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خوبی  هسال پیش انتشار یافته است، ب هرچند حدود یک    : یادداشت کوتاه ارنست لوهوف،توضیح مترجم

های آن با  ی آمریکا و تنشی مالی را با سیاست اعتباری تازهداری و بحران سرمایهی بحران سرمایهرابطه

»باززایی    سیاست  چه دولت آمریکاهای این نوشته، آنلکند. بر اساس استدالداری اروپا روشن میسرمایه

در پی تحقق    ییآسای مجازی غولو با اتکا به سرمایهنامد  [ میReindustrialisierung] صنعت«

ه خود بلککند،  ک نمیداری در آمریکا کم ی جهانی و سرمایهآن است، نه فقط به حل بحران کنونی سرمایه

 برد. راه می یتر های هولناکبر منطق سرمایه به بحران ناگزیر و بنامنتج از این بحران است و به

 *** 

(1 ) 

پول جایگاهی ویژه در نظریه آدام اسمیت مدافع  مفهوم مارکسیِ  از زمان  بورژوایی  اقتصاد  دارد.  پول  ی 

پول  از این دیدگاه،  بیرون و منفک از جهان کاالهاست.    جایگاه پولْجهانی است که بنا بر آن،  -ی دو نظریه

دک به  همان اندازه اندارانه است؛ خودِ پول بهسرمایه  ی ثروتِگیر ارزش کاالهاست و بنابراین سنجهاندازه

ته  ها تعلق داشی طول پارچه است، به جهان پارچهکنندهذرع خیاط، که تعیین  این جهان تعلق دارد که چوبْ

دیگر ندارند. در  روی ماهیتی بیگانه با یککند که پول و کاالها به هیچدر مقابل، مارکس تأکید می  باشد.

بروز و ت  از  باید ارزش  در عین  ؛جلی بیرونی تناقض نهفته در کاالاساس پول عبارت است  حال که خود 

باشد. یک کاالی معین این نقش را در برابر    نیز  ای حامل ارزش مبادله  باید  ،ای داشته باشدمصرفی ویژه

که بین    شودمیای  ی بُعد ارزش مبادلهواسطهی بیگیرد و بازنمایانندهی کاالهای دیگر برعهده میهمه

 عام برخوردار است.  ی کاالها مشترک است. به این ترتیب پول از سرشت کاالییْهمه

ی مارکسیِ پول  نظریهبا درنظرگرفتن تحول نظام پولی  کنند که  ز این نقطه عزیمت میاقتصاددانان بورژوا ا

که مارکس  هنگامی  .کامالً و آشکارا ابطال شده است. این ابطالِ ظاهری مبتنی است بر یک خلط مبحث

پول از   دریچه  ، نویسدمی  کاالی  از  نگریستن  با  اقتصاددانان  آموزهاین  مغز  ی  منظر  از  و  خود  های 

سان و  خوانند و مفهوم مارکسیِ پول را با مفهوم ریکاردوییْ هممی  کاال  پولِآن را   لجوجانهشان،  آلودهمه

کوشد درک  ی اقتصاد کالن میگونه قرائت فقط در این نهفته نیست که آموزهدانند. علت اینهمانند می

بر   [ بنا1].مارکسیِ اقتصاد سیاسی جا بزندجای نقد  هبسیار محدود خود از تعریف کاال را صاف و ساده ب

ست منقول که موضوع مراودات بازرگانی است یا بسته به این یا  تعریفِ جاریِ اقتصاد کالنْ کاال »چیزی

موضوع فروش کاالها تلقی شود.« هر چیز   یمثابهتواند بهمیست که  چیزی  ،ی بازرگانیمراوده  آن نگرگاهِ
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  نگرش، کاال نیست. مثالً بنا بر تعریف فوق   بر اینبنا  بازار محصوالت نیست،  معامله در  موضوع  که    یدیگر

  ی این تعریف قرار دارد. در مقابل، نقدحوزهشود، اما زمین بیرون از  میتلقی    کاال  یمثابهبه  الکتریسیته 

  کند.دارانه تعریف میسرمایهرا شکل عام ثروت    دارد و آن  دریافت دیگری از کاال  مارکسی اقتصاد سیاسی

بازارهای گوناگون به هیچ بین  از این نیست که در یکی کاالها مبادله  بر این اساس، تمایز  روی عبارت 

ها فقط در انواع گوناگون کاالهاست. مثالً یک  ی دیگر، بلکه وجه تمایز آنیشوند و در دیگری چیزهامی

خود   ها خصلت کاالیی بهها و خانهداری زمینیرا در سرمایهها و مستغالت وجود دارد، زبازار برای زمین

تواند به کاال بدل  ها وجود دارد، زیرا حق استفاده از فضای مسکونی میاند و یک بازار برای آپارتمانگرفته

شدن نیروی کار به کاالیی است که متعلق به حامل اوست؛ و بخش  شده باشد؛ وجود بازار کار مرهون مبدل

تعریف نشانهمالی   این  در  از نیز  مالی  بازار  نیست:  استثناء  پول   این ی یک  رو شکل گرفته است، چراکه 

 [ 2]( به کاال بدل شود.351، ص 25جلد ، MEWی بالقوه« )تواند در »خاصیتش در مقام سرمایهمی

روی  هیچ ، بهکندا با مارکس روابط اعتباری را نوعی ویژه از روابط کاالیی درک میوآکه همبرای کسی

سرآخر هر    اش را از دست بدهد.زدایی از طال، پول ناگزیر باشد سرشت کاالییبدیهی نیست که با پول

ی پول امروزین  [ همه3داند که از آن زمان چگونه پول به دنیا آمده است.]لحاظ تجربی میاقتصاددانی به

شان  هایاریْ اعتباری در اختیار مشتریهای تجکه بانکگیرد. به محض آناز روابط اعتباری منشاء می

عنوان حساب جاری  به  شدنش در یک حساب بانکی،تبار ثبتدر گردش ]یا پولی که به اع  دهند، پولِقرار می

های  ی روابط اعتباری بین بانک مرکزی و بانکآید. پول بانک مرکزی نتیجهموجود است ـ م[ پدید می

پول    ل بانک مرکزی در قالب پولِ نقد یا تحت عنوان مستقیمِتجاری است. درست است که بخشی از پو

های تجاری  افتد. بانکی اعتباری به جریان میکند، اما این پول نقد نیز فقط به میانجی رابطهگردش می

ها  یافته را در شکل اسکناس و مسکوک به آنخواهند که بخشی از اعتبار تخصیصاز بانک مرکزی می

ی بانک مرکزی  خانهم[ از چاپ- های بانکی در این کشور ]آلمان فدراللحاظ فنیْ اسکناسپرداخت کند. به

اعتبارند. اگر بخواهیم این روندهایی را که در الهیات اقتصاد بورژوایی    لحاظ اقتصادیْ فرزندانِ آیند، ولی بهمی

ها هیچ  آنباید بگوییم که  زبان مقوالت نقد اقتصاد سیاسی ترجمه کنیم،  شوند، به»آفرینش پول« نامیده می

 [ 4]ی مجازی نیستند.گیری سرمایهپایایش و چیز دیگری جز شکلی از پید

(2 ) 

  انداز ما نسبت به تطور تاریخی ماهیت یاد آورد، چشمو پیوستارها را به  هاکه بتوان این پیوندمحض آنبه

در    وبود    نمادیک  سرآخر    همیشه و  نگرگاه علم اقتصاد کالن بورژوایی، پولشود. از  پول نیز دگرگون می
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واقعیت، به وارونه، باید بین دو فرآیند که طی چندین   کرد. اما درزدایی ماهیت خود را برمال میاثر پول

زدایی از طال نهایتاً به معنای  پول  اند، تمایز قائل شد.دیگر فاصله گرفتهلحاظ تاریخی از یکی گذشته بهدهه

دارد.  عویضت برعهده  را  پول  نقش  که  است  کاالیی  تخت    یمثابهبه  طال   جایگاه  از  کاالها  خود  پادشاه 

تازهسرنگون شد و در شُمار توده پادشاهی  ی معمولی کاالها قرار گرفت، در عوض کاالی  بر تخت  ای 

پولیکاالها جلوس کرد.   به  ایمطالبات  بانککه  در  پول  آفرینش  آمدند، نقش   های مرکزیهنگام  پدید 

عنوان  به  کار کاالزدایی از پول هنوز صورت نگرفته است. این    عملِبرعکس،    عهده گرفتند.کاالی پول را به

از بحران قابل پول به فرآیندی حقیقی  فروپاشی  به  است و  بردمثابه وسیلهتصور  میانجی راه خواهد    ، ی 

[ به نمایش  Hyperinflationناگزیر باید خود را در سطح رویدادها در مقام تورم تکاثری ]فرآیندی که به

تواند صرفاً در مقام نماد پول نقش خود را ایفا کند  متألهان علم اقتصاد بر این باورند که پول می [5]د.بگذار

اما    به همین عنوان عمل کرده است.   1971 کم از زمان الغای نسبت ثابت بین طال و دالر در اوت و دست

ی  تواند بازنمایانندهگر نمیدهد، یعنی دیاش را واقعاً از دست میبه همان مقیاس که پول سرشت کاالیی

شود، توانایی ایفای نقشش در مقام واسطه یا میانجی  مثابه نمادی صِرف مثله میی مجازی باشد و بهسرمایه

 دهد. از دست مینیز  را 

[ بودند.  Deflationهایی خالصاً ضدتورمی ] هایی که مارکس در برابر دیدگان خود داشت، بحرانبحران

های مارکس  اند، به همان میزان اندک در استداللزدایی از میانجی پولی ارزشکه دربرگیرنده  هابحراناین  

اند.  های اقتصادی طرح شدههای مربوط به تحوالت تورمی و فراتررونده از سیکلشوند که پدیدهطرح می

کاالیی را در مقام پادشاه   علت این است که او مفهوم کاالی عام را در عطف به طال مستدل ساخت و هنوز 

را از ردیف کاالی قابل فروش در بازار بیرون آورده و به این مقام  خود  کاالها در برابر دیدگان داشت که  

ی مرده است، البته  ی کارِ گذشتهی چنین نظامی که در آن کاالی پول خودْ بازنمایانندهده بود. بر پایهرسان

های  وجود ندارد. در دوران  م[-دارد، اما تورم سکوالر ]تورم خزنده و بلندمدتامکان نوسانات قیمت وجود  

شدن کاالی پول  های رکود دوباره سقوط کنند. نخست با عوضروند تا در دورانها باال میرونق قیمت

که  منطقی زیر را،  -توان شِمای تاریخیشود. با توجه به تحول نرخ گرانی میفرآیند تورم سکوالر آغاز می

 کماکان طرحی نادقیق است، نتیجه گرفت: 
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(3 ) 

زدایی  ی مشترکم با نوربرت ترنکله زیر عنوان »ارزشبار در نوشتهتِز مربوط به تغییر کاالی پول نخستین

ی  نیافت. عبارت »کاال  ترجا بسط و توضیحی بیش( طرح شد. البته در آن2012بزرگ« )لوهوف/ترنکله  

های کاالی  ( قرار بود این نقص را جبران کند و طرحی برای ویژگی2018عام و رازهای آن« )لوهوف  

ارائه دهد. متأسفی پول و نظام پولیِ مبتنی بر آنتازه های  شکل   انه در تالش برای بررسی پیوند بینرا 

ی  دقتی در تعریف کاالی پول، نوعی بیی تازهــ و کاال شدنددالل ناشی می که از این است پدیداریِ پول ــ

ی کافی گویا و روشن  زدایی بزرگ« به اندازهشده در کتاب »ارزشهای طرح گزارهحال  با این  عام رخ داد.

های  ( تلقی شدند. در نوشته152کاالی پول« )ص    یمثابهجا »دعاوی پولیِ بانک مرکزی بهبودند. در آن

الی پول از بانک مرکزی به این  های تجاری ناگزیر بودند برای دریافت کاهایی که بانکمتأخرتر ضمانت

ها و مطالبات پولی خیلی ساده با  گاهی نیز این ضمانت  کاالی پول تعریف شدند.  یمثابهبانک بسپارند، به

 شد.  مخدوششان طریق مرزاز این  ونامی واحد نامیده شدند 

گزاره بی دو  این  آناندیشه  گمان  هردوی  زیرا  دارند،  واحدی  بنیادین  روابطی  بر  یک  ها  سانی اعتباری 

از رابطههخودب  استوارند.  پول  بانکخود کاالی  بانک مرکزی و  خود  هگیرد. خودبهای تجاری منشأ میی 

ی  وسیلهرا »آفرینش« پول به  جانبه آنای یکگونهدقیقاً همان کنشی که اقتصاد کالن بورژوایی همیشه و به

همانا کاالی    کند که ظاهراً وجود ندارد؛همان چیزی را تولید میحال  نامد، در عینآفریدگار بانک مرکزی می

السویه  گمان علیآید، اما بیی نهایی پدید نمیلحاظ نظری تغییری در نتیجهحال، هرچند بهبا این  پول را.

هایی را که  نیست که کسی بر تخت سلطنت کاالی پول مطالبات مالی بانک مرکزی را ببیند یا ضمانت
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ها  تجاری ناگزیرند در طول مدت اعتبارشان نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. با تلقی ضمانت هایبانک

 رود. مثابه کاالی پول، انسجام استدالل آشکارا از دست میبه

کاالی    نکته که  اند، قابل بازسازی است. برای اثبات اینها وارد بحث و استدالل شدهکه چرا ضمانتاین

جوی نقاط  ودر جست  است که   نیقدم ا  نینخست  آید کهنظر میفته و ناپدید نشده است، بهپول فقط تغییر یا 

  ،کاالهای مصرفی  که تحت تسلط بازارِی پول باشیم. زمانیتطابق بین کاالی قدیمی پول و کاالی تازه

ی رسمی یا  پذیرگاه این نماد پول به تبدیلشود، آننماد پول در مراودات روزمره جانشین کاالی عام می

های بانکی  مبلغ معینی از اسکناسعبارت دیگر،  پول کاغذی به کاالی عام مقید است. به  کم واقعیِدست

ی پول رایج  ی خود مستلزم شکلی از پشتوانهنوبهی مقدار معینی از وزن طالست. این امر بهاغلب نماینده

شود. این تصور که نمادهای پول نیز ناگزیرند  میداری  ی بانک مرکزی نگهبا فلزی قیمتی است که در خزانه

پشتوانه مشابهی  معنای  تازه  ایبه  کاالی  بازتاباز  باشند،  داشته  پول  که  دهندهی  است  فرض  این  ی 

تر، متأسفانه وابستگی نماد پول به جهان کاالها  یک کاالی عام تازه هستند. اما در نگاهی دقیق هاْضمانت

ی بانک مرکزی. این نظام پولی مبتنی است بر  ار متفاوت است با نوعی پشتوانهدر نظام پولی امروز، بسی

  دستی به اعتبار یا مستقیماً به کاالی پول اندازیِ پیشاپیش به ارزش آینده و متناظراً فرآیندی از پیشدست

 اندازیِ پیشاپیش به ارزشِ آینده نیستند(. ها هم فقط چیزی جز دستآورد )ضمانتپدید می را

ی بین بانک  افتادنِ پول نقد در رابطهجریان توان به تصور درآورد؟ با بهاین موضوع را عمالً چگونه می

ای الزم  شود. برای این کار نه پشتوانهخود روابط کاالیی نیز برقرار میههای تجاری خودبمرکزی و بانک

  ها، که این ضمانت و وثیقهی، فارغ از آنااست، نه هیچ نوع مقرراتی برای این پشتوانه و نه ضمانت و وثیقه

ریز برای نظام پولی مبتنی بر کاالی پول  اند و نقشی شالودهپذیرفته شوند یا خیر. این چیزها کامالً تصادفی

 تازه ندارند. 

ضمانت بهگذاشته ودیعهْبه  هایتلقی  مرکزی  بانک  نزد  بیشده  به  دلیل  این  به  پول  کاالی  راهه  مثابه 

پرسش مربوط به نوعی پشتوانه مرتبط و منوط    غلط به  پرسش مربوط به کاالی پول را به  د کهانجاممی

آید که  نظر میمثالً چنین به  شود.حال موجب ارتکاب خطاهای دیگری نیز میکند. این تصور در عینمی

قید احتیاط قابل    طور مشروط و بهدارد، فقط به  ی مجازیی پول سرشت سرمایهاین ادعا که کاالی تازه

گیرند، اما  ها قرار میاوراق اعتباری و سهام در شُمار وثیقه  ،درست است که بنا بر قاعده هرچندتأیید است. 

نیز می ایفا کنند و این چیزها به هیچدر اساس اشیاء و اجناس  ی  سرمایهمُعرف  وجه  توانند این نقش را 

ها و مستغالت، و از سوی دیگر حقوق بازنشستگی برای  سو خانهعنوان نمونه، از یکبه  مجازی نیستند.
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ضمانتطاین مناسبور  بها  که  هم  طال  تکلیف  بانکخودی هاند؛  است  ممکن  است.  روشن  های  خود 

کنند، کامالً استثناء باشند. اما اگر قرار باشد  عنوان وثیقه عرضه میها را بهگونه داراییای که اینتجاری

  زمانی  اهمیت نیست. این معضله از انسجام مقولی برخوردار است، این نکته اصالً بیاستداللی ارائه شود ک

 مثابه کاالی پول بپذیریم. طور قطع بهشود که مطالبات پولی بانک مرکزی را بهبالفاصله ناپدید می

(4 ) 

کاالزدایی از پول  سوی  ی مجازی است، بهگذار از یک نظام پولی، که کاالی پولِ آن عبارت از سرمایه

این  برای واکاوی فرآیند تاریخیْ تعیین جایگاه    داری[ است.های ]سرمایهگر نقطه عطفی در دوراننشان

قرار    دام کاال در موضعِ کاالی پول که کدر دستگاه مختصات تاریخی اهمیت دارد. بسته به این  نقطه عطف

های تجاریْ اعتبارات را فقط با تکیه به  نی بانککه زماآید. ایندست میگرفته است، نتایجی گوناگون به

، امری کامالً عادی و رایج  آورند، تا بحران مالی اخیردست میهای مطمئن و استوار بهها و وثیقهضمانت

  ویژه اعتباراتِ ی اروپا بهرا حتمی تلقی کرد. در چارچوب کشورهای اتحادیه  توان آنبود؛ امری که امروز نمی

نظام بانکی ایفا    نجاتای در  کنندههای نقدی اضطراری در بحران مالی اخیر نقش تعیینمرکب از کمک

ی  نقطهمرز و  ناگزیر باید عبور از  ها را یکی و همان بداند، بهها و وثیقهکه کاالی پول و ضمانتکسی  کردند.

ی بانک مرکزی در قبال  لمطالبات پو  ه تلقی کند. اما اگر کاالی پول بایافتها را امری انجامعطف دوران

ی عطف  های تجاری یکی و همان تصور شود، وضع قطعاً طور دیگری است. در حالت دوم، نقطهبانک

شود، سان تلقی میزدایی از این مطالبات یکعبارت دیگر، سرمایه زدایی، یا بهها با آشکارشدن ارزشدوران

به  آینده    است که از  یبانگ   ی است که این رویداد هنوزبدیه  .های تجاری یعنی با ورشکستگی نظام بانک

با برتخت    شود.. در جدول باال، روند تورم تکاثری نخست با ناپدیدشدن کاالی پول آغاز میرسدگوش می

که  حالی  دهند، درزمان روی میتکاثری و کاالزدایی هم  تورمِ  البات پولی در جایگاه کاالی پول،طنشاندنِ م

گیرد. گذار  های متفاوتی صورت میها در مقام پادشاه کاالها، این رویداد در زمانها و وثیقهانتبا تلقی ضم

پولیِ نظام  مرز  پشتوانه  از  بر  گستردهْ  مبتنی  و  استوار  تکانای  آخرین  در  بحرانپیشاپیش  صورت    های 

این پدیداری آشکار از  های تورمی راه برده باشد. بدیهی است که  که این گذار به گرایشآنپذیرفت، بی

های جدی  بدون ضمانت  های تجاری راهای مرکزی خود را ناگزیر ببینند بانک که بانکزمانی  ،بحران است

توان نخستین گام در فرآیند کاالزدایی از پول تلقی کرد؛  و معتبر با اعتبارات تأمین کنند. این پدیده را می

 شده. مگمان چیزی است غیر از عملی انجا گامی که بی
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آب است. پولی که روزی جایی در جهان پدید    ی جهانیِپول چیزی شبیه به چرخهی  تصور افواهی از چرخه

است، همان نمیهماند و خودبجا میآمده  ناپدید  پشتوانهخود  نظام کالسیک  بهشود.  نیز  پولی  بر  ی  واقع 

نحو دیگری  کاالی معاصر پولْ وضع بهگمان در مورد پول معاصر و  کند. بیاساس همین الگو عمل می

وار. پول و کاالی پول دائماً در حال پدیدآمدن  شبح  است به مناسبتی به حد اعالْ بوطقضیه مر جااست. این

زمانی محدود  گیرند، همگی مدتها منشأ میو ناپدیدشدن هستند، زیرا روابط اعتباری گوناگونی که از آن

که نظام پولی باثبات باقی بماند، ضرورت دارد که  یابد. برای آنایان میزمان همواره پدارند و این مدت

عبارت دیگر، فراتر از قبل جبران کند.  ناپدیدشدن دائمیِ کاالی تاکنونیِ پول را جبران، یا به  کاالی پولِ تازهْ

ید همواره این  با  د،نتوانند پای بگیرکاثری( چگونه میدر پاسخ به این پرسش که گذار به تحوالت تورمی )ت

. فقدان ثبات در  قرار دادها  محاسبات و استدالل  مرکز   جبران کاالی پولِ قدیمی را در   گزینیِنیاز به جای

ی  عنوان حلقهشُمار آورد و نه بههای بیماری بهمثابه نشانهتر باید بههای مرکزی را بیشمطالبات پولیِ بانک

شود، تلقی کرد. گذار به تورمِ بزرگْ نخست زمانی روی  موجب می  ای که فرآیند تورم تکاثری را کنندهتعیین

این  .  باشندی مجازی نعنوان شرکای بانک مرکزی قادر به تولید سرمایههای تجاری بهدهد که بانکمی

جریان مضاعف گردش پول را ترک کنند    ،یا بعضاً  ،طور کاملکند بههای مرکزی را ناگزیر میوضع بانک

ای بگذارند که بیرون از بخش بانکی فعالیت  و پول بانک مرکزی را مستقیماً در اختیار عامالن اقتصادی

 کنند.می

پیرامون مکانیسماین تأمالت  آنگونه  موجب  به  ارزشهایی که  بنابراین  و  پول  از  از  ها کاالزدایی  زدایی 

ارزش    ی انتقادیِ مبتنی بر نظریهی پولِ  تر نظریهمراتب بیشگشاید، تدقیق بهمیی پول راه خود را  واسطه

سو  ی مدرن پول کمابیش به اینرساند. نظریهی مدرن پول به مراحلی حساس میرا در رویارویی با نظریه

را بنا به    لحاظ نظری، پول های تجاری را از نظام پولی کنار بگذارد. این دیدگاه بهگرایش دارد که بانک

آنْ تلقی می  مخلوقِ  ماهیت  را که در حسابدولت  پولی  آفریدهکند و  ای  های جاری در گردش است و 

لحاظ نظری، بلکه  کار، نه فقط به(، اما با اینWray 2018داند )مثالً ر. ک.  اهمیت میخصوصی است بی

های تجاری  که بانکاین  است.  ی اصالحی«اندازی برای نوعی از »پروژهلحاظ واقعی نیز مدعی چشمبه

ای  راههدهند، از منظر دیدگاه مذکور، بیهای مرکزی و نهادهای غیربانکی قرار میخود را در حدفاصل بانک

چه پیرامون این  د. بنا بر آنپوشی کنتواند از آن چشمراحتی میداری بهغیرضروری است و اقتصاد سرمایه

تواند از زوائد  حتی نمیاین موضع  رشت کاالییِ پول و ثبات ارزشِ پول،  دانیم، برای برجا ماندنِ سع میموض

کند،  ی مدرنِ پول نفوذ میی نظریهی مرکزی اندیشهپوشی کند. واقعیت بحران در هستهظاهری نیز چشم
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به هیچ دیدگاه،  این  مدافعان  باور  برخالف  نظریه  این  تحقق  چارهاما  راه  بحران  روی  از  پرهیز  برای  ای 

 یابد. ای میی این نظریه بحرانْ کیفیت تازهواسطهدهد؛ برعکس، بهدست نمیداری بهایهسرم

(5 ) 

ی انتقادی ارزش نقش ایفا کرد. در همان آثار مشهورِ  گیری نظریهها در شکلموضوع تورم از همان آغازه

های  گیرِ نرخ تورم در سالچشمرفتِ  قرن بیستم این تز طرح شد که مسئولیت پس  90 یانتشاریافته در دهه

پویاییِبرعهده  80 یدهه سرمایهافسارگسیخته  ی  نظریهی  نویسندگان  زمان  همان  بود.  مجازی  ی  ی 

محض  زمانیِ ضعف رشد و تورم، بهو هم  70 یهای دههکردند که رکود سالبینی میانتقادی ارزش پیش

من    یافته بازخواهد گشت. ناپذیر و در شکلی شدتنابای اجتگونهی مجازی بهیافتن پویایی سرمایهپایان

را کماکان درست می بر  این تخمین  به تأمالت مبتنی  اتکاء  با  آن  اثبات  نکته که  این  قید  با  البته  دانم، 

 ای تغییر کرده است. کنندهنحو تعیینی پول بهنظریه

ی ارزش وجود داشت و امروز هم هنوز  ی انتقادی استداللی که زمانی در بحث نظریهتر از همه، سلسلهمهم

روبرت  شود. در یکی از روزهای قرن گذشته  شود، دیگر اعتبار ندارد و شامل انتقاد )ازخود( میمطرح می

ی تورم  در زبان آلمانی واژههرچند  [ کرد: او متوجه شد که  linguistischشناختی ]کشفی زبانکورتس  

[Inflation برای نامیدن پدیده ]های فروش درنظر گرفته شده است، اما در فضای زبان  قیمت  ی افزایش

مثالً   رود.کار میشده نیز بهگذاریتر اموال سرمایهی »تورم« در ارتباط با ارزیابی بهتر و گرانانگلیسی واژه

با اصطالح »تورم قیمت دارسیر فزاینده های  شود. گاه برخی از زبانها« توصیف میییای قیمت سهام 

ا ارتباطیندیگر  میگونه  بیان  آلمانی  زبان  از  بهتر  را  مضاعف  ها  ارزیابی  ]کورتس[  روبرت  نظر  از  کنند. 

لحاظ  لحاظ محتوایی خویشاوندند، بهبه  ی تورم یکی از این موارد است. این اصطالح دو پدیده را کهمقوله

ی این تِز بود که  و فشرده  ها« بیان خالصه ییاکند. اصطالح »تورم قیمت دارهم مرتبط میزبانی نیز به

 ، جا ذخیرهدرواقع هرگز ناپدید نشد، بلکه پولِ مازاد به سپهرهای دیگر منتقل، و در آن  70 یتورم آشکار دهه

با بازار کاالهای مصرفی    اگر»اقتصاد واقعی« بازگردد. این پول    وشد تا دیر یا زود روزی دوباره به قلمر

 کرد.اوجی نجومی پرتاپ میها را به شد، قیمترو میهروب

داد که نگرگاه  واقع فقط نشان می ای استداللی از سرِ ناگزیری بود و دراین روایت همواره فقط زنجیره

دست است.  ای برای پول، تهیتا چه حد از لحاظ برخورداری از نظریه  90 یی انتقادی ارزش در دههنظریه

ی  شود. افزایش ثروت انتزاعی در شکل سرمایهسری میلحاظ مقولی صرفاً موجب گیجچنین رویکردی به
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الوه، روایت مذکور منطبق است بر  ع ه. بیی پولکاهیِ واسطهمجازی چیزی است سراسر متفاوت با ارزش

دهد. این  بار ایجاد شده است، همواره به هستی خود ادامه میی کاذب که پولی که یکاین تصور عوامانه

  ی مجازی کند. اما جهان سرمایهپول و گردش آب را واقعاً جدی تلقی می  تصور، شباهت جریان گردش

ی« جاری  حقیقمانند خزینه یا انبار آب نیست که محتوایش دیر یا زود روزی دوباره در جهان کاالهای »

ی مجازی در صنایع  چیز دیگر و مضاعفی است. پویاییِ آفرینش سرمایه  ( ی مجازیسرمایه)شود. نقش  

موجب جای  آینده  و  سودآوریگزینانباشت  میسازیِ  آفرینش  ای  پویاییِ  است:  غایب  اینک  که  شود 

تولید ارزشی مجازی در بخشسرمایه برقرار  ازدست  اند، سودآوریِهایی که دچار نقصان  را دوباره  رفته 

های پولِ زائدِ  تودهگاه معضل پیشِ روْ باران  ی مجازی دچار فروپاشی شود، آنکند. اگر نظام سرمایهمی

اند(، بلکه فروپاشی انباشت و از  ها نیز از ارزش ساقط شدههای مالی نیست )چراکه آنشده در خزانهذخیره

 کند. ی دیگری بر نظام پولی وارد میی خود ضربهنوبهدست رفتن سودآوری است که آن نیز به

 

 . 2022(، فوریه  KRISISی »کریسیس«): نشریهی فارسی منبع ترجمه

 

 :هایادداشت 

 . فرهنگ اصطالحات اقتصادی گابلر [. 1]

نامد. در حقیقت نیز این کاال از قوانین حرکت  [ می sui generisهمتا ]یا خودویژه  مارکس این کاال را کاالی بی  [. 2]

( شرح  2018لوهوف،  ی دیگری )را در نوشته ی پول که آن اند به نظریه ش برخوردار است. این تأمالت معطوف ی خوی ویژه

 ام.داده 

 Binswangerتوان نزد بینز واگنر )را می   اشو تطور تاریخی   ی »فرآیند آفرینش پول«شرحی بسیار روان درباره   [. 3]

 یافت.  57- 126( در صفحات 2015

یافته دوباره دریافت  شکل افزایش را به   دهد تا بعداً آنکند، مبلغ معینی پول میگذاری می که پولش را سرمایه کسی   [. 4]

سپارد. هر دو طرف  گر دیگری می را به کنش  شود که آن ی پولی بدل می طریق به سرمایه کند. پول برای صاحبش از این 

شدن مبلغ  زمانی که این پول به دیگری سپرده شده است، نوعی مضاعف مدت کنند. بنابراین برای  این پول را استفاده می 

این    مارکس  .گیرد ی سرمایه نیز قرار می کنندهی پولیِ عرضه آید. در کنار مبلغی که سپرده شده است، داعیه پول پدید می 

رینش پول از سوی بانک  ( آف2014 نامد. )برای شرح تفصیلی این موضوع ر. ک. لوهوفی مجازی می داعیه را سرمایه 

https://www.krisis.org/2022/die-zukunft-der-inflation/
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/ware-50827
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گر ویژگیِ متفاوتی  ی مجازی، مانند صدور سهام یا اوراق قرضه، نشان های دیگرِ آفرینش سرمایه مرکزی در مقایسه با شکل 

 است.

اغلب به معنای انهدام    نیز وجود داشت. البته این تورم در گذشته  گذشته  داری در مراکز بزرگ سرمایه   تورم تکاثری در  [. 5]

کافی است به تورم تکاثری بعد از جنگ جهانی اول    بود. در این مورد   کشور در اثر ویرانی ناشی از جنگ یک    پول ملی

بار تجزیه و فروپاشی نظام  کند، این سوی آن حرکت می دارانه بهفکر کنیم. گریزگاهی تاریخی که نظام جهانی سرمایه 

پولی را بر  نظام   آمیزو موفقیت  دوباره  کار  های اخیر، آغازطور اعم است. این گریز، با توجه به ورشکستگی جهانیِ پولی به 

 کند. ارزی در جهان، منتفی می  اساس الگوی اصالحِ
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