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  خش اولب
  

  کاال و پول
  کاال، آنطور که هست. ١

ثPPروت جPPوامعی کPPه توليPPد سPPرمايه داری در آنهPPا حکمفرمPPا مPPی باشPPد عبPPPارت از          

ی در تمPام  کاال چيزی است که دارای ارزش مصرفی مPی باشPد؛ ارزش مصPرف      . کاالست

اشکال جامعه وجود دارد، اما در جامعPه سPرمايه داری عPالوه بPر آن، ارزش مصPرفی             

  .منبع تأمين کننده ارزش مبادله است

را دربPر  ) tertium Comparationis(مقايسPه سPومی   قابPل  ارزش مبادله عامل 

قابPل  ارزش هPای  کار، ماده اجتماعی مشPترک     : آن سنجيده می شود   به وسيله   دارد که   

  .بادله، يا اگر بخواهيم دقيق تر باشيم، زمان کار اجتماعًا الزم مدفون شده در آنهام

يعنPی ارزش مصPرفی و ارزش    : درست همانطور که يک کاال چيزی دو وجهی اسPت         

از : مبادله، بر همين منوال کاری که در آن ذخيره گرديده به دو صورت معين می شود

 يPا  -کPار بافنPدگی، کPار خيPاطی و غيPره          يک جهت، به صورت فعاليت توليدی مشخص،        

) عمPومی (مصرف ساده نيPروی کPار انسPانی، کPار          به صورت   کار مفيد؛ از جهت ديگر      

اولی ارزش مصرفی را بوجود می آورد و دومی ارزش مبادله را؛           . مطلق متراکم شده  

تفاوت بين کارهای ماهرانPه و  (تنها دومی است که از لحاظ مقداری قابل مقايسه است         

  ).ماهرانه، ساده و مرکب، اين امر را مسّجل می گرداندغير

از اين رو ماده متشکله ارزش مبادله کار مطلق اسPت و مقPدار آن، مPدت زمPان کPار           

  .مطلق، حال برای اينکه به شکل ارزش مبادله توجه کنيم

)١ (y االی  بPPک  =x االیPPرفی کPPر ارزش مصPPاال در برابPPک کPPف؛ ارزش يPPاالی الPPک 

. عبارت تساوی دو کاال، صورت ساده ارزش نسPبی اسPت   . ی آن است  ديگر ارزش نسب  
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  کPPاالی الPPف ارزش خPPود را  xدر آن .  کPPاالی  ب همPPان معPPادل اسPPت  yدر معادلPPه بPPاال  

 کاالی yبدست می آورد، در حاليکه ) شکل طبيعی کاال(متمايز از شکل طبيعی خويش      

        عPPPی خPPPودش کسPPPب ب در همPPPان زمPPPان قابليPPPت مبادلPPPه مسPPPتقيم را حتPPPی در شPPPکل طبي 

ارزش مبادله يک کاال به وسيله روابط مشخص تPاريخی بPر ارزش مصPرفی    . می نمايد 

از اينPرو، کPاال نمPی توانPد ارزش مبادلPه خPود را بPا ارزش مصPرفی          . آن نقش مPی بنPدد     

تنهPا  . خودش معين سازد، بلکه فقط آنرا در ارزش مصرفی کاالی ديگری بيان می کند      

ن دو محصول واقعی کار است که خاصيت کار واقعی متراکم شده در در معادل قرار داد

آن دو به عنوان کار مطلق انسانی متجلPی مPی گPردد، يعنPی نمPی تPوان بPه عنPوان تنهPا                   

شکل تجسم کار مطلق، يPک کPاال را بPه کPار واقعPی تPراکم يافتPه در خPودش نسPبت داد،                    

در کاالهPای نPوع ديگPر    بلکه به همPين طريPق ممکPن اسPت بPه کPار واقعPی متPراکم شPده            

مًا بر اين امر داللت می کند که و کاالی الف لزx=  کاالی ب    yمعادله  . نسبت داده شود  

x   ،ودPPان شPPز بيPPری نيPPای ديگPPرفی کاالهPPا ارزش مصPPد بPPی توانPPين مPPف همچنPPاالی الPPک 

  :بنابراين

)٢ (x فPPاالی الPPک  =y االی بPPک  =zاالی جPPک  =vاالی دPPک  =u االی هPPره و =  کPPغي

 کاالی الف ديگPر  xدر اينجا  .  اين صورت بسط داده شده فرم نسبی ارزش است      .غيره

بلکه به همه آن کاالها به عنوان . به هيچوجه به يک کاالی قابل مبادله اشاره نمی کند      

امPا  . های مجسم و محسوس کاری کPه در آن عرضPه شPده رجPوع مPی نمايPد         تنها شکل 

  عکس ساده قضايای فوق منجر می شود به 

 : صورت دوم و معکوس ارزش نسبی)٣(

   x کاالی الف =yکاالی ب   

 x الف   کاالی =v ج  کاالی 

  xالف   کاالی =uکاالی د    

  xالف   کاالی =tکاالی ه   

  و غيره و غيره
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 داده شده کPه در آن همPه کاالهPا از         ∗در اينجا به کاالها صورت عمومی نسبی ارزش       

 کPاالی الPف بPه عنPوان تجسPم مPادی کPار        x ارزش مصرفی خود مجPزا گرديPده و معPادل         

 شکل عPام معPادل بPرای تمPام کاالهPای ديگPر اسPت؛         کاالی الفxمطلق قرار گرفته اند؛   

اين کاال، معادل عمومی آنهاست؛ کاری که در آن صورت مادی بخPود گرفتPه نمايشPگر       

  .حال به هر صورت. تجلی کار مطلق، يعنی کار به مفهوم کلی در خود آن است

هر کدام از کاالهای مجموعه باال می توانPد نقPش معPادل عمPومی را ايفPا نمايPد،                ) ٤(

اما در يک زمان مشخص فقط يکی از آنها می تواند چنين نقشی داشته باشد، چPرا کPه       

اگر تمام کاالها معادل عمومی بودند، هر يک از آنها به نوبه خود ديگران را از اجرای 

 کاالی الPف فPراهم   xبه وسيله ) ٣( منطقی شکل از لحاظ. چنين نقشی معاف می داشت  

لPذا يPک کPاالی مشPخص     . نگرديده، بلکه به وسPيله کاالهPای ديگPر صPورت يافتPه اسPت        

 در يPک زمPان ديگPر ممکPن اسPت ايPن کPاال        -بايستی برای مدتی نقش معادل را ايفا کنPد     

 ًال  و تنهPا از ايPن طريPق اسPت کPه يPک کPاال، کPPام       -جPای خPود را بPه کPاالی ديگPری بدهPد      

اين کPاالی بPه خصPوص کPه بPا شPکل طبيعPی خPودش بPه عنPوان             . تبديل به کاال می شود    

  .، پول استمعادل عمومی شناخته می شود

مشکلی که در رابطPه بPا کPاال وجPود دارد ايPن اسPت کPه، هماننPد تمPام مقPوالت شPيوه                     

توليPPد سPPرمايه داری، کPPاال در واقPPع نمايPPانگر روابطPPی فPPردی تحPPت يPPک پوشPPش مPPادی  

توليدکنندگان کارهای متفاوت خود را به عنوان کار عمومی انسPانی، بPه وسPيله               . است

       آنهPPا -شPPان بPPا يکPPديگر بPPه عنPPوان کاالهPPا، مربPPوط مPPی سPPازند      ربPPط دادن محصPPوالت 

ايPن رابطPه      بنPابر  -نمی توانند بدون واسPطه قPراردادن اشPياء از عهPده ايPن کPار برآينPد                 

  .ی گردداشخاص به صورت رابطه اشياء ظاهر م

  PPPPيحيت، بPPPPت، مسPPPPر آن حکفرماسPPPPاالئی بPPPPد کPPPPه توليPPPPه ای کPPPPرای جامعPPPPژه ه بPPPPوي

  .پروتستانيسم، مذهب مناسب است

  

                                                 
  " general relatlve form of value"∗∗∗∗    
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  پروسه مبادله کاال. ٢
صPاحبان  . در جريان مبادله است که يک کاال خود را به عنوان کاال تثبيPت مPی نمايPد            

            Pه کننPد    دو کاالی مختلف بايستی مايل باشند تا کاالهايشان را مبادلPی بايPابراين مPد و بن 

اين رابطه قانونی، که شPکل ظPاهری آن قPرارداد      . يکديگر را به عنوان مالک بشناسند     

نام دارد، تنها رابطه ای از خواست ها و تمايالت است که رابطه اقتصPادی را مPنعکس    

). P. ٤٥] ٨٤. ([خود رابطه اقتصادی معين می گرددبه وسيله محتوای آن . می نمايد

رای کسی که مالک آن نيست بPه مفهPوم يPک ارزش مصPرفی اسPت، و بPرای              يک کاال ب  

امPا  . از اينجا نياز به مبادله به وجود می آيد. مصرفی داردغيرمالک آن مفهوم ارزش     

هر صاحب کاالئی، تا آنجا که مبادله يک پروسه فردی را طPی مPی کنPد، مايPل اسPت آن             

. ورد که به آنها نيازمند است ارزش های مصرفی به خصوصی را در مبادله به دست آ          

از طرف ديگر، او می خواهد کPه کPااليش بPه عنPوان يPک شPيئی دارای ارزش شPناخته                

شود، يعنی در مقابل هر کاالئی، حال چه کااليش برای يک صPاحب کPاالی ديگPر دارای      

در ايPن حPد، مبادلPه بPرای او يPک پروسPه بطPور کلPی         . ارزش مصرفی باشد، چه نباشPد    

اما، يک پروسه واحد نمی تواند در يک زمان برای تمام صاحبان کاال، . اجتماعی است

هPPر صPPاحب کPPاالئی، کPPاالی خPPودش را بPPه  . هPPم فPPردی و هPPم بطPPور کلPPی اجتمPPاعی باشPPد 

عنوان يک معادل عمومی در نظر می گيرد، در حاليکه تمام کاالهای ديگر معادله های 

آنجPا کPه تمPام صPاحبان کPاال بPه       از . بسياری در برابر آن می باشPند   ) عمومیغير(ويژه  

يک طريق عمل می نمايند، هيچ کاالئی معادل عمومی قرار نمی گيرد، و از اينرو هPيچ    

کاالئی صورت عمومی نسPبی ارزش، کPه در آن کاالهPا بPه عنPوان ارزش، معPادل قPرار               

بنPابراين  . گرفته و به عنوان مقاديری از ارزش مقايسه می شوند، بPه خPود نمPی گيPرد               

يگر به هيچوجه به عنوان کاال در مقابل يکديگر قرار نمی گيرنPد، بلکPه تنهPا بPه           آنها د 

  )P. ٤٧] ٨٦. ([صورت محصوالت روبرو می شوند
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کاالها تنها به وسPيله مقايسPه بPا يPک کPاالی معPادل عمPومی اسPت کPه مPی تواننPد بPه                    

عی امPا فقPPط عملکPPرد اجتمPPا . عنPوان ارزش و از اينPPرو کPPاال، بPا يکPPديگر مربPPوط شPPوند  

  . يا پول، قرار دهد-است که قادر می باشد يک کاالی به خصوص را معادل عمومی

تضPاد پPPا بPPر جPPائی کPه در يPPک کPPاال بPPه عنPوان وحPPدت بPPی واسPPطه ارزش مصPPرفی و    

و تجسم اجتماعی بالواسطه کار ... ارزش مبادله، و به عنوان محصول کار مفيد فردی   

که ايPن تضPاد بPه تبPديل کPاال، بPه       ی ا وقت مطلق انسانی وجود دارد، آرام نخواهد گرفت ت       

  .)P. ٤٨] ٨٧. ([کاال و پول منجر گردد

های ويژه پول می باشPند، و پPول معPادل عمPومی            از آنجا که تمام کاالها، تنها معادل      

     آنهاسPPت، همگPPی بPPه عنPPوان کاالهPPای ويPPژه بPPه کPPاالی عمPPومی يعنPPی پPPول نسPPبت داده      

ه، بPه کPاالئی کPه تبPديل بPه پPول مPی شPود، نPه                   پروسه مبادلP (  P. ٥١] ٨٩. ([می شوند 

خرافPPه پرسPPتی ) P. ٥١] ٩٠. ([ارزش کPPاال را، بلکPPه شPPکل ارزشPPی آن را مPPی بخشPPد  

)Fetishism =  د   : می گويد) اعتقاد به نيروی ماوراء الطبيعه اشياءPی رسPبه نظر نم

ش که يک کاال تنها به اين علت به عنPوان پPول شPناخته مPی شPود کPه ديگPر کاالهPا ارز         

خود را به وسيله آن بيان می کننPد، بلکPه بPرعکس، بPه نظPر مPی رسPد کPه آنهPا ارزش             

  .خود را به اين علت با اين کاال بيان می کنند پول است

  

  پول، يا گردش کاالها. ٣

  معيار ارزش ها. الف
 )پول= با فرض طال (
  

پPPول، بPPه عنPPوان معيPPار ارزش، شPPکل ضPPروری مجسPPم و محسPPوس معيPPار ارزش،      

      بيPPان سPPاده نسPPبی ارزش کاالهPPا در پPPول،.  در کاالهPPا يعنPPی زمPPان کPPار الزم اسPPتپايPPدار

y پول  =x٥٥] ٩٥. ([ کاالی الف، قيمت آن کاالهاست .P (.  
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قيمت يک کاال، يعنی شکل پولی آن، در پولی تصوری بيان می شPود؛ از اينPرو پPول       

  .)P. ٥٧] ٩٥. ([تنها بطور ايده آل معيار ارزش هاست

تبديل ارزش به قيمت صورت گرفت، از لحاظ فنی، گسترش بيشPتر مفهPوم         ه  همين ک 

معيار ارزش ها به معيار قيمت ضرورت مPی يابPد، يعنPی، يPک مقPدار طPال ثابPت فPرض                 

      ايPPن کPPامًال بPPا معيPPار  . آن مقPPادير مختلPPف طPPال سPPنجيده مPPی شPPود    بPPه وسPPيله  شPPده کPPه  

 است، در حاليکه ارزش طPال  ارزش ها، که خودش به ارزش طال بستگی دارد متفاوت  

  .)P. ٥٩] ٩٧ -٩٨.([برای معيار قيمت ها فاقد اهميت است

قيمPPت هPPا بPPا واژه هPPای محاسPPباتی طPPال بيPPان شPPدند، پPPول بPPه عنPPوان پPPول    همPPين کPPه 

  .محاسباتی عمل می نمايد

هر گاه قيمت، به عنوان نمايشگر مقدار ارزش يک کاال، بيان کننده نسبت مبادله آن 

، عکس اين قضيه نتيجه نمی گردد که شPاخص نسPبت مبادلPه ايPن کPاال، بPا           با پول باشد  

فرض کنيد که موقعيت هائی فروش يک کاال . پول، لزومًا بيانگر مقدار ارزش آن باشد  

را باالتر يا پائين تر از ارزش آن ممکن ساخته و يPا باعPث مPی شPود، ايPن قيمPت هPای                 

ها قيمت های کاال هستند؛ زيرا کPه آنهPا    فروش با ارزش کاال تطبيق نمی کند، معهذا اين        

بيان کننده نسبت مبادله کاال با پPول    ) ٢(شکل ارزشی کاال، يعنی پول می باشند و         ) ١(

  .هستند

بنابراين، احتمال عدم تطابق مقداری بين قيمت و مقدار ارزش در خPود شPکل قيمPت       

آن را بPه  س بPرعک اين امر به هيچوجه نقيصه اين شPکل نيسPت، بلکPه           . ارائه می شود  

عنوان شکل کامًال مناسب يک شيوه توليدی که در آن مقررات تنها قادر است خPود را       

. تحميPل نمايPد، معPين مPی سPازد     » قانون کورکورانه ميانگين بی نظمPی هPا    « به عنوان   

ی کPه  معهذا، شکل قيمت هم ممکن است يPک تضPاد کيفPی را در خPود بپرورانPد، بطPور           

          وجPPPدان، شPPPرف، و غيPPPره ...  کننPPPده ارزش نباشPPPدبيPPPانقيمPPPت رفتPPPه ديگPPPر  هPPPمروی 

  )P. ٦١] ١٠٢. ([به وسيله قيمت شان شکل کاال به خود بگيرند... می تواند
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دارنPPده ضPPرورت   بPPرقيمPPت، دربPPه وسPPيله پPPول، يعنPPی در شPPکل   ارزش هPPا سPPنجش 

است، و قيمت گذاری ايPده آل، بناچPار قمPت گPذاری واقعPی           ) از ارزش واقعی  (بيگانگی  

  .و اين است گردش کاال. را به دنبال خواهد داشت) ملیع(

  

 وسيله گردش. ب
 دگرديسی کاالها) ١

  

ارزش مبادلPPه مPPورد  . C-Cآن ) جنسPPی(محتPPوای مPPادی   . C-M-C: شPPکل سPPاده 

  .واگذاری قرار می گيرد و ارزش مصرفی تصاحب می شود

از ايPن رو  فروش، که برای اين امر دو نفPر الزم اسPت،   C-M= : مرحله اولa آلفا 

احتمال عدم موفقيت وجPود دارد، يعنPی فPروش پPائين تPر از ارزش کPاال، يPا اگPر ارزش           

تقسPيم کPار، محصPول    « . اجتماعی کاال تغيير کند، حتی فروش پائين تر از هزينه توليPد     

کPPار را بPPه کPPاال تبPPديل مPPی کنPPد، و بPPدين وسPPيله تبPPديل آن را در مرحلPPه بPPاالتر بPPه پPPول     

   همان حال ايPن امPر تحقPق ايPن اسPتحاله را هPم کPامًال تصPادفی          در» .ضروری می سازد  

اما، اگر پديده را در شکل خالص آن مPورد توجPه قPرار              ) P. ٦٧] ١٠٨. (.[می نماياند 

مگPر اينکPه يPک توليPد     ( ايPن پPيش فPرض را در خPود دارد کPه دارنPده پPول          C-Mدهيم،

الهای ديگری بدست آورده؛ لذا ، پول خود را قبًال از طريق مبادله با کا)کننده طال باشد

 نيسPت، بلکPه دارای ايPن پPيش       M-Cاين جريان برای خريدار تنها عکس قضيه يعنPی          

يPPک فPPروش قبلPPی انجPPام داده، و چيزهPPائی از ايPPن قبيPPل،  ) خريPPدار(فPPرض اسPPت کPPه او 

  .بطوری که ما با رشته بی پايانی از فروش و خريد مواجه هستيم

، يعنPPی خريPPد، کPPه در M-Cوم اتفPPاق مPPی افتPPد،  ، همPPين موضPPوع در مرحلPPه دßبتPPا 

  .عين حال برای طرف ديگر مبادله يک فروش است

. يعنPی گPردش کPاال   . ، از اين رو تمام پروسه گردشPی از خريPد و فPروش اسPت     yگاما  

ی با مبادله مستقيم محصوالت تفPاوت دارد؛ اوًال، محPدوديت هPای فPردی و              لاين امر بک  
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  کPار انسPانی ممکPن    ∗درهم شکسته شده و متابوليسPم    محلی مبادله مستقيم محصوالت     

گشته است، ثانيًا، در اينجا از قبل مشخص می گردد که سرتاسPر پروسPه بPر مناسPبات                  

     اجتمPPاعی متکPPی اسPPت کPPه دارای رشPPد خودبخPPودی بPPوده و مسPPتقل از عوامPPل فPPردی       

ده مبادله ساده در يPک عملکPرد مشPخص مبادلPه ملغPی شP (              P. ٧٢] ١١٢([ .می باشد 

مصرفی را بخاطر ارزش مصرفی بPه  غيراست، يعنی جائيکه هر يک از طرفين ارزش    

  )P. ٧٣] ١١٢. ([مبادله می گذارد؛ و گردش کاال بطور نامحدود ادامه می يابد

گPردش کPاال، الزامPًا تعPادل خريPد و         : اقتصادی نادرست می گويPد    ) دگم(نظريه جزمی   

 -مچنين يک فروش نيز هست و بالعکسفروش را در دارد، بدليل اينکه هر خريدی، ه

             مثPPPل ايPPPن اسPPPت کPPPه بگPPPوئيم هPPPر فروشPPPنده ای خريPPPدارش را هPPPم بPPPا خPPPود بPPPه بPPPازار   

       خريPPد و فPPروش از يPPک طPPرف عمPPل يکسPPان دو شPPخص اسPPت کPPه در        ) ١.(مPPی آورد

       قطPPب هPPای دو انتهPPای محPPور يPPک کPPره  (قطPPب هPPای مخPPالف يکPPديگر قPPرار گرفتPPه انPPد   

لPذا  . ؛ از طرف ديگر، آنها دو قطب مخالف عملکردهای يک شخص واحدند        )می باشند 

مشخصه خريد و فروش حکم می کند تا وقتی که کاال به فروش نرسيده، بدون استفاده 

      .بPPاقی بمانPPد، و همينطPPور هPPم هسPPت کPPه ايPPن حالPPت مPPی توانPPد عمPPًال بPPه وقPPوع بپيونPPدد   

)٢ (C-M  یPPPه فرعPPPک پروسPPي )یPPPتقل  ، و )جزئPPPه مسPPPک پروسPPPابه يPPPق مشPPه طريPPPب       

می باشد و متضمن اين امر است که، دريافت کننده پول می تواند مPوقعی را کPه در آن            

او مPی توانPد منتظPPر   . هنگPام پPول خPود را مجPددًا بPه کPاال تبPديل مPی کنPد، انتخPاب نمايPد           

 ايPن  ، دقيقPًا بPه دليPل اسPتقالل    M-C و C-Mوحدت درونی پروسPه هPای مسPتقل    . بماند

پروسه ها، در تفاوت های ظاهری آنان جريان می يابد؛ و هنگاميکه اين پروسه هPای           

وحPPدت آنPPان خPPود را در يPPک بحPPران  . وابسPPته بPPه درجPPه معينPPی از اسPPتقالل مPPی رسPPند  

در اينجا از قبل ارائه گرديده ) بحران(از اينرو امکان پذيری اين امر . آشکار می سازد

  .است

  . کاالها نقش واسطه را ايفا می کند، وسيله گردش استدر حاليکه پول در گردش

                                                 
∗∗∗∗ سوخت و ساز، تحوالت بدن موجود زنده برای حفظ حيات      
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  جريان پول) ٢(
  

پول وسيله ای است که با کمک آن هر کاالی واحدی وارد جريان گردش می شود و      

بنPPابراين، اگPPر چPPه . از آن خPPارج مPPی گPPردد؛ خPPود آن هميشPPه در جريPPان بPPاقی مPPی مانPPد 

 گردش کاالهPا نتيجPه گPردش     گردش پول تنها بيان گردش کاالهاست، بنظر می رسد که         

وال مطPرح  ئاز آنجا که پول هميشه درمدار گردش باقی می ماند، اين سP           . پول می باشد  

  چه مقدار پول در ميدان گردش وجود دارد؟ : می گردد که

، و ايPن  )بPا ارزش پPول ثابPت   (مقدار پول در گردش به وسPيله مجمPوع قيمPت کاالهPا              

با فرض . ار کاالهای در گردش معين می گرددبه وسيله مقد) مجموع قيمت کاالها(يک 

   اينکه مقدار کاالها معين باشPد، مقPدار پPول در گPردش بPا نوسPانات قيمPت کاالهPا تغييPر                      

حال، از آنجائيکه يک سکه واحد در يک مدت معين هميشه به طور پی در پی . می کند

هيم واسPPطه تعPPدادی از معPPامالت قPPرار مPPی گيPPرد، بPPرای يPPک مPPدت زمPPان مشPPخص خPPوا 

  :داشت

 

    مجموع قيمت کاالها                                            نوان وسيله ه عمقدار پولی که ب
 

  هائی که برای يک واحد پول اتفاق افتاده  تعداد گردش      (.[١٢٠]٨٠.P)گردش عمل می کند
  

      از ايPPPPPن رو هPPPPPر گPPPPPاه پPPPPPول کاغPPPPPذی در جريPPPPPان يPPPPPک گPPPPPردش اشPPPPPباع شPPPPPPده         

)Circulation Saturated (   Pتفاده واقPورد اسPعقرار گيرد، می تواند به جای طال م 

از آنجا که جريPان پPول تنهPا پروسPه گPردش کPاال را مPنعکس مPی نمايPد، سPرعت                    . شود

گردش آن بازتابی از تغيير شکل کاالها، و سکون آن جدائی خريPد از فPروش و توقPف              

می تواند از خود جريPان گPردش کPه        منشاء اين توقف البته ن    . متابوليسم اجتماعی است  

اشخاص ابله اين پديPده را بPه کمبPود    . رد، مشاهده گرددانمايش می گذ  ه  ديده را ب  پتنها  

  )P. ٨١] ١٢١. ([مقدار کافی از وسيله گردش نسبت می دهند

  : بنابراين

=
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هر گاه قيمت کاالها ثابت بماند، مقدار پول در گردش با ازدياد مقدار کاالهای در ) ١(

  .ش و يا کندی گردش پول، باال می رود؛ و در حالت عکس پائين می افتدگرد

بPا بPPاال رفPPتن عمPومی قيمPPت کاالهPPا، مقPدار پPPول در گPPردش، بشPرط آنکPPه مقPPدار     ) ٢(

  .کاالها کاهش يافته و يا سرعن گردش به همان نسبت افزايش يابد، ثابت می ماند

بطPور کلPی،   . صادق است) ٢(با پائين آمدن عمومی قيمت کاالها، عکس قضيه        ) ٣(

    حPPد متوسPPط تقريبPPًا ثPPابتی وجPPود دارد کPPه انحرافPPات قابPPل مالحظPPه ای نسPPبت بPPه آن رخ  

  .ها می باشند اين انحرافات بطور تقريبی، منحصرًا از نتايج بحران. می دهد

  

  سکه، سمبل ارزش) ٣(
  

دار معينی معيار قيمت ها به وسيله دولت تثبيت می گردد، همانطور که نامگذاری مق

در بPازار جهPانی مجPددًا    .  يعنی سکه، و ضرب سکه به وسPيله او انجPام مPی گيPرد           -طال

ی ، بطPور )در اينجا حق الضPرب فاقPد اهميPت اسPت        (های ملی در آورده می شود        لباس

در جريان گردش ) طال(اما سکه . که سکه و شمش تنها از لحاظ شکل تفاوت می کنند     

هPا تفPاوت    وسيله گردش با طال به عنوان معيPار قيمPت  سائيده می شود؛ طال به عنوان     

  .سکه بيشتر و بيشتر به عنوان سمبلی از محتوای رسمی آن قرار می گيرد. دارد

ها و سمبل های فلزی ارائه  با پالک) طال(در اينجا امکان بالقوه تعويض پول فلزی       

  :از اينرو. ه استدگردي

اسPتقرار هميشPگی آنهPا بPه جPای         ضرب محدود سکه های مس و نقPره، کPه از            ) ١ (

پول طالی واقعی بدين وسيله جلوگيری مPی شPود کPه معاملPه بPا ايPن سPکه هPا تPا مبلPغ                   

مقدار فلز موجود در آنها بطور کامًال اختياری به وسيله قانون . معينی محدود می گردد

شPان   معين می گردد، و از اين رو عملکرد آنها به عنوان مسPکوک، مسPتقل از ارزش     

       لPPذا قPPدم بعPPدی بPPه سPPوی سPPمبل هPPای کPPامًال بPPدون ارزش امکPPان پPPذير   .  مPPی گيPPردقPPرار

  :می گردد
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دولPت منتشPر شPده و گPردش آن     بPه وسPيله   پول کاغذی، يعنPی پPول کاغPذی کPه       ) ٢ (

تPا آنجPا کPه ايPن پPول      .)  پPول اعتبPاری بحPث نمPی کنPيم         از در اينجا هنوز  . (اجباری است 

تنها . می کند، قوانين گردش پول شامل آن می گرددکاغذی عمًال بجای پول طال گردش 

نسبتی که پول کاغذی جايگزين طال می شود، می تواند موضوع يک قانون ويژه قرار   

گيرد، که اين قانون عبارت از اين است که نشر پول کاغذی بايPد بPه انPدازه ای محPدود         

.  گPردش باشPد  گردد که مقدار طPالی جPايگزين شPده بPه وسPيله آن عمPًال مPی بايسPت در              

ولی در همه جا تجربه مقدار حداقلی را مشخص . درجه اشباع گردش نوسان می نمايد 

به اندازه اين حداقل می توان پول . می سازد که هيچوقت پائين تر از آن قرار نمی گيرد

هر گاه بيشتر از اين حPداقل نشPر يابPد، بPه محPض اينکPه درجPه اشPباع تPا             . منتشر نمود 

در آن حالPت مقPدار کPل پPول     . هPا شPناور مPی شPود      بخشی از پPول   . يايدحداقل آن پائين ب   

کاغذی موجود در دنيای کاال، هنوز فقط جايگزين آن مقدار طال می گردد که به وسيله         

. ∗و بنPابراين فقPط قابPل جPايگزينی هسPت      . قوانين پا بر جای همين دنيا تعيين مPی شPود          

 گردد، هر  جذببر مقدار طالی قابلپس هر گاه مقدار پول کاغذی جايگزين شده دو برا

درسPت مثPل اينکPه    . قطعه پول کاغذی به نيمی از ارزش اسمی خود مستهلک می شود     

   . طPPال در عملکPPرد خPPود بPPه عنPPوان معيPPار قيمPPت هPPا، دچPPار تغييPPر ارزش شPPده باشPPد           

])٨٩] ١٢٨ .P(  

  

  پول. ج
  احتکار ) ١ (

  

         Pهوت آلPل شPاز و تمايPاال، نيPردش کPه گPدايش اوليPا پيPول  بPPگ آوردن محصPه چنPود ب   

C-M    رددPی گPPاهر مPول ظPی پPر      .  يعنPPن تغييPاده، ايPونی مPوع دگرگPPر موضPرفًا از نظPص

                                                 
)م.(م که به عنوان وسيله گردش عمل کند يعنی مقدار طالی الز   ∗∗∗∗   
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ش  اپPPول در يPPک اندوختPPه، بيجPPان شPPده و گPPردش   . شPPکل نقطPPه پايPPانی در خPPود اسPPت  

  )P. ٩١] ١٣٠. ([متوقف می گردد؛ فروشنده کاال تبديل به محتکر پول می شود

بPا توسPعه بيشPتر    . مثًال در آسPيا  . ردش کاال حکمفرما بود   اين شکل دقيقًا در ابتدای گ     

، وثيقPه  the nexus rerumگردش کاالئی، هر توليد کننده کاال می بايستی برای خود

. بنابراين، اندوخته ها در همPه جPا انباشPته مPی شPوند     .  يا پول را تأمين نمايد -اجتماعی

شکل مطلقًا اجتماعی ثPروت  توسعه گردش کاالئی قدرت پول را افزايش می دهد، يعنی   

ميPل بPه احتکPار طبيعتPًا مPرزی      ) P. ٩٢]١٣١. ([که هميشه برای مصPرف آمPاده اسPت    

از نظر کيفی، يا نسبت به شکل آن، پول فاقPد محPدوديت اسPت، پPول يعنPی      . نمی شناسد 

اما . نمايشگر عمومی ثروت مادی، زيرا که پول مستقيمًا قابل تبديل به هر کاالئی است

 است، و بنابراين به عنوان يک وسيله  محدودی، هر مجموعه واقعی از پولاز نظر کم

اين تضاد هميشه محتکPر را دوبPاره و دوبPاره بPه            . خريد تنها دارای اثر محدودی است     

  .راندی انباشت م) بيهوده( مانند ∗کار سيزيف

 تPازه ای بPرای ايPن فلPزات     به عالوه، انباشت طال و نقره به صورت ورقه، هم بPازار     

  .بوجود می آورد و هم يک منبع پنهان پول ايجاد می کند

احتکار به عنوان کانالی برای تغذيه و زهکشی پول در گردش و همراه با نوسPانات         

  )P. ٩٥] ١٣٤. ([مداوم درجه اشباع گردش عمل می کند

  

  وسيله پرداخت) ٢(
  

ز تجسPم  بيگPانگی يPک کPاال ا   : با توسعه گردش کاالئی شرايط نوينی ظPاهر مPی گPردد     

هPای متفPاوتی بPرای توليدشPان      کاالهPا بPه مPدت زمPان    . قيمت آن بتدريج شکل می گيPرد    
                                                 

کPه در عPالم اسPفل محکPوم بPه      » اوليPوس «فرزنPد  . »ُکرنPت «پادشاه خسيس و مکPار   : سيزيف  ∗∗∗∗

غلتانيدن سنگ بزرگی بPه بPاالی کPوه بPوده در حاليکPه سPنگ مزبPور دوبPاره غلتيPده و بPه دامنPه                

  )م.(کوه می افتاد و او می بايستی عمل خود را تکرار کند
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هPPای مختلفPPی توليPPد مPPی شPPوند، برخPPی از آنهPPا بايسPPتی بPPه       نيازمندنPPد؛ آنهPPا در فصPPل 

 قبPل از اينکPه   Aاز اينرو ممکن است شخص   . بازارهای دوری فرستاده شوند و غيره     

عمPPل، شPPرايط پرداخPPت را بPPه ايPPن . وشPPنده باشPPد قPPادر بPPه پرداخPPت گPPردد، فرBخريPPدار 

 يک مPديون، و پPول بPه عنPوان     B يک اعتبار دهنده می شود، A: طريق تنظيم می کند  

  بنPPPابراين رابطPPPه اعتبPPPار دهنPPPده و مPPPديون از قبPPPل. وسPPPيله پرداخPPPت تعيPPPين مPPPی گPPPردد

، دش کPاالئی هPم اتفPاق بيفتPد    راين امر می توانPد مسPتقل از گP     . (خصومت آميز می شود   

  )P. ٩٧] ١٣٥.) ([برای مثال، در دوران قديم و قرون وسطی

   :ها عمل می کند در اين رابطه، پول با اين عنوان

  به عنوان معيار ارزش در تعيين قيمت کاالی فروخته شده؛) ١ (

  .به عنوان يک وسيله ايده آل برای خريد) ٢(

               Pوان وسPت، وارد   با احتکار، پول از گردش خارج می شد، در اينجا به عنPيله پرداخ

    خPارج گPردش  جريان گردش مPی شPود، امPا ايPن عمPل فقPط بعPد از آنکPه کPاال از جريPان             

  خريPدار مقPروض، بPه ايPن خPاطر فPروش مPی کنPد تPا بتوانPد ديPن            . شد صورت می گيPرد   

. صPPورت اجنPPاس او را بPPه حPPراج خواهنPPد گPPذارد    ايPPنغيPPر خPPود را پرداخPPت نمايPPد؛ در 

  يPPک ضPPرورت اجتمPPاعی کPPه مسPPتقل از روابPPط مربPPوط بPPه    بنPPابراين، اکنPPون از طريPPق  

. گردش ظهور می نمايد، پول در شکل خودش، تبديل به نقطه پايPان فPروش مPی گPردد                 

])٩٧ -٩٨] ١٣٦ .Pp(  

عدم همزمانی خريد و فروش، که باعث ظهور نقش پول به عنPوان وسPيله پرداخPت                 

، پرداخPت هPا در يPک    می گردد، در عين حال بPر اقتصPاد حPوزه گPردش تPأثير مPی گPذرد         

تأديه پول از حساب خود به     (Virementsوايرمنت  . نقطه مشخص متمرکز می گردند    
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، تنهPا  )Lyons (∗∗∗∗در قPرون وسPطی در ليPونز    ) نفر ديگر بPه وسPيله حوالPه        حساب يک 

   ) P.٩٨] ١٣٧. ([مانده ی خالص موازنه پرداخت های ادعائی از دو طرف بود

شPPند، پPPول تنهPPا بطPPور ايPPده آل بPPه عنPPوان پPPول      تPPا آنجPPا کPPه پرداخPPت هPPا متPPوازن با   

تPا آنجPا کPه پرداخPت هPای واقعPی بايسPتی        . محاسباتی با معيPار ارزش هPا عمPل مPی کنPد         

پول به عنوان يک واسطه گردش و يا تنها به عنوان شکل وسPاطت گPر            . صورت گيرد 

و محو شPونده متابوليسPم ظPاهر نمPی شPود، بلکPه بPه عنPوان تجسPم کPار اجتمPاعی، بPه               

اين تضاد . وان وجود مستقل ارزش مبادله و به عنوان کاالی مطلق نمايان می گرددعن

مسPتقيم در آن مرحلPه ای از توليPد و بحPران هPای تجPاری بيPرون مPی ريPزد کPه بحPران            

ايPن بحPران فقPط در جPائی اتفPاق مPی افتPد کPه سلسPله گسPترش                .  مPی شPود     پولی ناميده 

قPراری آنهPا، بطPور کامPل توسPعه يافتPه       يابنده پرداخPت هPا، و يPک سيسPتم سPاختگی بر            

با اختالالت عمومی تری در اين مکانيسم، سوای اينکPه منشPاء آنهPا کجPا باشPد،             . باشد

    پول فورًا و بطور ناگهانی از شPکل ايPده آل خPود بPه عنPوان پPول محاسPباتی بPه نقدينPه                 

آن مبادله بی ارزشی تبديل می شود؛ کاالهای ناسپاس ديگر به هيچوجه نمی توانند با              

  )P. ٩٩] ١٣٨([    .گردند

اسناد ديPون  . پول اعتباری از عملکرد پول به عنوان وسيله پرداخت ناشی می گردد      

بPا سيسPتم   . نيز بنوبPه خPود گPردش مPی کننPد تPا ايPن ديPون را بPه ديگPران منتقPل نماينPد                     

اعتباری، نقش پول به عنوان وسيله پرداخت مجددًا گسترش می يابد؛ در ايPن مقيPاس                

های وجودی خود را پيدا می کند، که در اين اشکال دنيPای معPامالت تجPاری     پول شکل 

        بPPزرگ را اشPPغال مPPی نمايPPد، در حاليکPPه سPPکه عمPPدتًا بPPه دنيPPای تجPPارت خPPرد تبعيPPد           

  )P. ١٠١] ١٣٩-٤٠. ([می شود

در مرحلPPه مشPPخص و حجPPم معينPPی از توليPPد کPPاالئی، نقPPش پPPول بPPه عنPPوان وسPPيله      

وراء حوزه گردش کاالها گسترش می يابد؛ پول تبديل بPه کPاالی عمPومی     پرداخت به ما  
                                                 

 - نPPوعی مؤسسPPه کPPه در آن چPPک هPPای بانPPک هPPا و اشPPخاص مختلPPف را مبادلPPه مPPی نمودنPPد        ∗∗∗∗

  تصفيه می کردند
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           اجPPPاره هPPPا، ماليPPPات هPPPا و امثPPPال آن از پرداخPPPت هPPPای جنسPPPی    . قراردادهPPPا مPPPی گPPPردد 

     مقايسPPPه نمائيPPPد بPPPا فرانسPPPه عهPPPد لPPPوئی  . پرداخPPPت هPPPای پPPPولی تبPPPديل مPPPی گردنPPPد  بPPPه

       آسPPPPيا، ترکيPPPPه، ژاپPPPPن و غيPPPPره ، از جهPPPPت ديگPPPر، )بPPPPانووبPPPPواگيلبرت و (چهPPPاردهم  

])١٠٢] ١٤٠-٤١.P(  

تبديل پول به يک وسيله پرداخت، انباشت آن را نسبت به تاريخی که پرداخت انجPام             

احتکار، که با رشد بيشPتر جامعPه، بPه عنPوان يPک شPکل          . می گردد ضروری می سازد    

   اخPت ظPاهر  بارز کسب ثروت از ميان رفPت، مجPددًا بPه عنPوان ذخيPره مPالی وسPائل پرد              

  )P. ١٠٣] ١٤٢. ([می گردد

  

  پول جهانی) ٣(
  

غذی متروک می شود اهای محلی سکه، پول خرد، و پول ک در تجارت جهانی، شکل

زار جهانی اسPت  اتنها در ب. و تنها شمش به عنوان پول جهانی دارای اعتبار می گردد        

          Pطه  که پول به عنوان کاالئی که شکل طبيعی آن در همان زمان تجسم اجتمPاعی بالواس

طريقه وجودی آن برای مفهومش . در حد کامل عمل می نمايد. کار مطلق انسانی است 

  )PP. ١٠٣ -٠٤] ١٤٢ [details p. ١٠٥]١٤٥([ .کفايت می کند

  

 


