش اضافی را کامال بر اساس مصرف خوشان محققق کرده .با اینحال ،این پول هرگققز از
چنگ طبقهی سرمایهدار خارج نمیشود ،بلکه در میان سرمایهداران منفرد صرفا دستبهدستق میشود .این
موضوع را از منظر طبقه بهسان یک کل مد نظققر قققرار دهیققد .سققرمایهداران پققول را وارد فرآینققد گققردش
میکنندق تا کاالها را جابجققا کننققد و بهمققدد همین فرآینققد ،همققان پققول را بققازپس بگیرنققد .از آنجققا کققه
سرمایهداران در پایان به همان مقدار پول و نیز کاال دست مییابند ،کاالها «برای [سرمایهدار] هیچ ارزشی
ندارند ،بهرغم آنکه در قبالشان پول میپردازد»ق (.)550
در اینصورت ،فهم این نکتققه کققه پققولی کققه بناسققت ارزش اضققافی را محقققق کنققد از طبقهی سققرمایهدار
سرچشقمه میگقیرد دشقوار میبقود؛ زیقرا سقرمایهدار آن را خقرج میکنقد ،نقه در ققامت «تجسقد سقرمایه [ ...بلکقه]
در کسوت مصرفکنندهی سرمایهدار و انسانی از همین کرهی خاکی» (( .)550همققانطور کققه پرسققشگر
47. rentiers
48. dei ex machina
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توک فرض میکند) سرمایهداران نمیتوانند پققولی بیش از آن مقققدار کققه وارد گققردش کردهانققد از دل آن
بیرون بکشند .با اینحال ،آنها نمیتوانند ارزش بیشتری را بیرون بکشند ،چققون محصققول مققازاد و پققول
محققکنندهی ارزش [آن محصول مازاد] را دریافت میکنند .هیچ پول اضافهای الزم نیست که متنققاظر بققا
این ارزش اضافی باشد ،چون محصول مازاد بهطور کامل مصرف میشود و ارزشِ آن را طبقهی سقققرمایهدار
سالبهسال از بین میبرد .همانطور که راهحل مارکس نشان میدهدق سرمایهداران افزون بر پققولی کققه بققه
سرمایه ارتقایش میدهند ،باید «وجه پولی» ثانویهای داشته باشند «که آن را در قالب ابزار گققردش بققرای
مصرف وارد سپهر گردش کنند» ()422؛ این وجه «همان پققول الزم بققرای تحقققق  ...ارزش اضافیسققت» (
 .) 497این وجه ثانویه بخشی از پولیست که سرمایهدار باید قبال آن را بهعنوان پیششققرطی بققرای تولیققد
سرمایهداری اندوخته باشد .بههمین دلیل تحقق ارزش اضافی مستلزم افزایش عرضهی پول نیست.
همین حکم در رابطه با بازتولید گسترده نیز صادق است (دستکمق در ابتدا) .تنهققا تفققاوت آن بققا بازتولیققد
ساده این است که بخشی از ارزش اضافی در قالب سرمایه و نه استفادهی سرمایهدار هزینه میشققود .ارزش
اضافی عالوهبر آنکه صرف مصرف سرمایهدار میشود ممکن است خرج گسترش سرمایهی تولیدی از قبققل
موجود شود یا درصورتی که مقدار ارزش اضافی آنقدر کم باشد که نتواند بهطققور مسققتقیم بققه سققرمایهی
تولیدی تبدیل شود ،باید در صندوق انباشت بهعنوان سرمایهی پولی بققالقوهی جدیققد ذخققیره شققود .بههققر
روی ،سرمایهی پولی جدید صرفا با صرف ارزش اضافی در مصارفی متفاوت از [قلمرو] بازتولید ساده شققکل
پولی جدید مستلزم افزایش عرضهی پول نیست.
میگیرد .در نتیجه ،شکلگیری سرمایهی ِ

49

گرچه بازگشت پول به نقطهی آغاز آن پیششرطیق بققرای بازتولیققد اسققت و هققر سققه بخش کققل محصققول
علیاالصول به اینترتیب به گردش در میآیند ،اما اینکه گردش و اندوختهسازی پول بایققد دگرگونیهققای
فیزیکی الزم برای بازتولید را محققق کنند [هم زمان] «بذرهای دورهی نابهنجار [یققا] امکانهققای بحققران را
میپاشد»( .)571برای آنکه پول به نقطهی آغاز خود بازگردد ،ارزش مبادالت میان دو بخش تولید [تولید
ابزار تولید و تولید وسایل استفاده] باید برابر باشد .از آنجققا کققه مبققادالت میققان سققرمایهداران بهمیققانجی
مبادالت میان سرمایهداران و کارگران انجققام میشققود ،حتققا بازتولیققد سققاده نققیز مسققتلزم مجمققوعهای از
تراکنشهققای وابسققتهبههم اسققت .از آنجققا کققه این تراکنشهققا مسققتقل از یکققدیگر انجققام میشققوند،
«بهتعادلرسیدنق [ارزش میان دو بخش] خودش امری تصادفی است» ،بازگشت پول بققه نقطهی آغققاز خققود
نیز همینطور است (.)571
جریانهای پولی را هر نوع تغییر در ترکیب میزان برونداد( 50امری که برای تداوم بازتولید ضروری اسققت)
نیز مختل میکند .بازتولید سققاده تنهققا در صققورتی مسققتلزم چققنین تغییراتیسققت کققه مققیزان سققرمایهی
پایا/غیرمنقولی که بناست جایگزین شود سالبهسال تغییر کنققد (بققرای نمونققه بهدلیققل کهنگیق یققا خققرابی
 .49نک صص.575 ،418 .
50. output
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اتفاقی :نک  .)542-5با اینهمه آنها پیششرطی برای گذار از بازتولید ساده به گسترده (یا گذار بققه نققرخ
باالتر انباشت )هستند ،امری که نمیتواند بدون افزایش میزان تولید [برونداد] سققرمایهی ثققابت در کققل و
ماشینآالت رخ دهد .یکی از مسائلی که این گذار میتواند بهوجود بیاورد ،روشن خواهد کققرد کققه چگونققه
تغییر در ترکیب میزان تولید [برونداد] میتواند شرایط پولی الزم برای بازتولیققد را مختققل کنققد .انباشققت
واقعی باید با شققکلگیری انققدوختههای انباشققت همققراه باشققد (نققک  .)583بققا اینحققال ،اگققر یققک بخش
اندوختهسازی کند بخش دیگر نمیتواند محصول خود را بهفروش برسققاند (بهبیققان دیگققر ،بققا اضققافهتولید
مواجه شده است) و پولی که خرج کرده اسققت بققه آن بخش بققازنمیگردد (نققک  ،578ق  .)593این دسققت
گردش پولی را بحرانها «متعادل میکنند»ق (.)596
ِ
نقضکردنهای قانون
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عرضهی پول
یکی از دشوارترین مسائلی که بهنظر میرسدق مارکس با فرض اینکه ْ
پول شققکل طال را بققه خققود میگققیرد
ایجاد کرده ،توضیح آن است که چگونه تولید طال میتواند عرضهی بسندهی پققول را تققامین کنققد .از نگققاه
مارکس  ،اینکه تولید سرمایهداری در مقیاس کنققونیاش بققدون اعتبققار  ...یعققنی بققا گققردش صققرفا فلققزی
میتوانست امکانپذیر باشد یا خیر «پرسش بیمعنایی» است ( .)420دلیلاش هم تاحدودی پاسخ بققدیهی
تولید مبتنی بققر
آن است« :پُرپیداستق که چنین چیزی ناممکن است .تولید سرمایهداری با مقیاس محدودق ِ
پول فلزی گرانبها در تعارض خواهد آمد» (  .)420این پرسش همچنین بیمعناست ،زیرا بر یکی از ویژگی

قد بققزرگ
فرعی و نه عمدهی نظام اعتباری تاکید میکند و در نتیجه ،رابطهی میققان نظققام اعتبققاری و تولیق ِ
تولید بزرگمقیققاس میتوانققد مسققتقل از
مقیاس را درست درک نمیکند .فرض پرسش فوق این است که ِ
قد افزایشیافتققه نابسققنده
نظام اعتباری رشد کند ،مقدار پول [موجود] برای بهگققردشدرآوردن مققیزان تولیق ِ
خواهد بود و از اینرو پول اعتباری رواج پیدا خواهد یافت .در مقابل ،بهبققاور مققارکس تولیققد بزرگمقیققاس
بدون نظام اعتباری نمیتواند رشد کند .از آنجاکه این دو باهم رشد میکنندق در نتیجه ارزش برونداد نقققه
از میزان پول الزم برای بهگردشدرآوردنق آن فراتر میرودق و نه با آن محدودق میشققود .بققا اینحققال ،دلیققل
رشدیافتن این دو با هم این نیست که نظام اعتباری به عرضهی پول اجازه میدهد که همگام بققا بققرونداد
افزایش یابد .بلکه این است که نظام اعتباری همهِی اندوختههای منفرد را در بانکها تجمیققع میکنققد.ق بققه
این ترتیب ،پول بیشتری میتواند در اختیار کسبوکارهای منفرد قرار بگیرد .مارکس هماکنون بققا مانققدن
در آن بخش از داستان که به مقدار پول میپردازد ،این استدالل سققلبی را میآورد کققه :یکم ،مقققدار پققول

 .51آدولف الو ( )1976پیششرطهای الزم برای انباشت را مفصلتر از مارکس بررسی میکند و همچون مارکس نشان میدهد که بازار
نمیتواند آنها را برآورده کند مگر از راه اختالل .مسائل همراه با بازتولید از آنجا که بازتولید از راه پول محقق میشود ،هیچ ارتباطی با
نظام اعتباری یا اتکای بر بدهی ندارند .در مقابل« ،فرضیههای بیثباتی مالی مینسکی» ( )1978بیثباتی تولید سرمایهداری را به اتکای
آن بر بدهی منتسب میکند.
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مانعی فققرا روی گسققترش سققرمایهداری نیسققت؛ و دوم ،نظققام اعتبققاری (از جملققه پققول اعتبققاری) از دل
اندوختههای الزم برای فرآیند گردش سرمایه ،و نه بهدلیل کمبود طال رشد میکند.
در رابطه با نکتهی نخسققت ،توضققیح مققارکس (کققه در بخش قبققل بحث شققد) مبققنی بققر اینکققه دو فقققره
وجوه/صندوق وجود دارد ،یکی بققرای بهگققردشدرآوردنق ارزش سققرمایهی ثققابت و متغققیر و دیگققری بققرای
بهگردشدرآوردن ارزش اضافی ،نشان میده قدق کققه تحقققق ارزش اضققافی بهخودیخققود مسققتلزم افققزایش
عرضهی پول نیست .از اینجا میتوان نتیجه گرفت که تقسیمبندی میان مزدهققا و ارزش اضققافی میتوانققد
تغییر کند ،بیآنکه هیچگونه افزایشی در مقدار پول مورد نیاز رخ دهد (یعققنی مزدهققا میتواننققد افققزایش
یابنققد) (نک  .)413همچنین میتوان نتیجه گرفت که «شکلگیری سرمایهی پققولی اضققافی و مقققدار فلققز
گرانبهققای موجود در یک کشور  ...هیچ نوع پیوند علی با همدیگر ندارند» زیرا سرمایهی پققولی را میتققوان
صققرفا با منحرفسازی صندوق/وجوه محققکنندهی ارزش اضافی از مصرف سرمایهدارانه بققه انققدوختههای
انباشت ،افزایش داد (.)573
افزون بر آن ،مارکس تاکید میکندق که هیچ رابطهی ثابتی میان مقققدار سققرمایهی پققولی و مقیققاس تولیققد
وجود ندارد 52.از یک سو برونداد میتواند بدون افزایش مقدار سرمایهی پولی و از راه بهکارگیری شققدیدتر
نیروی کار ،سرمایهی پایا/غیرمنقول و منابع طققبیعیق افققزایش یابققد (نققک  .)431-2مقیققاس تولیققد (و نققیز
بهرهوری نیروی کار) را میتوان صرفا از راه متمرکزسازی سرمایهها و بدون هیچ نوع افزایشی در سققرمایهی
پولی افزایش داد .به عالوه کاهش زمان بازگشت سرمایه باعث میشود مقدار سرمایهی پولی مورد نیاز برای
مقیاس معینی از تولید کاهش یابد ( .)363-4 ،416-17از سوی دیگر ،میتوان بهمددق «ترتیبات فنیای که
سرعت گردش پول را افزایش میدهندق یا پرداختهای مستقیما متوازنساز( 53یعنیق اعتبققار تجققاری) را بققا
پرداختهای پولی تعویض میکنند،ق کاری کرد که مقدار معینی از پول کارآمدتر عمل کند (.)419 ،417
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درحالیکهق مقدار طالی موجود در هققر کشققوری در لحظهی معیققنی میتوانققد ثققابت باشققد ،کارآمققدی این
ذخیرهی طال در مقام پول متغیر است .بهرغم فرض پول فلزی گرانبها ،پقول در نظقریهی مقارکس بقه این
معنا درونزاد است.
 .52به هیچ وجه نمیتوان از این مسئله [ که سرمایه باید در شکل پولی خود دورپیماییاش را آغاز کند] نتیجه گققرفت کققه  ...مقیققاس
پولی در حال عمل/در گردش آنها را تعیین میکند (.)Marx, p. 431
تولید  ...محدودیتهای مطلقی دارد که حجم سرمایهی ِ
'53. directly balancing payments

 .54بهباور استورات (و مارکس که آشکارا با او موافق است) ،وجود اندوختهها و شکلهای گوناگون اعتبار تجاری بدان معناست که مقدار
پول قیمتها را تعیین نمیکند (نک مارکس ،1859 ،صص.)165-7 .ق اسمیت بهروش مشابهی استدالل میکند که مقدار پول با ارزش
همان اجناسی انطباق مییابد که پول برای بهگردشدر آوردنشان الزم است و اعتبار تجاری یکی از منابع انعطافپذیری اسققت (،1776
صص،405 4-323 .ق .)409ق بنابراین پرپیداست که  -همانطور که راجرز تاکید میکند -درست نیست که نقش پول بهعنوان علت یا
معلول را حسب تمایز میان کاال و پول بانکی مالحظه کرد ( ,1989ق  .)p. 175ق مور نکتهی مشابهی را بیان میکند :این تمایز با تمققایز
میان نظریههای برونزاد و درونزا ِد پول منطبق نیست .ت صور میشود پول درونزاد است ،به این معنا که مققارکس ،اسققتوارت و اسققمیت
گردش معلول ارزش کاالهاست و نه علت آنها و آنها همگی این اسققتدالل را بققر اسققاس پققول کققاالیی مطققرح
برآنند که مقدار پول در
ْ
میکنند.
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فرض مارکس در سراسر جلد دوم این است که «مقدار پققول موجققود در کشققور  ...بققرای گققردش جققاری و
اندوختههای ذخیره کافی است» ( .)576این همان اندوختهی اجتماعی اسققت ،کققه پیششققرط الزم بققرای
تولید سرمایهداری است و با انباشت اولیه و گسترش تولید سرمایهداری انباشققته میشققود 55.اگققر بازتولیققد
ساده را فرض بگیریم در آن صورت تولید ساالنهی طال فقط بایققد جققایگزین مقققدار پقول صرفشقده بقرای
فرسودگی و استهالک شود .همانگونه که از اظهارنظر مارکس مبققنی بققر اینکققه تولیققد سققرمایهداری «بققا
تولید مبتنی بر پول گرانبها در تعارض خواهد آمد» بهروشنی برمیآید بازتولید گسترده در
مقیاس محدودق ِ
نهایت مستلزم افزایش عرضهی پول است.
بهویژه مارکس به این امکان میاندیشد که بازتولید گسترده میتوانققد مسققتلزم اندوختهسققازی همزمققان از
سوی سرمایهداران باشد .ازآنجا که نخستین مرحلهی گسترش [سققرمایهداری] تبدیلشققدنق ارزش اضققافی
محققشده به صندوقها/وجوه انباشت است ،مارکس بررسی میکندق کققه آیققا چققنین انباشققتی «در تمققامی
جوانب» باعث کمبود در تقاضا و نیز کسری پول خواهد شد (نک  567و  .)421-4او یققادآور میشققود کققه
«در زندگی واقعی هیچ نوع انبارهسازی 56پول وجود نققدارد» ( .)423در نظققام اعتبققاری انققدوختهها شققکل
داراییهای مالی را بهخود میگیرند (بقرای نمونقه سقپردههای بقانکی ،سقهام) ،طوریکقه انقدوختهی یقک
سرمایهدار همزمان بهعنوان ابزار گردش سقرمایهدار دیگقر عمقل میکنققد .بنقابراین ،اندوختهسققازی همقان
خرجکردن است« :آنچه که از یک سو چونان انباره سازی سرمایهی پولی پدیدار میشققود ،از سققوی دیگققر
چونان خرجکردن واقعی و مداوم پول نمایان میشود» ( .)423با اینحال ،شکلگیری صندوقهای انباشققت
مستلزم نظام اعتباری نیست .اندوختهسازی حتا اگر مشروط به این فرض غیرواقعی باشققد کقه پقول شقکل
عمومی که جزئی است« .انبارهسققازی در شققکل پققول هرگققز نمیتوانققد
طال را پیدا میکند ،بازهم نه امری
ْ

سازی غایتی در خود نیسققت بلکققه ابققزاری بققرای
بهطور همزمان در تمامی نقاط رخ میدهد»،ق زیرا اندوخته ْ
قازی برخیهققا را
تداوم بازگشت سرمایه یا گسترش سرمایهی تولیدی اسققت ( 57.)423بنققابراین ،اندوختهسق ِ

خرجکردن دیگران متعادل میکند.
اگر بهرغم رابطهی انعطافپذیر میان آنها [میان اندوختهسازی برخی و خرجکردن برخی دیگر] مقدار پول
برای مقیاس تولید ناکافی باشد ،در آنصورت طالی بیشتری باید تولید شود .تنها پیامد وضعیت فوق این
است که سهم بزرگتری از کل کار اجتماعی باید به «این دستگاه پرهزینهی گردش» اختصاص یابققد و در
آن ثروت واقعی کاهش خواهد یافت ( .)420از آنجا که داراییهای مالی جایگزین اندوختههای پولی و
ِ
پی ْ
 .55نک ص .418 .ق همانطور که پیشتر اشاره شد ،بهباور مارکس این اندوخته مانع تکامل تولید سرمایهداری نمیشود ،بلکققه هققر دو
باهم رشد میکنند .بنابراین ،اندوختهی اجتماعی محدودیتی برای تولید سرمایهداری نیست.
56. storage

 .57مارکس همچنین اشاره میکند که اندوختهسازی میتواند نتیجهی رکود باشد .رکود را فرض نرمال باید کنار گذاشته باشد .حتا اگر
رکود بهحساب آورده شود ،باز هم نمیتواند ادعای مارکس ( یعققنی اینکققه اندوختهسققازی محققدودیتی پیشروی گققردش سققرمایه قققرار
نمیدهد) را نقض کند .از قرار معلوم ،اندوختهها که معلول/نتیجهی رکود هستند نمیتوانند علت آن باشند.
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اسکناسهای بانکی جایگزین طال بهعنوان ابزار گردش در نظام اعتباری میشوند ،کار میتواند بققه مصققارف
مولد و نه تولید طال اختصاص یابد .تا جاییکه به تاثیر نظام اعتباری بر مقدار پول مربوط میشود ،افققزایش
گردش شانهبهشانهی هم پیش میروند.
اجتماعی دستگاه
ثروت مالزم با کاهش هزینهی
ِ
ْ
از افرادی چون فریدمن و هیکس نقل شده است که پققول فلققزی گرانبهققا شققکل پرهققزینهی پققول و پققول
اعتباری یک شکل ارزان است .نتیجهای که هیکس میگیرد ظاهرا بدیهی است ،و آن عبارتست از اینکه:
«نظام اعتباری به ایندلیل رشد میکند که برای مبادله یک میانجی با هزینهی پایینتر تدارک میبیند» (
 58.)1967b:158با اینحال ،استدالل هیکس بر این فرض استوار اسققت کققه سققرمایهداران منفققرد میتواننققد
بدون انگیزهی تامین منافع شخصی اقداماتشان را طوری هماهنگ کنند که هزینهی اجتماعی (آن سققهم
از کل کار اجتماعی که صرف تولید طال میشود) کاهش یابد .بهعالوه ،مسیر استداللی او از پرخرجی طال-
پول 59ناگهان بهشکلی جهشی به پیامد نظام اعتباری کامال توسققعهیافته میرسققد ،و بققه آن ویققژگی نظققام
اعتباری که از نظر مارکس مهمترین اسققت ،نمیپققردازد؛ یعققنی این ویققژگی کققه نظققام اعتبققاری مسققتلزم
اجتماعیشدنق اندوختههای منفرد است 60.بهباور مققارکس ،رشققد نظققام اعتبققاری بققه این سققبب اسققت کققه
سرمایهداران درمییابند که میتوانند از اندوختههایی که بههر روی باید بققرای گققردش سققرمایه بیاندوزنققد،
اعتباری سرمایهی پولی را
استفاده کنند تا سهمی از ارزش اضافی را مطالبه کنند (نک ،396ق  .)574نظام
ْ

که نوعی «مدفون سازی پول» 61در شکل اندوختهی خصوصیسققت تغیققیر میدهققد و بققرای مققالکاش بققه

«سرمایهی جاری/فعال ،ربوی و در حال تکثیر» در شکل سرمایهی بهرهآور تبققدیل میکنقدق (،574ق .)569
روایت مارکس از نظام اعتباری نهتنها شامل اجتماعیشدنق اندوختههاست بلکه توضیح میدهدق کققه چطققور
قردش یققک
تعقیب منفعت شخصی چنین چیزی را پدیدق آورده است .کاهش هزینهی اجتماعی دسققتگاه گق ْ
62

فرعی آن است.
محصول ِ

 .58فریدمن بهطور مشابه میگوید «هزینهی استاندارد دقیق کاالیی به احتمال تقریبا نزدیک به یقین منجر میشققود بققه اختیققارکردن
ابزارهایی که بدون هزینه طراحی شدهاند برای تامین افزایش ساالنهی بخشی از وسیله ی در گردش» (,1953ق  ,p. 243تاکید افزودهق
شده است).
59. gold money

 .60این احتماال یکی از دالیلیست که مارکس ادعا میکند اگر از نیاز به اندوختهها چشمپوشققی کققنیم در آنصققورت «اهمیت و نقش
سرمایهی پولی نیز بهطور کلی مغفول میماند» (.)342
61. Dead weight

 .62مارکس بهطور مشابه در جلد اول کاپیتال توضیح میدهد که سرمایهداران منفرد برای محافظت از خودشققان در برابققر نوسققانهای
غیرقابل پیشبینی در میزان فروشق و قیمت نهادهها ،اندوختههایی نگهداری میکنند که امکان انعطاف و نرمش در مقققدار کققل وسققایل
گردشی را فراهم میکنند.
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نکاتی دربارهی نظام اعتباری
مارکس تا جلد سوم کاپیتال نظام اعتبققاری را بهخودیخققود بررسققی نمیکنققد ،زیققرا تغیققیر انققدوختهها و
تبدیلشدنشانق به سرمایهی بهرهآور مستلزم بازتوزیع ارزش اضافی در بین انواع متفاوت سرمایه اسققت .بققا
اینحال دو نکتهی مهم دربارهی نظام اعتباری در جلد دوم دیققده میشققود .یک ،انققدوختههای الزم بققرای
گردش سرمایه منبع صندوقها/وجوهی هستند که نظام اعتباری مبتنی بر آنهققا اسققت .دو ،تغیققیری کققه
نظام اعتباری به وجود میآورد این است که سرمایهی پولی بالقوه برای خرید داراییهای مالی (برای نمونه
حسابهای بانکی) استفاده میشود؛ خود پول در بانکها تجمیع میشود و در اختیققار دیگققر سققرمایهداران
قرار میگیرد .مارکس پس از شناسایی کارکردهای اندوختهها و نحوهی دگرگونی آنهققا در نظققام اعتبققاری
اعتباری گردش سرمایه را تحت تاثیر قرار میدهد .هرچند او بهاجمققال
میتواند نشان دهد که چگونه نظام
ْ
به این تاثیرات اشاره میکند ،اما یک اصل کلی از آنها استنتاج میشود.

در غیاب نظام اعتباری ،نیاز به اندوختن اندوختهها محدودیتهاییق بر گسترش سققرمایه تحمیققل میکنققد.
نظام اعتباری این محدودیتها را میکاهد یا برمیچیند .با اینحال ،مصققالحهی 63الزم بققرای غلبققه بققر آن
نتیجه احتمال اینکققه بهطققور
محدودیتها این است که گردش سرمایه شکنندهتر و پیچیدهتر میشود ،در
ْ
«نرمال» پیش رود کمتر میشود .هم محدودیت و هم مصالحه ،هر دو بسته به نوع اندوخته تغییر میکند.
همانطور که در بخش قبل نشان داده شد اندوختهی اجتماعی انباشت سققرمایه را محققدودق میکنققد ،زیققرا
مستلزم آن است کار صرف تولید طال شود .نظام اعتباری بر این محققدودیت از راه «محققدودکردنق گققردش
واقعی فلز  ...به  ...یک مقدار حداقلی که پیوسته در حال کاهشیافتن است» غلبه میکندق (.)576ق مصالحه
تصنعی کل دم و دستگاه [گردش] و فرصت برای ایجاد اختالل
این است که «این  ...بههمان انداز ْه خصلت
ِ

در دورهی نرمالِ آن را افزایش میدهد» ( .)576مقصود مارکس از «تصققنعی» این اسققت کققه پققول فلققزی
جایش را به «انواعواقسام عملیات ،روشها و تمهیدات فنی» میدهد .کوتاه اینکه پول فلزی جایاش را به
شکلهایی از بدهی میدهدق که همراه با کاهش سهم پول واقعی «خالق»تققر (یعققنی ناسققالمتر) میشققوند (
 .)576هرچه مقدار پول واقعی کمتر شود ،بههمان اندازه ذخیرهای که در دسققترس همهی کسققبوکارهای
سرمایهدارانه قرار میگیردق تا در شرایط غیرمترقبه مانند تاخیر در فروش ،تغییر قیمتها و نوآوریهای فنی
از خود محافظت کنند نیز کمتر میشود (زیرا سرمایهی پولیَشان در نظققام اعتبققاری ادغققام میشققود) .بققه
عالوه ،نظام اعتباری احتمال آن را که هر نوع اختاللی دامان کل اقتصققاد را بگققیرد بیشتققر میکنققد ،زیققرا
تجمیع سرمایهی پولی باعث میشود شکل تازهای از وابستگی سققرمایهداران بققه همققدیگر پدیققد آیققد .این
پیامدها در ذات نظام اعتباریاند ،زیرا از اجتماعیشدنق اندوختهها ،که مشخصهی [نظققام اعتبققاری] اسققت،
63. trade-off
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ناشی میشوند .در نتیجه هیچ نوع قانونگزاری در حوزهی بانکداری یا سیاستگزاری پولی نمیتوانققد این
دست پیامدها را بهطور کامل از میان بردارد.

64

با اینحال ،اندوختههای بازگشت 65سرمایه همچون اندوختهی اجتماعی ،انباشت سرمایه را محدودق میکندق
زیرا آنها سرمایهای هستند که باید از استفادهی مولد کنار گذاشته شوند .نظام اعتباری بر این محققدودیتق
غلبه میکند ،چرا که سرمایهی پولی بالقوه را در اختیار سققرمایهدارانی قققرار میدهققد کققه میتواننققد آن را
بیدرنگ استفاده کنند .به اینترتیب ،کل سرمایه میتواند بدون لطمهخوردن به تداوم تولید بهطور مققداوم
استفاده شود .نتیجه ،تحمیل یک وضعیت فوق العاده و تحققناپذیر بر فرآینققد از پیش پیچیققدهی بازتولیققد
صورت پول آنچنان کقه مقورد
است :اگر نیازهای سرمایهداران متفاوت کامال با هم هماهنگ نباشند ،در آن ْ
نیاز بازتولید است بهگردش در نخواهد آمققد .تمقامی انقدوختهها ،جقز انققدوختههای معطققوف بقه بازگشققت
سرمایه ،بهطور موقت به نظام بانکی اعانه داده میشوند .هیچ دلیلیق ندارد که فرض کنیم آنها در دسترس
خواهند بود تا در لحظهی خاصی که برای تحقق شرایط بازتولید الزماند بازگردانیده شوند .بهبیان مارکس،
«سرمایهی پولی که صرفا بهطور موقت آزاد میشود میتواند زمینگیر شود ،یعنی از سوی بنگاههای جدید
استفاده شود .چون شرایط بازتولید ایجاب میکند که آن سرمایهی پولی هزینه گردد تققا محصققوالت دیگققر
بنگاهها که همچنان در انبار نگهداری میشوند [یعنی به فروش نرفتهاند]  ...به حققرکت واداشققته شققوند» (
برگشت مشکل جدیدی ایجاد میکنققد :چققون «سققرمایهداران و بازرگانققان را تشققویق
 .)594نرخهای باالی
ْ
میکندق تا سرمایهی پولی موردنیاز برای پیشبُرد کسبوکارهایشان را در  ...بورسبازیها» بققر سققر سققهام
«[و دستیابی به این نرخهای باالی برگشت] صرف کنند و [سپس] با وامهای گرفتهشده از بازار پققول» آن

سرمایه را جایگزین سازند ( .)390سقوطی که بهدنبال بورسبازی میآیققد بورسبققازان را بققه ورشکسققتگی
میکشاند و کسبوکارشان را تضعیف میکند ،کسققبوکارهایی کققه در غققیر اینصقورت اسققتوار میبودنققد.
بهعالوه ،نظام اعتباری میتواند انقطاعهای موجود در گردش سرمایه (برای نمونقه اگقر بقرای جقبران نبقود
فروش بدهی به بار آورده شود) را پنهان کند و به کسبوکارها اجازه دهد که بققه اینتققرتیب دوام بیاورنققد.
«نابهنجاریهای فرآیند تولید و بازتولید» نهفقط جدیتر هستند ،بلکه به روشی گژدیسه «چونققان بحققرانی
در بازار پول پدیدارق میشوند» (.)393
محدودیت عجین با وجوه/صندوقهای انباشت این است که هققر سققرمایهداری بایققد پیش از شققروع تولیققد،
ِ
اندوختهی کافی برای خود ذخیره کند .نظام اعتباری اندازهی اندوختهای را که هر سرمایهداری باید ذخیره
 .64یکی از هزینههای معمول که همراه جایگزینی پول فلزی با کاغذی پیش میآید این است که پول کاغذی بهطور چشققمگیر دچققار
کاهش ارزش میشود (نک .)Rogers, 1989, pp. 172-3ق از آنجا که فرض مارکس در هر سه جلد کاپیتال این است که ارزش پول
ثابت است ،در نتیجه به این مسئله اشارهای نمیکند .با اینحال ،پیچیدگیهای مورد اشاره در آن متن قرینههققای مققدرن دارند .تقلیققل
محدودسازی ذخایر در دهههای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰قابل مقایسه است.
ِ
مقدار پول فلزی به یک مقدار حداقلی با تالشهای فدرال رزرو برای
نوآورهای مالی که این محدودیتها را از میان برداشتند با عملیات ،روشها و تمهیدات فنی مشابهت دارند و بحرانهای مققالی دهههققای
 ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰پیامدهای آنها را نشان میدهند (نک .)Wolfson, 1995, chs 4-10
65. turnover hoards
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کند کاهش میدهد ،زیرا اندوختهی جمعی طبقهی سققرمایهدار را در اختیققار سققرمایهداران منفققردی قققرار
میدهدق که متقاضی دریافت وام هستند .به اینترتیب ،انجام پروژههای بلندمدت و کالنمقیققاسق (کققه قبال
فقط از سوی دولت انجام میشد)ق از سوی سرمایهداران امکانپذیر میشود 66.بنققابراین ،دلیققل عجینبققودن
نظام اعتباری با تولید بزرگمقیاسق این است که تولید بزرگمقیاس مستلزم تجمیققع انققدوختههای منفققرد
است ،دلیل آن این نیست که کمبود طال-پول محدودیتهایی بر گسترش سققرمایهداری تحمیققل میکنققد.
وابستگی چنین پروژههایی بققه نظققام
نظام اعتباری اجرای پروژههای بزرگمقیاس را امکانپذیر میکند ،اما
ِ
اعتباری تضمین آن است که این پروژهها بهروشی بیمعنا/احمقانه بهاجرا درآیند .برای مثققال ،آنهققا ممکن
است صرفا به ایندلیل اجرا شوند که پول ارزان موجود است« :خود نبود فشار (از سوی بازار پول) انبققوهی
67
قایی هم در برابققر اختاللهققای بققازار پققول
از چنین فعالیتها را بهوجود میآورد» .بهعالوه ،چنین پروژههق ْ

آسیبپذیرند و هم به آنها دامن میزنند (نققک  .)433-4از یققک سققو آنهققا آسققیبپذیرند ،چققرا کققه اگققر

بحرانهای مالی وجوه/صندوقها را پیش ازتکمیل آن پروژهها از دسترس خارج کنند ،آنگققاه آنهققا بایققد از
سازی سوداگرانه توضیح میدهد:
دستور کار کنار گذاشته شوند (مسئلهای که مارکس آن را بهکمک مسکن ِ
نک  .)311از سوی دیگر ،تقاضایی که پروژههای بسیار بزرگمقیاس (مققارکس راهآهن را مثققال میزنققد)ق از
صندوقها دارند در ابتدا بر بازار پول فشار میآورد .دیرتر ،وقتی پققول جمعآوریشققده در بققازار پققول خققرج
میشود ،تقاضا برای سرمایهی تولیدی به یک انفجار در افزایش قیمتها و همچققنین بققه رونققق سققوداگرانه
منجر میشود .کوتاه اینکه تامین مالی از راه نظام اعتباری زیربنای «توسعهی حیرتانگققیز  ...نظققام تولیققد
سرمایهدارانه» است اما بدان معنا نیز هست که این توسعه با اتالف و سوداگری عجین است و بهطور بقالقوه
ارتباطی با نیازها ندارد (.)574
همانطور که مارکس هشدار میدهد «نباید تصورات رازورزانهای درباره نیروی مولد نظام اعتباری ،صرفا به
این دلیل که سرمایهی پولی را دسترسپذیر یا سیال میکند ،داشته باشیم» (  .)421نظام اعتباری سرمایه
یا انحصار طبقهی سرمایهدار بر پول را ملغیق نمیکند ،بلکه صرفا به طبقهی سرمایهدار اجازه میدهد که از
سرمایهی پولی بهطور کارآمدتری استفاده کند .هرچند نظام اعتباری بر موانعی که انققدوختهها بققر سققرمایه
تحمیل میکردند غلبه میکند ،اما بازتولید سرمایهداری را در معققرض مجموعققه مخققاطرات جدیققدی قققرار
میدهد.ق گرایش به اختالل که از تراکم سرمایهی پولی سرچشمه میگیرد «پولی»  68است؛ بهاین معنا که از

 .66نمونههایی که مارکس یاد میکند ،راه و جاده (نک )311 .است .همانطور که او میگویققد :پروژههققایی کالنمقیققاس کققه نیازمنققد
دورههای بلند [برنامهریزی و] کار هستند ،فقط وقتی برای تولید سرمایهداری موضوعیت دارند که تراکم سرمایه از قبل رشدیافته باشققد،
یعنی هنگامی که توسعهی سیستم اعتباری به سرمایهدار ...کمک و مساعدت کند ...تا به سرمایهی دیگران دسترسی پیدا کند)312( .
 .67این مسئله پژواک ادعای کینز است مبنی بر اینکه اگر پروژهی جدیدی در بورس اوراق بهادار با یققک سققود آنی شققناور شققود ،در
آنصورت مشوقی بهوجود میآید که پولهای هنگفت در آن خرج شوند ( ،1937ق  .)p. 151ق کیققنز نققیز همچققون مققارکس پروژههققای
بلندمدت را چونان چیزهایی که به رفتار غیرعقالنی سرمایهداری راه میبرند قلمداد میکند (نک همان منبع ،صص.)163-4 .
68. monetary
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نظام اعتباری سرچشمه میگیزد .این گرایش از اختاللهای ناشی از امکانناپققذیری واقعی تحقققق شققرایط
بازتولید متفاوت است.

جمعبندی
مارکس با تبیین گردش سرمایه« ،نظریهی تولید پولبنیاد» را مطرح میکند :نظققریهای کققه در آن ،رفتققار
پول ازجمله پیششرطهای بازتولید سرمایهداری است ( .)Keynes, 1933: 408پیششرطهایی که مارکس
شناسایی میکند ،به مسیر گردش پول و شکلگیری اندوختههای پولی مربوط میشوند؛ او هنوز باید نققرخ
بهره و پیامدشق را بررسی کند .این بهخودیخود اصالت ادای سهم مارکس را تضمین میکند .از یققک سققو،
همانطور که کینز قاطعانه استدالل میکند نظریهی نوکالسیک «نظریهی اقتصققاد واقع قًا مبققادلهای»سققت
(همان .).از سوی دیگر ،پول برای خود کینز بهدلیل نرخ بهره مهم است .بنابراین ،خصوصیات پققول بهسققان
شکلی از سرمایه چیزیست که در روایت مارکس وجود دارد ،درحالیکه عمققدتا در دیگققر نظریههققا غققایب
است .در انتها این تفاوتها برجسته خواهند شد.
ترین آنها نیز هست :رابطهی میققان کققار مققزدی و
یکی از بنیادیترین نکات نزد مارکس درعینحال ساده ِ
ضرورت پققول اسققت .همققانطور کققه
ِ
ضرورت رابطهای پولی است .این رابطه بهخودیخود توضیح
سرمایه به
ْ
پیشتر اشاره شد این مسئله در نظریهی پولی نوکالسیک کامال نادیده گرفته شده است ،امققا پسققاکینزیها
قول میققان پققول بهمققنزلهی وسققیلهی گققردش و پققول
آن را شناسایی کردهاند .بهعالوه ،برخالف تضاد معمق ِ
بهمنزلهی اندوخته ،مارکس با (برخی از) پیشینیان کالسیک خود همنظر است کققه این کارکردهققا مکمققل
یکدیگرند .افزون بر آن ،بهباور مارکس ،تحقق ارزش اضافی ،فارغ از اینکه برای استفاده هزینه شود یا برای
گسترش تولید ،مستلزم افزایش عرضهی پول نیست .بهایندلیل و بنققا بققر نکتهی قبلی ،بققرخالف نظققریهی
پولی کنونی ،موضوع محوری برای مارکس مقدار پول نیست 69.مارکس همچون پساکینزیها معتقد اسققت
ْ
پول درونزاد است؛ با این تفاوت که از نگاه او این حکم حتا اگر نظام اعتباری وجود نداشته باشققد بهدلیققل
اندوختهسققازی و اعتبققار تجققاری صققدق میکنققد .بنققابراین ،بهبققاور مققارکس ،ویققژگی مهم نظققام اعتبققاری
درونزادبودنق پول نیست؛ بلکه تراکم سرمایهی پولی اسقت .از اینرو ،مسقئلهی کمبقو ِد (یقا بهبیقان دیگقر،
بزرگ تولید سرمایهداری حلوفصل میشود .از آنجا که طبققق
هزینهی باالی) طال-پول با توجه به مقیاس ِ
روایت مققارکس متراکمشققدنق سققرمایه زیربنققای توسققعهی تولیققد بزرگمقیققاس اسققت ،توسققعهی تولیققد
بزرگمقیاس بدون اولی نمیتواند رخ دهد .مارکس بققرای اثبققات این ادعققا کققه متراکمشققدن پققول ویققژگی
تعیینکنندهی نظام اعتباری است ،باید با انتزاع از نظام اعتباری ابتققدا نشققان دهققد کققه انققدوختهها بققرای
زادبودن تعیین عرضهی پول(
ِ
 .69داو و داو ( )Dow and Dowبر این نظر هستند که :یک وجه اصلی از نظریهی پولی پساکینزی درون
 )money supply determinationاست ( 1989ص .)147 .همچنین نک.Lavoie (1985) :
26

 این انتزاع همچنین برای اثبات ادعای مارکس مبققنی بققر احتمققال وجققود.بازتولید سرمایه ضروری هستند
 نظققام اعتبققاری.بازتولید بهواسطهی پول محققق میشود] الزم است
اختالل در بازتولید سرمایهداری [چون
ْ
، سققرانجام. بلکققه پیچیققدهتر میکنققد،مسائلی را که پیشتر (در غیاب نظام اعتباری) وجود داشتند نه رفع
پولی بالقو ْه منبع تزریق وجوه به نظام اعتباریست نشان میدهققدق
ِ ادعای مارکس مبنی بر اینکه سرمایهی
. ابتدا چونان اختالل در بازار پولی پدیدار میشود،که چرا اختالل در فرآیند تولید
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