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 Economic اقتصادی

  
  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان- الله : بازتايپ توسط

   ٢٠١١ دسمبر ٢۶

  

  توصيف عمومی توليد کاالئی
  

ده ھا نه به منظور استفاده شخصی بلکه برای فروش، منظور از توليد کاالئی، توليد فرآور :مفھوم توليد کاالئی

منظور از توليد کاالئی، سازمانی از اقتصاد اجتماعی است که در : "لنين می نويسد. برای مبادله در بازار می باشد

آن، فرآورده ھا، به وسيلۀ توليد کنندگان مستقل و مجزا از يکديگر، که ھر يک در ساختن نوعی فرآورده تخصص 

که بنابرين به (که برای رفع نيازمندی ھای جامعه، خريد و فروش اين توليدات  ، توليد می گردند، به طوریدارند

  ."در بازار، ضروری است) صورت کاال در می آيند

که  توليد کاالئی که در دورۀ تالشی کمون اوليه آغاز گرديد، در مناسبات توليدی برده داری و فئودالی با وجود آن

در اقتصاد طبيعی جامعه از مجموعه ای . عی در اين ھر دو دوره غالب و متداول بود، وجود داشتاقتصاد طبي

واحد ھای اقتصادی ھمسان تشکيل می يابد که ھر يک، ھمه اقسام کار، از تھيه مواد خام گوناگون تا عمل آوردن 

ی توليد مازاد مبادله می گردد، تا اينگونه اقتصاد که در آن بخشی اصل. دھند آنھا برای مصرف خود را، انجام می

  .ظھور سرمايه داری معمول و مسلط بود

جمله  در نظام سرمايه داری ھمه چيز من. تکامل سرمايه داری ضربۀ خرد کننده ای به اقتصاد طبيعی وارد ساخت

الئی متداول و ت کاال در آمد، توليد کاوقتی نيروی کار انسان درھيأ.  آيدنيروی کار انسان به صورت کاال در می

که توليد کاالئی درنظام سرمايه داری شکل اصلی و مسلط توليد شد، روابط بين افراد در  ھنگامی. عمومی شد

برای تصور اين . روند توليد، يعنی روابط توليدی مردم با يکديگر، شکل روابط بين کاال ھا را به خود گرفت

سرمايه .  رابطۀ کارگر و سرمايه دار را در نظر گيريمموضوع رابطۀ توليدی اساسی جامعه سرمايه داری يعنی

که کارگر بايد نيروی کار خود را که اکنون ديگر کاال  دار برای استثمار کارگر بايد او را مزدور سازد، در حالی

سرمايه دار مزدی به کارگر می پردازد که کارگر با آن مزد اسباب معاش، يعنی کاالھائی را . شده است، بفروشد

به اين ترتيب، روابط توليدی بين کارگر و سرمايه دار، مستقمياً بيان نمی شوند بلکه توسط کاال . ای خود بخردبر

  .بيان گرديد و خصلت روابط بين کاال ھا را به خود می گيرد
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گر سرمايه داران، فرآورده ھای توليد شده را به يکديگر فروخته و از يکديگر مواد خام، تجھيزات و کاال ھای دي

در نتيجه در . روابط بين سرمايه داران نيز خصلت روابط بين کاال ھا را به خود می گيرد. را خريداری می کنند

که روابط بين افراد به صورت روابط بين اشياء يعنی کاال ھا ظاھر می گردد، توليد  جامعۀ سرمايه داری در حالی

  .کاالئی خصلتی عمومی و مسلط و رايج پيدا می کند

  

توليد کاالئی تنھا آنجائی پيدا می شود که شرايط معينی برای پيدايش آن وجود داشته  :يط پيدايش توليد کاالئیشرا

منظور از . مھمترين شرطی که برای پيدايش و دوام توليد کاالئی الزم است، تقسيم اجتماعی کار می باشد. باشند

ن بين افراد جداگانه يا گروه ھای جداگانۀ مردم، تقسيم تقسيم اجتماعی کار اين است که ساختن فرآورده ھای گوناگو

برای مثال، گروھی از افراد به بافتن پارچه اشتغال ورزند، گروھی ديگر کفش می دوزند، گروه سوم . شده باشد

واضح است که اين افراد برای رفع نيازمندی ھای شخصی خود بايد . لوازم خانه، چھارمی کار افزار وغيره

 کار خود را مبادله کنند و به اين طريق جمع کليۀ توليد کنندگان با يکديگر، يک واحد توليدی بزرگ فرآورده ھای

  .دھد که اعضای آن وابسته به يکديگر اند تشکيل می

شرط اساسی ديگر، وجود مالکان . ليکن تقسيم اجتماعی کار، تنھا يکی از شرايط الزم برای بقاء توليد کاالئی است

  :مورد زير را در نظر گيريد. سائل توليد در جامعه استگوناگون برای و

آيا او قادر به اينکار است؟ جواب تنھا در . شخصی چيزی ساخته است و می خواھد آن را به ديگری بفروشد

 کار رفته و بنابرين مالک خود شیء به تن آن شیءصورتی مثبت است که او خود مالک وسائل توليد که در ساخ

  .باشد

 گونه توليد کاالئی و ھيچ رغم اين واقعيت که در کمون اوليه نوعی تقسيم کار وجود داشته، ھيچ برای مثال، علی

اعضای کمون محصول کار خود را مبادله می کردند، ولی آن فرآورده . گونه مبادله کاال در آنھا وجود نداشته است

دند زيرا کمون در مجموع و به طور کلی مالک وسائل توليد آنان قادر به اينکار نبو. ھا را به يکديگر نمی فروختند

 جداگانۀ ۀل کمون ديگر مبادله می شد، اين مسأوقتی فرآوردۀ يک کمون در مقابل فرآوردۀ. و فرآورده ھای کار بود

  . کار، يک کاال می بودۀدر اين مورد يک مبادلۀ مالکيت صورت گرفته بود و فرآورد. بود

ليد کاالئی، تقسيم اجتماعی کار و وجود مالکين متعدد و مختلف وسائل توليد در جامعه می به اين ترتيب اساس تو

که ھر دوی اين شرايط موجود باشند، توليد کاالئی و نوعی مبادلۀ توليدات، به شکل خريد و  تنھا زمانی. باشد

  .فروش پيدا می شود

  

 اساس کاالی ساده و در آنجائی به هئی سرمايه داری بتوليد کاال :توليد کاالئی ساده و توليد کاالئی سرمايه داری

برجسته ترين نمايندگان توليد کاالئی ساده دھقانان جز و . وجود می آيد که شرايط معينی وجود داشته باشند

آنھا توليد خود را به کار شخصی پايه گذاری می کنند يعنی خود کار می کنند و کار . صنعکاران دستکار می باشند

او نه برای مصرف خود . ھر توليد کنندۀ سادۀ کاال مالک وسائل توليدی خويش است.  را استثمار نمی کنندديگران

  .بلکه برای بازار به منظور فروش توليد می کند

از طرفی چون مبتنی بر مالکيت خصوصی است، دھقان جز يا . توليد کاالئی ساده، طبيعت دو گانه ای دارد

ی به حساب می آيد و اين امر او را به سرمايه دار نزديک می کند، از طرف ديگر صنعتکار دستکار، خود مالک

 اساس کار شخصی استوار است، توليد کنندۀ کاال فرد زحمتکشی است و اين امر او را هچون توليد کاالئی ساده ب
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قۀ کارگر با دھقانان از اينروست که طب. گونه وسائل توليد نيست، نزديک می کند به کارگر که خالف او مالِک ھيچ

  .توانند با يکديگر متحد شوند مصالح مشترکی دارد و در نتيجه می

تواند نقطۀ عزيمت و اساس پيدايش توليد سرمايه داری قرار  تحت بعضی شرايط اجتماعی، توليد کاالئی ساده می

 می. وسائل توليدنخست وجود مالکيت خصوصی . از اين نوع شرايط، دو تا در حال حاضر وجود دارند. گيرد

دوم، تبديل شدن نيروی کار به يک کاال، اين امر . دانيم که اين شرط در دورۀ تالشی جامعۀ کمون اولی فراھم آمد

  .طی دورۀ تالشی جامعۀ فيودالی فراھم شد

قوع زيرا بين دھقان و صنعتکار دستکار يک روند تشکيل طبقات پيوسته در حال و.  ناپايدار استهتوليد کاالئی ساد

در شرايط فوق الذکر اين جريان، . تھيدست تر) اکثريت(که بقيه  توانگرتر می شوند در حالی) اقليت(است، برخی 

است، ھم در شھر و ھم در ) پرولتر(موجب تشکيل يک طبقۀ بورژوا و طبقۀ ديگری که متکی به نيروی کار 

  .روستا گرديد

 اساس تقسيم اجتماعی کار و مالکيت خصوصی وسائل توليد هده بتوليد کاالئی سرمايه داری مانند توليد کاالئی سا

 کار شخصی خود توليد کننده، بلکه بر استثمار کاری که به وسيله هليکن، اينگونه توليد کاالئی نه ب. استوار است

يار سرمايه دار که ھم وسائل توليد و ھم پول در اخت. مالک وسائل توليدی مزدور گرديده، پايه گذاری شده است

. او با پول خويش برای به حرکت انداختن وسائل توليد خود، نيروی کار می خرد. دارد، خودش کار نمی کند

که در نظام سرمايه داری، توليد کاالئی تکامل بيشتری يافته و  مفھوم تبديل شدن نيروی کار به يک کاال، آنست

  . عمومی می شود

ترين، معمولی ترين، اساسی ترين، عمومی ترين و نوع روزمرۀ رابطه ساده "لنين می نويسد مبادلۀ کاال به عنوان 

  ."ليون بار با آن روبرو می شويمي که ھزاران مه ایدر می آيد، رابط) جامعۀ کاالئی(در جامعه بورژوائی 

  بنابرين بايد تشريح کنيم که کاال، اين سلول سازندۀ جامعۀ سرمايه داری، واقعاً چيست؟

  

  ...ادامه دارد

  

  

*****  

 پ نيکی تين: بر گرفته از کتاب علم اقتصای، نوشته ای

 

 


