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 Economic اقتصادی

  
  .سھراب ن: فرستنده

 ٢٠١١ اپريل ٢٢

  

  !از کاپيتال بياموزيم

٦ 
 سه مرحله متفاوت در مبادله كاال كدام است؟

رفع نيازھای  ھا برای صوصی شكل گرفت، انسانطول دوران زندگی جامعه بشری و از زمانی كه مالكيت خ در

اين مبادله ھمواره به سه شكل . است كردند و اکنون نيز چنين شان را با يكديگر مبادله می خود كاالھای توليدی

 C حال اگر به جای كلمه كاال حرف). پول بيشتر( پول- كاال- پول  كاال؛-  پول- كاال به كاال؛ كاال: صورت گرفته است

  :قرار دھيم سه شكل فوق بدين صورت خواھد بود M  كلمه پول حرفو به جای

 

ارزش (ھا كاالھای انسان يعنی تا زمانی كه پول به وجود نيامده بود، :C-C  مبادله كاال با كاال به شكلاءابتد -١

 .كردند ارزش برابر مبادله می خود را با كاالی مورد نيازشان به صورت پاياپای و با) مصرفی

. كند از اين كه پول به وجود آمد نقش واسطه را ايفا می بعد :C – M – C به شكل“ فروختن برای خريدن ”سپس -٢

) ارزش مصرفی(كند و از پولی كه به دست آورده، كاالھای را با پول مبادله می توليد كننده ارزش مصرفی خود

 .خرد خود را جھت مصرف می مورد نياز

است؟ در اين رابطه يكی مالك كاالست كه ھدفش فروش   كاال در اين مرحله چگونهحاال رابطه اقتصادی بين مالكان

  :نويسد كارل ماركس می. ھدفش خريد آن كاالست آن است و طرف ديگر يعنی صاحب پول،

با چه چيزی مبادله شده است؟ با ) پول(و طال ) پول.(شكل عام ارزش خود كاال با چه چيزی مبادله شده است؟ با"

 اين فرايند. دگرگونی كاال به پول در ھمان حال دگرگونی پول به كاالست… . مصرفی خويش ارزششكل خاص 

از قطب صاحب پول،  اين فرايند از يك قطب مالك كاال، فروش است؛ از قطب مقابل، يعنی: واحد دو جانبه است

 ”.است M – C ھمان C – Mبه بيان ديگر، فروش ھمانا خريد است، . خريد است

با واگذاری محصول “ صرفا“ ی فوق مالكان در رابطه“ فروختن ھمانا خريدن است”. است ر فروش خريديعنی ھ

 M، در ھمان حال خريد آن،  C – Mكتانی،  فروش پارچه… . كنند كارشان، محصول كار ديگران را تصاحب می
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– C كاالی اول يعنی ) عميد.دگرگون شدن، برگشتن از حالی به حالی ف :استحاله(ی  نخستين استحاله… . است

از  متضاِد كاالی ديگر يعنی تبديل مجدد آن“ ی كامال به شكل پولی، ھمواره دومين استحاله تبديل آن از شكل كااليی

بنابراين واپسين  به معنای فروش است؛ C – Mيعنی خريد، در ھمان حال،  M – C … .شكل پولی به كاالست

 ”.است ی كاالی ديگری ن استحالهی يك كاال در ھمان حال نخستي استحاله

 انتشارات آگاه ١٣٨٦سال   ترجمه حسن مرتضوی، چاپ يكم١٣٩ و ١٣٨کارل ؛ كاپيتال جلد يكم صص . مارکس

ی دوم يك ارزش مصرفی  است كه در مرحله (C – M) نخستين تبديل يك ارزش نامصرفی برای مالك به پول: يعنی

 كند و اين فرايند ھمچنان ادامه كاال، كاالی خود را به پول تبديل می كو سومين مال ( M – C) برای مالك دوم است

 .يابد می

 

 منظور از دور چيست؟

: آورند دھند، يك دور به وجود می ی كاال را تشكيل می استحاله كه) فروش و خريد(ی معكوس حركتی  دو مرحله"

  دور با دورھای كاالھای ديگر به نحوھر … .(C) و بازگشت به آن (M) از اين شكل جدايی (C )شكل كااليی،

گردش كاالھا را به وجود  كل اين فرايند. است) ای دايره(حركت كاالھا يك دور … . تنگاتنگی درھم تنيده شده است

ی گردش را  ميانجی گردش كاالھا كاركرد وسيله پول به عنوان“… ”.گردش پيوسته دنبال پول است… . آورد می

 چيست؟) گردش ساده كاال(C – M – C ۀنتيج١۴٣  و١۴٢ و ١۴١ صص ھمان منبع“ .كند كسب می

ھمان “ .ی آغازش است و نه بازگشت پول به آن نقطه دور شدن مداوم پول از نقطه (C – M – C)  اين حركتۀنتيج

كاالھا بر پول نقش  ای است، اما حركتی كه گردش ی كامل كاال دايره يا استحاله C – M – C  حركت١۴۴ص  منبع

 .ای نيست زند ھنوز دايره یم

را فروختن جھت خريدن كاالی ) ارزش مصرفی(يعنی كااليی C – M – C :گردش پول به عنوان صرف پول

اين شكل  :M – C – Mبه شكل َ “ خريدن برای فروختن“در مرحله سوم -٣ <br .مورد نياز) ارزش مصرفی(

. است گيرد و ويژگی اين نظام استفاده قرار میای مورد  داری به صورت گسترده مناسبات سرمايه مبادله در

مصرفی، اما مالك كاال خود ارزش  كند كه ھم دارای ارزش است و ھم دارای ارزش دار كاالھايی توليد می سرمايه

كرده و برای خودش ارزش مصرفی ندارد، مجبور است به  بنابراين انبوه كااليی كه توليد. مصرفی اندكی دارد

 داری كه اين كاالھا را خريده، به اين ھدف كه آن را با پول بيشتری به فروش سرمايه . بفروشددار ديگری سرمايه

 .دھد برساند اين كار را انجام می

به عبارت ديگر . خريدن برای فروختن به پول بيشتر يعنی M – C – M َ:گردش پول به عنوان سرمايه 

ھا را خريداری  رود كه آن می (C) ر به سراغ خريد كاالھايیاختيار دارد در بازا كه در (M)داری با پولی سرمايه

از اين كه كااليش را پس  .ھا اين بوده كه به فروش برساند خود به اين كاالھا نيازی ندارد و ھدف از خريدن آن .كند

  .اش می باشد بيشتر از پول اوليه آورد كه از نظر مقدار و ارزش به دست می) (Mفروخت، پولیَ 

 

 است؟  گردش به چه معنیۀنوان وسيلپول به ع

آورد، و  اند، به گردش در می حركت ی گردش، كاالھا را كه در خود و برای خود فاقد قدرت پول به عنوان وسيله"

شان  رساند كه برای آيند به دست كسانی می به شمار می شان ارزش نامصرفی ھا را از دست كسانی كه برای آن

پول پيوسته با گرفتن . گيرد ھميشه جھتی مخالف با سير خود كاالھا در پيش می ايندارزش مصرفی ھستند؛ و اين فر
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كاالھا را از قلمرو گردش  ی شروع خود، ھا از نقطه ی آن كاالھا در گردش و به اين طريق با دور كردن پيوسته جای

 ”.كند خارج می

شود و كاالھای جديدی  ، از گردش خارج میی خريداران منفرد وسيله ھايش در گردش، به كاالھا با نخستين حركت"

 ی گردش، ھميشه به قلمرو گردش رفت و آمد دارد و پيوسته درون آن پول به عنوان وسيله“ اما. گيرد جايش را می

 ١۴٦و ١۴۵ھمان منبع صص “ .زند پرسه می

 

 كند؟ می قلمرو گردش پيوسته، چقدر پول جذب

ھای مختلف انجام  زمان، در مكان ھم و ھم ارتباط با ھای ناقص، بی حالهكنيم تعدادی از موارد فروش يا است فرض می"

اگر .  گالن كنياك به فروش رفته باشد٤كتانی، يك جلد كتاب مقدس و  ی  يارد پارچه٢٠يك كوارتر گندم، “ شود؛ مثال

بايد به   پوند٨ كه اين شود  پوند باشد، نتيجه می٨ھايی كه بايد تحقق يابد  پوند و مجموع قيمت ٢قيمت ھر قلم كاال 

ھا، به قرار زير، كه  ای از استحاله زنجيره از سوی ديگر، اگر بين ھمين اقالم در. شكل پول وارد قلمرو گردش شود

 – پوند ٢ -يعنی يك كوارتر گندم (C-M-C-M-C-M-C-M)برقرار شود، شناسيم، رابطه از قبل آن را به خوبی می

  پوند، آن گاه دو پوند باعث٢ – گالن كنياك ۴ – پوند ٢ –يك جلد كتاب مقدس  –پوند  ٢ – كتانی  يارد پارچه٢٠

شان، و بنابراين به  ھای قيمت شود تا به ترتيب كاالھای متفاوت به گردش بيفتند و با تحقق بخشيدن پی در پی به می

 رد و بدل شده و چھار  پوند چھار بار٢اين . كش برسد عرق  پوند است، سرانجام خود به دست٨ھا، كه  مجموع آن

 ی پول براساس تعداد پويه) عميد.ف.پوی، پو، َدو، رفتار تند: پويه(ی سرعت پويه … .گردش را انجام داده است

. جنس يك روز طول بكشد فرض كنيد فرايند گردش چھار قلم. شود گيری می ھايی يكسان در زمانی معين اندازه سكه

 بار در طول روز و مقدار پول در ۴ھايی يكسان  سكه ی  پوند است، تعداد پويه٨ھايی كه بايد تحقق يابد  مجموع قيمت

  ”:رسيم ی زير می ی زمانی معين فرايند گردش به معادله فاصله بنابراين برای يك.  پوند است٢گردش 

 ١۴٨ ھمان منبع ص

رت مقدار پول در گردش برابر آن صو  باشد در۴نام عدد  ھای ھم  سكهۀ و تعداد پوي٨ھا عدد  اگر مجموع قيمت: مثال

  : پوند خواھد بود٢

 سرعت -٣ مقدار كاالھای در گردش -٢ھا  حركت قيمت-١: به سه عامل بستگی دارد مقدار پول در گردش“ضمنا

 .پولۀ پوي

 

 ايستد؟ چه وقت پول از حركت باز می

ی پول و در  وقفه ی بی روش، در پويهكاالھا، يا جريان متناوب تكراری خريد و ف ی متضاد ی دو استحاله دور پيوسته"

ھا  از استحاله اما به محض آن كه گسستی در اين رشته. يابد آن به عنوان محرك دائمی گردش بازتاب می كاركرد

ھمان منبع ص “ .ايستد حركت باز می ھا را خريدھای بعدی تكميل نكنند، پول از پديد آيد، به محض آن كه فروش

١۵٨ 

 

 خصلت پول چيست؟
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 به اين ترتيب، قدرت. شيئی خارجی كه قادر است به مايملك خصوصی ھر فرد تبديل شود ل خود يك كاالست،پو"

به دليل تمايل به  ی باستانی پول را از اين روست كه جامعه. شود اجتماعی به قدرت خصوصی اشخاص تبديل می

 ”.كرد نابودی نظم اقتصادی و اخالقی محكوم می

 الئلو؟گرانبھای پرت طال؟ طالی"

 … 

 ای از آن اندك مايه

 .كند ناحق را حق می كند، زشت را زيبا؛ سياه را سپيد می

 فرومايه را شريف، سالخورده را جوان، و بزدل را دالور

 خدايان اين چيست؟ شگفتا كه اين طال ای ...

 كند و می خدمتگزاران و كاھنان شما را از كنارتان دور

 افكند؛  كناری میبالش دالوران را زير سر ايشان به

 زرد ۀاين برد

 دھد كند، لعنت شدگان را آمرزش می ريسد و پنبه می اديانی به ھم می

 دھد نشاند، دزدان را مورد اعتماد قرار می كريه را به تخت پرستش بر می جذاميان

 برگزيدگان مسندنشين و به سان

 كند شان می قرين حرمت و عنوان و تحسين

 فرستد ی بخت می  فرتوت را ديگر بار به خانهزن بيوه اين ھمان است كه

 زده بيا ای خاك لعنت ...

 ای روسپی پست بشريت تو

 زنده ياد احمد شاملو :ترجمه از. ی سوم ی چھارم، صحنه شكسپير، تيمون آتنی، پرده”

 

 ھر نوع واسطه به ثروت مادی است، چرا كه بی پول از ھر نوع محدويتی مستقل است يعنی اين كه بازنمود عام“

حال، ھر مبلغ واقعی پول از لحاظ مقدار محدود است و بنابراين كارايی  اما در ھمان. پذير است كاالی ديگری تبديل

محتكر  شود تا تضاد بين محدوديِت كمی و نامحدود بودِن كيفی پول سبب می. ی خريد دارد وسيله محدودی به عنوان

گشايی قرار دارد كه با فتح  جھان وی در وضعيت. نباشت وا داردوار در راه ا پول را پيوسته به تالشی سيزيف

 ١٦٢ -١٦١منبع صص ھمان“ .كند ھركشور جديدی مرزھای جديدی را كشف می

 

 چيست؟) دار سرمايه(سه فضيلت اصلی توليد كننده

خريد اندك  آيند و فروش زياد و به شمار می) توليد كننده(جويی و حرص و طمع، سه فضيلت اصلی او  كار، صرفه"

 ١٦٢ھمان منبع ص “ .دھند ی اقتصاد سياسی وی را تشكيل می مجموعه

 

 ، چيست؟“ پرداختۀپول وسيل”معنای  -۵۴

فروشد، خريدار به  فروشنده كااليی را می. خريداری كرده است پيش از پرداخت قيمت كاال آن را) خريدار(او "

به  فروشنده به طلبكار و خريدار. خرد ی پول آتی آن را می ندهيا به عبارتی به عنوان نماي ی صرف پول عنوان نماينده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

ھا، دستخوش تغيير  تكامل شكل ارزش آن ی كاالھا، يا جا فرايندھای استحاله جا كه در اين از آن. شود بدھكار تبديل می

جا   طلبكار يا بدھكار در ايننقش. شود ی پرداخت تبديل می به وسيله كند و شده است، پول نيز كاركرد جديدی پيدا می

 ”.ی كاالھاست ساده ناشی از گردش

بدھكاران و طلبكاران را به خود گرفت و در روم به  شكل جدال بين“ ی طبقاتی در دنيای باستان عمدتا مبارزه"...

خرابی  خانه زه بهھای ميانه، اين مبار در سده. ھا را گرفتند ھا جای آن انجاميد كه برده ھای بدھكار خانه خرابی پلبين

  “.شان از دست دادند اقتصادی ی بدھكاران فئودالی انجاميد كه قدرت سياسی خود را ھمراه با پايه

  ١٦۴ ھمان منبع ص 

 

 دارد؟ پول در بازار جھانی چه نقشی

 واسطه اش بی كند كه شكل طبيعی می پول در اين بازار جھانی پيش از ھرچيز به طور كامل در مقام كااليی عمل"

 ١٧١ھمان منبع ص “ .شود وجود آن مناسب مفھومش می ی شيوه. شكل اجتماعی تحقق كار مجرد انسانی است

 

 زمانی است؟ داری چه آغاز نظام سرمايه

ی خود، يعنی  آن در شكل تكامل يافته توليد كاالھا و گردش. آغاز سرمايه است) نه ارزش مصرفی(گردش كاالھا"

تاريخ زندگی جديد سرمايه با تجارت جھانی و . دھند تشكيل می  ايجاد سرمايه راھای تاريخی انگاشت تجارت، پيش

 ١٧٧ھمان منبع ص “ .شود شانزدھم آغاز می ی بازار جھانی در سده

 

 

 شود؟ گذارد، وارد چه بازاری می می  جديدی كه پا به صحنهۀھر سرماي

شود، چه بازار كاال، چه بازار كار و چه   میيعنی وارد بازار – گذارد ی جديدی كه پا به صحنه می ھر سرمايه"

 ھمان“ .نخست به شكل پول؛ پولی كه بايد از طريق فرايندھای معينی به سرمايه تبديل شود ی  در وھله-بازار پول

 ١٧٧منبع ص 

 

 شود؟ چه زمانی پول به سرمايه تبديل می

 :ی پول به كاالھا  پول و تبديل دوبارهاست، يعنی تبديل كاالھا به C – M – C كاالھا ی گردش واسطه شكل بی"

 – M :نخست متمايز است از شكل“ اما در كنار اين شكل، شكل ديگری را می يابيم كه كامال. فروختن برای خريدن

C – M پول كه در حركت خويش . خريدن برای فروختن: پول ی كاالھا به يعنی تبديل پول به كاالھا و تبديل دوباره

شود و از لحاظ كاركردی كه دارد ديگر  شود، يعنی سرمايه می سرمايه تبديل می كند، به طی میاين گردش اخير را 

 ١٧٧ – ١٧٨ھمان منبع صص “ .است سرمايه

 

 

  ١٨۴۴ھای فلسفی اقتصادی و فلسفی نوشته دست  بورژوازی به نقل ازۀقدرت پول در جامع

 :تر نقش پول را اين چنين بيان نموده است با زيبايی ھرچه تمام  سالگی٢٦بزرگ فرزانه قرن نوزده در سن 

. معلوم است ی تصاحبی آشكار و ی اشيا، ابژه توانايی خريد ھرچيز، با تصاحب توانايی تملك ھمه پول با تصاحب“
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پول دالل . كند چون قادری مطلق عمل می بنابراين، پول. گر قدرقدرتی آن است جھان شمولی توانايی آن، ھمانا بيان

چه برای من ميانجی زندگيم است، در  اما آن. ابزار حياتش است ياز آدمی و ابژه، ميان زندگی او ومحبت ميان ن

 ”.پول برايم، شخص ديگری است. نيز حكم ميانجی را برايم دارد مورد ھستی اشخاص ديگر

  ص١٣٨٧ماركس كارل؛ ترجمه حسن مرتضوی انتشارات آگاه  / ١٨۴۴اقتصادی و فلسفی ھای فلسفی نوشته دست

٢١٨ 

يعنی چيزی كه پول (توانم وجھی بپردازم می شود و بابت آن ای به نام پول برايم انجام می چه كه از طريق واسطه آن“

ھا و  ھای پول، ويژگی قدرت پول، حدود قدرت من است؛ ويژگی حدود. صاحب پول: ، خودم ھستم)تواند بخرد می

 چه كه قادر به انجام چه كه ھستم و آن بنابراين آن. ب آنھای صاح ھا و قدرت ويژگی  :ھای ذاتی من است قدرت

. زيباترين زنان را بخرم توانم برای خود زشت ھستم اما می. شود براساس فرديت من تعيين نمی“ دادنش ھستم ابدا

ھار وچ چالق ھستم اما پول بيست. شود پول خنثی می ی آن، با بنابراين زشت نيستم زيرا اثر زشتی، قدرت بازدارنده

وچھار پای آنان ھمه  كه تو گويی بيست… بتوانم شش نريان نيرومند داشته باشم  اگر من: اشاره به شعر شكسپير(پا 

“ ھستم اما پول و طبعا ھمه چيز و سفيه آدم رذل، دغل، بی. گذارد بنابراين چالق نيستم در اختيارم می.) است از من

عالوه براين پول مرا از . صاحبش نيز خوب است ھاست پس خوبیپول سرآمد تمام . صاحب آن عزت و احترام دارد

آدمی سفيه ھستم اما . كاری ھستم گيرد كه آدم درست براين قرار می دھد بنابراين فرض كاری نجات می زحمت دغل

استعداد  ھای با تواند آدم ی چيزھاست، آن وقت چطور صاحبش سفيه است؟ عالوه براين او می ھمه اگر پول عقل كل

ھا با استعدادتر نيست؟ آيا من  دارد، از آن ھای با استعداد را برای خود اجير كند آن وقت كسی كه چنين قدرتی بر آدم

كه قلوب تمام بشر مشتاق آن ھستند، تمام امكانات انسانی را در اختيار  كه به يمن داشتن پول قادرم كارھايی بكنم

 ”كند؟ ھايم را به عكس خود تبديل نمی یبنابراين آيا پول من، تمام ناتوان گيرم؟ نمی

يكديگر پيوند  زنجيری است كه مرا به زندگی انسانی، جامعه را به من، من و طبيعت و آدمی را به اگر پول"

كند و از نو ببندد؟ بنابراين آيا پول عامل  تواند تمام بندھا را باز دھد، آيا زنجير زنجيرھا نيست؟ آيا پول نمی می

) شمول جھان( قدرت- ی راستين پيوندھاست راستين جدايی و نيز نماينده ی يی نيست؟ پول نمايندهشمول جدا جھان

 ”جامعه شيميايی-الكتريكی

ھا و قدرت الھی پول ريشه در  ناممكن ھای انسانی و طبيعی، اخوت به ھم ريختگی و وارونه شدن تمام ويژگی"

پول، . سازد ه با فروش خويش، خويشتن را بيگانه میدارد ك ساز آدمی خصلت آن به عنوان سرشت نوعی بيگانه

 ”.بشر است ی نوع توانايی از خود بيگانه

ام از انجام دادن آن ناتوان  نيروھای ذاتی فردی كاری كه به عنوان يك انسان قادر به انجام دادن آن نيستم و بنابراين"

سازد كه در  اين نيروھای ذاتی را به چيزی تبديل میسان پول ھركدام از  بدين. ھستم ھستند، با پول به انجام دادن آن

 ”.سازد خود نيست يعنی به ضد خود تبديل می ذات

قدر قوی نيستم كه پياده بروم، پول غذا و  ای بخواھم به اين دليل كه آن كالسكه اگر طالب غذايی باشم يا“ فرضا"

ھا را از ھستی  آن آورد، ی واقعی می  به حيطهی تخيل فرستد يعنی پول آرزوھايم را از حيطه را برايم می كالسكه

زندگی و از وجودی تخيلی به وجودی واقعی  از تخيل به: كند تخيلی يا خواسته به ھستی حسی و بالفعل ترجمه می

 ”.در اين ميان دارد، قدرتی به راستی خالق است پول به دليل نقش ميانجی كه. سازد تبديل می

 ی او فقط چيزی است تخيلی كه ھيچ اثر يا ھايی دارد اما خواسته ندارد، خواسته بساطترديد حتی آن كه پولی در  بی“

. واقعی و بدون ابژه است ديگران ندارد و بنابراين برای من غير“ موجوديتی برای من يا ھر شخص ثالث و يا كال
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شھوت و آرزويم متكی حاصلی كه به نياز،  بی ی ی مؤثری كه به پول متكی است و خواسته تفاوت ميان خواسته

به عنوان تخيل من وجود دارد “ است، تفاوت ميان آن چيزی است كه صرفا است، ھمانا مانند تفاوت وجود و انديشه

 ”.ی واقعی خارج از من وجود دارد عنوان يك ابژه و آن چيزی كه به

. بل تحقق برای سفر كردن ندارمدر واقع به معنای آن است كه نيازی واقعی و قا اگر برای سفر پولی نداشته باشم،"

كه گرايشی به تحقيق  گرايش به تحقيق داشته باشم اما پولی برای آن نداشته باشم، در عمل به معنای آن است اگر

ھيچ تمايلی به تحقيق نداشته باشم اما اراده و “ واقعا از طرف ديگر اگر. ندارم يعنی ھيچ گرايش مؤثر يا واقعی ندارم

پول به اين خاطر كه ابزار و نيرويی است خارجی و عام برای . مؤثری برای آن دارم باشم، آمادگیپول آن را داشته 

بشر و يا از  نيرويی كه نه از بشر به عنوان(يك تصور به واقعيت و تبديل يك واقعيت به يك تصوير محض تبديل

“ چه كه صرفا و طبيعت را به آن ، نيروھای ذاتی واقعی آدمی)ی انسانی به عنوان جامعه مشتق شده است جامعه

سازد چنان كه نواقص واقعی و  آور، تبديل می عذاب تصوری انتزاعی است و بنابراين ناقص يعنی به وھمی

در تخيل فرد وجود دارند به نيروھا و “ ناتوان ھستند و صرفا“ را كه واقعا ھای موھومی يعنی نيروھای ذاتی خيال

 ”.سازد واقعی تبديل می ھای توانايی

شوند و  ھايی است كه به ضد خويش بدل می فرديت گر واژگونی عام سان پول در پرتو اين خصيصه، بيان بدين"

 ”.افزايند می ھای خود ھای متناقضی را به ويژگی ويژگی

برابر فرد و ھم در برابر پيوندھايی در  شود كه ھم در بنابراين پول به عنوان نيرويی واژگون كننده ظاھر می"

وفايی، عشق را به  پول وفاداری را به بی. باشند خود، ذات و گوھر می اند به خودی كند كه مدعی  قد علم میجامعه

 عشق، فضيلت را به شرارت، شرارت را به فضيلت، خدمتكار را به ارباب، ارباب را به نفرت، نفرت را به

 ”.كند خدمتكار، حماقت را به ھوش و ھوش را به حماقت تبديل می

درھم  كند، خود نيز بيانگر آميزد و معاوضه می مفھومی فعال از ارزش، تمام چيزھا را درھم می ول به مثابهچون پ"

ھای  ی كيفيت ی ھمه معاوضه  يا به عبارتی درھم آميختگی و-  جھانی وارونه-ی عام ھم چيزھا آميختگی و معاوضه

 ”.طبيعی و انسانی است

جا كه پول نه با كيفيت مشخص يا چيزی  از آن. د آدمی بزدل باشداست ھرچن خرد، شجاع آن كه شجاعت را می"

نقطه نظر  شود، از نيروھای ذاتی مشخص آدمی بلكه با سراسر جھان عينی آدمی و طبيعت معاوضه می مشخص يا

باشد؛ پول اخوت  متناقض، می ھا و اشيای ديگر، حتی ی ھرگونه توانايی با توانايی صاحب آن در خدمت معاوضه

 ”.گيرند شود اضداد ھمديگر را در آغوش ھاست؛ پول باعث می كننامم

عشق را فقط با عشق، اعتماد را با اعتماد  توان گاه می اگر انسان، انسان باشد و روابطش با دنيا روابطی انسانی، آن"

خواھيم بر ديگران  ببريم، بايد ھنرمندانه پرورش يافته باشيم؛ اگر می اگر بخواھيم از ھنر لذت. و غيره معاوضه كرد

ای  بايد نمود ويژه ھركدام از روابط ما با بشر و طبيعت. بايد قادر به برانگيختن و تشويق ديگران باشيم تأثير گذاريم،

ورزی ولی ناتوان از برانگيختن  اگر عشق می .مان منطبق باشد ھای اراده و زندگی فردی واقعی باشد كه با ابژه

ی خود به عنوان آدمی عاشق، محبوب  آفريند، اگر با نمود زنده نمی ی متقابلعشق ھستی يعنی اگر عشقت، عشق

   ھمان منبع صص“ .گاه عشقت ناتوان است و اين عين بدبختی است آن شوی، ديگری نمی

٢٢۴-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣ 

ای پيش از  هو ھميشه لحظ. ای بغلتاند بزرگ را بر روی شيبی ناھموار تا باالی قله ای می بايست صخره: سيزيف -١

امروزه به . کرد می شد و او بايد کارش را از ابتدا شروع که به انتھای مسير برسد، سنگ از دستش خارج می آن
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 .گويند وار می رسند کاری سيزيف نمی رغم سعی و تالش بسيار ھرگز به آخر ھمين دليل به کارھايی که علی

كه با ) ھای چھارم و پنجم پيش از ميالد سده(نباستا وران روم ی دھقان ُخرد و پيشه توده: پلبين -٢

 .كردند مبارزه می برای حقوق خود) اشراف(ھا پاتريسين
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