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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله : بازتايپ توسط

  ٢٠١٢ فبروری ١۵

  

  کار مجسم و کار مجرد
  

کار توليد کننده که . خلق می کند، توجيه می گرددطبيعت دو گانۀ کاال به وسيلۀ طبيعت دو گانۀ کاريکه کاال را 

  .منضم و جزء کاال است، از سوئی به عنوان کار مجسم و از سوی ديگر به عنوان کار مجرد ظاھر می گردد

تواند  يک نفر نمی. کار مجسم، کاريست که به يک شکل مشخص، مقتضی و در جھتی سودمند صرف شده باشد

م کار، نامبرده کار يک بوت دوز، يا کار يک دھقان يا يک معدنچی و نظاير آن کار کند، ھنگا" به صورت کلی"

ی، کار ابزار ھا، مواد مصرفی و سر ئانواع گوناگون کار از نظر کيفيت، روش ھای حرفه . دھد را انجام می

ه  کار مجسم است ک.ی که دارای ارزش مصرف ھستند، تفاوت دارندنھائانجام ثمرات کار، يعنی محصوالت 

  .وجود می آورده ارزش مصرف يک کاال را ب

ليکن اگر دقيقتر به انواع گوناگون کار توجه کنيم يک خصوصيت مشترک بين آنھا می يابيم، يعنی صرف کار 

کار وقتی مستقل از شکل مجسم آن در . انسانی به طور کلی، يعنی به کار رفتن عضالت، مغز، اعصاب وغيره

کار مجرد ارزش يک کاال را تشکيل . کار مجرد است) ر مصرف نيروی کار انسانیکار به اعتبا(نظر گرفته شود 

  .دھد می

آورد، پيش از اين ھميشه وجود داشته و پس از اين نيز وجود می ه کار مجسم، به عنوان آنچه ارزش مصرف ب

کار مجرد . اين نوع کار در توليد کاالئی وجود دارد و در غياب آن نيز وجود خواھد داشت. اينچنين خواھد بود

  .فقط نمايندۀ توليد کاالئی است

واع به کار به طور کلی، در تبديل انواع گوناگون کار مجسم به کار مجرد ھمسان و معادل آن، يعنی تسعير اين ان

  .بودن توليد کاالئی يعنی با اين واقعيت که محصول برای فروش تھيه شده است توجيه می گردد

در واقع اگر توليد کننده مثالً يک جوره بوت تھيه کرده و آنھا را به بازار ارائه نموده باشد، چگونه آنھا را فرضاً 

ل با يکديگر قابل سنجش نباشند مبادله خواھد کرد؟ پس ای دو کاال با نان وقتی ارزش ھای مصرف اين دو محصو

اگر بوت دوز يک جوره . برای توليد شان مصرف گرديده، با يکديگر قابل مقايسه اندکه فقط بنابر ميزان کاری 

وت بوت را در مقابل صد کيلو گرام گندم مبادله کند، معنی اش اين است که يک مقدار مساوی کار مجرد ھزينۀ ب
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اگر بوت نه به منظور مبادله بلکه برای استفادۀ خانوادگی بوت دوز ساخته شده بود، لزومی . ھا و گندم شده است

  .نداشت مقدار کار مجردی که منضم به آنھاست تعيين گردد

کار در توليد کاالئی تضاد الينحلی بين کار مجسم و . با محو توليد کاالئی، کتگوری کار مجرد نيز محو خواھد شد

  .مجرد وجود دارد که به عنوان تضاد بين کار خصوصی و کار اجتماعی ظاھر می گردد

  

  ...ادامه دارد
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