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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

  
  .سھراب ن: فرستنده

  ٢٠١١ اپريل ٢١

  

  !مياموزي بتالياز كاپ

٥  
  

  كار) گی دوگاناي(یژگي ودو

 نمود یئي كه در شیكار. “یمصرفارزش  ”یگريو د“ ارزش ”یكي دارد، یژگي كه كار دو ومي گفتی مطالب قبلدر

 محصول كار دار هي سرمایعني.  است، ارزش استدار هي و از آن سرماكند یم ليتبد“ كاال” و آن را به كند ی مدايپ

 كه یاما كار. نديآفر یم“ ارزش” كه است كار، كار مجرد نيا. رساند ی و در بازار به فروش مديربا یكارگر را م

 است ی كاریعني. كند ی مدي تول“یارزش مصرف” است كه دي مفی كارشود، یرف م معاش كارگر صیجھت ارضا

 دستمزد روزانه از افتير بوده و كارگر در برابر درمت از طول مدت زمان كار روزانه كینيكه در مدت زمان مع

  . دھد یكار، انجام م صاحب

  :مياموزي بتالي كاپاز

 كار تي خصوصني كلمه، و با اكيولوژيزي فی به معنایان كار انسیروي عبارت است از صرف شدن نیھركار"

 عبارت ی ھر كارگر،ي دیاز سو. آورد ی كه ارزش كاالھا را به وجود ماست ی كار مجرد انساناي ی انسانكساني

 و مشخص است دي كار مفتي خصوصني و انيمع ی خاص و با ھدفی به شكلی كار انسانیروياست از صرف شدن ن

  ".كند ی مدي را تولی مصرفیھا كه ارزش

   انتشارات آگاه١٣٨٦ سال كمي چاپ ،ی ترجمه حسن مرتضو٧٦ ص كمي جلد تاليکارل؛ كاپ. مارکس

 و ارزش، ی ارزش مصرفني تضاد بیعني تضاد نھفته در كاال، یداري كاال، ھمانا شكل ساده پدكي ساده ارزش شكل"

  ".است

   ”٩١ ھمان منبع ص 

كار تنھا در . ستي اما خود آن ارزش ننديآفر ی ارزش م،ی كار انساناي خود، لاي در حالت سی كار انسانیروين"

   ".شود ی ملي به ارزش تبدء،ی ششكل در یعني خود، ۀافتيحالت انعقاد 
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  ٨١ھمان منبع ص 

  

  ست؟يارز چ  ارزش و شكل ھمی از شكل نسبمنظور

. ميكن ی معاوضه می دومی كه دارد با كاالیزش را به نسبت اری اولی كاالگر،ي دی كاال به كاالكي ۀ ھنگام مبادلدر

 ازي پلوي ككي برابر ی ارزشکچالو لوي ككي كه ی معننيبه ا.  استازي پلويك كي = ]یني زمبيس[کچالو لوي ككي مثالً 

 كه به آن ارزش ميسنج یم) ازيپ(گري دیكاال به نسبت یعني.) ھا با ھم برابر است در واقع كار نھفته در آن.(دارد

  .مئيگو یم ینسب

 ازي پلوي ككي متي گفت كه قمي خواھمينگاه كن) ازي پلوي ككي = کچالو لوي ككي( اگر از چپ به راست به معادلهحال

  . استکچالو لوي ككيارز   ھمازي پلوي ككي كه مئيگو یپس م.  استکچالو لويك كي متي قی مساوايھمانند 

 دو جا نيدر ا. نھفته شده است) B ی مقدار كاالA=yیال مقدار كاx( ارزشۀ سادشكل ني ھر شكل ارزش در اراز"

ارزش پارچه . كنند یمأ في و پالتو، آشكارا دو نقش متفاوت ای كتانۀ مثال ما پارچدر یعني ، B وAنوع متفاوت كاال 

اول  یكاال. شود ی می ارزش در آن متجلني اكه كند ی عمل میا  پالتو چون مادهكند؛ ی می در قالب پالتو تجلیكتان

 اني به بشود؛ یم بازنموده ی نخست به عنوان ارزش نسبیارزش كاال.  منفعل داردی دوم نقشی فعال و كاالینقش

 كه نرخ و زيھم نرخ، دو چ: ارز ھم(ارز  كاال ھمچون ھمنيدوم.  ارزش وجود داردی كاال در شكل نسبني اگر،يد

  ".ارز وجود دارد  در شكل ھمگري دانيب به اي كند، یعمل م) ديعم.ف. باشدبرابرھا با ھم  ارزش آن

  ٧٨ ھمان منبع ص 

  

  ست؟ي ارزش چی از تجلمنظور

 با زمان كار کچالو لوي ككي دي تولی مفھوم است كه زمان كار الزم براني به اازي پلوي ككي = کچالو لوي ككي ی معادله

  درريي تغليحال اگر به دل.  ھستندینكساي ارزش ی دارانيبنابرا.  با ھم برابرنداز،ي پلويك كي دي تولیالزم برا

 در آن صورت معادله فوق به ابد،ي به نصف كاھش کچالو لوي ككي دي تولی كار، زمان كار الزم برایور بھره

 نكند، یريي تغازي پلوي ككي ارزش كه یحال اگر در صورت.  در خواھد آمدازي پلوي كمين = کچالو لوي كکي: صورت

  :عكسه و ب.  استافتهي ی تجلازي در پکچالو لوي ككي كه ارزش ميئگو یم

 از آن است كه ی حاكارزد، ی پالتو مكي ۀ به اندازی كتانۀ پارچاردي ٢٠ اي پالتو، كي= ی كتانۀ پارچاردي ٢٠ ۀمعادل"

 ی دو كاال مقدار واحدني اتي و در كم،ی كتانۀ پارچاردي ٢٠ قرار دارد كه در ی ارزشجوھرقدر   پالتو ھمانكيدر 

 پالتو كي اي ی كتانۀ پارچاردي ٢٠ دي تولی كار الزم برازماناما .  زمان كار صرف شده استی مقدار واحداي ايكار 

 پارچه دي تولی براالزماگر زمان كار " … ".كند ی مريي تغاطي خاي بافنده یور  در بھرهیرييمتناسب با ھر تغ

 ارزش پارچه ابد،ي به نصف كاھش ،ی بافندگنياش مشرفتي پۀجي در نت، مثالً )B= و پالتوA=یپارچه كتان(یكتان

= ی كتانۀ پارچاردي ٢٠: ديآ ی صورت در مني رو، اكنون معادله به انياز ا. افتي نصف كاھش خواھد به زي نیكتان

 B ی ارزش آن در كاالیعني ، A ی كاالی ثابت بماند، ارزش نسبB ارزشاگر ).  نصف پالتویعني( پالتودوم كي

  ".ابدي ی و كاھش مشي افزاA با ارزش ميبه نسبت مستق ابد،ي ی میتجل

 زمان كار الزم ط،ي شرانياگر، تحت ا. كند ی مريي كه ارزش پالتو تغی در حالماند ی ثابت می كتانۀ پارچارزش”

 ۀ پارچاردي ٢٠ ۀ معادلی محصول نامرغوب پشم، دو برابر شود، آن گاه به جاۀجينت در  پالتو، مثالً د،ي تولیبرا

 اگر ارزش گر،ي دیاز سو).  نصف پالتویعني( پالتو دوم كي= ی كتانۀ پارچاردي ٢٠:  داشتمي پالتو، خواھكي= یكتان
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 ی ثابت بماند، ارزش نسبA یكاال اگر ارزش ب،ي ترتنيبه ا.  پالتو٢= ی كتانۀ پارچاردي ٢٠گاه  پالتو نصف شود، آن

  ".ابدي ی كاھش ماي شي افزاB ارزش ترايي به نسبت معكوس با تغابد،ي ی می تجلB یآن در كاال

 اي شيافزا. كند ی نمرييھا تغ  آنی ارزش نسبابد،ي نزول اي نسبت صعود كي ارزش تمام كاالھا ھم زمان و به اگر"

  ".دھد یھا را نشان م  ارزش آنی واقعريي زمان كار، تغھمان شده در دي تولیكاھش مقدار كاالھا

  ٨۴-٨٣ھمان منبع صص 

  

  اند؟ ارز كدام ل ھم شكیھا یژگيو

 به شكل یارزش مصرف:  استني اكند، یارز نظر را به خود جلب م  شكل ھمی كه با بررسیژگي ونينخست" -١

  ".شود ی مليتبد ارزش، یعني ضد خود، یداريپد

 ،ی كار مجرد انسانیعني ضد آن، یداريبه شكل پد) یاطيخ(كار مشخص :  استنيارز ا  شكل ھمیژگي ونيدوم" -٢

  ".شود ی مليتبد

 ،ی اجتماعواسطه ی به كار در شكل بیعني به شكل ضِد خود، یكار انفراد:  استنيارز ا  شكل ھمیژگي ونيسوم" -٣

  ".شود ی مليتبد

 گري دی كاال در ھر نوع كاالكي ارزش ی تجلیعني ارزش ۀ شكل سادۀافتي كاال فقط صورت گسترش ی پولشكل"

  ".است

  ٨٨ -٨٦ ھمان منبع صص

  

   شده است؟لي به كاال تبدی چه زمان كارمحصول

 یئيش) یدار هي سرماسم،ي فئودال،یدار  بردهه،ي اولیجامعه اشتراك (ی حاالت اجتماعی كار در تماممحصول"

 یزھاي چدي مشخص از تكامل است كه كار صرف شده در تولیخي تارۀدور كي بوده است؛ اما فقط در یمصرف

. شود ی ملي و محصول كار به كاال تبدنموده چون ارزش آن باز یعني آن محصول "ینيع" یژگي چون و،یمصرف

 ني ھمچنو ارزش محصول كار است ۀ ارزش كاال در ھمان حال شكل سادۀ كه شكل سادشود ی مجهي نتن،يبنابرا

  ". متقارن استی با تكامل شكل ارزشيیتكامل شكل كاال

  ٩١ ھمان منبع ص 

 كي است كه به عنوان ني شود، الي تبدیا  كه به ارزش مبادلهابدي ی را م امكان آنیدي مفءی راه كه در آن شنينخست"

 ". مالك آن استی فورازي كه مازاد بر نی ارزش مصرفی به عنوان مقداریعني باشد وجود داشته یارزش نامصرف

  ١١٨ھمان منبع ص 

  

   چگونه به وجود آمد؟پول

دو جنس )  پالتوكي= ی پارچه كتاناردي ٢٠(ی مبادله  به شكل ابتدا م،ي ببری آمدن پول پدي پدی كه به چگونگني ایبرا

 ی شكل پولۀ ماركس نطفۀ معادله به گفتنيھم. مي است، توجه كنی پارچه كتاناردي ٢٠وارز   پالتو ھمكي دو نفر كه نيب

. گردد ی دو نفر كه صاحب كاال ھستند، رد و بدل مني ببوده، دو كاال كه از نظر ارزش با ھم برابر جا نيدر ا. است

  .  كاالۀ گردش سادكي
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 ی پارچه كتاناردي ٢٠ارز   از نظر ارزش با ھم برابر بوده و ھمھا ني ھستند كه اگري دی در شكل دوم، چند كاالاما

 پارچه اردي ٢٠ صاحب  كه فردمينيب ی مم،ي شكل دوم دقت كنیعني معادله، ني به اچپحال اگر از راست به . باشند یم

 دست به دست یعني.  اونس طال مبادله كند٢اي و آھن تن مي ناي ی پوند چا١٠ اي پالتو كي را با شي كاالتواند ی م،یكتان

  .  ستونكي و در یكردن كاال به صورت خط

 است، گري دیھا كاالۀيارز با كل  كه ھمابدي ی می تجلی پارچه كتاناردي ٢٠ كاالھا در قالب ۀ شكل سوم ارزش ھمدر

 كاالھا را به موازات ھم قرار ۀي كه اگر بقآورد ی را به دست متي موقعنيا) یكتان پارچه اردي ٢٠( مذکور یكاال

  . مبادله گرددتواند ی مگري دی با تك تك كاالھام،يدھ

 ديارم پد در آن صورت شكل چھم،ي اونس طال قرار دھ٢ ی پارچه كتاناردي ٢٠ ی اگر در شكل سوم ما به جاحال

    .ديآ یم

 ی پارچه كتانني كاالھا، بنابرایاي خاص كاال ھم ارز عبارت است از صورت ارزش مشترك دنیعي طبشكل"

 ی اجتماعیا رهي مشھود و حالت شفیافتگي كري پی پارچه كتانكريپ.  استريپذ مبادله گري دی كاالی با تمامواسطه یب

  ".شود ی می تلقیعام ھر كار انسان

  ٩٦ع ص  ھمان منب

 پول – شده باشد، اكنون به كاال دهي درھم تنی آن از لحاظ اجتماعیعيارز با شكل طب  از كاال كه شكل ھمی خاصنوع"

  ".كند ی معمل در حكم پول اي شود ی مليتبد

  ٩٨ ھمان منبع ص 

.  كاالھاستیايدنارز عام در   نقش ھمیفاي آن، ھمانا ای اجتماعی انحصارازي امتني و بنابرای خاص اجتماعكاركرد"

 یھا  و در شكل سوم كه ارزششوند ی قلمداد می كتانۀ خاص پارچیارزھا  ھمدوم كه در شكل یئ كاالھاانيدر م

 كسب یخي ممتاز را از لحاظ تارتي موقعني اني معیكاال كي ابند،ي ی می تجلی كتانۀھا در قالب پارچ  مشترك آنینسب

  ": داشتميخواھ مي كنی پارچه كتانی كاالنيگزي طال را جای ما كاال اگر در شكل سوم،ن،يبنابرا. طال: كند یم

ھا   كاال در مقابل آنكي در مقام رشتي علت كه پنيتنھا به ا. رديگ ی قرار مگري دی در حكم پول در مقابل كاالھاطال"

به كار گرفته  یتر  گستردهاي محدودتر یئ عام در قلمروھایارز چون ھم  ھمجيتدرطال به … . قرار گرفته بود 

 شد؛ لي پول تبد– كاالھا به دست آورد، به كاال یايدن ارزش ی را در تجلگاهي جانيبه محض آن كه انحصار ا. شد یم

 ارزش به شكل عام شكل اي زي شده بود، شكل چھارم از شكل سوم متمالي پول تبد–و تنھا از آن لحظه كه به كاال 

  ". شدلي تبدیپول

 مانند كرد، ی پول عمل م– در مقام كاال شتري كه پیئ در كاال،ی كاال مانند پارچه كتانكي ارزش ۀ سادی نسبیتجل"

  . متيطال، عبارت است از شكل ق

 اونس ٢ كه ی ھنگاماي اونس طال؛ ٢ = ی كتانۀ پارچاردي ٢٠:  عبارت است ازی پارچه كتانمتي شكل قن،يبنابرا

 شكل نيبنابرا… .  پوند٢ = ی پارچه كتاناردي ٢٠:  صورتني پوند است؛ در ا٢ برابر با شود یطال ضرب زده م

  ". استیپول شكل ۀنطف)  پالتوكي = ی كتانۀ پارچاردي ٢٠ (یئ كاالۀساد

  ١٠٠ – ٩٩ -٩٨ -٩٦ ھمان منبع صص

ال ؤ سنيا( "رد؟يگ یگاه كه شكل كاال به خود گرفته است، از كجا سرچشمه م  محصول كار، آنی  معما گونهسرشت"

  .)استاز ماركس 
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 كار نھفته است، ی كاالھا مقدارۀ در ھمكه ني اكمي:  داردیا  كاال به قول ماركس سرشت معماگونهیعني كار محصول

 از كار روزانه كه در كاال نھفته یدوم مدت زمان.  ارزشی كار ھستند و دارامحصول كاالھا ۀ ھمگري دانيبه ب

 یشتري زمان شش ساعت ساخته شده باشد، ارزش بمدت در یئال اگر كامثالً . كند ی منيياست، مقدار ارزش آن را تع

 بلكه از ست،ي كارگر نآن كه محصول كار از نيسوم ا.  كه در مدت زمان سه ساعت ساخته شده استیئدارد تا كاال

  :ال فوقؤحاال جواب س. كار است آن صاحب

 اي یكساني: نخست. كنند ی مداي پیا ازه شكل تزيھنگام سه چ  نحو كه ھمنيبه ا). كاال( شكلني از خود ھمآشكارا"

 به عنوان ارزش شان تيئيگاه كه در ش  آنرد،يگ ی محصوالت كار را به خود موار ء یش شكل ی انسانی كارھایھمانند

 و كند ی مداي شكل مقدار ارزش محصول كار را پشده، مصرف ی كار انسانیروي كه نیمقدار زمان: ھمانندند؛ دوم

ھاست، به   كار آنیاجتماع كه بستر اھداف و عالئق ی مناسباتگر،يكدي كنندگان با دي تولنيبات بسرانجام مناس: سوم

  ".ديآ ی محصوالت كار در می اجتماعۀشكل رابط

  ١٠١ ھمان منبع ص

  

  ی اجتماعاتي حعامل

 یھا  و شكلآورد ی سر بر میاسي و سی حقوقئی آن روبنای است كه بر مبنای واقعادي جامعه آن بنی اقتصادساختار"

 را ی و فكریاسي س،ی اجتماعاتي حی كلروند ی ماداتي حدي تولۀوي است و شانطباق با آن دری اجتماعی آگاھنيمع

   ".كند ی صدق م كامالً مان ی دوران كنونی براكند، ی منييتع

  ١١١ ص سيرنوي منبع زھمان

  

   بودند؟یرا تكامل دادند، چه كسان) كاال (ی كه شكل پول ی كساننينخست

ھا در شكل   آنی جھانني املكي مای تمامرايرا تكامل دادند، ز) كاال (ی كه شكل پولاند ی كسانني نخستني كوچ نشاقوام"

) یجوامع اول(یھا  با كمونتهوستهيھا را پ  آنشان ی زندگۀويجا كه ش  و از آنرندي پذانتقال واسطه ی بنيمنقول و بنابرا

  ".است) شيھا داممانند (الت محصوۀ مشوق مبادلدھد، ی قرار میخارج

 كار را ني و خاك انياند اما ھرگز با زم  كردهلي پول تبدیئ ابتداۀ اغلب خوِد انسان را به شكل برده به مادھا انسان"

قدمت آن به ثلث . دي آدي پدافته،ي تكامل  و آن ھم صرفاً ،یئ بورژواۀ در جامعتوانست یم تنھا یا شهي اندنيچن. اند نكرده

 اني سده بعد در جركي ،ی ملاسي در مقشهي اندني به ادنيبخش تحقق ی تالش براني و نخسترسد یھفدھم م ۀآخر سد

  ". فرانسه انجام شدیئانقالب بورژوا

  ١١٩ ھمان منبع ص 

  

   پولۀ بتواریمعما

 جز یزي پول چۀ بتواری معمانيبنابرا. رديگ ی شكل كاالھا را به خود میھا به طور عموم  كار انسانمحصوالت"

  ".ستين كاال ۀ بتوارۀ كنندرهي خیمعما

  ١٢٣ ھمان منبع ص 
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  متي قفيتعر

  “. در كاالافتهي تيئي كار شی عبارت است از نام پولمتيق"

  ١٣١ ھمان منبع ص 

  

  م؟ي كاالھا دار متي قی عمومشي افزای چه زماندر

 و روشن رابطه حي فصیانيبا ب. است پول یارزش ی بكند، ی مداي مردم نمود پیچه در زندگ  آنشي از پشي بامروزه

  :ميخوان ی مپراگراف نيارزش پول و كاال را در ا

 شي با وجود ثابت ماندن ارزش پول، ارزش كاالھا افزااي كه افتد ی اتفاق می كاالھا تنھا زمانمتي قی عمومشيافزا"

كاھش : دھد ی رخ مزي روند ننيس اعك.  باشدافتهي كاالھا، ارزش پول كاھش ارزش با ثابت ماندن اي كرده باشد، دايپ

ۀ جي نتاي بماند، ی آن كه ارزش پول ثابت باقشرط كاھش ارزش كاالھا باشد، به ۀجي نتاي تواند ی مھا متي قیعموم

 ارزش پول شيافزا وجه از چي به ھن،يبنابرا.  بماندیكه ارزش كاالھا ثابت باق  ارزش پول باشد، به شرط آنشيافزا

 نيا.  باشدھا متي متناظر قشي كه كاھش ارزش پول مستلزم افزاني ااي شود، ی نمجهي نتھا متي ق كاھش متناظرلزوماً 

شان   ارزش كه مثالً یئاما كاالھا. ماند ی میشان ثابت باق  كه ارزشكند ی صدق میئ در مورد كاالھافقطموضوع 

 ايتر  ھا آھسته و اگر ارزش آن. ندكن ی را حفظ میكساني متي قابد،ي یم شيزمان و متناسب با ارزش پول افزا ھم

ھا و   نوسان ارزش آناني متفاوتاساس ه ھا ب  آنیھا متي قشي افزااي كاھش ابد،ي شي از ارزش پول افزاتر عيسر

  “.رهي و غشود ی منيينوسان ارزش پول تع

  ١٢٨ ھمان منبع ص


