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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Economic اقتصادی

  
  ن  . سھراب

 ٢٠١١ اپريل ٢٠

 

  !مياموزي بتالياز كاپ

۴  
  كاال

ار در آن نھفته  كی به نوع كاال، مقداری كاال نام دارد كه در آن بستگكند، ی انسان را برآورده مازي كه نی مادیئاياش

 تنھا ھا نه ھا و مانند آن  رودخانهی خودرو، ماھیھا  جنگل،یعي طبیزارھا  چمنبكر، ني مانند ھوا، زمیمواد. است

  :پس كاال. ھا صورت نگرفته است  آنیرو بر ی كارراي زستند،ي بلكه مواد خام ھم نشوند، یكاال محسوب نم

 تيماھ. كند ی انسان را برآورده مازي خود ھر نوع نیھا یژگيو كه با یزي چ،ی است خارجیئي شزي از ھر چشيپ"

   ".دھند ی در موضوع نمیريي باشد، تغیلي چه تخو شود ی چه از شكم ناشازھا،ي ننيا

  آگاه انتشارات ١٣٨٦ سال كمي چاپ ،ی ترجمه حسن مرتضو۶۵ ص كمي جلد تاليکارل ؛ كاپ. مارکس

  

   كاالھایژگي ودو

 انسان ی را برای مادیازھاي نیعني ھستند، ی ارزش مصرفی كه داراني ایكي:  دارندیژگي ھمانند كار دو وكاالھا

 را ی مصرفازي نكي كه ني كاال عالوه بر اني اگريبه عبارت د.  ارزش استیدارا كه ني اگري و دكند یبرآورده م

 تبر كي“ مثال.  پول استیقدار برابر با مم،يبسنج است كه اگر با پول، ارزش آن را ی ارزشی داراكند، یبرآورده م

 ٢٠٠٠ برابر یمتيق“  تبر مثالراي و ارزش دارد، زمي را ُخرد كنی با آن تنه درختميتوان ی دارد كه میارزش مصرف

 د،ي مفزيھر چ). جوھر ارزش، مقدار ارزش( و ارزش یارزش مصرف":  كاالھایژگيپس دو و. تومان را دارد

) یارزش مصرف(ت،يو از نظر كم) ارزش (تيفي از دو جنبه از لحاظ كتوان یمھا را   مانند آنوآھن، كاغذ “ مثال

  ". كردیبررس

  ۶۵ ھمان منبع ص 

 از ی ناشی سودمندنيا. ستي در ھوا معلق نی سودمندنياما ا. كند ی ملي تبدی آن را به ارزش مصرفئي شیسودمند"

ھا  آھن، گندم، الماس و جز آن“ ود كاال، مثال خكري پن،يبنابرا.  وجود نداردكريپ كاالست و بدون آن كريخواص پ
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 مانند یعني تي كمشهي است ھمی ارزش مصرفاز كه صحبت یزمان… . ديآ ی به شمار مدي مفیئي شاي یارزش مصرف

  ".شود ی در نظر گرفته مرهي چند تن آھن و غاي ساعت، چند متر پارچه، نيچند دو ج

  ٦٦ھمان منبع ص 

 شي خود را با محصول كار خوازي كه نیكس.  باشد بدون آن كه كاال باشدی كار آدم و محصولدي مفتواند ی میزيچ"

  یب  موضوعنيبه عالوه، ا… . كند ی نمدي اما كاال تولآورد ی به وجود میمصرف ارزش  مسلماً كند، یبرآورده م

در ھر دو حالت، . شي مشترايرا بپوشد ) است كرده دي تولاطي كه خیئپالتو( مورد بحثی پالتواطي است كه ختياھم

  ".كند ی عمل می ارزش مصرفكيپالتو ھمچون 

  ٧٢ – ٧٠ ھمان منبع صص 

 ی بدون دخالت كار براءی است كه شی موردنيا.  باشد بدون آن كه ارزش باشدی ارزش مصرفتواند ی میزيچ"

 نيھا در ا و مانند آن خودرو یھا  جنگل،یعي طبیزارھا  بكر، چمنني زمھوا،) مانند. (شود یانسان سودمند واقع م

ھا صورت   آنی روی كارگونه چي كه ھھستند ی موادیعني.  كار ھستندۀ ابژھا ني در واقع ایعني (".گنجند یمقوله م

  )یداخل پرانتز نقل به معن. نگرفته است

  ٧٠ ھمان منبع ص 

  

  شود؟ ی ملي به كاال تبدی محصولكي چگونه

 ارزش یعني ی ارزش مصرفدي بازي نگراني دی بلكه برای ارزش مصرفدينه تنھا با) كارگر( كاال، او دي تولیبرا"

 منتقل شود كه یگري به شخص ددي شود، بالي به كاال تبدی كه محصولني ایبرا… .  كنددي تولی اجتماعیمصرف

  .  را داشته باشدی مبادله نقش ارزش مصرفۀ او به واسطیبرا

 ی است، كاردهيفا ی بیزياگر چ.  باشد، ارزش داشته باشدیودمند سیئي كه شني بدون اتواند ی نمزي چچي ھسرانجام،

 ".آورد ی ھم به وجودنمی ارزشني و بنابراشود ی كار به عنوان كار شمرده نمني ااست؛ دهيفا ی بزيرا كه در بر دارد ن

  ٧١ و ٧٠ھمان منبع صص 

  

   دارند؟ی مشتركیژگي و كار چه وكاال

 ی سرشتزيكار ن.  و ارزشیارزش مصرف:  دو گانه داردیكاال سرشت .ش دارند و ھم ارزی دو ھم ارزش مصرفھر

  .ارزش و یارزش مصرف: دوگانه دارد

 را ندارد كه به یاتي ھمان خصوصگري دكند، ی می كه كار در ارزش تجلیئتا جا:  دوگانه داردی سرشتزي نكار"

 كار نھفته در كاالھا را ۀ دوگانتيماھ ني بودم كه ای كسنيمن نخست.  داشتیمصرف یھا  ارزشۀ كنندديعنوان تول

  ". استی اساسیاسي درك اقتصاد سیبرا نكته نيا… .  كردمی بررسی انتقادیآشكار و آن را به نحو

  ٧١ ھمان منبع ص 

  

  ی ئ مبادلهارزش

اما .  پتككي تبر با كي“  مثالگردد، ی معاوضه مگري دی با ارزش مصرفی ارزش مصرفكي ،ی ئ  ارزش مبادلهدر

 آن شود ی معاوضه گردد، مانند گندم كه میشتري بی با كاالھاتوانند ی كه مدارند وجود ی مصرفیھا  از ارزشیبعض

  . معاوضه كردرهيرا با تبر، پتك، پالتو و غ
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 ارزش ی كه بنابر آن، نوعكند ی نسبت، جلوه م،ی كمیا  به صورت رابطهزي از ھر چشي پی ئ  مبادلهارزش"

 xگندم با  )لوگرمي ك٧/١٢واحد وزن معادل (  كوارتركي“ مثال… . شوند یم مبادله  از آنگري با نوع دیمصرف

  . شود ی مبادله مرهي مقدار طال و غz اي شمي مقدار ابرyمقدار واكس كفش، 

 ارزش كي ی گندم به جانيبنابرا. شود یھا مبادله م  نسبتنيتر  با متنوعگري دی طور خالصه، گندم با كاالھابه

   …". داردیمتعدد ی ئ  مبادلهیھا نفرد، ارزش میا مبادله

 از ی كمتراي شتري بتي كمیھا تجل  شوند كه ھركدام از آنلي مشترك تبدی به عاملدي كاالھا بای ئ  مبادلهیھا ارزش"

 كاالھا یعي خواص طبري سااي یئايمکي ،یكيزي ف،ی خواص ھندستواند ی نممشترك عامل نيا. آن عامل مشترك ھستند

 ی مصرفیھا ھا را به ارزش  آنیعني دي را مفكاالھا كه رنديگ ی مورد نظر قرار می فقط تا حدشان یاص مادخو. باشد

 شان ی مصرفیھا ارزش دي با تجر“قاي كاالھا دقی ئ  مبادلهۀ آشكار است كه رابطگري دیاما از سو. كنند ی مليتبد

 ني تنھا به اارزد، ی میگري دیرزش مصرف به مقدار ای ارزش مصرفكي ،ی ئ مبادلهۀدر رابط. شود یمشخص م

  ". ارائه شوندی متناسبتي قالب كمدرشرط كه 

  ٦٧ و ٦٦ ھمان منبع صص 

  

   كاالھاتفاوت

 با ھم تفاوت دارند، حال آن كه در حكم ارزش تيفي از لحاظ كزي از ھر چشي بی به عنوان ارزش مصرفكاالھا"

 اگر ن،يبنابرا.  ھم ندارندی ذره ارزش مصرفكي ی حتني و بنابرادكنن ی مفرق با ھم تي تنھا از لحاظ كمی ئ مبادله

 محصول كار ی است كه جملگني اآن و ماند ی می باقیژگي وكي گرفته شود، تنھا دهي كاالھا نادیارزش مصرف

  ".ھستند

  ۶٨ ھمان منبع ص 

  

   ارزش كاالاي ارزش

  : انباشت شده در كاال ارزش كاالستكار

ھا   آندي تولی برای كار انسانیروي است كه ننيمشھود است عبارت از ا) كاالھا (زھاي چني آن چه در ایتمام"

 ،ی جوھر مشترك اجتماعنيھا به عنوان تبلور ا آن. ھا انباشت شده است  آندر ی كار انسانیعنيمصرف شده است، 

 باز  كاالی ئ در ارزش مبادلهاي ی ئ  مبادلهۀرابط كه در یعامل مشترك… . نديآ ی ارزش كاال به شمار مايارزش 

 است كه ارزش ی جھت داراني تنھا از ادي مفءی شكي اي یارزش مصرف" …". ھمانا ارزش كاالستشود، ینموده م

جوھر ” با مقدار شود؟ ی مدهي ارزش سنجنيپس چگونه مقدار ا.  استافتهي تي ماداي تيئي در آن شیكار مجرد انسان

  ".ن گنجانده شده است كار، كه در آیعني ،“نيارزش آفر

  ۶٨ ھمان منبع ص 

  

  ی كار اجتماعیروين

 كار یرويكل ن": شوند ی محسوب می كار اجتماعیروي ن و مجموعاً ی جامعه به طور كلكي ی كارگرھایروي نۀھم

  ھرچندشود، ی می تلقی كار واحد و ھمانند انسانیروي، به عنوان نشود ی بازنموده مكاالھا یايجامعه كه در ارزش دن

  ". شده باشدلي كار منفرد تشكیروي نشمار یاز ب
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  ٦٩ صھمان منبع 

  

   كار الزم، كار الزمزمان

 دارد كه ازين) یارزش مصرف(ی مصرفی كاالھایاش روزانه به مقدار  امرار معاش خود و خانوادهی برایھركارگر

حاال كارگر در . كند ی مني را تأم و در بازار معاش مصرف خود و خانوادهرديگ یم دار هي آن را از سرمایمعادل پول

 كار دياما چند ساعت در روز با.  كار كنددي باكند؟ چه دي كرده است، باافتي دردار هي كه از سرمای معاشني ایازا

 از شهي ھمكه از روز است یچند ساعت“ و حتما“  معموالد؟ي به او داده جبران نمادار هي كه سرمایكند تا معادل پول

 ١٢اگر كارگر “ مثال. نديگو ی چند ساعت كار در روز را زمان كار الزم منيا. تر است وزانه كمطول زمان كار ر

. نديگو ی ساعت از آن را زمان كار الزم م٦ یعني از آن ی نصف“باي كار كند تقردار هي سرمایبراساعت در روز را 

 دي تولی كه برای عبارت است از زمان كاری لحاظ اجتماعاززمان كار الزم ": ميريگ ی می پ زمان كار را بعداً هيبق

 جي و شدت كار رانيانگي ممھارت زاني و با مني معیا  در جامعهد،ي متعارف تولطي در شرایھر نوع ارزش مصرف

   لي تبدی بخار در انگلستان، كار الزم برایروي با نی بافندگیھا نيپس از رواج ماش“ مثال. در آن جامعه الزم است

 مقدار ني ھمدي تولی برایسي دست باف انگلۀ كارگر پارچقت،يدر حق. افتيبه پارچه به نصف كاھش  نخ یني معمقدار

 نصف ساعت كار انگري باش ی داشت؛ اما اكنون محصول ساعت كار فردازي گذشته نبا برابر یپارچه به زمان كار

 نيانگي كاال فقط مدير تولد" … ".ابدي ی كاھش مخود ارزش آن به نصف ارزش سابق جهي است و در نتیاجتماع

  ". استازي مورد نی زمان كار الزم از لحاظ اجتماعايزمان كار الزم، 

  ٦٩ ھمان منبع ص 

چون . كند ی مدي معاش خود را تولۀلي ارزش وسیعني كار خود یروي كار، تنھا ارزش نروند بخش از كي انيدرجر"

 دي را تولشي معاش خولي وساماً يار است، خود مستق كی اجتماعمي بر تقسیمتك كه كند ی مدي تولیطياو در شرا

 با اي معاشش، لي كه با ارزش وساكند یم دي را تولینخ، ارزش“  مثال،ی در شكل خاصی آن، ویبه جا. كند ینم

 اختصاص قصد ني بخش از كار روزانه كه به انيا. خرد ی معاش را ملي وساني برابر است كه با آن ایارزش پول

 دي تولی زمان كار الزم برانيانگي به نسبت من،ي او، و بنابراۀ معاش روزانلي وسانيانگيسبت ارزش مداده شده، به ن

 ئتي ساعت كار ش٦ نيانگي او بازنمود مۀ معاش روزانلياگر ارزش وسا.  خواھد بودتر كوچك ايتر  ھا، بزرگ آن

 ی كار برای به جایاگر، و.  كندديا تول كند تا آن ارزش ركار ساعت ٦ نيانگي به طور مدي باشد، كارگر باافتهي

 ني ھمی مجبور بود براھنوز ی وط،ي شراۀي در صورت ثابت بودن بقكرد، ی خود كار میبرا“  مستقالدار هيسرما

   اي حفظ خود ی معاش الزم برالي وساقي طرني كند و از ادي كار خود را تولیرويتعداد ساعت كار كند تا ارزش ن

از ) دستمزد(ري متغۀي سرمانيگزي شده تنھا جاجادي اديچون ارزش جد… . را به دست آورد شي مداوم خوديبازتول

 بخش از كار روزانه را كه در نيمن ا. كند ی ساده جلوه مدي ارزش چون بازتولديتول ني اشود، ی پرداخت شده مشيپ

 كار ني انامم؛ یت را كار الزم م مدني شده در اصرف زمان كار الزم و كار شود، ی انجام مدي بازتولني آن، اانيجر

 الزم یدار هيسرما و جھان هي سرمای خاص كار اوست؛ برای كارگر الزم است چون مستقل از شكل اجتماعیبرا

   ". استی جھانني چنادي كارگر بناتياست، چون تداوم ح

  ٢۴٧-٢۴٦ھمان منبع صص 

  

  كند؟ ی منيي را تعیئ مقدار ارزش ھر كاال منحصراً یزي چچه
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 زمان كار الزم از اي ی مقدار كار الزم از لحاظ اجتماعكند، ی منيي را تعیئ مقدار ارزش ھر كاالچه منحصراً  آن"

 توانند ی ماي اند، ی كار برابرتي كه شامل كمیئ كاالھان،يبنابرا… .  استیمصرف ارزش دي تولی برایلحاظ اجتماع

  مانندگري دی كاال به ارزش ھر كاالكي ارزشسبت ن.  دارندیكساني شوند، مقدار ارزش دي تولیكسانيدر زمان 

 عنوان به كاالھا یتمام.  استگري دی كاالدي تولی كاال به زمان كار الزم براكي دي تولینسبت زمان كار الزم برا

   ".شوند ی از زمان كار منعقد شده محسوب میني معري مقادارزش، صرفاً 

  ٦٩ھمان منبع ص 

  

  ماند؟ یثابت م كاال كي موقع مقدار ارزش چه

 زمان با ھر نياما ا.  ثابت بماندزي آن ندي تولی كه زمان كار الزم براماند ی ثابت می كاال ھنگامكي ارزش مقدار"

   ".كند یم ريي كار تغیور  در بھرهیدگرگون

  ٧٠ھمان منبع ص 

  

  كند؟ ی مريي كار الزم چگونه تغزمان

  ازیعي وسفي كار را طیور بھره. كند ی مريي كار تغیور  در بھرهیبا ھر دگرگون) زمان كار الزم( زماننيا"

 كاربرد تي مھارت كارگران، سطح تكامل علم و قابلۀ درجنيانگي متوان یمھا   آنۀ كه از جملكند ی منيي تعیطيشرا

 در “مثال(". را بر شمردیعي طبطي و شراديتول لي وسایئ گستره و كاراد،ي تولندي فرای اجتماعبي آن، تركۀآوران فن

 ی كاالمقدار جه،ي معادن مرغوب و نامرغوب، زمان كار الزم متفاوت و در نتاي مساعد و نامساعد سال، یھا فصل

 كشف آن جهي و در نتشود، ی مافتي نيالماس به ندرت در سطح زم") یداخل پرانتز نقل به معن . متفاوت استیديتول

اگر " … ". استیادي كار زانگري از آن بی حجم كوچكني دارد؛ بنابراازي نیادي كار ززمان به نيانگيبه طور م

  ".شد یتر م  از ارزش آجر ھم كمدي آن شاارزش كنند، لي با كار كم، كربن را به الماس تبدشدند یموفق م

  ٧٠ھمان منبع ص 

  

   كار بر ارزش چگونه است؟یور  بھرهريثات

 كار متبلور در آن ۀتر، تود  كاال كمكي دي تولیرا باشد، زمان كار الزم بشتري كار بیور  ھرچه بھره،ی طور كلبه"

 كاال كي دي تولیتر باشد، زمان كار الزم برا  كار كمیور برعكس، ھرچه بھره. بودتر خواھد  تر، و ارزش آن كم كم

و .  استشتري باشد، مقدار ارزش كاال بشتري بكار ھرچه مقدار نيبنابرا (". خواھد بودشتري بزي و ارزش آن نشتريب

  ) یداخل پرانتزنقل به معن. تر است  باشد مقدار ارزش كاال كمشتري كار بیور رچه بھرهھ
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