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   ھوادار سازمان انقالبی افغانستان- الله : بازتايپ توسط

   ٢٠١٢ فبروری ٢٣

  

  ارزش مبادله،

  دھد  شکلی که ارزش خود را در آن بروز می
  

که کاالئی با  ليکن اين ارزش، تنھا وقتی. وجود می آيده ف توليد آنھا شده است، بارزش کاال ھا با کاری که صر

به اين ترتيب، ارزش .  ارزش مبادله ای آشکار می گرددۀکاالی ديگر در جريان مبادله مقايسه شود، يعنی به وسيل

   :مثالً . داده می شوديک تبر نمی تواند مستقيماً بر حسب مدت کار بيان شود بلکه بر حسب کاالی ديگری نشان

  .به بيست کيلو گرام گندم=  يک تبر 

اين تساوی نشانۀ آنست که در توليد ھر دو کاال . رود گندم در اينجا به عنوان وسيلۀ بيان ارزش تبر به کار می

  .يک مقدار مساوی کار، صرف شده است) گندم و تبر(

کاالئی که . نوعی ارزش نسبی دارد) در مثال ما تبر(د دار کاالئی که ارزش خود را به وسيلۀ کاالی ديگر بيان می

) در مثال ما، گندم(ارزش مصرفی آن به عنوان وسيلۀ نمايش ارزش کاالی ديگر مورد استفاده قرار می گيرد، 

ارزش مبادله ای، در تکامل تاريخی، راه درازی را از شکل مقدماتی يا اتفاقی تا . دارای نوعی ارزش معادل است

  . آن پيموده استشکل پولی

در اقتصاد طبيعی افراد محصوالت خود را نه برای مبادله بلکه برای مصرف شخصی  :شکل مقدماتی ارزش

تعداد . تنھا بر حسب تصادف محصوالت اضافی که رويھم انباشته شده بود، مبادله می گرديد. توليد می کردند

، مستقيماً با کاالی ديگر مبادله شده و ارزش آن، تنھا ھر نوع واحد کاال. شد، محدود بود  که مبادله مییمحصوالت

  مثالً . به وسيلۀ يک کاالی ديگر بيان می گرديد

   کيلو گرام گندم، يا٢٠= يک تبر 

  يک جوره دريشی=  متر تکه ٢٠

نواخت و به يک نسبت  که مبادله خصلتی اتفاقی و تصادفی داشت، مقدار ارزش کاال ھا، به طور يک از آنجائی

  .در چنين حالتی ما شکل مقدماتی، انفرادی يا تصادفی ارزش را داريم.  اندازه گيری نمی شدثابت
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 ابتدائی با پيدايش نخستين تقسيم اجتماعی بزرگ کار، يعنی جدا شدن ۀدر جامع :شکل تام يا تکامل يافتۀ ارزش

شد و رفته  دھاتی، غالت وغيره میکه به زراعت اشتغال داشتند، مبادله شامل چھارپايان  قبايل چوپان از آنھائی

ولی در جريان مبادله بيش از پيش معلوم شد که بسياری از مردم يک نوع خاص . رفته صورت منظمی پيدا کرد

ی روستائدر جريان طبيعی زمان، معلوم شد که کاالی مزبور چھارپايان . خواھند کاال را بيش از بقيه کاال ھا می

. می باشند که مورد سنجش با کاال ھای بسياری که ماھيت ھای مختلفی داشتند واقع شده و با آنھا مبادله می گردند

  :مثالً 

  ... گرام طال وغيره٣ عدد تبر، يا ٢ متر تکه، يا ٢٠ کيلو گرام گندم، يا ۴٠يک گوسفند مساوی بود به 

له کاال ھای مختلف بيان شود، شکل تام يا بسيط ارزش تواند با يک سلس اين شکل که در آن، ارزش يک کاال می

  .ناميده می شود

با تکامل توليد کاال و مبادله، از ميان کاال ھای ديگر، کاالئی که بيش از ھمه مورد تقاضا بود،  :شکل عام ارزش

ه به منظور بيان کاالئی ک. شد  کاال ھا به وسيلۀ کاالی مزبور نمايش داده می از اين پس ارزش، کليه. انتخاب شد

 می کند، يعنی با کليه کاال ھای ءرود، نقش معادل عام را ايفا ارزش کاال ھای گوناگون و بسيار ديگر به کار می

  .ديگر در ارزش ھمسان و معادل فرض می شود

توان به صورت زير  اين جريان را می. با پيدايش معادل عام، شکل بسيط ارزش به شکل عام ارزش تغيير يافت

  .ان دادنش

  .س گوسفندأمساوی به يک ر...  گرام طال وغيره٣ عدد تبر، يا ٢ متر تکه، يا ٢٠ کيلو گرام گندم، يا ۴٠: مثالً 

. خريد و فروش: اکنون ديگر ھر عمل مبادله به دو مرحله تقسيم می گرديد. اين تغيير، موجب گردش کاال ھا شد

در بعضی از جاه ھا، چھار . ی معينی اختصاص نيافته بوداما در اين مرحله نيز نقش معادل عام ھنوز به کاال

  .پايان در جاه ھای ديگر نمک، و در بقيه جاه ھا نقش معيار عام به پوست ھای گرانبھا و نظائر آن محول شده بود

ال ھای رشد بيشتر توليد کاالئی و مبادله، تبديل اين معادل ھا را به يک معادل واحد ضروری ساخت، زيرا با کا

م را داشتند، تکامل مبادله به تأخير می افتاد و اين امر با حوائج بازار که در حال رشد وناگونی که نقش معادل عاگ

  .اين تضاد با سپردن نقش معادل عام به فلزات گرانبھا مانند سيم و زر، حل شد. بود، تضاد داشت

 محول گرديد، شکل پولی ارزش پديد که نقش معادل عام به کاالی واحدی مثالً طال  ھنگامی:شکل پولی ارزش

  :توان به صورت زير نمايش داد اين شکل ارزش را می. آمد

   گرام طال٣مساوی به ...  عدد تبر، يا يک رأس گوسفند وغيره٢ متر تکه، يا ٢٠يا   کيلو گرام گندم،۴٠: مثالً 

ی صنعتگران دستکار از ئقسيم اجتماعی بزرگ کار، يعنی جداگذار به شکل پولی ارزش، به دنبال دومين ت

، کامالً به )ھمگونی، بخش پذيری، کمی حجم(زر و سيم به واسطۀ ويژگی ھايشان . زراعت، صورت گرفت

  .عنوان پول تثبيت شد

آن با پيدايش پول، از . دھد  کاال ھای ديگر را انجام میکه وظيفۀ اجتماعی نمايش ارزش کليهپول کاالئی است 

  .ارزيابی می شدند اش هپس، تمام کاال ھا به وسيل

  ...ادامه دارد

***  
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