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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان-الله : بازتايپ توسط

   ٢٠١٢ فبروری ١٩

  

  مقدار ارزش يک کاال
  

قدار اين ارزش نيز به وسيلۀ مقدار کاری که در وجود آمده است، مه که ارزش يک کاال به وسيلۀ کار ب از آنجائی

  .کاال تجسم خارجی يافته است، اندازه گيری می شود

ين، ميزان ابنابر. ديگر می کنند توليد کنندگان کاال بسيارند و مقادير گوناگون کار، صرف توليد کاال ھای ھمانند يک

ھر توليد کننده به طور انفرادی روی آن کاال انجام  مقدار کاری که عمالً توسط ۀارزش يک کاال نمی تواند به وسيل

  .گرفته، اندازه گيری شود

اگر مقدار ارزش يک کاال، بنابر ميزان کاری که توسط ھر توليد کننده واقعاً در عمل صرف شده، تعيين گردد، بايد 

، کاال ھای ھمانند و ليکن در مبادله. ارزش کاال ھای يکسان، ھيچ اندازۀ واحد و منحصر به فردی نداشته باشد

  .ھمسان، ارزش مساوی دارند

 ھر توليد کننده صرف شده، بلکه به ۀ به وسيلیانفرادبه صورت ه به وسيلۀ مدت کاری که مقدار ارزش يک کاال، ن

  .وسيلۀ زمان کار اجتماعاً الزم برای توليد کاالی مورد نظر، تعيين می گردد

 زمانی که برای ساختن يک واحد کاال تحت شرايط اجتماعی متوسط ست از مدت ازمان کار اجتماعاً الزم عبارت

در رشتۀ توليدی مورد ) تجھيزات فنی متوسط، تخصص و مھارت متوسط توليد کننده و شدت کار متوسط(توليد، 

  .نظر الزم است

رات زمان کار تغيي. زمان کار اجتماعاً الزم، پيوسته در تغيير است و در نتيجه ميزان ارزش نيز تغيير می يابد

 هبازده توليدی کار به مقدار محصوالت توليد شد. وجود می آيده  تغييرات بازده توليد کار، بۀاجتماعاً الزم، در نتيج

 توليدی، به طور کلی ھر گونه تغييری است همنظور از افزايش بازد. در يک واحد معين زمان کار، اطالق می شود

  .برای واحد محصول را کاھش دھدکه در روند کار، که ميزان کار الزم 

توان در يک واحد معين زمان ساخت، بيشتر و  ھرچه بازده توليدی بيشتر باشد، کميت محصوالت تمام شده که می

ھرچه بازده توليدی کار اجتماعی کمتر باشد، زمان کار اجتماعاً الزم که . رزش واحد کاال کمتر است و بالعکسا
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 توليدی کار و هبنابرين بازد. برای توليد کاالی مورد نظر الزم است بيشتر و ارزش آن نيز افزون تر خواھد بود

  .ند اارزش ھر واحد کاال معکوساً متناسب

 توليدی کار پائين هبه عکس اگر بازد.  کار افزايش يابد، ارزش واحد کاالی مربوطه پائين می آيد توليدیهاگر بازد

  .آيد، ارزش واحد کاال افزايش خواھد يافت

. ست از کار انجام شده در ھر واحد زمان اشدت کار، عبارت. بازده توليدی کار را نبايد با شدت کار اشتباه کرد

ر يک واحد زمان بيشتر باشد، تعداد محصوالت توليد شده بيشتر ولی ارزش يک واحد ھرچه ميزان کار انجام شده د

از محصوالت تغييری نخواھد کرد، زيرا در اينحالت مقدار بيشتری کار که انجام يافته، بر تعداد بيشتر محصوالت 

  .که توليد شده است، سرشکن می گردد

که آيا کار تخصصی است يا غير تخصصی،   يعنی اين پيچيدگی و ترکيب کار،ۀمقدار ارزش يک کاال به درج

کاری که . گونه آموزش خاصی نديده است، کار ساده وغير تخصصی، است کار کارگری که ھيچ. بستگی دارد

  .نيازمند تعليمات مخصوصی باشد، کار تخصصی يا مرکب است

به ھمين دليل  . ، خلق ارزش می کندوجود می آورده کار مرکب در ھر واحد زمان بيشتر از آنچه کار ساده ارزش ب

  ."کار مرکب کار ساده ای است که به درجه ای باالتر ترقی يافته و چند گانه شده است: "مارکس می گويد

مانند کاری که متضمن ( اساس مالکيت خصوصی قرار گرفته باشد، تبديل انواع گوناگون کار هدر توليد کاالئی که ب

به يک مقياس واحد، يعنی کار مجرد که ) يرت و کار با بازده توليدی متغت اسدرجات مختلف تخصص و مھار

  .خود صورت می گيرده ب که کاال در حال فروش است، خود دھد، در بازار وقتی ارزش کاال را تشکيل می

.  می باشدارزش وسيلۀ بيان روابط توليدی بين توليد کنندگان کاال، يعنی نمايشگر مبادلۀ دو جانبۀ کار و فعاليت آنھا

  .ليکن در ظاھر امر، اين روابط به صورت روابط بين اشياء پديدار می گردند

  

  ...ادامه دارد
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