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  )سازمان انقالبی افغانستان(ھوادار الله :ازبازتايپ 

  ٢٠١٢ می ١٢

  

  خرافۀ کاال پرستی يا فيتيشيسم کاال
که ماھيتاً اجتماعی است، به شکل کار خصوصی پديدار می  قبالً ثابت کرديم که کار ھر توليد کنندۀ کاال، در حالی

طبيعت اجتماعی کار، مناسبات اجتماعی بين توليد کنندگان کاال و وابستگی متقابل آنھا به يکديگر، تنھا در . شود

  . بازار که کاال ھا مبادله می گردند، فاش و آشکار می شود

سان، بلکه کاال ھا ھستند که با يکديدگر داخل در روابطی می به نظر اينطور می آيد که اينجا نه ديگر افراد ان

چيزی که به وسيلۀ يک توليد . در چنين شرايطی کاال ھا حامل و ناقل روابط اجتماعی افراد مردم می باشند. شوند

 که به بازار رسيد و با کاال ھای ديگر داخل روابطی شد، ديگر از تبعيت کنندۀ کاال ساخته شده، به محض اين

موجوديتی بسيار . کاالی مزبور از اين پس، موجوديت مستقلی را آغاز می کند. صاحب خود، خارج می گردد

 دالر ١۵ دالر دريافت کند و فردا ٢٠امروز ممکن است شخص در نتيجۀ فروش يک جوره بوت . دمدمی و متغير

وقعی خواھد رسيد که مردم دنبال بوت  باز ماً معھذا بعد. و روز بعد از آن معلوم شود که بوت ابداً فروش ندارد

  .بدوند و در ازای خريد يک جوره بوت حاضر به پرداخت پول گزافی باشند

م تصور کنند کاال دارای اين زندگی مستقل و کامالً دستخوش تصادف کاال در بازار، موجب می شود که مرد

  .که چنين خصوصياتی ذاتاً در کاال وجود ندارد ی است، در حالیصاکيفيات خ

روابط آنان با . ھر جا عمالً روابط اجتماعی توليد وجود داشته باشند، مردم فقط شاھد روابط بين اشياء خواھند بود

  .يکديگر در ورای روابط بين اشياء پنھان است

الکيت خصوصی وسايل توليد، امری اين قلب ماھيت روابط توليدی را که برای يک اقتصاد کاالئی مبتنی بر م

  .کارل مارکس اين حالت را خرافۀ کاال پرستی يا فتيشيسم ناميد. طبيعی به شمار می آيد

وقتی پول پيدا شد، خرافۀ مزبور به کاملترين . با تکامل توليد کاالئی، خرافۀ کاال پرستی تشديد و توسعه می يابد

  .شکل خود، يعنی خرافۀ پول پرستی، در آمد

ه چيز با طال قابل خريد است و اين در نظر مردم به صورت يک خاصيت طبيعی و ذاتی پول و طال جلوه می ھم

  . از روابط اجتماعی معين، يعنی روابط اجتماعی توليد کاالئی استه ایکه واقعاً اين امر، نتيج کند، در حالی
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که مالکيت خصوصی   تنھا زمانی.کارل مارکس نخستين کسی بود که راز خرافۀ کاال پرستی را فاش ساخت

  .وسايل توليد منسوخ گردد، خرافۀ کاال پرستی نيز از بين خواھد رفت

  ...ادامه دارد
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