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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان- الله : بازتايپ توسط

   ٢٠١٢ فبروری ١۴

  

  ارزش استعمال و ارزش کاال
  

ورد و در مرحلۀ دوم نه برای مصرف شخصی بلکه کاال چيزی است که پيش از ھمه يک نيازمندی انسان را بر آ

که برای مصرف خويش چيزی توليد می کند، تنھا فرآورده ای  کسی. برای فروش، برای مبادله توليد شده باشد

  .توليد کرده است، نه يک کاال

ز جانب اعضای برای آنکه فرآورده، يک کاال شود بايد نيازی اجتماعی را مرتفع سازد، يعنی بايد تقاضائی را که ا

  . ديگر جامعه نسبت به آن وجود دارد، بر آورده سازد

ً به يکديگر وابسته اند، دو خصوصيت را، در آن آشکار می سازد که  يک مالحظه کاال، دو جنبه را که دقيقا

خصوصيت کاال برای رفع يک نيازمندی انسان ارزش مصرف آن ناميده می . عبارتند از ارزش مصرف و ارزش

کاال ممکن است يک . جتی که کاال بر آورده می سازد ممکن است اشکال بسيار گوناگون داشته باشدحا. شود

، ...س باشد مانند زيورآالت ک تجملی و لوءضرورت اوليه باشد چون خوراک و پوشاک يا ممکن است يک شی

  ... توليدی باشد مانند ماشين آالت، زغال سنگ، آھن وغيرهۀنيز ممکن است يک وسيل

تواند به عنوان سوخت يا به  مثالً زغال سنگ می.  چيز امکان دارد بيش از يک ارزش  مصرف داشته باشدھر

  .ی به کار رودورده ھای کيميائعنوان مادۀ اوليه در تھيه فرآ

 برای  انسان در جريان پيشرفت تاريخی جامعه حاصل شده و از ءکشف ارزش مصرف، يعنی فايدۀ يک شی

  .ده ناشی می  گرددتکامل نيرو ھای مول

اين ماده از زمان ھای بسيار قديم توسط انسان شناخته شده بود و ليکن در زمان . زغال سنگ را در نظر بگيريد

تکامل دانش و تکنالوجی کيفيت تازه ای را در آن فاش . ھای نسبتاً اخير به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گرفت

  .ی مورد استفاده قرار می گيردر صنايع کميائنوان يک مادۀ خام دساخت و امروز به ع

 دايمی به نسبت کمی معينی بين ارزش ھای مصرفی گوناگون صورت می گيرد، مثالً ۀدر توليد کاالئی يک مبادل

نسبتی که به آن وسيله يک ارزش مصرفی با ارزش .  کيلو گرام گندم مبادله می گردد٢٠يک تبر در برابر 
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ی فوراً دو پرسش مطرح با مالحظۀ ارزش مبادله ئ. می باشد ی کاالئارزش مبادله د مصرفی ديگر مبادله می گرد

  .می شود

  

 .به چه نسبت کاال ھائی که دارای کيفيات به کلی متفاوتی ھستند معادل و مساوی يکديگر فرض می شوند -١

می چرا کاال ھای مختلف با نسبت معين و با کميت و مقدار مشخص معادل و مساوی يکديگر فرض  -٢

 .شوند

اگر کاال ھای مختلف که به ھيچ وجه به يکديگر شباھتی ندارند در جريان مبادله ھم ارز و معادل يکديگر به 

  . آنھا چيز مشترکی دارندۀحساب می آيند معنی اين امر، آنستکه ھم

تواند   نمیچھار قرن پيش از ميالد مسيح، ارسطو فيلسوف مشھور يونانی خاطر نشان کرد که مبادله بدون تساوی

  .تواند وجود داشته باشد صورت گيرد درست ھمانطور که تساوی بين چيز ھائی که مقياس مشترک ندارد، نمی

فايده  مندی، قابليت واقع شدن مورد : به طور کلی، تمام کاال ھا، به درجات مختلف واجد خصوصيات زير ھستند

  .عرضه و تقاضا، کميابی و کار

صوصيات ارزش کاال ھا را تعيين می کند؟ در برخورد اول ممکن است به نظر آيد که ين کداميک از اين خابنابر

ليکن . ھر چه کاال فايده مندتر باشد، بايد ارزش بيشتری داشته باشد. فايده مندی موجب تعيين ارزش يک کاال است

ايده مندترين چيزھا، اغلب ھيچ ف. عمالً در ھر قدم بھتر در می يابيم که ارزش کاال را فايده مندی آن تعيين نمی کند

که چيز ھائيکه مصرف شخصی کمی دارند،  در حالی). مثالً آب(يا ارزش کمی دارند، ) مثالً ھوا(ارزش ندارند 

به راستی اگر ارزش فرآورده ھا به درجۀ فايده مندی آنھا بستگی ). مثالً زيورات(اغلب خيلی بيشتر می ارزند 

ين فايده مندی يا ارزش مصرفی تنھا يک شرط ابنابر. ندداشتمی يورات ارزش داشت نان و آب بايستی بيش از ز

اگرچه ارزش بدون ارزش مصرف نمی تواند وجود داشته باشد، وجود دومی . ارزش است نه علت و موجب آن

  ).مثالً ھوا ارزش مصرف فوق العاده زيادی دارد ولی ابداً ارزش ندارد(بدون وجود ارزش کامالً ممکن است 

عموماً . رسد که چنين است يا عرضه و تقاضا می توانند تعيين کنندۀ ارزش باشند؟ در برخورد اول به نظر میآ

تصور می شود که ھر چه تقاضای کاال ھا بيشتر باشد، قيمتی که برای آنھا تثبيت می گردد بيشتر است، و از سوی 

ولی اگر . ازار ارائه شده و قيمت آن پائينتر استديگر ھرچه عرضۀ ھر کاال بيشتر باشد، کاالی مزبور بيشتر به ب

مثالً شکر و .  نفوذ کنيم روشن می شود که ارزش کاال ھا به عرضه و تقاضا بستگی نداردألهعميق تر در مس

 آنھا یاگر تقاضا برای ھر دو. قانون عرضه و تقاضا بر اين ھر دو کاال حاکم است. نمک را در نظر بگيريد

معادل عرضه باشد، ارزش يک کيلو گرام شکر باز ھم به طور غير قابل مقايسه ای بيشتر از يک کيلو نمک 

در واقع مقدار عرضه و . ثيری در ارزش ندارندأدھد که عرضه و تقاضا ھيچ ت خواھد بود و اين امر نشان می

 نوسان ۀ ارزش را تعيين نمی کنند، بلکه درجوجود می آورند ولی مقداره تقاضا تغييراتی در قيمت ھای کاال ھا ب

  .قيمت ھای بازار را در اطراف ارزش کاالی مورد نظر، تعيين می کنند

که عرضۀ آن کاھش می پذيريد، قيمت ھای بازار به سطحی  وقتی تقاضا برای کاالئی افزايش می يابد، در حالی

که تقاضای آن کاھش می يابد و عرضه فزونی  کنند و از سوی ديگر ھنگامی خيلی باالتر از ارزش آن جھش می

که تقاضا معادل عرضه باشد،  تنھا وقتی. کنند می گيرد، قيمت ھای بازار به پائين تر از ارزش آن کاال سقوط می

ولی اين وضعيت در توليد سرمايه داری کاال به سختی . قيمت ھای بازار بر ارزش کاالی مزبور منطبق می گردند

  .کنند که عرضه و تقاضا ارزش يک کاال را تعيين نمی جۀ سخن ايننتي. پيش می آيد
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رسد به وسيلۀ ھزاران نمونۀ عملی اين  تواند مبين ارزش آن باشد، بدواً به نظر می آيا ميزان کميابی يک کاال، می

  .امر قابل اثبات است

نان خيلی بيشتر يافت . ا ھستندگيريم؛ طال و زيورات، کمياب و بسيار گرانبھ طال، زيورات و نان را در نظر می

می شود و اگرچه مردم خيلی خيلی بيشتر خواھان آن ھستند، بسيار ارزانتر است، ليکن معنی اين امر آن نيست که 

مثالً ھر گاه طی يک خشکسالی برای مدت مديدی ھيچ باران نباريده باشد، مردم . کميابی دليل ارزش بيشتر است

  آنۀآن به طرز وحشتناکی افزايش می يابد، ولی با ھمه کميابی و فايده مندی، با ھمآرزوی باران دارند و تقاضای 

در نتيجه، نه فايده مندی، نه قابليت مورد عرضه . که اينچنين مورد نياز است، ھيچ ارزش قابل بيان به پول ندارد

 و اين يکی واقعاً اساس به تنھا کار می ماند. يک علت و موجب ارزش نيست و تقاضا واقع شدن و نه کميابی، ھيچ

ھر چه ميزان کار الزم برای توليد اين يا آن کاال بيشتر باشد، ارزش . گفتۀ کارل مارکس جوھر و ذات ارزش است

طال خيلی با ارزش تر از زغال سنگ است، زيرا کاوش و جدا ساختن آن . آن باالتر و خود آن کاال گرانبھاتر است

ازمند صرف کاريست که خيلی بيشتر از کاری است که برای استخراج ھمان از مخلوط مواد خارجی ديگر، ني

  .مقدار زغال سنگ الزم است

کليه کاال ھا ثمرۀ کار انسان ھستند و به اين دليل قابل مقايسه با يکديگر می شوند که ھر کاال مقدار معينی کار در 

  .زش می بخشداين واقعيت که کاال ھا فرآوردۀ کار ھستند به آنھا ار. بر دارد

اصطالح . ارزش، کار اجتماعی توليد کنندۀ کاال است که در کاال تجسم خارجی يافته و با آن، يکی شده است

ت و قوارۀ محصول يا کاال  منضم به کاال و جزء آن شده و ھيأمبين اين واقعيت است که کار،" تجسم خارجی يافته"

ا، کاال ھا مبادله می گردند، به عنوان شکل بيان ارزش به کار نسبت ھائی که به وسيلۀ آنھ. را به خود گرفته است

دھند که مقادير مساوی کار صرف کاال ھای مورد مبادله شده که آنھا از نظر ارزش  اين نسبت نشان می. روند می

  . ديگر اند مساوی يک

رابر کاالی ديگر که اين ارزش ديدنی نيست اما ھر جا کاالئی در ب. ارزش يک کاال، يک کتگوری اجتماعی است

ارزش : "از اينروست که لنين می گويد. با آن مساوی و معادل است مبادله می گردد، اين ارزش احساس می شود

  ."که در لفافۀ رابطۀ بين اشياء ظاھر می گردد رابطه ای... رابطه ايست بين دو شخص

 در يک مرحلۀ معين تکامل ولی کاال به عنوان مخزن و محمل ارزش،. ارزش مصرف ھميشه بوده و است

  .وجود آمد، پديدار گرديده استه اجتماعی، يعنی ھنگاميکه توليد کاالئی و مبادله ب

معنی اين سخن آن است که ارزش ھم يک . با از بين رفتن توليد کاالئی، ارزش کاال نيز از ميان خواھد رفت

نی از تکامل اجتماعی موجوديت خواھد يعنی طی مرحلۀ معي. کتگوری اجتماعی و ھم يک کتگوری تاريخی است

  .داشت

می باشد، اما اين وحدت يک وحدت ) ارزش مصرف و ارزش مبادله( وحدت دو جنبه ۀاگرچه يک کاال نمايند

  . تمامی کاال ھا از نظر ارزش مصرف، مصرف و از نظر ارزش مبادله، فروش می شود. اضداد است

زش مبادلۀ آن است نه ارزش مصرف آن؛ ولی برای آنکه کاالئی آنچه مورد نظر توليد کنندۀ يک کاال است، ار

  .بتواند به عنوان ارزش تحقق يابد، بايد ارزش مصرف داشته باشد، يعنی بايد مورد تقاضا باشد

. يت و لمس استؤکه ارزش مبادلۀ آن غير قابل ر ارزش مصرف يک کاال چيزی ملموس و آشکار است در حالی

  .اسی ارزش مصرف و ارزش مبادلۀ يک کاالچنين ھستند تفاوت ھای اس
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پس . به اين ترتيب روشن شد که کاال دارای دو خصوصيت و ترکيبی از ارزش مصرف و ارزش مبادله است

  تعبير و توضيح اين طبيعت دو گانۀ کاال چيست؟

  

  ...ادامه دارد

  

  

*****  

 پ نيکی تين: نوشته ای، بر گرفته از کتاب علم اقتصای

 


