
 بازخوانی کاپيتال مارکس

  پيشگفتار

کاپيتال يا هر متن نقد اقتصاد سياسی مارکس می توانست مانيفست زنده، حی و حاضر و قاطع هر کارگر در پويه پيکار 

روزمره اوعليه سرمايه داری باشد. می توانست زبان پيکار جاری وی شود، شعور، شناخت، تدبير، ظرفيت چاره گری 

يابی او در پروسه کارزار با نظام بردگی مزدی گردد. هيچ کتابی به اندازه کاپيتال سنخيت، همخونی و و توان راه حل 

همگنی ايفای اين نقش سترگ را نداشت. اما چنين نشد و چرا نشد؟ دليلش همه چيز بود، تنها چيزی که نبود، نامأنوسی 

توان فهم و درک توده های کارگر بود. هيچ اقتصاددان،  محتوای کاپيتال با زندگی، مبارزه، کار، استثمار، درد، رنج و

رياضی دادن، عالم علم االجتماع يا فيلسوفی به اندازه انسانهای معمولی کارگر، حتی کارگران درس نخوانده، مکتب 

ی او ونرفته و مدرسه نديده، توان مألوفی و همرازی با تار و پود نقد مارکس بر اقتصاد سياسی يا کالبدشکافی ريشه ج

از توليد سرمايه داری را ندارد. آنچه در گروندريسه و سپس کاپيتال بر قلم آمد حديث واقعيت های دردناک، تن فرسا و  

روان آزاری بود که کارگران در لحظه، لحظه حيات، در بند، بند هستی خود درد می کشند، زير فشار آنها می فرسايند 

 کاال شدن محصول، کاال ،»قانون ارزش«از » کاپيتال«روان پريشی می افتند. و با تازيانه های زهرآگينشان به ورطه 

شدن نيروی کار، داد و ستد کاالها، شخصيت يافتن شيئ، سقوط انسان به شيئيت، بتوارگی کاال، خالق شدن توليدات، 

، همه چيز شدن کاالها، مخلوق شدن توليد کنندگان، مقهور شدن ارزش استفاده محصوالت، قاهر شدن ارزش مبادله کاالها

هيچ شدن انسانها، برعرش نشستن اصول ارتباط کاالها، مفقود شدن و زوال هولناک مراودات انسانها می گويد و تا چشم 

کار می کند و شعور قدرت تعمق دارد تکان دهنده، رعب آور، اميدساز، توان آفرين، شورانگيز، مانيفست وار و راديکال 

می پردازد، چرا بايد کارگران اين گفته ها و گفتن ها را نفهمند!! چرا نبايد اين بحثها را بهترين به توضيح اين موضوعات 

غذای شعور و نياز حتمی زندگی، باليدن، ميدان داری، قدرت گيری و ابراز هستی اجتماعی خود يابند؟ کاپيتال از کار 

ه و جنايتکارانه کارگر، پيدايش دو طبقه متضاد و الزم و اضافی، کار مجرد و مشخص، روزانه کار، استثمار فرسايند

متخاصم بورژوازی و کارگر، از بسط رابطه خريد و فروش به جامعه، اقتصاد، سياست، مدنيت، حقوق، فرهنگ، اخالق، 

عادت، افکار، سنن، ايدئولوژی و ارزشهای اجتماعی طبقه سرمايه دار و تبديل شدن کل اينها به سالح بورژوازی عليه 

ه کارگر گفته است. به چه دليل و بر اساس کدام منطق بايد فهم اين مسائل برای کارگران دشوار و آموزش آنها مشکل تود

باشد!!، چرا توده عظيم انسان هائی که شب و روز زير فشار تحمل قهرآلود اين مصيبت ها از هستی ساقط می شوند بايد 

اعاظم و فيلسوفان باشند!! هر شعور مسخ نشده ای خوب تشخيص  برای درک همين واقعيتهای زهرآگين محتاج اکابر و

می دهد که در اينجا تناقضی موجود است، اما سرمايه داری باتالق تضادها است. اين تضاد را هم بايد به حساب کل 

خ داد و صد رتضادهايش گذاشت. باالخره چنين شد، کاپيتال از زندگی، کار و پيکار توده کارگر مهجور افتاد. اين اتفاق 

  البته که اين تضاد هم مثل کل تضادهای هويتی اين نظام و مثل کل عواقب و عوارض اين تضادها قابل توضيح است. 

نامأنوس و نامألوف شدند، نه از آن روی که قادر به فهم محتوای آن نبودند، بلکه به اين خاطر که » کاپيتال«کارگران با 

ش فاصله گرفتند. چرا اين کار را کردند؟ پرسشی است که من به مناسبتهای مختلف از سنگر واقعی کارزار طبقاتی خوي

در باره اش نوشته ام. بازگوئی آن توضيحات در اينجا مالل آور خواهد بود. آنچه عجالتا مورد تأکيد است همنوازی و 

بش در يک سو و انفصال جنهمزمانی فاصله گيری طبقه کارگر از کاپيتال يا کل آموزش مارکسی نقد اقتصاد سياسی 

کارگری اروپا و دنيا از ميدان واقعی جنگ ضد کار مزدی در سوی ديگر بود. حوادث آخرين سالهای قرن نوزدهم و 

قاره عالم گوياترين نمايش اين واقعيت است. خيلی ها دوران حيات انترناسيونال  5سراسر قرن بيستم، در اروپا، امريکا و 



کرده اند!!، بخشی که به زعم آنها نماد جهتگيری راديکال و کمونيستی پرولتاريا بوده است!! و  دوم را به دو بخش تقسيم

بخش ديگری که ارتداد احزاب کارگری از آن رويکرد يا گسست از راهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی را نشان داده است. 

ب سرمايه مدار، در راستای تعميق هر چه اين تقسيم بندی به نوبه خود جزء پيوسته ای از وارونه پردازی های مخر

بيشتر انفصال جنبش کارگری بين المللی از ميدان جنگ ضد کار مزدی بوده و می باشد. بين الملل دوم از همان لحظه 

آغاز سد راه مبارزه طبقاتی کارگران اروپا شد. احزابی که آن را ساختند با چنين جهتگيری به هم پيوستند. سوء تفاهم 

حث بر سر آدمها و نيات، باورها يا حتی درجه خلوص کمونيستی آنها نيست. انسانها را با چه می انديشند، چه نشود، ب

اهدافی دارند، به چه اعتقاداتی آويزانند يا چه خيالی در سر و کدام پرواز زير پر دارند، داوری نبايد کرد، همه حرف بر 

اء می کنند و اينکه کار، پيکار و نقش بازی آنها در کجای پويه سر کاری است که انجام می دهند، نقشی است که ايف

کارزار طبقاتی جاری پرولتاريا با بورژوازی قرار دارد. برخی از فعالين همين انترناسيونال دوم، سيمای شجاعان، 

ازن قوای ومتفکران، مبارزان و فداکاران کمونيست بودند. در اين حرفی نيست. بحث بر سر نوع تأثيری است که بر ت

طبقاتی توده های کارگر در مقابل نظام بردگی مزدی بر جای نهادند. در اين گذر جای بحثهای طوالنی است و من بسيار 

مارکس، به واکاوی » مبارزه طبقاتی در فرانسه«برکتاب  )1895( ششم مارس  مختصر، به مرور نکاتی ازمقدمه انگلس

يک روح در دو «يان متمادی همراه ترين همرزم مارکس، يار غار او، گذرای حرفهای او به عنوان شخصيتی که سال

جمع آوری کننده آثارش و شريک نگارش برخی کتابهايش بوده است بسنده می کنم. انگلس شاخص ترين  ،»کالبد با او

مقدمه آورده است چهره در ميان بنيانگذاران بين الملل دوم است، از غالب آنها راديکال تر بوده است و آنچه او در اين 

بهتر از هر متن ديگر نوع جهتگيری احزاب کارگری تشکيل دهنده انترناسيونال دوم و وضع روز جنبش کارگری 

سالهای پايانی سده نوزدهم را روشن می سازد. پيش از مرور مقدمه مذکور و برای تعمق انتقادی راديکال آن بايد به 

  نکته ای اشاره کرد. 

انسه، برپائی انترناسيونال اول و پرشکوه تر از همه، قيام کموناردها حوادثی بودند که هر کدام فر 1848انقالب ژوئن 

فصلی از فتوحات، درخشش ها و پيشتازی ها را در تاريخ جنبش کارگری تصوير می کردند. همين رخدادها يا ميدانداريها 

دنيا را دچار وحشت کرد. اين صف آرائيها، با  بود که بدون اغراق طبقه سرمايه دار قاره و نظام سرمايه داری روز

 همه دستاوردهای بزرگ، هر کدام فروماندگی ها و پاشنه آشيل های شکست آور هم داشتند، زير فشار همين کمبودها و

. واقعيتهايی که حياتی ترين آموزش ها را برای پااليش جنبش کارگری و هموارسازی ناهمگونيها متحمل واماندگی شدند

يروزی های بعدی آن با خود حمل می کرد. اين جنبش با پشت سر نهادن آن دوره بايد آماده يک واکاوی عظيم راه پ

انتقادی، ريشه کاو، مارکسی و سرمايه ستيز می شد، ضعفها را می جست تا بر طرف کند، آاليشها را می يافت تا پااليش 

نها را ميثاق پيروزيهای راديکال سازد. اگر جنبش کارگری نمايد و فروماندگی ها را چراغ می انداخت تا رفع و محو آ

اين کار را می کرد، اگر اين خانه تکانی و پااليش را با شعور مارکسی و ضد کار مزدی انجام می داد، در آن صورت، 

ر انبوهی بدر باره اينکه به کجا می رسيد و حاصل کاويدنهايش چه می شد؟ پاسخ تقريبا ساده است. مارکس از سالها قبل 

از فروماندگيها انگشت نهاده بود. خود انترناسيونال اول با همه تعارضات درونی، از منظر شخص مارکس گامی در نقد 

پاشنه آشيلها بود. جنبش کارگری اروپا در انگليس، در انقالبات فوريه و ژوئن فرانسه، در قيام کموناردها شکست خورد، 

ائی، سراسری و ضد کار مزدی بود. طبقه کارگر نمی توانست بدون برپائی جنبشی زيرا فاقد استخوان بندی الزم، شور

نيرومند با اين اوصاف و به صرف ميدانداری راديکال در محدوده يک شهر يا يک منطقه کوچک اروپا، سرمايه داری 

ه انسوی عليرا در هم بشکند. خيزش کموناردها تجلی پردرخشش صف آرائی سوسياليستی چند صد هزار کارگر فر

سرمايه داری با مانيفست رهائی انسان و معماری يک جامعه انسانی آزاد، فارغ از وجود بردگی مزدی بود، اما اين قيام 



فقط به مثابه حلقه ای زنده و بالنده از يک جنبش سراسری ضد سرمايه داری می توانست ببالد، پيروز شود، شاخ و برگ 

ان تاريخ راند. در غير اين صورت محکوم به شکست بود و عمال چنين شد. جای باز کشد و سرمايه داری را به زباله د

کردن اين بحث اينجا نيست، نيازی هم نداريم، زيرا در اين گذر، در طول چند دهه اخير به اندازه کافی بحث کرده ايم. 

ايد آناتومی می شد و اگر اين ب 80تا  40عصاره سخن آنست که گذشته جنبش کارگری به ويژه رخدادهای مهم دهه های 

کار با نگاهی مارکسی و ضد کار مزدی انجام می گرفت، طبعا مبرميت برپائی يک جنبش استخواندار، نيرومند، 

سراسری، سازمان يافته، شورائی و سرمايه ستيز نتيجه نقادی راديکال روز می گرديد. حال به دنبال بيان اين نکات که 

حاضر بود به سراغ آنچه انگلس و همراهان يا جناح چپ انترناسيونال دوم در همين مورد بازگفت آنها نياز گفتگوی 

  انجام دادند، برويم.

گاشته ن» مبارزه طبقاتی در فرانسه«انگلس در همان مقدمه مورد اشاره، متنی که به مناسبت بازنشر اثر معروف مارکس 

ام پاريس در شورش های پيروزمند وين، ميالن و برلين هنگامی که قي« پس از طرح پاره ای نکات می گويد:  ،است

پژواک يافت، وقتی که کل اروپا تا پشت مرزهای روسيه به جنبش پيوستند، زمانی که در پاريس، در ژوئن، اولين نبرد 

بزرگ قدرت بين پرولتاريا و بورژوازی در گرفت، روزهائی که پيروزی طبقه، چنان بورژوازی تمامی اروپا را به 

شت انداخت که به آغوش ارتجاع سلطنت فئودالی واژگون شده پناه برد، برای ما شکی باقی نگذاشت که تحت شرايط وح

پديد آمده، نبرد عظيم تعيين کننده تازه آغاز شده است. اين نبرد را بايد در تسلسل زمانی واحد، طوالنی و پرپيچ و خم 

کس به ، او نوع نگاه خود و مار»ی نهائی پرولتاريا به پايان خواهد رسيدانقالبات به پيش برد و اينکه نبرد تنها با پيروز

از رويدادهای آن زمان و همسوئی خودش با او در اين  مارکسرخدادهای گذشته جنبش کارگری اروپا يا در واقع تحليل 

خ نشان اما تاري: «... راستا را به صورت فوق، فرمولبندی می کند و بالفاصله چند سطر پائين تر اضافه می نمايد که 

داد که ما بر خطا بوديم و آشکار کرد که نقطه نظر ما در آن زمان توهم بوده است. حتی بيش از اين، تاريخ نه فقط 

مفاهيم نادرستی که در آن زمان قبول داشتيم را دور افکند، بلکه به طور کامل، شرايطی که پرولتاريا تحت آن بايد مبارزه 

امرور از هر بابت منسوخ است و اين نکته ای است که بررسی دقيق تری با توجه  1848شيوه نبرد  کند را متحول کرد.

انگلس سخن خود را ادامه می دهد و می نويسد که شکست کمون پاريس تمرکز جنبش » به شرايط موجود را می طلبد...

کانون انکشاف گلخانه ای توليد سرمايه داری، کارگری اروپا را از فرانسه به آلمان منتقل نمود. در آلمان صنعتی شده و 

سوسيال دموکراسی با سرعتی دوچندان رشد کرد. به يمن استفاده هوشمندانه کارگران آلمانی از حق رأی همگانی، در «

  »بر همه جهانيان آشکار گرديدزب طبقه با ارقام غيرقابل ترديد رشد شگفت آور ح 1866

نقد انگلس بر گذشته جنبش کارگری، راهبرد جديدش برای اين جنبش و نسخه پيچيهای او برای شيرازه استراتژی مبارزه 

طبقاتی کارگران اروپا و جهان را خوب تعمق کنيم، تکليف خيلی چيزها روشن است. ميدان داريهای ضد سرمايه داری 

ن، انترناسيونال اول و کمون پاريس لول خوردن در برهوت ها از جمله انقالب ژوئ 70تا  40طبقه کارگر در دهه های 

بوده است!! کل آن نقش بازی ها، سرمايه ستيزی ها و خيزش هائی که حتی به قبول خود انگلس بر گرده بورژوازی 

ه بايگانی بوحشت افکندند، آکسيون پردازی های عقب مانده، ميليتاريستی محلی گرايانه و کور بوده اند!!، همه اينها بايد 

، پارلمانتاريسم، تحزب باالی سر توده های کارگر، »حق رأی همگانی«تاريخ روند، به جای تمامی آنها بايد به 

يا قدرت اعجاز رهبران اين احزاب، به اتحاديه های »!! سوسياليسم علمی«انترناسيونال متشکل از احزاب آويزان به 

مزدی و مانند اينها آويخت. عصاره سخن انگلس به عنوان نماد راديکاليسم کارگری قاهر در کفن و دفن کمونيسم لغو کار 

انترناسيونال دوم در همان مقطع تأسيس، اين است. او به ويژه اصرار دارد تا در شعور کارگران القاء کند که اگر مارکس 

را رصد می کرد!!  70تا  40هم بود، حتما همين را می گفت!!! از همين زيج کسر و کمبودهای جنبش کارگری سالهای 



تحليلها، واکاويها و گفته های پيشين خود پيرامون جنبش کارگری آن سالها، در باره انقالب ژوئن، کمون پاريس، 

رخدادهای ديگر  را دور می ريخت!!، کمون پاريس را بار ديگر عصيان مأيوسان می خواند!!، سرانجام هم فرياد يافتم، 

دنيا را دعوت به پارلمانتاريسم می کرد!! انگلس دراين قلمرو فقط به گفتن نکات باال اکتفاء  يافتم سر می داد و کارگران

کارگران آلمان خدمت ديگری نيز به امر خود « نمی کند، بالعکس تا دورترين افق ها می تازد و سنگ تمام می گذارد. 

تی يابنده ترين حزب سوسياليس م ترين، و رشدکردند. خدمتی که تنها به خاطر موجوديتشان در قالب قدرتمندترين، منظ

تحقق يافت. آنها با نشان دادن اين که چگونه می توان از حق رأی همگانی استفاده کرد، رفقايشان در ساير کشورها را 

  ...» به سالح جديدی مجهز کردند. يکی از کارآمدترين سالح ها، حق رأی عمومی 

صحبت نمی کنيم، از جنبش کارگری آن روز اروپا و راديکال ترين فعاالنش، درباره آخر و عاقبت انترناسيونال دوم 

انگلس ها و بعدها، ليبکنخت ها، لوکزامبورگ ها، پانه کوک ها و افراد اين طيف حرف می زنيم. پرسش اساسی آنست. 

کس پيدا تصاد سياسی ماراين جنبش با اين جهتگيری و دورنما و استراتژی، چه احتياجی به کاپيتال يا ساير متون نقد اق

می کرد، دخيل بستن به حق رأی نسخه پيچی بورژوازی يا در بهترين حالت محصول عقب نشينی سنجيده و آگاهانه 

بورژوازی در مقابل طبقه کارگر، کدام همجوشی و همگنی با کمونيسم لغو کار مزدی، کدامين ميل ترکيبی با نقد مارکسی 

نيم، آنچه تاريخ شاهد وقوع آن بود، به هيچ وجه در توسل سوسيال دموکراسی و احزاب اقتصاد سياسی دارد؟! فراموش نک

کارگری به پارلمانتاريسم خالصه نمی شد، ماجرا فاجعه بارتر از اينها بود. همه چيز با صدای مهيب بانگ می زد که 

يچی ز پويه پيکار جاری طبقه کارگر قکمونيسم پرولتاريا، کمونيسم مارکسی، توسط احزاب مذکور و انترناسيونال آنها، ا

گرديده است. مبارزه طبقاتی در برنامه ها، جهتگيری ها و استراتژی اين احزاب، در همان روز تأسيس انترناسيونال 

دوم جای خود را به جدال برای جايگزينی شکلی از سرمايه داری با آرايش و پيرايش ديگر داد. نسخه پارلمانتاريسم در 

رون اين رخداد تاريخی پيچيده می شد، انفصال هويتی و استراتژيک از کمونيسم مارکسی لغو کار مزدی بود اينجا، از د

که پارلمانتاريسم را الگوی همگن تاکتيکی خود می يافت، دومی از دامان اولی متولد می گرديد. به سؤال خود باز گرديم. 

رگر بايد برای جايگزينی شکلی از سرمايه داری با شکل وقتی که وضع بر اين راستا می شتافت، زمانی که طبقه کا

ديگر و با سالح پارلمانتاريسم می غريد، ديگر چه نيازی به خواندن و فهم کاپيتال داشت؟!! چرا بايد به سراغ گروندريسه 

و  می رفت؟! برپائی سرمايه داری دولتی يا نيمه دولتی، حزب سازی، جنبش اتحاديه ای، دخيل بستن به حق رأی

پارلمانتاريسم، کمپين های پرجنجال انتخاباتی، کارزارهای پرشور حزبی برای چنگ اندازی بر کرسی های بيشتر 

پارلمان بورژوازی و نظاير اين فعاليتها در کجا و چگونه نيازمند رجوع به مارکس و نقد اقتصاد سياسی وی می گرديد؟!! 

گری گرفته شد. گمراهه هائی که پيش پای اين جنبش حفاری شد، هر واقعيت آنست که اين نياز از کارگران و جنبش کار

دی مشعل پيکار طبقاتی عليه بردگی مز» کاپيتال«نوع تمايل به ارتباط با کاپيتال را از شعور کارگران جراحی کرد. 

روی کارش، ياست. سرمايه را کالبدشکافی ريشه کاو ضد کار مزدی می کند، بنمايه تحليلش آنست که کارگر با فروش ن

از حق دخالت درتعيين سرنوشت کار، توليد و زندگی، از تمامی حق و حقوق انسانی خود ساقط می گردد، فحوای شفاف 

سخن کاپيتال اين است که آنچه بورژوازی حق و آزادی می خواند از منظر کارگر ناحقی محض و قتل عام آزادی است. 

اريخی است که سرمايه دار، سرمايه شخصيت يافته، دولت، پارلمان، نقد مارکسی اقتصاد سياسی منادی اين اخطار ت

سرمايه تشخص يافته به صورت روابط و نهادهای  ،قانون، حقوق، مدنيت، ارزش های اجتماعی و حقوقی نظام حاکم

 ،اجتماعی هستند. کاپيتال حرفش آنست که جنگ پرولتاريا عليه سرمايه داری جنگ همجوش او عليه اساس کار مزدی

عليه کل اين مناسبات در همه عرصه های زندگی است، روح سخن مارکس آن است که پرولتاريا حتی برای کاستن از 

فشار سبعيت سرمايه در اين حوزه ها چاره ای ندارد سوای آنکه به قدرت مستقل سازمانيافته طبقاتی، شورائی و ضد 



در دهه پايانی قرن نوزدهم، جنبش کارگری اروپا به گروگان  کار مزدی خود رجوع کند. کاپيتال اينها را می گفت و حال

احزابی در می آمد که راه رهائی توده های کارگر يا بشريت را در آرايش و پيرايش سرمايه داری، پارلمانتاريسم، 

شرايط  نخاکسپاری قدرت پيکار کارگران در نهادهای نظم، برنامه ريزی و سياستگذاری سرمايه می ديد. اين جنبش با اي

و اين رويکرد و راهبرد چرا بايد سراغ کاپيتال را می گرفت؟!! چه پيامی از آن انتظار داشت و چه کمکی از آن طلب 

می کرد؟!! اين چنين بود که کاپيتال عمال از خانه های کارگران و از مسير کارزار جاری توده کارگر جمع آوری شد. 

و بيرق افراشته جنبشی بود که می خواست در ژرفنای هستی سرمايه داری نقد مارکس بر اقتصاد سياسی مشعل پرفروغ 

و در زير سيطره حاکميت نظام بردگی مزدی، يک قدرت استخواندار، بالنده، آگاه، شورائی، سراسری، متشکل از همه 

 گ، ايدئولوژیآحاد کارگران، هميشه و همه جا در حال جنگ عليه استثمار طبقاتی، عليه حقوق، مدنيت، سياست، فرهن

و اخالق پاسدار شيوه توليد سرمايه داری بر پا دارد. ساختن سرمايه داری دموکراتيک، جنبش پارلمانتاريستی چه ربطی 

به مبارزه ضد کار مزدی داشت و چه نيازی به نقد مارکسی اقتصاد  سياسی پيدا می کرد؟؟!! کاپيتال در اين شرايط و 

ه مانيفست حی و حاضر و همه جا در دست توده کارگر در سنگر جنگ عليه سرمايه به دنبال وقوع اين حوادث، ديگر ن

، »سممارکسي«که بالعکس همراه با ساير آثارمارکس، سندی ايدئولوژيک درکتابخانه احزاب و اعاظم حزبی، کتاب وحی 

، بودن کاپيتاليسمو درهمه اين حاالت محملی برای توجيه سوسياليسم »!! سوسياليسم علمی«صحيفه پيروان مذهب 

پارلمانتاريسم، سنديکاليسم، تحزب سکتاريستی باالی سر طبقه کارگر و در يک کالم تعطيل مبارزه طبقاتی بود. ديگر 

کائوتسکی ها، پلخانوف ها و شرکا بودند که بايد کاپيتال و نوشته های ديگر مارکس را تفسير پارلمانتاريستی، تعبير 

  ردند. هگليستی و اشاعه شريعتی می ک

اما ماجرا به اين حد محدود نماند. انترناسيونال دوم به ورطه انشعاب افتاد. احزاب سوسيال دموکرات کاروانساالر جنبش 

» اتسفينه نج«کارگری، از جمله همان حزبی که انگلس شمار کثير اعضايش را مصداق مطمئن دستيابی کارگران به 

ی که انگلس آن را آوردگاه واقعی مبارزه طبقاتی و ميدان پيروزی می خواند، درهمان پارلمان» مصباح هدايت«و 

پرولتاريا بر بورژوازی می ناميد، به اعتبارات جنگی دولتها برای بزرگترين آتش افروزی های ضد انسانی رأی موافق 

گری، جنبش کارداد. متعاقب اين رخداد، سوسيال دموکراسی ضمن حفظ وحدت در نوع نگاه به سرمايه داری، سوسياليسم، 

دورنمای آتی اين جنبش، دولت و مسائل بنيادی مبارزه طبقاتی، در پهنه چگونگی پيشبرد کارزارها و تحقق اهداف، دچار 

انشعاب شد. جنبش کارگری جهانی هم دو پاره شد و ميان بلوک بنديهای احزاب تقسيم گرديد. بخش ذينفوذ در طبقه 

رسمی هرچه را که نشان از مبارزه طبقاتی داشت مردود و منسوخ اعالم  کارگر کشورهای پيشرفته صنعتی، صريح و

نمود. بيرق پاسداری از سرمايه داری و انحالل جنبش کارگری درساختار نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، مدنی، پليسی، 

، همين راه را با نظامی، ايدئولوژيک، اخالقی سرمايه افراشت. بخش دوم، در حوزه های با انکشاف کمتر سرمايه داری

راهبردی ديگر، نسخه پيچی متفاوت و شعارهای مطنطن ظاهرا متعارض پيش گرفت. احزاب اين بخش در معيت حزب 

سوسيال دموکرات روسيه، بعدا حزب کمونيست شوروی و کمينترن بنياد کار را بر هموارسازی راه گسترش هر چه 

برد تضمين سهم افزون تر اضافه ارزش ها برای بورژوازی داخلی، بيشتر سرمايه داری، امپرياليسم ستيزی خلقی و راه

سرنگونی رژيمهای متحد امپرياليستهای غربی، عروج احزاب خلقی واردوگاهی به عرش قدرت سياسی کشورها، استقرار 

تند. خيا پسوندهای ديگر استوار سا» مارکسيسم لنينيسم«سرمايه داری دولتی و پيشبرد کل اين استراتژی زير درفش 

بازهم همان پرسش پيشين را تکرار کنيم. انجام اين کارها چه نيازی به نقد مارکسی اقتصاد سياسی و آشنائی کارگران با 

لقی، صف بندی خلق و ضد خلق، انقالب دموکراتيک ضد امپرياليستی، مارکس داشت؟!! امپرياليسم ستيزی خکاپيتال 

هوت آفرينی ها يا برهوت پيمائی ها چه پيوندی با محتوای کاپيتال و برقراری جمهوری دموکراتيک خلق و اين نوع بر



گروندريسه و ساير متون مشابه پيدا می کرد. اما معضل فقط در بی تجانسی و بی ربطی اين دو با هم خالصه نمی شد، 

يد کل مين راستا بافاجعه اينجا بود که بورژوازی لنينيست کل اينها را زير نام مارکس و کمونيسم پيش می برد و در ه

می خورد، کاپيتال مارکس بايد تئوری راهنمای » مارکسيسم«گمراهه پردازيهای سرمايه محور و ضد کمونيستی باال مهر 

امپرياليسم ستيزی خلقی و انقالب دموکراتيک ضد امپرياليستی می شد، کارگران بايد هر چه ژرف تر و کوبنده تر با نقد 

ه می گرديدند، سرمايه داری دولتی کمونيسم مارکسی القاء می شد، مقاله امپرياليسم لنين بر مارکسی اقتصاد سياسی بيگان

جای گروندريسه و کاپيتال می نشست، شعور و شناخت و راهبرد مارکسی و ضد کار مزدی مبارزه طبقاتی از تيررس 

، »سه منبع و سه جزء«، »چه بايد کرد«زندگی، فکر و پيکار توده کارگر دنيا دور و مهجور می شد. جای آنها، بايد با 

، »ویبيماری چپ ر«، »يک گام به پيش، دو گام به پس«، »امپريوکريتيسيسم«، »دوتاکتيک سوسيال دموکراسی...«

لنين پر می گرديد. سخن کوتاه کنيم. آنچه از سالهای پايانی قرن نوزدهم به بعد » دولت و انقالب«و  »ماليات جنسی«

ری جهانی رخ داد، مارکس، کمونيسم لغو کار مزدی، مبارزه طبقاتی با راهبرد مارکسی و هر در درون جنبش کارگ

جهتگيری راديکال ضد سرمايه داری را از چرخه پيکار جاری توده کارگر جراحی کرد و بيرون انداخت. هر دو قطب 

زاب لنينی در سوی ديگر بايد سوسيال دموکراسی، طيف احزاب پارلمانتاريست اروپای غربی و شمالی در يک سو و اح

اين کار را می کردند و با تمامی بصيرت و هشياری هم آن را انجام دادند. مارکس بايد از قلب پيکار طبقه کارگر خارج 

پيتال می گرديد، گروندريسه و کا» مارکسيسم لنينيسم«و پيامبر مرسل می شد، کمونيسم لغو کار مزدی شريعت آسمانی 

می داد، آثار مارکس به جای ايفای نقش مانيفست وار در » پرياليسم باالترين مرحله سرمايه داریام«جای خود را به 

طوفان کارزار طبقاتی ضد سرمايه داری توده کارگر، فقه، اصول، احکام و متون متعالی خارج فقه حوزه های علميه 

ان، اعاظم، افاضل و عرش نشينان مارکسيستی شد. تفسير، تشريح، آموزش و کسب اجتهاد در آنها صالحيت نخبگ

دانشگاهی گرديد. کارگران بايد کاپيتال را از محضر اين فقيهان تلمذ کنند و فقها با عروج به سطوح عالی اجتهاد حق  

داشتند که بند، بند اين متون را بيان انديشوار هستی اجتماعی و نسخه پيچی های اقتصادی، سياسی و جامعه شناسانه طبقه 

چراغ راهنمای ضدامپرياليسم خلقی و برپائی سرمايه داری دولتی  . کمااينکه لنين و احزاب لنينی، آنها راخود کنند

ترين  مناسب» مارکسيسم لنينيسم«رئيس جمهور وقت چين تصريح نمود: » هوجين تائو«کردند!!. همين چند سال پيش 

سده قبل دهها  90جهانی است!!. پيش از آن دردهه راهنمای ارتقاء سرمايه داری چين به بزرگترين قطب قدرت سرمايه 

، امامان جماعت دارای امت های چند ده ميليونی مارکسيست!!، نامداران، بلندپايگان »مارکسيسم«تن از اکابر گردنکشان 

ت تروتسکيس - تلنينيس -مائوئيست، مارکسيست  -لنينيست  -لنينيست، مارکسيست  -و اسوه های نظريه پرداز مارکسيست 

در پاريس، کنگره ای با نام مارکس و بازشناسی کاپيتال بر پا کردند، در اجالس های مختلف به گفتگو نشستند با اين 

  کنند!! » سوسياليسم بازار«را و مارکس را منبع تشريع » کاپيتال«هدف که 

سم ام هيچ و پوچ پارلمانتاريبا خروج جنبش کارگری دنيا از ريل جنگ ضد کار مزدی و سقوط آزاد اين جنبش به پياده نظ

مای لنينی و ميسم چپ نکاپيتاليستی، رفرميسم راست اتحاديه ای، کمونيسم منحط بورژوائی، ضد امپرياليسم خلقی، رفر

ن جايگزينی شکلی از سرمايه داری با شکل ديگر، جائی برای مارکس و گروندريسه و کاپيتال و ايدئولوژی بيرق افرازا

آلمانی و ساير آثار مارکس در اين جنبش باقی نماند. اگر کارگران دنيا از کاپيتال گسستند، ريشه در اينجا بود و هيچ 

ات متکلف، اطاله کالم يا توصيف آکنده از حشو و زوائد نقد ربطی به دشواری محتوا، نثر پيچيده، بيان دانشگاهی، ادبي

مارکس بر اقتصاد سياسی بورژوازی نداشت. کاپيتال از زمانی برای کارگران دشوار شد که گنجينه عظيم مارکسيستی 

ال مدنيای سرمايه داری ماالمراجع عظام مارکسيست شد. وضعی که همين حاال به فاجعه بارترين شکلی شاهدش هستيم. 

! و »!مارکسيسم«عاليمقام!، انستيتوهای عظيم مارکس شناسی!!، رشته های دانشگاهی تدريس » مارکس شناسان«از 



آوازه پر» مارکسيست های«اين قبيل مؤسسات، افراد، پژوهش ها و پژوهشکده ها است. حاصل تتبعات و تحقيقات اين 

کتب، پايان نامه ها، مجموعه آثار و تأليفاتی است که اگر و مارکس شناسان صاحب جاه ليستی بی پايان از رساله ها، 

عالم برای تر نمودن سرانگشت و شمارش اوراق آنها » هفت بحر«يکجا جمع شوند، شايد در هيچ کتابخانه ای نگنجند و 

ن به ختکفاف ندهد. هيچ کس نه فقط مخالف انجام اين پژوهش ها نيست که آزادی بدون هيچ قيد و شرط افراد برای پردا

آنها بايد هر چه نامحدودتر باشد. گمراه کننده ترين نظريه ها حق دارند که حتما ابراز گردند، اما حق آحاد انسانها هم 

ال قد راديکهست که به نقد ريشه ای آنها پردازند. به عنوان فردی از طبقه کارگر بين المللی، غواصی در اقيانوس ن

اين نقد را نه تنها در گرو تلمذ رياضت کشانه و موشکافانه مقوالت و مفاهيم  جستجوی جوهر مارکس بر سرمايه داری،

حثها نمی بينم که پيش کشيدن اين ب» کارائی سترگ قوانين منطق هگلی در قياس با نوع کانتی«منطق هگل!! يا ايمان به 

ت اگر جز اين بود، اگر راه شناخ را گواه بيگانگی آشکار هويتی آدمها با مارکس و نقد مارکسی اقتصاد سياسی می يابم.

از آکادميها، انديشه سراها، پژوهشکده ها و مراکز نشر فلسفه کانت، هگل و پيشينيان می گذشت، » کاپيتال«هرچه ژرفتر 

و  ارتمانهای فلسفیفيلسوفان و رؤسای عظيم الشان دپ آنگاه امر سرنگونی سرمايه داری يا انقالب رهائی انسان هم به

محول می گرديد!!. خيلی ها چنين می انگارند حتی اگر بر زبان نيارند، اگر ضد آن را لق لقه لسان » ردهاهاروا«علمی 

سازند، باالخره همين را باور دارند!!، اما ماجرا  پنهانکنند، اگر اين ضديت را با هزاران جادو و جنبل فيلسوف مآبانه 

تضاد است. جنبش رهائی انسان را نه فيلسوفان، که کارگران، برای هر فعال جنبش لغو کار مزدی از پايه متفاوت و م

نه فرهيختگان دانشگاهی که توده بردگان مزدی، نه نظريه پردازان که عاصيان فشار استثمار سرمايه، نه صاحبان مکاتب 

تب، ه، نه مککه گرسنگان به جان آمده از شالق قهر سرمايه داری می سازند. کمونيسم نه مشتی انديشه، اعتقاد و فلسف

مسلک و ايدئولوژی که جنبش آگاه و ضد کار مزدی توده های گرسنه کارگر است. انديشه ها هستی اجتماعی انسانها را 

ياليسم سوس«نه »!! مارکسيسم«مارکس يا ساير آموخته ها و يافته های او نه » کاپيتال«نمی سازند، عکس آن صادق است، 

کالبدشکافانه، راديکال، انقالبی و پراکسيس پرولتاريا بر سرمايه داری است، چنين  که نقد» تئوری انقالبی«نه »!! علمی

متنی را چه کسی، چه افرادی، کدام طبقه اجتماعی بهتر، ژرف تر، واقعی تر، راديکال تر و اندرونی تر از توده کارگر 

گی اش، استثمارشدنش، فرودستی اش، می فهمد يا توان فهم آن را دارا است؟!. طبقه ای که با لحظه، لحظه کارش، زند

رنج گرسنگی اش، حقارت و زبونی اش، اعتراض و پيکارش، خيزش و طغيانش، آنچه را مارکس بر قلم آورده است و 

 ريشه ای تر اد می زند. هيچ کس بهتر، ژرف تر،ست، با همه وجودش درد می کشد و فريشده ا دست به کار تشريح آن

. کاپيتال يک کتاب اقتصاد نيست، يک متن جامعه شناسی نيست، ک حرفهای مارکس نيستان قادر به دراز اين کارگر

يک رساله فلسفی نمی باشد، کالبدشکافی راديکال و کارگری سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی است. نوعی 

رهنگ، يت، حقوق، فاقتصاد، سياست؛ مدن در بارهرسوائی کل نظريه پردازی های طبقه بورژوازی  طبلکالبدشکافی که 

عور ، حواس، مغز، شبه صدا در می آورداخالق، انديشه، ايدئولوژی، جامعه، انديشه، سنت، عادت و روابط ميان آنها را 

، به واکاوی ريشه جوی طبقاتی وا می دارد. کاپيتال نظامزوايای ماالمال از عفونت اين و شناخت کارگران دنيا را در 

ند، تمامی بطن و متن سياست جاری سرمايه داری در کل عرصه های زندگی اجتماعی را وقتی سرمايه را تشريح می ک

هم، چراغ می اندازد، زمانی که رابطه خريد و فروش نيروی کار را می کاود، شالوده جدائی انسان از کار، از پويه 

د، ی خويش را آناتومی می نمايتعيين سرنوشت کار و توليد و سقوط کامل او از هر گونه حق دخالت در تعيين وضع زندگ

بر بنياد آنچه بورژوازی دموکراسی، آزادی، مدنيت، حقوق و انتخاب می نامد زلزله می اندازد و کوبنده ترين مانفيست 

سر انسانی تاريخ را عليه کل اين ها صادر می کند. مارکس وقتی پرده از تضاد کار مجرد و مشخص بر می دارد، 

افه ارزش های بين المللی ميان کل سرمايه جهانی را برمال می سازد، در همين راستا اسرار پويه توزيع کل اضدرونی 



اتحاد، کشمکش، صلح يا جنگ ميان بخش ها و قطب های مختلف بورژوازی بين المللی را لخت و عور می کند. همزمان 

ار برابر ديده های کنجکاو کارگران قر نياز قهری پرولتاريا، به برپائی انترناسيوناليسم راديکال ضد کار مزدی را در

می دهد. کاپيتال مارکس در آناتومی سرمايه، انحالل کل اعجازها، سحر و افسونها و يکه تازيهای دانش بشری در پويه 

ارزش افزائی سرمايه و کاربردشان توسط بورژوازی در قتل عام محيط زندگی و سالمت بشر را در معرض ديد همگان 

س در تشريح راديکال سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی خشت، خشت ساختار دولت و نظم سياسی می گذارد. مارک

سرمايه داری را زير چاقوی تيز تشخيص برده است، صريح و عريان نشان داده است که در جهنم بردگی مزدی، دولت، 

خص يافته سرمايه چيز ديگری سياست، مدنيت، حقوق، افکار، اخالق و همه چيز مسلط، سوای اشکال اجتماعی تش

نيستند. نقد مارکس بر اقتصاد سياسی بورژوازی نقد راديکال و انقالبی هر کارگر آگاه بر استثمار، فرودستی و ستمکشی 

خود، بر جدائی خويش از کار و پروسه تعيين سرنوشت کار، توليد و زندگی خويش، نقد طبقه وی بر کل عينيت موجود 

ه کالبدشکافی اين واقعيت ها می پردازد و سؤال اساسی آنست که کدام انسان ها و کدام طبقه است. کاپيتال مارکس ب

اجتماعی است که به اندازه هوای تنفسی، نان، آب، دارو يا خون در رگ ها، برای زندگی و زنده ماندن خود به فهم، 

روی اجتماعی است که هستی اجتماعی اش تشخيص و تعمق اين موضوعات نيازمند باشد؟ فراتر از اين، کدام طبقه يا ني

خاستگاه واقعی شناخت خودپوی اين حقايق و کشتزار مساعد باليدن و شکوفائی اين گونه آناتومی باشد. آيا با همه اينها 

باز هم بايد گفت که کارگران قادر به فهم کاپيتال يا ساير متون نقد مارکسی اقتصاد سياسی نيستند؟ در اين گذر توضيح  

نکته ديگر هم الزم است،  حقيقتی که بايد آن را از هاله وارونه بينی بيرون آورد. اگر توده کارگر برای خواندن  يک

افاضل «و » نظريه آفرينان«، »فيلسوفان«اين امر برخالف باور  –که حتما هست  –کاپيتال دچار مشکل است 

حرفهای مارکس نيست. بايد ميان سخت بودن محتوای ناشی از پيچيدگی علمی، فلسفی يا اقتصادی محتوای » دانشگاهی

يک مبحث با نوع ادبيات و زبانی که برای معرفی، تشريح يا ترجمه آن به زبانهای ديگر به کار گرفته می شود، فرق 

 .نهاد. مترجمين آثار مارکس که همه ما بايد به اندازه کافی ارجگذار زحمت آن ها باشيم، يک چيز را ناديده گرفته اند

برای ترجمه آثاری مانند کاپيتال و گروندريسه مجرد تسلط بر زبان آلمانی و انگليسی کافی نيست. بايد به طور زمينی، 

واقعی، جنبشی، طبقاتی شريک عاصی و راديکال تمامی دردی بود که انسانی مانند مارکس به مثابه فردی از طبقه 

داخته است. بايد در فضای فکر، زندگی و پيکار او نفس کشيد، در کارگر را در خود می پيچيده است و به طغيان می ان

 ها و گمراهه رفتن های طبقه کارگر را بر وجود خود آوار ديد، با همه توان درچاره انديشی بود. کوه فروماندگي حال

ی ريت حزبجستجوی راه برون رفت اين جنبش از مهلکه مستولی برآن بود. اگر مترجم چنين نباشد، اگر ترجمه مآمو

آدمها گردد، اگر يک کسب و کار بازاری شود، اگر ساز و برگ شهرت جوئی و دکانداری باشد، حتی تسلط  کهکشانی 

رجمه تپيتال ميان کارگران نخواهد کرد. نه فقط بر زبان که بر ادبيات آلمانی و انگليسی هم کمک چندانی به بردن کا

تواند برگردان مفاهيم، الفاظ، کلمات، جمالت، عبارات، مضمون و محتوای جنبشی، واقعی، زمينی و طبقاتی کاپيتال نمی 

 تا بتوان نقد اقتصاد ،حرفهای مارکس باشد. بايد همدل، همراز، همسنگر، همرزم و هم کشتی مارکس در ميان طوفانها بود

روز زندگی و در ميان سياسی او را سالح روز کارگران کرد. کارگران دنيا می خواهند مارکس را در سير رخدادهای 

موج طوفان مبارزات جاری کنار خود و دست در دست خود بينند، کاپيتال مارکس بايد با چنين نقشی وارد زندگی و پويه 

پيکار آنها گردد. مشکل کارگران اصال اين نيست که فالن واژه فارسی با بهمان لغت آلمانی انطباق کالمی دارد يا ندارد، 

  ه از مارکس همزنجير خود کمکی برای پيشبرد جنگ طبقاتی روز بگيرند. نياز آنها اين است ک
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  ارزش استفاده و ارزش  .1

همه جوامع موجود جهان، جامعه های سرمايه داری هستند. برای اينکه سرمايه داری را بشناسيم بايد به تشريح سرمايه 

پردازيم و برای شناخت کارگری سرمايه، مجبوريم تاريخ را به عقب ورق زنيم تا به پيدايش کاال برسيم. کاال در وهله 

می کند. اين نياز می تواند فيزيکی يا فکری و روانی باشد. هر فراورده اول يک شيئ است که نوعی نياز انسان را تأمين 

کار انسانی لزوما کاال نيست، آنچه امروز به صورت کاال توليد می شود نيز در سيطره يک نظام اقتصادی و اجتماعی 

ل شده عينی به کاال تبديديگر می تواند کاال نباشد. محصول کار انسانها از آغاز کاال نبوده است، تحت شرايط تاريخی م

است. اگر کسی چيزی را برای استفاده شخصی خود يا مثال اهدا به ديگران توليد کند، کاال توليد نکرده است. در همين 

راستا اگر کل انسانهای جامعه يا جهان بر اساس يک برنامه ريزی متحد شورائی و با دخالت نافذ، آگاه، خالق و مؤثر 

يشتی، رفاهی، مايحتاج زيست و رشد متعالی انسانی خود را توليد و بين خود توزيع کنند باز هم همه آحاد، نيازهای مع

کاال توليد نکرده اند و روابط اقتصادی جاری ميان آنها روابط کاالئی نيست. فراورده کار انسانی هنگامی کاال می گردد 

  ديگری انتقال يابد که او آن را مورد استفاده قرار دهد.  به شخص  داد و ستدکه وارد پروسه مبادله شود. به بيان ديگر با 

آنچه يک شيئ را دارای ارزش استفاده می کند، کاربرد مفيدی است که دارا است. ارزش استفاده اشياء مانند غذا، ميوه 

کار  توليدشان بهنوشيدنی، گندم، آهن يا نقره چيزی جدا از وجود مادی آنها نيست، ربطی به مقدار يا نوع کاری که برای 

رفته است ندارد. تاريخ حاکی است که بشر از زمان پيدايش تا مدتها فقط به همين ارزش استفاده محصوالت نظر داشته 

است. فراورده های کار را برای رفع نيازهای معيشتی جمعی می خواسته و به کار می گرفته است. اين فراورده ها را 

ده است. حتی وقتی افراد يا جماعات، توليد مازاد نياز خود را در اختيار ديگران با هدف خريد و فروش توليد نمی کر

قرار می داده اند يا توليدات زيادی ديگران را دريافت می نموده اند، کل اين نقل و انتقال با هدف رفع نيازهای مشترک 

ان کاالئی درميان نيست. با گذشت زم و جمعی صورت می گرفته است. تا اينجا سخنی از کاال بودن محصول کار يا توليد

و البته تکامل ابزار کار، به تدريج اين وضع به هم خورد. انسان ها به جای آنکه خود توليد کنند و مصرف نمايند يا 

اشتراکی توليد نمايند و حاصل کارشان را هم  مشترک و جماعتی مورد استفاده قرار دهند، شروع به توليد با هدف داد 

ند. از اين تاريخ به بعد ارزش مصرفی محصوالت صرفا به محمل و محرکی برای مبادله يا فروش و خريد و ستد کرد

تبديل شد. اين امر يعنی توليد برای مبادله و نه رفع نيازهای فردی و اشتراکی، سرآغاز رخدادی سترگ، پيچيده و ماالمال 

رزش استفاده فراورده های کار انسانی فقط تا آنجا معنی و از اسرار در زندگی بشر گرديد. از اين زمان ولو تدريجی، ا

  موضوعيت يافت که شالوده توليد آنها برای مبادله و فروش باشد. 

با وقوع اين رخداد، حاصل کار بشر کاال شد. توليد هويت کاالئی پيدا کرد، فروش هدف بنيادی توليد گرديد و انسانها 

و توليد برای رفع نيازهای زندگی از بستر انديشه و شعور آدمی خارج شد. زندگی  توليد کردند برای اينکه بفروشند. کار

کردن و بهتر زيستن به فروختن، به داد و ستد، به توليد برای فروش، به قابليت افزون تر توليد برای فروش رفتن قفل 

يا  و معيار اين فروختن، خريدن گرديد. در اينجا اساسی ترين و پيچيده ترين پرسشی که رخ می کند اين است که مالک

کيلو  4مبادله کاالها با هم چه بوده و چيست؟ کاالی معينی مانند يک کيلو گوشت ماهيچه گوساله را در نظر بگيريد، با 

کيلو برنج بسمتی پاکستان،  10پاکت سيگار وينستون،  10کيلو بادام دارای پوست، حدود يک دهم گرم طال،  2لپه تبريز، 



کيلو گندم قابل مبادله هستند. اين کاالها به لحاظ ظاهر، هيچ شباهتی با همديگر ندارند،  32موشيرين و باالخره کيلو لي 8

ارزش های استفاده آنها بسيار متفاوت است تا جائی که برخی از آنها نياز حتمی زنده بودن هستند، در حالی که برخی 

ی برای عاشقان سينه چاک ظاهرسازی و آرايش و نمايش مکنت هم ديگر مانند سيگار قاتل جانند، يک دهم گرم طال حت

گرهی از زندگی باز نمی کند زيرا چندان قابل رؤيت نيست تا وسيله اطفاء اين تمنيات گردد. وزن اين کاالها هم يکسان 

زيکی، ی فينيست. طعم، رنگ، خاصيت يا ترکيب مواد متشکله آنها متمايز از يکديگر است. حتی به لحاظ رفع نيازها

جسمانی و بيولوژيک جايگزين دقيقی برای هم نيستند. با همه اينها و به رغم همه اين تفاوت ها می توانند به نسبت ها و 

با مقاديری که آورديم، با همديگر مبادله شوند. می توان يکی از اين کاالها را معيار مبادله همه آنها با هم گرفت. به 

کيلو گندم يا دو کيلو بادام يا  32کيلو ليمو شيرين،  8طال را معادل قرار داد و گفت که طور مثال همان يک دهم گرم 

انی اين تعادل يا سر نهفته اين يکس نهانساير کاالهای ليست باال به همين اندازه ارزش دارند. پرسش اساسی آنست که راز 

وجود دارد و از چنان نقش و موقعيتی برخوردار  چيست و از کجا می آيد؟. چه چيز در تمامی اين کاالها به اندازه هم

است که جواز همطرازی و داد و ستد متعادل آنها می شود؟ يک چيز روشن است. ارزش استفاده و ميزان مفيد بودن اين 

کاالها نيست که مبنای مبادله برابرشان قرار می گيرد، ارزش استفاده هر فراورده فقط تا جائی موضوعيت دارد و طبيعا 

حائز اهميت است که موجد و منشأ مبادله پذيری آن می گردد، به بيان دقيق تر برای اينکه محصول کار انسانی مبادله 

شود و به صورت کاال در آيد بايد حتما دارای ارزش مصرف باشد. بايد نوعی نياز بشری را پاسخ گويد، تا اين جای 

هی است که ارزش استفاده شالوده و معيار مبادله برابر کاالها نيست. ماجرا بديهی است، اما اين نيز به همان اندازه بدي

کيلو گندم با آن همه اهميتش در زنده نگه داشتن آدمها بايد با  32اين شکل ارزش به هيچ وجه توضيح نمی دهد که چرا 

تد گردد. پس بايد يک دهم گرم طالی فاقد هر نوع ربط به حيات و ممات آدميزاد به صورت برابر معاوضه و داد و س

  به کندوکاو ماجرا پرداخت.

اگر از ارزش استفاده کاالها يا همه خواص کيفی، نوع فايده و تمايزات صوری آنها چشم پوشيم، همه اينها را کنار زنيم 

و به جستجوی راز سر به مهر باال پردازيم تنها يک خصيصه مشترک برای کل کاالها باقی می ماند. همگی محصول 

هستند. اين نکته کامال مهمی است اما بايد آن را بسط داد، تعميق کرد و تکميل نمود. وقتی ما ارزش استفاده محصول کار 

را کنار می نهيم تمامی اجزای مادی و ظاهری تشکيل دهنده آن نيز مورد چشم پوشی قرار می گيرند. عريان تر بگوئيم، 

، خانه، کامپيوتر يا موبايل بودنش را از دست می نهد، از همه اين محصول کار ديگر حالت ميوه بودن، طال، ميز، فرش

حالت ها و کيفيت ها فاصله می گيرد يا خارج می شود، همه اين ها يا تمامی اين اشکال متنوع کار يک روح واحد، يک 

ويند که صدا می گخصلت مشترک پيدا می کنند. کل اين کاالها به مقاديری کار مجرد انسانی قابل تحويل می شوند و يک

اين کار متبلور شده است که ارزش کاال را تعيين می کند و مبادله برابر کاالها با هم  مقداری کار متراکم شده هستند.

مبتنی بر همين ارزش يا مقدار مساوی کار متراکم در آنها است. حال به پرسش اساسی ديگری می رسيم. اينکه ميزان 

ر شده در کاال چيست؟ سوای فاکتور زمان هيچ چيز ديگری نمی تواند گويای اين معيار سنجش اين ارزش، اين کار متبلو

باشد. ارزش هر کاال به زمان کاری که برای توليدش مصرف شده است بستگی دارد اما اين تعريف تا اينجا و در اين 

در توليدش تعيين می کند،  صرف شدهسطح، تناقضی فاحش را با خود حمل می کند. اگر ارزش هر کاال را زمان کار 

پس هر چه کارگر توليد کننده تنبل تر و ناشی تر باشد بايد ارزش کاال سير صعودی پيمايد!! زيرا زمان بيشتری صرف 

تهيه آن می گردد، اما واقعيت چيز ديگری است. ارزش کاال توسط زمان کار متجسم در آن تعيين نمی گردد، توسط کار 

ن محاسبه و معين می شود. کاری که جوهر ارزش را تشکيل می دهد کار برابر انسانی يا نهفته در آ اجتماعا الزم



ميانگين اجتماعی کار مورد نياز، در شرايط تاريخی مشخص، در هر جامعه جداگانه، برای توليد آن کاال است. نيروی 

ارهای مختلف و کثير تا آنجا که کار کل يک جامعه ارزش کل کاالهای توليد شده آن جامعه را می سازد، اين نيروی ک

معرف يک نيروی ميانگين اجتماعی باشند، نيروهای کار انسانی همانند يا برابر هستند. بر همين مبنی ارزش کل کاالهای 

جامعه معين ارزش کل کار اجتماعا الزم متراکم در اين کاالها است. زمان کار الزم اجتماعی مقدار وقتی است که در 

توليدی هر جامعه معين با درجه متوسط مهارت و شدت کار، برای توليد يک ارزش استفاده معين الزم شرايط متعارف 

است. ارزش کاال را همين زمان کار اجتماعا الزم نهفته در آن معين می نمايد. کاالهائی که برای توليد آنها به اندازه هم 

زم برای توليد کاالئی معين با هر تغيير در بارآوری زمان کار صرف شده است دارای ارزش برابر می باشند. مدت ال

کار دچار تغيير می شود. بارآوری کار زير فشار عواملی مانند درجه متوسط مهارت کارگران، سطح پيشرفت دانش و 

ی عتکنيک، سازمان اجتماعی پروسه توليد، در جه کارائی وسائل کار و وسعت دامنه استفاده از آنها و باالخره شرايط طبي

يير می گردد. هر چه بارآوری کار افزونتر باشد زمان کار برای توليد کاالی معين کمتر، کار متراکم در آن کاال دچار تغ

  کمتر و ارزش آن نيز کمتر خواهد بود. عکس موضوع نيز کامال صادق است.

   

  کار مجرد و مشخص .2

را تشخيص داده و تشريح کرده است. او تأکيد  است که دوگانگی ماهوی ميان کار مجرد و مشخصاولين کسی مارکس 

دارد که شناخت درست اين تفاوت هويتی، برای فهم عميق اقتصاد سياسی بورژوازی بسيار مهم است. ماحصل توضيح 

او اين است که کاالهای متمايز هر کدام نياز خاصی را تأمين می کنند و ايجاد آنها مستلزم فعاليت های توليدی خاص 

متر کتان، ارزش استفاده های کامال متفاوتی هستند و ما عجالتا فرض را بر اين می گذاريم که  20ت و است. يک ک

دارای ارزش مبادله برابر می باشند، خياطی و نساجی که برای توليد آن ها الزم است هم کارهای مختلفی هستند. اما اين 

کامال متمايز، هر گاه از نوع استفاده، خواص کيفی و حاالت دو نوع فعاليت توليدی کيفيتا متفاوت با دو ارزش استفاده 

ا چشم پوشيم، فقط دو شکل متفاوت صرف نيروی کار انسانی خواهند بود. کت و کتان يا ميز، فرش، موبايل، هصوری آن

 بسيار متفاوت و متنوع يا شکل مشخص کار را تشکيل می دهند. در پشت حالت هایيخچال، عدس، اتوموبيل و گندم 

کل اينها عنصر مجرد مشترکی قرار دارد که همان کار مجرد انسانی يا زمان کار است. نيروی کار برای آنکه بتواند به 

اين يا آن شکل مشخص استعمال گردد، به درجه ای از تکامل نياز دارد، اما ارزش يک کاال فقط نماينده کار مجرد 

ولی به طور متوسط، بدون تکامل خاصی در وضعيت جسمانی اجتماعا الزم انسانی است. نيروی کاری که فرد معم

خويش از آن برخوردار است. کار ساده اجتماعا الزم در شرائط تاريخی متفاوت در جوامع مختلف طبيعتا متفاوت است 

 اما در يک جامعه معين مقداری معلوم است. کار پيچيده و دارای مهارت صرفا کار ساده فشرده يا مضربی از آن است.

کاال ممکن است محصول پيچيده ترين کارها باشد اما در ارزشش معادل کار ساده قرار می گيرد و نماينده کميت معينی 

از کار ساده است. کارهای گوناگون با درجات مختلف پيچيدگی بر اساس ضريب های متفاوت به کار ساده يا کاری که 

متر کتان ارزش دارد. چرا؟ صرفا  20د که يک کت به اندازه ميزان سنجش ارزش است تحويل می شوند. باالتر گفته ش

به اين خاطر که توليد هر دو کاال به زمان کار برابر نياز دارد. آنها دارای ارزش استفاده های متمايزی هستند اما زمان 

ی مّ چار رشد ککار مورد احتياج برای توليدشان يکسان است. ارزش استفاده های توليد شده در يک جامعه می تواند د

شود اما اين رشد بسيار چشمگير ارزش استفاده ها معموال با تنزلی فاحش در ارزش کاالها همراه است. اين همان  عظيم

موضوع اساسی است که ريشه در تضاد ماهوی ميان کار مشخص و مجرد دارد. افزايش بارآوری کار، توليد انبوه تر 



دنبال می آورد، اما هر مقدار اين کاالهای انبوه تر و ارزش استفاده های غول  کاالها و ارزش استفاده های بيشتر را به

آساتر، در قياس با قبل، زمان کار اجتماعا الزم کمتری همراه دارند و به همين ميزان هم، مقادير ارزشی يا ارزش مبادله 

، مستقل از همه تغييرات ناشی از های کمتر با خود حمل می کنند. کار معينی که در مدت زمان معين انجام می گيرد

، وردبه وجود آبارآوری، مقدار معينی ارزش توليد می کند هر چند که در فاصله زمانی برابر ارزش استفاده های نابرابر 

  اين ارزش استفاده بيشتر می شود اگر بارآوری باال رود و کمتر می گردد هر گاه بارآوری پائين آيد. 

  

  مبادلهشکل ارزش يا ارزش  .3

 کار انسانی هستند. بر همين يا واحد جوهر اجتماعیيک  تجسمعينی مشخص دارند که همگی  شکلهایکاالها به اين دليل 

. کاال يک رابطه اجتماعی است وعينيت ارزشش فقط دررابطه اجتماعی ارزش کاالها ماهيت اجتماعی محض دارداساس، 

يک صورت ارزشی مشترک به نام پول دارند. بسيار مهم است بدانيم که با کاالهای ديگر امکان ظهور می يابد. کاالها 

  ارزش را کاويد. تکوين پول از کجا می ايد. برای اين کار بايد پروسه تاريخی

  

  شکل ساده يا تصادفی ارزش

رزش ا به مثال کت و کتان در بحث باال باز گرديم. کتان ارزش خود را با کت بيان می کند و کت کاالئی است که اين

را اظهار می دارد. اولی فعال و دومی منفعل است. کاالی اول ارزش خود را در يک رابطه نسبی با کاالی دوم ابراز 

ارزش است و کت شکل معادل اين  شکل نسبیمی کند و کاالی دوم نقش معادل را به عهده می گيرد. کتان حائز يک 

عنوان ارزش، کار متراکم شده انسانی هستند، دست به يک کالبدشکافی وقتی می گوئيم کاالها به ارزش را تعيين می کند. 

می زنيم، جوهر وجودی آنها را آشکار می کنيم، اما هنوز يک شکل ارزشی متمايز از شکل طبيعی که دارند برايشان 

يگر ا کاالی دزمانی که کاالئی در نسبت ارزشی بدر رابطه ارزشی ميان دو کاال وضع متفاوت است.  تصوير نکرده ايم.

. کار انسانی ارزش می آفريند اما اين کار در قرار می گيرد، ارزش بودنش از طريق رابطه با کاالی دوم ظاهر می شود

شکل سيال خود هنوز عين ارزش نيست. برای اينکه ارزش گردد، بايد شيئيت پيدا کند يا حالت انعقاد يافته به خود گيرد. 

، به شکل چيزی که از لحاظ مادی متمايز از خود ار متراکم تنها به صورت يک عينيتارزش کتان به عنوان يک توده ک

کتان است می تواند بيان شود. کت هنگامی که در رابطه ارزشی با کتان قرار می گيرد اهميتی بيش از آنچه قبال داشت 

فاوت ملموس و بارز دارد اما به لحاظ پيدا می کند، مقام معادل احراز می نمايد. کتان به منزله ارزش استفاده، با کت ت

ارزش همجنس و عين کت است، همين که با کت مراوده پيدا می کند به زبان رسا اعالم می نمايد که نماينده مقدار معينی 

کار مجرد انسانی است. همان مقدار کار مجرد يا زمان کار که در کت هم موجود است. کت به اين ترتيب حکم کميت 

 40شيئی را پيدا می کند که می توان کاالهای ديگر را با آن سنجيد. به طور مثال می توان سؤال نمود که معينی از يک 

متر کتان چند کت می ارزد؟ شکل ارزش نسبی کاال فرياد می زند که رابطه ای اجتماعی در پشت آن پنهان است، اما 

  در مورد معادل چنين نيست. 

را احراز  مبادله ارزش مصرف حالت عکس خود يعنی ارزش اعالم می دارد است که اولين خاصيت کاالی معادل اين

  معادل می گويد که کاال با همان شکل و شمايل موجودش نماينده ارزش است.  کرده است.

 .آمده استضاد خود يعنی کار مجرد انسانی درمت به حالت ،کار مشخص نشان می دهد که خاصيت دوم معادل آنست

اما در عمل يا  ،و به لحاظ توليد ارزش بايد از همين منظر نگاه شوند هستندهر دو صرف نيروی کار  خياطیو  نساجی



که  امر اين نشان دادنو حالتی اسرارآميز پيدا می کند. برای  شودمی  وارونههمه چيز  ،بيان ارزش کاالهاپروسه در 

 چهآفريننده ارزش پار ،کار انسانی يا ،شکل عام خود بلکه در ،بافندگی عمليعنی  ،نه در شکل مشخص خود ،بافندگی

به مثابه شکل محسوس تحقق کار مجرد  ،کار مشخصی که معادل پارچه را توليد کرده است يعنی خياطیبايد  می شود،

  .گيردقرار  بشری در برابر آن (بافندگی)

کار فردی به صورت عکس خود يعنی کاری که مستقيما شکل اجتماعی دارد تبديل  سومی هم دارد. ويژگیکاالی معادل 

مبنی اين ظرفيت را دارد که با  بر همين می شود. کار مشخص خياطی مورد بحث ما نمود کار همگون انسانی است و

نفرادی ا ، کاریمولد کاالساير اشکال کار مثال کار نساجی در تساوی قرار گيرد. در همين راستا با اينکه مانند هر کار 

  يابد که مستقيما با کاالی ديگر قابل مبادله است.  می و در محصولی تبلور می نمايداست، شکل اجتماعی هم احراز 

همين که فراورده کار مبادله می گردد، به طور واقعی ارزش بودن خود را بيان می کند. شکل ساده ارزش يک کاال در 

رابطه ارزشی يا مبادله ای آن با کاالئی از نوع ديگر ظهور می کند. در همين جا بايد يک نکته را که در آغاز بحث آمد 

، اين بيان نادرست بود. فراورده کار ستفاده است و هم ارزش مبادلهکاال هم دارای ارزش اگفته شد که اصالح کنيم. 

زمانی به ورطه اين دوگانگی می افتد يا هنگامی دارای ارزش می شود که با کاال يا کاالهای ديگر مبادله شود. محصول 

تی ره غلط مرکانتاليسکار در انزوا اين خصلت را ندارد، ارزش در مبادله به ظهور می رسد، واقعيتی که تکليف يک انگا

را هم روشن می سازد. ما نشان داديم که شکل و مقدار ارزش کاال از ماهيت ارزشی و کار انسانی متبلور در آن نشأت 

می گيرد، عکس آن واقعيت ندارد، ماهيت ارزشی کاال از شکل و مقدار ظاهری آن ناشی نمی گردد. در مثال کتان و 

است، در حالی که شکل طبيعی کت با نقش معادل شدنش،  ارزش استفادهه يک کت ديديم که شکل طبيعی کتان جلو

است. اين تضاد ميان ارزش مصرف و ارزش در نهاد هر کاال موجود است و همين تضاد است که در  ارزشمظهر 

ش ه ارزرويه بيرونی به صورت رابطه ای ميان دو کاال پديدار می گردد. کاالئی که بايد ارزشش بيان شود، بالواسط

استفاده به حساب می ايد و کاالئی که بايد ارزش با رجوع به آن بيان گردد ارزش مبادله محسوب می شود. به اين ترتيب 

شکل ارزشی بسيط هر کاال شکل تجلی تضادی است که ميان ارزش استفاده و ارزش در بنمايه هر کاال موجود است. 

استفاده بوده است، اما در دوران تاريخا معينی است که کار صرف  فراورده کار در همه اشکال جامعه يک شيئ قابل

  شده در توليد يک فراورده به يک خصلت عينی آن، به شکل ارزش ظاهر می شود و محصول کار کاال می گردد.

  

  شکل گسترش يافته ارزش

متر  20االها قابل تعميم است. تا اينجا فقط از رابطه ارزشی دو کاال مثال کتان و کت گفتيم، رابطه ای که ميان همه ک

کتان به اعتبار کار مجرد انسانی نهان در آن، ارزشی برابر با يک کت داشت. حال ليستی از کاالها را اضافه کنيم که 

همگی حامل همين مقدار کار يا همين مدت کار الزم اجتماعی هستند. همگی ارزشی برابر خواهند داشت. شکل مشخص 

عدس، ميز، فرش، باقلوا يا المپ، ريش تراش و دوربين عکاسی باشد اما اين شکلهای مشخص  آنها می تواند لوبيا،

متفاوت هيچ کاره تعيين ارزش نيستند. کار اجتماعا الزم و برابر متراکم در آنهاست که سرنوشت ارزش را رقم می زند. 

کاالی منفرد در رابطه اجتماعی قرار می گيرد در اينجا کاالئی مانند پارچه به وسيله شکل ارزشی خود نه تنها با يک 

متر کتان با يک کت می توانست  20بلکه با دنيای کاالها ارتباط برقرار می کند. در شکل ساده ارزش، برابری ميان 

ماجرا  ،تصادفی باشد، به اين معنی که دو کاال تصادفا حامل کار انسانی يکسانی شده باشند. درشکل دوم يا گسترش يافته

، المپ، باقلوا يا دوربين عکاسی که دارای هر کدام از کاالهای مورد مبادله مثال کت، عدس بانين نيست. پارچه چ



حفظ می کند  دارد،رابطه ارزشی را که با کت  باز هم همان ،مالکان متعدد و مختلف هستندشکلهای مشخص متنوع و 

 .بت ارزشی يکسان موجود ميان همه اين کاالها می گويدو از نسبت ارزشی يکسان خود با اين کاالها يا در واقع نس

اتفاقی که نمی تواند تصادفی باشد و فرياد می زند که مبادله تنظيم کننده مقدار ارزش نيست، بالعکس مقدار ارزشی کاال 

ه به تردبيان نسبی ارزش در شکل گسيا زمان کار اجتماعی متبلور در آن است که روابط مبادله ای را نظم می بخشد. 

زشی ميان نوبه خود دارای نقيصه ای مهم است. زنجيره ای طوالنی را می ماند که به پايان نمی رسد، هر تساوی ار

لقه ای از اين زنجير را تشکيل می دهد، هر لحظه می تواند با رسيدن کاالی جديد طوالنی تر کاالئی با کاالی ديگر ح

  ظهور يک شکل ارزشی واحد باقی گذارد.گردد و باالخره اينکه کار انسانی را فاقد 

  

  شکل عام ارزش 

آنکه  بدون اوی يا کار اجتماعی برابر انسانی،زنجيره طوالنی کاالهای دارای ارزش مس مشکل يا نقيصه باال يعنیوجود 

 بايد کاالئی پيدا می شد و .بود  شکل عام ارزشظهور  د، باردارايفا کنهيچ کدام آنها نقشی شاخص و متمايز از سايرين 

بيان تساوی ارزشی دو کاال يا شکل ساده ارزش، پديده زمانی بود که توليد کاال مراحل  اين نقش را به دوش می کشيد.

جنينی خود را طی می کرد و کاالها به صورت تصادفی با هم مبادله می گرديدند. با توسعه تدريجی توليد کاالئی و کاال 

تفاق احصول کار چاره ای نبود جز آنکه شکل گسترش يافته ارزش جايگزين نوع ساده آن گردد، اين شدن بيش از پيش م

کاالهای فراوان و مختلف شروع به بيان ارزش خود به طور ساده با يک کاالی واحد کردند. ليستی رخ داد. آنسان که 

چارک گندم، يک اونس طال، نيم تن  1وه، فوند قه 40فوند چای،  10طوالنی از کاالها به طور مثال يک دست لباس، 

مثال ، ارزش خود را يکجا شانيا کار اجتماعا الزم ،آهن و خيلی کاالهای ديگر بر اساس کار اجتماعی متبلور در خود

از ارزش مصرف ويژه  -اوال متر پارچه بيان نمودند. بر متن اين فرايند ارزش هر کاال در سنجش با پارچه، 20در 

 انکماک، ها را در مقابل شکل طبيعی خود پيدا می کردفوند چای متنوع ترين شکل 10، به طور مثال شد می خود متمايز

تجلی مشترک و مستقيم ارزش کاالها  -ثانيا  از کاالها هم ارز می ساخت. با خيلیفوند چای بود، اما ارزشش، آن را  10

ه کمقادير مساوی کار الزم اجتماعی منعقد در خود يا ارزش برابرشان را از طريق کاالی واحدی کاالها  کنار می رفت،

يک شکل ارزشی معين به بيان ديگر يک کاال در  نمودند.می بيان  بود دارای همين مقدار کار الزم اجتماعی يا ارزش

. شکل عام ارزش نتيجه عمل مشترک دادمی  ساير کاالها را به مثابه ارزش با يکديگر در ارتباط قرار ظاهر می شد و

جهان کاالها است. هيچ کاالئی بيان عام ارزشی به دست نمی آرد مگر آن که عموم کاالها ارزش خود را به وسيله معادل 

واحدی بيان کنند. عينيت ارزشی کاال در رابطه اجتماعی بودن آن است و به همين دليل در يک رابطه همه جانبه اجتماعی 

  که امکان بيان می يابد. است

   

  گذار از شکل عام ارزش به پول 

کاالئی که شکل معادل عام پيدا می کند، به جرم معادل شدنش از سوی تمامی کاالهای ديگر طرد می شود، اين کاال ديگر 

حتی در شکل طبيعی خود هم مظهر ارزش استفاده نيست بلکه دقيقا مظهر ارزش است و درست همين تفاوت است که 

ر آنست که کاالی مورد بحث موقعيت خود را به مثابه موجب طرد شدنش می گردد. اين طرد شدن در همان حال بيانگ

شکل مشترک ارزش نسبی جهان کاالها استحکام بخشيده است. پذيرش اجتماعی به دست آورده است، صورت طبيعی 

کسب نموده است. در مثالی که قبال برای شکل عام ارزش » کاال –پول «آن با معادل بودن جوش خورده است و مدال 



يک متر پارچه،  20عوض کنيم. شکل جديد معادله چنين خواهد بود. ارزش » دو اونس طال«پارچه را با آورديم، جای 

کيلو برنج، نيم تن آهن يا مقادير معينی از کاالهای  10چارک گندم،  1فوند قهوه،  40فوند چای،  10کت و شلوار، 

تاريخ رخ داده است. با انکشاف روزافزون توليد ديگر با اين مقدار طال بيان خواهد گرديد. اين واقعيتی است که در 

کاالئی، روند اکسپرسيون ارزش کاالها جامه عمل پوشيده است. اگر زمانی دو کاال مثال لباس و پارچه، در جريان مبادله 

ه دبا هم، به گونه ای تصادفی، ماهيت ارزشی يا برابر بودن کار الزم اجتماعی متراکم در خود را، با شکلی کامال سا

بيان می کردند، کمی اين طرف تر زنجيره ای طوالنی از کاالها در همان پروسه مبادله، همان برابری کار انعقاد يافته 

درونی يا همان ارزش همگون خويش را، نه تصادفی، نه ساده که به شکلی گسترده و در همان حال ثابت به نمايش 

ن تر توليد کاالئی، تکامل يافت و با شکل عام ارزش جايگزين ايستادند. شکل گسترده ارزش در پروسه انکشاف افزو

رک مقام خود را به مثابه شکل مشت» کاال –پول «گرديد، توليد کاالئی کند يا شتاب آلود به گسترش خود ادامه داد، طال يا 

از  از شکل اول به دوم و ارزش نسبی همه کاالها تثبيت کرد. اين روند تداوم يافت تا به ميدانداری پول انجاميد. در گذار

دوم به سوم، تغييراتی ذاتی رخ می داد، کاالی معادل در شکل طبيعی خود مظهر ارزش می شد اما در عبور به شکل 

  چهارم شاهد هيچ تغيير ذاتی نيستيم. طال جای پارچه را احراز می کند.

  

  ارزش، کار ساده و پيچيده، تناقض کار مجرد و مشخص 

انی کار مجرد انس .»کار انسانی اجتماعا الزم متبلور در آن است«مارکسی کاال ديديم که ارزش هر کاال در کالبدشکافی 

با زمان انجامش محاسبه می شود و کارگران هر نقط دنيا به رغم تمايزات فاحش بارآوری کار در آنجا با زمان کاری 

ش می کنند. يک نکته در اين ميان بسيار اساسی است. که انجام می دهند در توليد ارزش ها و اضافه ارزش ها ايفای نق

آنچه تعيين کننده ارزش است مقدار زمان کار تجسم يافته فراورده ها نيست، بلکه مقدار کار «اينکه به گفته خود مارکس 

ل ، همه ساعات کاری که توده های کارگر يک کشور در طو»الزم در لحظه و شرايطی معين يا کار اجتماعا الزم است

يک سال در اختيار طبقه سرمايه دار قرار می دهند، زمان کار مورد احتياج سرمايه اجتماعی يا بازار سرمايه داری آن 

ساالنه اين يا آن جامعه معين حامل کل اين کار و توليد يا کل زمان کار متبلور در » محصول اجتماعی«کشور است. 

رزش اين محصول غول آسا را نه کار انجام گرفته با پيچيده ترين است، اما ا» خدمات«اين حجم عظيم فراورده ها و 

تکنيک و باالترين بارآوری، نه کار ساده بدون هيچ مهارت و پيچيدگی يا دارای کمترين ميزان بارآوری، بلکه ميانگين 

به بر روی کاال و بحث حاضر ما تعيين می نمايد. » زمان کار اجتماعا الزم«اجتماعی آنها يا همان کار الزم اجتماعی 

 ناقضتواکاوی شيوه توليد کاالئی ماقبل سرمايه داری متمرکز است، اما با توجه به اهميت زياد  شکل گيری طور خاص

اين واکاوی  و حساب شده، اجازه دهيد، آگاهانهراديکال سرمايه داری،  آناتومی درست وکار مجرد و مشخص در ذاتی 

وليد کاالئی بلکه با رجوع به آنچه در شيوه توليد نشو و نمای ت مراحل آغازين داد و ستد کاالها يا در حصاررا نه 

در اينجا به اين خاطر اهميت  ، در يک سطح مقدماتی،آوردن بحث سرمايه داری جريان دارد، مورد تجسس قرار دهيم.

ا ب ،اقتصاد سياسی بورژوازی، جا به جا و مکرردارد که بعدها در پروسه کالبدشکافی مارکس از سرمايه داری و نقد 

يک مثال  تمرکز بر رویبا اين توضيح به ادامه بحث خود باز گرديم و ماجرا را با موضوعيت آن مواجه خواهيم شد. 

فرض کنيم که صنايع جامعه ای معين به لحاظ درجه پيشرفت تکنولوژی، ماشين آالت، بارآوری مشخص دنبال نمائيم. 

سطح متمايز قابل تفکيک باشند، کاالی معينی به طور مثال يک ميز تحرير به  5رت توده های کارگر در کار و مها

وسيله کارگران شاغل در همه اين سطوح با بارآوری های متمايز توليد می گردد. يک کارگر در کارگاه صنعتی کوچک 

ميز را آماده حمل به بازار می کند ، کارگر شاغل در سطح دوم در  2فقط  روزمتعلق به نازل ترين سطح، در طول هر 



عدد می رسد، کارگر مورد استثمار  8کارگر سطح سوم به  ميز توليد می نمايد، محصول کار روزانه 5 روزهمان يک 

روزانه  5و در مجموع  روزکارگر هر کدام يک  5ميز می سازند.  15و  10سرمايه در سطوح چهارم و پنجم به ترتيب 

را بر کل ساعت  40ميز است. اگر  40 ساعت) 40روز ( 5کار کرده اند. حاصل کار همه آنها در اين  ساعتی 8کار 

ميزهای توليد شده تقسيم کنيم متوسط زمان کار متراکم در هر ميز يا زمان کار اجتماعا الزم برای توليد هر واحد محصول 

زمان کار اجتماعا الزم  يک ساعت حاوی است. به اين ترتيب هر ميز ساعت برابر با يکبه دست خواهد آمد، اين زمان 

را مشخص می سازد. حال بايد ديد که در اين گذر  هااست و درست همين زمان کار الزم اجتماعی است که ارزش ميز

ه رقم ر از همه اينکفاحش و تعجب انگيز رخ داده است؟ مهم تر و اساسی ت نسبتا چه اتفاق افتاده است، چرا اين تغييرات

ردد. کاال باشد بايد حتما داد و ستد گ ،ارزش مورد تأکيد از کجا پيدا گرديده است؟ ميز يک کاال است و برای اينکه شيئی

اساسا برای مبادله توليد شود. اگر کسی ميزی را برای مصرف شخصی بسازد کاال نيست و طبيعتا ميز مورد بررسی 

ميز داريم که برای مبادله وارد بازار می شوند، فرض را بر اين گذاريم که کل  40ر ما ما نخواهد بود. در مثال حاض

دستگاه است. در بازار مشتريان مختلف با  40نياز بازار يا کل تقاضای موجود برای ميز همين اندازه يعنی همين رقم 

به لحاظ نجاری، ظرافت، زيبائی يا متفاوت در جستجوی خريد ميزهستند. ميزها  هایسليقه های متفاوت و قدرت خريد

فرض ديگر ما آنست که موادخام و هزينه استهالک  آنچه تجلی رويه مشخص کار (کار مشخص) است با هم تفاوت دارند. 

ها ازه و مؤلفه های  بازار پسندی آنماشين آالت دخيل در توليد آنها يکسان است اما درجه مرغوبيت، نوع طراحی، اند

همين راستا هر کدام يا هر گروه سليقه های متفاوت را به سوی خود جلب می کنند. باالتر نشان داديم متمايز است و در

است،  ساعت وقت برده 4که زمان کار متراکم در اين ميزها با هم تفاوت فاحش دارند. ساخت ميز توليدی کارگاه نخست 

کار در توليد ميز نوع سوم باز هم کمتر و  کار است. زمان در نوع دوم، هر ميز حاصل يک ساعت و شش دهم ساعت

تجاوز نمی کند و باالخره ميز گروه پنجم رکورد شکسته  ساعت هشت دهمچهارم از  در کارگاهاست.  يک ساعتفقط 

کار نبرده است. بازار فروش ميزها داغ است. مشتريان مشغول کندوکاوند.  پنجاه و پنج صدم يک ساعت است و بيش از

صاحبان کاالها در توصيف مزايای جنس خود غوغا راه انداخته اند، فروشندگان همه توان را برای فروش گران تر به 

ت در گرفته است، کار می برند و خريداران همين تقال را برای خريد هر چه ارزان تر به عمل می آرند. رقابتی سخ

آنچه گريزناپذير است و نهايتاً اتفاق می افتد آنست که هيچ کدام از توليد کنندگان قادر به فروش ميز يا ميزهای خويش 

بر اساس ميزان زمان کار متراکم در آن نيستند، اين قانون سرمايه داری و اقتصاد کاالئی است. رقابت حد ميانگينی را 

مان کار متبلور در خود را، به سوی يک زمان کار متراکم ميانگين، کار اجتماعا الزم يا حاکم می سازد، هر ميز ز

متوسط زمان کار اجتماعی الزم ترک می گويد، تمکين به اين ارزش را که ديگر لباس قيمت يا قيمت توليدی پوشيده 

به مثابه کار اجتماعی الزم يا زمان است، با آغوش باز پذيرا می شود، تبيين موشکافانه و نقاد مارکس از ارزش کاال 

کار اجتماعا الزم از اينجا نشأت می گيرد. کاال يک رابطه اجتماعی است. فراورده کار در پويه داد و ستد است که کاال 

می گردد، ارزش نيز از بطن مبادله نمی زايد، کار متراکم در محصول است اما در متن مبادله است که ظاهر می گردد 

  هستند.جا چند نکته بسيار مهم و اساسی  د را اعالم می کند. در اينو وجود خو

کار مشخص يا کل آنچه به اين حوزه تعلق دارد مانند شکل، اندازه، درجه مرغوبيت، ظرافت، زيبائی، بازارپسندی،  اول:

  . ارزش است موجده مجرد انسانی متبلور در محصول است ک ارزش کاال نمی باشند، اين فقط کار به هيچ وجه آفريننده

  کاال برابر با کار انسانی منعقد در آن نيست، بلکه مساوی با کار اجتماعا الزم، متراکم در آن می باشد.   ارزش هر دوم:



ارزش پديده ماهوی کاال است، اما همان گونه که محصول در پروسه مبادله و متجلی شدن به عنوان يک رابطه  سوم:

کاال نيز در پويه مبادله و ابراز هويت اجتماعی آن  ارزش واقعیويش را ظاهر می سازد اجتماعی، خصلت کاال بودن خ

  تعيين می گردد. به همان دليل که ارزش نه صرف کار انسانی متبلور در کاال بلکه کار اجتماعا الزم متراکم در آن است. 

دقيقا زمان اجتماعا الزم، برای توليد آن اگر ارزش کاال، نه فقط مقداری زمان کار متبلور در محصول، بلکه  چهارم:

و اگر ارزش به رغم وجود ماهوی خود، تنها در پروسه مبادله يا ابراز حيات کاال به عنوان  –که حتما هست  –است 

يک رابطه اجتماعی است که واقعيت از پيش موجودش را عيان می سازد پس بايد قبول کنيم که کاالها در جريان داد و 

برخی کمتر از ارزش مبدأ و  کارهای متفرق، متنوع و مختلف متراکم در خود را به همديگر منتقل می کنند،ستد، زمان 

  برخی بيشتر از آن به فروش می روند. 

در مثال باال اين انتقال قهری را به وضوح مشاهده نموديم. ميزهای توليد شده در عرصه های مختلف با سطوح متفاوت 

ساعت، يک ساعت و شش دهم  4کارگر، به ترتيب دارای زمان کارهای متراکم مبدآ به ميزان بارآوری کار يا مهارت 

بودند. اين زمان کارهای مختلف در بازار و در جريان  صدم ساعت 55ساعت، يک ساعت، هشت دهم ساعت و باالخره 

گر را همدي ،برای توليد يک ميز ،زممبادله همگی به ورطه تغيير افتادند و در يک زمان ميانگين يا زمان کار اجتماعا ال

ک يپيدا نمودند، پروتکلی نامکتوب را با هم امضاء کردند. پروتکلی که زمان کار الزم اجتماعی هر ميز مورد گفتگو را 

شش دهم و ميز عرصه دوم  ساعت 3ميز حوزه اول بيش از  ها،جا، در پويه اين داد و ستد اعالم می کند. در اين ساعت

، ميزهای ساخته شده در قلمروهای نهفته در خود را به چنگ می آردهمان يک ساعت ، ميز سوم دادندرا از دست  ساعت

  زمان کار موجود در خود به دست می آورند. افزون تر از  صدم ساعت 45دو دهم ساعت و چهارم و پنجم به ترتيب 

تلف راه جايگزينی خود با يک ميانگين يا زمان کار متوسط چرا و در کدام فرايند، زمان کار متبلور در کاالهای مخ پنجم:

اجتماعی را پيش می گيرند، قبال به فاکتور رقابت اشاره نموديم. ماجرا از اين قرار است که کاالهای مورد بررسی ما 

م تماعی متراکنياز بازار يا انعکاس تقاضای موجود در جامعه اند. از ياد نبريم که تقاضای جاری بازار با کار الزم اج

در کاالها فرق اساسی دارد. ما از شرايطی صحبت می کنيم که سرمايه داران يا توليد کنندگان کاال در جستجوی سودهای 

از توليد دارو به پهنه توليد موشک و  در يک چشم به هم زدنانبوه مرز ميان حوزه های مختلف را در هم می کوبند، 

 گونه تکنيک که در اختيار دارند و ، هر چه می توانند، با هرمنتقل می گردندپيوتر از حوزه پوشاک به قلمرو توليد کام

هر درجه بارآوری کار مقدور به توليد کاال می پردازند، اين کاالها با کيفيت های مختلف و سطوح متنوع مرغوبيت 

ا ت تعيين می گردد. اين کاالها بوارد بازار می شوند و سرنوشت قيمت آنها که بيان پولی ارزششان است زير فشار رقاب

آنکه مرغوبيت، شمايل و جاذبه های متفاوت دارند، با اينکه زمان کار به کار رفته در توليدشان مختلف است اما همگی 

به هر حال نياز بازار، مورد تقاضا و دارای مشتری هستند. اگر جز اين باشد، شايد بيان ارزشی آنها سرنوشت ديگری 

  وعی  که مهم است و بايد در پيچ و خم آن چرخيد. در اين راستا سه حالت مختلف را در نظر گيريم. پيدا کند، موض

چنين انگاريم که تقاضای موجود در بازار فروش آن چنان پائين است که بيش از نصف ميزها فاقد مشتری می مانند،  .1

 قيمت ها را با هم رقابت می کنند م می افتند،در اين صورت چه اتفاق می افتد؟ صاحبان ميزها برای فروش به جان ه

 اعتيک سکه بيان پولی ارزش، بيان پولی زمان کار متراکم در ميزها است، پائين می آرند و نهايتا به بهائی معادل با 

  کار متبلور می فروشند. 



يزها هيچ چشم اندازی برای م خيلی ازاست، اما باز هم  از حالت فوق ميزان تقاضا و شمار مشتريان اندکی افزون تر .2

ار متراکم ک يک ساعت و نيمبه قيمتی برابر با  نمی بينند، مالکان کاالها چاره ای ندارند سوای آنکه ی خودفروش پيش رو

  در ميزها رضايت دهند.

صعود ه بتقاضا باالست و تعداد مشتريان حتی از شمار کل ميزها هم بسيار بيشتر است. در چنين وضعی قيمت ها رو  .3

  ساعت کار منعقد در کاالها به فروش روند.  4می رود و چه بسا تا سطح 

ميز سطح  از دست می دهد. ساعت شش دهمميز عرصه دوم  و ساعت سهتوليد کنندگان ميز حوزه اول  در حالت نخست

توليد ساعت و  دو دهمميز قلمرو چهارم  چيزی از کف نمی نهد اما هيچ چيز بيشتری هم نصيب خود نمی گرداند.سوم 

   صدم ساعت بيشتر از زمان کار الزم نهفته در خود کسب می نمايند. 45 کننده پنجم

از ميان مالکان کارگاههای اما دو ساعت و نيم از دست داده است   ميزهای حوزه اول باز هم توليد کننده در حالت دوم

صدم ساعت به دست  95م ساعت و پنجمی بعدی به ترتيب دومی يک دهم ساعت، سومی نيم ساعت، چهارمی هفت ده

دو ساعت و چهار دهم ساعت، برد و باختی نداشته است، دومی  و باالخره در حالت سوم مالک ميز حوزه اولآورده اند 

صدم ساعت افزون بر زمان کار  45ساعت و  3ساعت و دو دهم ساعت و باالخره پنجمی  3ساعت، چهارمی  3سومی 

   به چنگ آورده اند. متراکم در کاالهای خود 

يک پرسش اساسی در اينجا آنست که ميزان تقاضا از کجا می آيد و چگونه تعيين می گردد؟ آيا هيچ حساب و کتابی  .4

در کار نيست؟! و هر توليد کننده کاال می تواند بر روی جمعيت بی شمار خريداران حساب باز کند و کاالی خويش را 

اين گونه نيست و درهيچ دوره تاريخ چنين نبوده است. معنای  با بودن مشتری به هر بهائی که هوس دارد بفروشد؟! قطعا

زمينی تقاضا را بايد کاويد. کاالئی که توليد می شود بايد مبادله گردد و به فروش رسد، در جامعه سرمايه داری بخش 

ی مايحتاج اساس بسيار نازلی از حاصل کار و توليد ساالنه توده های کارگر، مزد آنان می گردد و کارگران با اين مزد،

زنده ماندن خود يا تغذيه و پرورش نيروی کار آتی نظام را خريداری می کنند. عظيم ترين و غول آساترين بخش محصول 

اجتماعی کار و توليد توسط سرمايه داران تصاحب می شود و آن ها از اين بخش کوه پيکر، مقداری را به رفاه و ريخت 

  مابقی را به سرمايه الحاقی تبديل می نمايند.  و پاش مصرفی اختصاص می دهند و کل

تقاضای واقعی درون هر جامعه سرمايه داری در وهله اول و در بخش کهکشانی خود، تقاضای سرمايه برای کاالهای 

مورد نياز خودگستری اش، يا اجزاء سرمايه ثابت و در وهله بعد احتياجات اوليه معيشتی کارگران و وسائل حيف و 

حجم تقاضای درون »!! علی االصول«يا عيش و نوش صاحبان سرمايه است. معنای اين سخن آنست که  ميل، رفاه

نظام که  جامعه در طول مثال يک سال بايد برابر با کل ارزشی باشد که در همين مدت در جامعه توليد می گردد. اين

هدف چالش تضادهای سرکش هويتی خود، سرمايه داری از طريق دولت، بازار بورس و مؤسسات عظيم الجثه مالی، با 

تشديد هر چه سهمگين تر استثمار طبقه کارگر و سرشکن سازی بار بحرانها بر زندگی کارگران، با اين معادله و موازنه 

چه می کند، موضوعی است که بحث اساسی خود را دارد. بررسی حاضر ما بر تشريح کاال، قانون ارزش و قوانين 

وان پيش زمينه های تاريخی ظهور سرمايه داری متمرکز است. در همين راستا فرض ما اين است اقتصاد کاالئی به عن

که حجم تقاضای درون يک جامعه مستقل از اشکال کامال مختلف و متنوع آن، مثال مصرف توده کارگر يا نيازهای 

  ر اين جامعه صورت گرفته است. انباشت سرمايه به هر حال در يک رابطه نسبی ارزشی با کل کار و توليدی است که د

با عزيمت از پيش فرض باال و اينکه ميزان کل تقاضای جامعه به رغم پاره ای حاشيه ها و استثناهای همگن با قاعده،  .5

نهايتا توسط کار اجتماعا الزم متبلور در محصول اجتماعی کار و توليد، تعيين می گردد، به مثال مورد گفتگوی خويش 



، در اقتصاد کاالئی به طور اعم و جامعه سرمايه داری به صورت اخص، هيچ شابلون از پيش مقرری، باز می گرديم

برای اينکه چه حجم محصول ساالنه کار صرف اين يا آن تقاضا گردد وجود ندارد. نوع مصرف، جنس تقاضا و طول 

چ و خم اين واکاوی، فرض و فقط فرض و عرض آن را سرمايه ابداع می کند و مين گذاری می نمايد، در اينجا و در پي

ما آنست که حاصل جمع تقاضا برای ميز حول محور کار يا زمان کار اجتماعا الزمی که دراين حوزه به کار افتاده است 

لنگر اندازد. در اين صورت بايد حاالت متمايزی را که برای سرنوشت فروش ميزهای هرحوزه و چگونگی نقل و انتقال 

ين اولين، مهم ترم در آن ها، ميان توليد کنندگان مختلف ديديم، مقداری انکشاف دهيم و کامل تر سازيم. زمان کار متراک

حوزه باال فقط حوزه دارای متعالی ترين فاز بارآوری کار، به کل  5و محوری ترين نکته تکميلی آنست که اگر از بين 

چنين وضعی زمان کار  فاقد مشتری خواهند شد. در تقاضای جاری جامعه پاسخ گويد، همه توليدات حوزه های ديگر

اما فقط بخشی  ميزها به فروش می رسندساير تنزل خواهد کرد. صدم يک ساعت  55الزم اجتماعی برای توليد ميز به 

ای هاحبان کارگاههای توليد کننده ميزاز زمان کارهای نهفته در خود را تصاحب می کنند. آيا اين بدان معنی است که ص

گر متحمل زيان می گردند؟!! مطلقا چنين نيست. اين مسأله را در جای خود بررسی خواهيم نمود. عجالتا به همين دي

کاالها می توانند به ارزشی کامال پائين تر از ارزش واقعی خود و به نحو اولی پائين تر از اندازه بسنده می کنيم که 

ع را در جای نبوه به دست آرند. همان گونه که گفتيم اين موضوارزش مبدأ خود به فروش رسند اما باز هم سودهای ا

به خاطر داشته باشيم که زمان کار اجتماعا الزم متبلور درميزها فقط در ضمنا اين نکته را هم . خود شرح خواهيم داد

ر زمان ويژه توليدشان خالصه نمی شود، زمان مصروف در پروسه گردش، سامان پذيری و ايستگاههای مختلف س

  راه اين ريل مانند انبارداری، حمل و نقل و غيره نيز بايد ملحوظ گردد. 

مؤلفه باال را به کل جامعه موجود يا جهان سرمايه داری تعميم دهيم. برای لحظه ای به صورت کامال تخيلی و تمثيلی،  .6

جهانی را در نظر آريم که از سرمايه اشباع است، درجه بارآوری کار اجتماعی در آن، به اوج رفته است، فاصله ميان 

شکل پولی ارزش محصوالت اعم از سرمايه ای و مصرفی توسط  سطوح مختلف بارآوری اندک شده است، قيمت ها يا

سرمايه های حائز باالترين دستاوردهای تکنيک تعيين می گردد، رقابت ها در مدار نقش بازی همين سرمايه ها محصور 

بل ظهور را کنار هم بچينيم و از خود سؤال کنيم که آيا دنيائی اين گونه با ماهيت سرمايه داری قا است. همه اين ها

است؟؟!! يا سرمايه داری می تواند چنين وضعی به خود گيرد؟ پاسخ قطعا منفی خواهد بود. مارکس در جلد دوم 

  گروندريسه به مناسبتی می گويد: 

اگر زمان کار اضافی يا زمان کار الزم مساوی صفر باشد، يعنی يا زمان کار الزم همه وقت را بگيرد يا توليد بدون «

  » پذير باشد، در اين صورت نه ارزشی داريم، نه سرمايه داری و نه ايجاد ارزش تازه ایکار هم امکان 

 ممکنهمگون بر محور باالترين سطح چرخه کار و توليد اجتماعی به طور تصور جامعه به ويژه جهانی که در آن کل 

ايه، هد بود که ديگر توليد سرمتکنولوژی، پيچيدگی کار، مهارت و تخصص کارگر و بارآوری کار بچرخد معنايش آن خوا

توليد اضافه ارزش و اساسا توليد ارزش به نقطه پايان راه رسيده است. سرمايه داری يا شيوه توليد مبتنی بر قانون ارزش 

های مال ناهمگون بارآوری کار با شکافدر اين جامعه، سطوح کاتواند در چنين وضعی قرار گيرد، و کار مزدی نمی 

د، نمی تواند چنين نباش اساسا اقضات سرکش امری هويتی و اجتناب ناپذير است. نظام بردگی مزدیبسيار عظيم و تن

ارتقاء بی مهار رشد تکنيک، بارآوری کار، تخصص و مهارت کارگر يا کار پيچيده، بدون همپيوندی ارگانيک با سطوح 

مزدی امکان پذير نيست. تناقض م بردگی و کار ساده تر در نظاآالت و ابزار کار، تخصص نازل تر پائين تر ماشين 

ی ميان کار مجرد و مشخص در اين نظام از اينجا بر می خيزد، کار پيچيده با بارآوری باال در قياس با کار ساده هويت



مسلما ارزش استفاده های بيشتری می آفريند، اما ارزش کاال و در همين راستا ارزش کل محصول اجتماعی ساالنه يا 

ر و توليد اجتماعی طبقه کارگر يک جامعه فقط نماينده کار انسانی به طور کلی و برابر با زمان کار اجتماعا ارزش کل کا

الزم متبلور در آن است. بارآوری افزون تر کار تابعی از ميزان مهارت کارگر، سطح تکنيک و دانش بشری، سازمان 

منه استفاده از اين ابزار و ماشين آالت و باالخره شرايط اجتماعی پروسه توليد، ميزان کارائی ابزار توليد، وسعت دا

طبيعی است. همه اينها روی ميزان فراورده کار، کيفيت، مرغوبيت، بازارپسندی کاالها اثر می گذارند اما رشد ناشی از 

 ل روندبارآوری کار بيشتر با کاهش چشمگير ارزش فراورده ها همراه است زيرا کار مجرد انسانی متبلور در محصو

افت می پيمايد. سرمايه داری کل دستاوردهای دانش بشری، انقالبات عظيم تکنولوژيک و اطالعاتی را ساز و کار فزونی 

بی مهار بارآوری کار می سازد تا به سودهای غول آساتر و سرمايه افزائيهای کهکشانی تر دست يابد اما در اين روند 

  چند رخداد مهم عينيت می يابد. 

متبلور يا زمان کار اجتماعا الزم در چرخه کار و توليد بخشی از سرمايه جهانی که بهترين شرايط توليدی، . کار 1

پيشرفته ترين سطح تکنيک، ماشين آالت، مهارت، تخصص و در همين راستا باالترين ميزان بارآوری را در اختيار 

بخش از سرمايه بين المللی به لحاظ ارزش محصول  دارد، به نازل ترين سطح می رسد. اين دقيقا بدان معناست که اين

ا !!، عظيم ترين تنزل ها رانفصال از چرخه توليد سراسری سرمايه غيرواقعی با فرض البته واجتماعی ساالنه، عجالتا 

  در مقدار ارزش و اضافه ارزش درون اين محصول تحمل می نمايد.

برای توليد کل محصول اجتماعی ساالنه هر جامعه معين و در بعد  . زمان کار اجتماعا الزم يا ميانگين کار اجتماعی،2

هر چه سطح بارآوری کار  تاريخی و بين المللی اش، برای محصول ساالنه سراسر دنيای سرمايه داری پائين می آيد.

  برای توليد اين محصول پائين می آيد.باال رود، زمان اجتماعا الزم 

. ظهور و استيالی گريزناپذير ميانگين کار الزم اجتماعی در حوزه های داخلی و جهانی، به سرمايه بخش نخست 3

سرمايه بين المللی امکان می دهد که عظيم ترين مقادير ارزشی محصول اجتماعی ساالنه بخش ديگر يا زمان کار اجتماعا 

ز اين طريق مقادير انبوه ارزش را که در فراسوی عرصه الزم مصرف شده در آن ها را به تصاحب خود در آورد و ا

  پيش ريز خود توليد شده است تصرف نمايد. 

. عکس حالت باال در مورد بخشهای دارای بارآوری کار اجتماعی کمتر و تکنيک، مهارت و تخصص نازل تر اتفاق 4

  اضافه ارزشهای خود را از دست می نهند. می افتد. اين حوزه سهم بسيار مهمی از زمان کار الزم اجتماعی يا ارزش و 

. در تمامی موارد باال شاهد کارکرد تناقض هويتی ميان کار مجرد و کار مشخص هستيم و اقتصاد کاالئی و شيوه توليد 5

سرمايه داری به عنوان عالی ترين سطح تکامل آن همه جا و در تمامی تار و پود خود، زير فشار اين تناقض ذاتی و 

  ش آن می باشد. پويه چال

کار مرکب فقط مانند قوه کار ساده يا اگر « . نکات باال اهميت و دقت سترگ اين سخن مارکس را هم تأکيد می کند که 6

بخواهيم دقيق تر بگوئيم، مضروب آنست. به نحوی که مقدار کمتری از کار مرکب مقدار بيشتری از کار ساده است. 

می شود، کاالئی می تواند محصول مرکب ترين کارها باشد، ارزشش  تجربه نشان می دهد که اين نقل و تحويل دائما انجام

او را با کار ساده يکسان می گيرد و در نتيجه فقط نماينده مقدار معينی از کار ساده است. نسبتهای مختلفی که بر طبق 

ی ن، به وسيله عملآن انواع متفاوت کار به کار ساده چون واحد سنجش خود تحويل می گردند بدون اطالع توليد کنندگا

  » اجتماعی برقرار می شوند و از همين جهت مانند احکام سنتی در نظر توليد کنندگان جلوه می کند.



عصاره تبيين مارکس را هرگاه بخواهيم با شعور مارکسی تعمق و با شناخت راديکال ضد سرمايه داری او بيان کنيم آن 

انی توسط کار اجتماعا الزم بين المللی متبلور در اين محصول يا خواهد بود که ارزش کل محصول اجتماعی ساالنه جه

زمان کار الزم اجتماعی متراکم در آن تعيين می گردد. واحد سنجش در اينجا کار ساده است و انواع مختلف کار به اين 

کاالها  يا صاحبانشکل کار تحويل می شوند، چگونگی اين تحويل، نسبت ها و مالک های آن، بدون اطالع توليد کنندگان 

پويه سامان پذيری سرمايه جهانی، پروسه  همان به وسيله عملی اجتماعی صورت می گيرد. اين عمل اجتماعی در واقع

گردش، رقابت سرمايه ها، تشکيل قيمت توليدی، ظهور نرخ متوسط سود، توزيع ارزش ها و اضافه ارزش های موجود 

که يک بخش وسيع کالبدشکافی مارکس از سرمايه و محتوای مجلدات  در کل محصول ساالنه جهانی است. موضوعاتی

وائی طشت رسقطعا دوم، به ويژه سوم کتاب کاپيتال را تعيين می نمايند. بخش هائی که اگر به درستی تعمق گردند، 

تثمار ستخصصی مورد ا نظريه پردازيهای وقيح اقتصاد نفتی، رانتی، بحثهای مربوط به ارزش افزائی غول آسای کار

کارگران » رفاه«های عظيم الجثه صنعتی در بخشی از دنيا و بی ارزشی کار کارگران ساير جاها!!، ارجاع  تراست

اروپای غربی به صنعت مدرن و تخصص نيروی کار و فقر و فالکت کارگران ساير مناطق به بی ارزشی کار آنان و 

  ی اندازد.   مانند اين ترهات را هر چه سهمگين تر از بام بر زمين م

کار مجرد انسانی است. کار مشخص و تمامی آنچه به اين  کاال، . همه نکات باال بانگ می زنند که توليد کننده ارزش7

حوزه مربوط است از جمله بارآوری باالتر کار، مرغوبيت، کيفيت، بازارپسندی کاال و مانند اينها در چگونگی تعيين 

و نهايتا و به عنوان حاصل همه اينها چگونگی توزيع ارزش ها و اضافه ارزشها   قيمت توليدی، تشکيل نرخ سود عمومی

  ميان صاحبان سرمايه است که نقش مؤثر ايفاء می کند.

  

  ماهيت فتيشيستی کاال  .4

فراورده کار تا زمانی که يک شيئ مصرفی و وسيله ای برای رفع مايحتاج زندگی است هيچ حالت اسرارآميزی ندارد، 

اما به محض آنکه نقش کاال پيدا کند و با هدف مبادله توليد شود، هاله بسيار حيرت انگيزی از رمز و رازها، مکنونات 

دل هر ذره را که بشکافی « ه تر می شود، آنسان که به گفته شاعر و جادوگری ها به دور خود می تند. پيچيده و پيچيد

  چند نکته کامال اساسی در اين جا قابل تأکيد است. ». عالمی در آن نهان بينی

  . ماهيت عرفانی و رازآميز کاال از ارزش استفاده آن ناشی نمی گردد. 1

رزش کاال هم قرار ندارد. فعاليتهای انسان در پروسه . سرچشمه اين ماهيت در ترکيب يا محتوای عوامل تعيين کننده ا2

توليد کاالهای مختلف قطعا متنوع است، برای تهيه هر فراورده ای نوعی معينی کار انجام می گيرد. کل اين کارها به 

 هم،هر حال مصرف ميزان معينی نيروی کار انسانی و زمان کار الزم است. آنچه مقدار ارزش کاالها را تعيين می کند 

با آنکه در دوره های مختلف، متناسب با سطح تکامل ابزار و بارآوری کار يا عوامل ديگر مختلف است اما هيچ کدام 

  اينها در مجموع و در اين محدوده مسائل اسرارآميزی نيستند. 

ی معما صفت نکات باال، اين سؤال پيش می آيد که پس، سرچشمه واقعی اين افسون کاری، رازآلودی و نظرداشت. با 3

همان رخدادی کاويد که محصول کار را کاال می سازد. گفته شد که کاال يک رابطه عمق در کجا است. پاسخ را بايد از 

اجتماعی است. در مبادله است که وجود و ماهيت کاال بودن خود را عيان می کند، در اينجا است که کاالهای مختلف بر 

با هم داد و ستد می گردند و اساسی تر و مهمتر از همه، در اينجاست که تساوی  اساس کار اجتماعا الزم نهفته در خود

 شکل شيئ وار برابری ارزشی محصوالت کار را احراز می کند، خصلت عرفانی و رمزآلودی کاال از ،کارهای انسانی

صول کار و خواص به شکل صفات مادی مح ،جا ناشی می شود که کاال خصلت اجتماعی کار انسان را در نظر او اين



های توليد کننده با مجموع کار را به شکل يک رابطه خارج از وجود  ذاتی اشياء مجسم می سازد. رابطه اجتماعی انسان

آنسان که خود اين توليد کنندگان مفلوک، فاقد وجود، بی تأثير می شوند و  آنها، رابطه ای ميان اشياء به نمايش می نهد.

برای يافتن يک مثال گويا در اين جود، اثرگذار کامل و صاحب بيشترين نقش ها می گردند. در مقابل، کاالها دارای و

ادر و مورد می توان رهسپار قلمرو مذهب شد. در آنجا آنچه مخلوق ذهن انسان است به صورت يک موجود زنده، ق

شيستی ي. به اين ترتيب کاال خصلت فتکاال دقيقا چنين حالتی دارد و چنان نقشی بازی می کند فعال مايشاء چهره می آرايد.

يا بتواره دارد. مجموع کاری که کل افراد به طور جداگانه انجام می دهند کل کار اجتماع را تشکيل می دهد. اين افراد 

کاالها هستند که آن ها را به سمت تا محصول کار خود را با هم مبادله نکنند، در تماس اجتماعی با هم قرار نمی گيرند. 

ماهيت اجتماعی کارهای فردی يا توليد کنندگان خصوصی تنها در می رانند و ارتباط آنان را موضوعيت می بخشند. هم 

مبادله فراورده ها و  از طريق روابط ناشی از ،جريان مبادله است که ظاهر می شود. به بيان ديگر کار افراد مستقل

ر به شکل حلقه های کار اجتماع تجلی می کنند. د کرده استبرقرار  ميان توليد کنندگان توسط ارتباطاتی که مبادله کاالها

نظر توليد کنندگان، روابط اجتماعی کارهای خصوصی آنها، نه مناسبات بی واسطه اجتماعی بين خودشان، بلکه مناسبات 

و مبادله کاالها  ارتباط ميان انسان ها به کلی مضمحل و معدوم شيئ شده آدمها و روابط اجتماعی اشياء جلوه می کند.

  يگانه نيروی محرک و سلسله جنبان ارتباط افراد گرديده است.

ها را قالب مادی کار مساوی اينجا همه چيز باژگونه است، انسان ها در مبادله محصوالت کارشان به مثابه کاال، ارزش 

نمی بينند، بالعکس تساوی ميان محصوالت را اساس يا گواه برابری انواع کار می پندارند. کشف اين راز مهم  خويش

انسانی مصرف شده در آنها هيچ چيز ديگر نيست، فصلی را در تاريخ  اجتماعی که ارزش فراورده ها سوای بيان کار

 دن انسان و تشخص يافتن شيئ، رازآميزی کاال يا شيئاما اين کشف هيچ کمکی به چالش شيئ ش ،تکامل بشر باز می کند

نمی کند. برای افرادی که اسير شيوه توليد کاالئی هستند قبل و بعد اين کشف بی تأثير  انسانی ديدن خصلت اجتماعی کار

ی الدر حآدمها . پرتوگير است همه جا شکل کارکرد اشياء کال غائب و است. در نظر اين جمعيت عمل اجتماعی خودشان

که آفريننده کاال هستند و بايد بر محصول کار خود مسلط باشند، بنده و برده آن می شوند. توليد کاالئی در سطحی از 

اما به هم پيوسته در تقسيم کار اجتماعی، مدام  ،توسعه، زمينه فهم اين نکته را فراهم می کند  که کارهای انفرادی مستقل

و زمان کار اجتماعی الزم برای توليد بسان يک قانون طبيعی نظم دهنده حاکميت به مقياس مناسب خود تحويل می شوند 

خود را بر روند مبادله اعمال می نمايد. شناخت اين واقعيت کشف يک راز است، کشفی که توهم تصادفی بودن مقدار 

ياء خدشه ای وارد اما به هيچ وجه بر اصل شيئ شدن اشخاص و تشخص يافتن اش ،ارزشی کاالها را منتفی می سازد

» نسونرابي«نمی نمايد. برای فهم ساده تر اين حقايق بيائيد گشت و گذار کوتاهی درتاريخ کنيم. اول سری به جزيره 

با آنکه آدم ساده و قانعی است باز هم احتياجات متنوعی دارد. بايد به انواع مختلف کارهای مفيد بپردازد.  رابينسونبزنيم. 

حيوان اهلی نمايد، محل خواب بسازد، ماهی بگيرد، شکار کند. ويژگی زندگی او اين است که با  ابزار کار درست کند،

وجود تنوع فعاليت های توليدی، برايش کامال روشن است که آنچه افريده فقط اشکال مختلف کار يا فعاليت وی است. 

نجا هر کس را به ديگری وابسته می بينيم، حال جزيره رابينسون را ترک گوئيم و وارد اروپای قرون وسطی شويم. در اي

رعيت، ارباب، خراج ده، عامی و روحانی همه به هم وابسته اند. اين وابستگی شخصی در همان حال که مشخصه روابط 

مناسبات وابستگی شخصی  ،د. شالوده جامعهاشکل جامعه مبتنی بر اين روابط را هم توضيح می د بوداجتماعی توليد 

ه همين دليل کار و محصول کار هيچ نيازی به رمزآميزی يا احراز اشکال جادوئی متفاوت با واقعيت های و دقيقا ب بود

 ،. شکل طبيعی کارکرد و پرداخت های جنسی پيدا می کار در اين جامعه شکل خدمات عملی. کار و حاصل داشتخود ن

اما هر  ،گرديدبا زمان محاسبه می  ،ولد کاال، حتی بيگاری با آنکه مانند کار ممی شدخاص بودن و نه عام بودن آن 



که آنچه برای ارباب انجام می دهد صرف مقدار معينی از نيروی کار مشخص او و نه يک  دانسترعيتی خوب می 

  کميت معينی از کار عام يا مجرد انسانی است. 

د اما ناعضاء کاری انجام می ده کدام جامعه را می توان در وجود يک خانوده دهقانی مجسم کرد که هر آننمونه ساده 

تحليل کرده است، حتی از  ،چند ناقص کاال نيست. علم اقتصاد بورژوائی ارزش و اندازه ارزش را هر شانمحصول کار

می آيد؟ چرا  اما هيچ گاه از خود نپرسيده است چرا آن محتوا به اين شکل در ،ورای شکل به محتوای آن پی برده است

شی محصول، کار به وسيله ارزش و مقدار کار به وسيله زمان نمايش داده می شود. اين علم با محاسبه مقدار ارز در

که اربابان کليسا نسبت به مذاهب پيش از مسيحيت  کرده استشکلهای توليدی ماقبل سرمايه داری همان رفتاری را پيشه 

که ارزش مصرف ما مورد توجه انسان است روا می داشتند. اگر کاالها می توانستند حرف بزنند چنين می گفتند: گو 

مهم است ارزش ماست، رفت و آمد ما به  کاالبه عنوان  برای ما هستيم اهميتی ندارد. آنچه کاالولی اين امر برای ما که 

بانگ می زند. فقط به عنوان ارزش های مبادله است که ما در ارتباط با همديگر  بسيار خوب صورت کاال اين حقيقت را

يستی تيشمی شويم، همين جا است که خصلت ف می گيريم. در بطن اين روند است که رازآميز، عرفانی و اسرارآلودقرار 

به ويژه در شکل  انسان مجردشاحراز می کنيم و خالق خود را مخلوق ذليل و زبون خود می گردانيم. مسيحيت با 

 ، زيرا شالوده توليد کاالئی آنست که افراد محصوالتپروتستانيزم مناسب ترين دين برای جامعه توليدکنندگان کاال شد

خود را به شکل کاال، به مثابه ارزش توليد کنند و کارهای انفرادی در قالبی شيئيت يافته به صورت کار مساوی انسانی 

، اوهام، ادر برابر هم قرار گيرند. مذاهب قومی و طبيعی پيش از ظهور اقتصاد کاالئی نمی توانستند چنين باشند، باوره

خرافه ها، آيين ها، مذهب ها از آسمان نازل نمی شوند، از بطن شيوه توليد مادی هر دوره می جوشند، منطبق با قوائم 

و نيازهای اين شکل توليدی می رويند و مسلط می گردند و سرانجام به خاطر داشته باشيم که شکل اجتماعی زندگی به 

می نقاب عرفانی و مه آلود خود را به طور کامل فرو می اندازد که حاصل کار معنی چهره مادی پروسه توليد فقط هنگا

مذهب  انسان ها، تحت تسلط  جمعی، آگاه، آزاد، برابر، شورائی، نقشه مند، دخالتگر و نافذ تمامی آحاد انان قرار گيرد.

بيان باژگونه واقعيت های جهان مادی است. نوع آن در هر دوره با نيازهای شکل اجتماعی توليد آن دوره در تاريخ و 

جوامع جداگانه تناسب دارد، جهان و جامعه مبتنی بر جدائی انسان از کارش را در هيچ عرصه ای، از جمله در نظم 

ن پالوده يا آزاد از مذهب کرد، سخن از اين آزادسازی، خود شکلی سياسی، حقوقی،  مدنی و قدرت دولتی اش، نمی توا

نمائی است. برای آنکه بشر از شر مذهب رها شود بايد بنياد جدائی او از کارش را در هم کوبيد ن از فريبکاری و باژگو

  ويران ساخت. به طور کامل و 

د عالی ترين درجه تکامل تاريخی توليد کاالئی خصلت بتوارگی کاال و حاصل کار، در سرمايه داری، جامعه ای که نما

و يگانه مظهر تسلط تمام عيار اين شکل توليد است، تا منتهی درجه ممکن انکشاف می يابد، سرطانی، پيچيده و اختاپوسی 

می گردد. بت شدن محصول کار و بردگی زبونانه و ذلت بار توليد کننده اش، يعنی کارگر حالتی کامال انفجارآميز به 

خود می گيرد. در اينجا بحث بر فقط سر کاال بودن فراورده های کار نيست، بنياد هستی جامعه بر کاال بودن نيروی کار 

و خريد و فروش اين کاال استوار است. اگر پيش تر انسان ها محصول کار خود را بر اساس کار انسانی الزم در آن با 

کار زنده و مرده کارگر، ميان کاالئی که کار زنده اوست و سرمايه ای که  هم مبادله می کردند اکنون کل اين مبادله ميان

کار مرده او اما در مالکيت غير، در مالکيت سرمايه دار است انجام می گيرد. در آنجا رابطه اجتماعی توليد کنندگان با 

طه کارگر با کارش، با خودش، مجموع کارشان رابطه ای خارج از وجود آنها و ميان اشياء جلوه می کرد، در اينجا راب

با همزنجيرش، با زندگی و همه چيزش رابطه ای بيرون از هستی او و ميان اشياء است. کار خود اوست که در خارج 

از وجود او، بيگانه هويتی با او، ضد او، خدای او، دشمن تا بن دندان او، نيروی قاهر مسلط بر همه چيز وی شده است، 



ر کل هستی او حکم می راند، در اقتصاد، سياست، حقوق، مدنيت، انديشه، فرهنگ، اخالق، کار مرده وی است که ب

عادت، مرام، آيين، سليقه، بر او حکومت می کند، اعمال قدرت می نمايد. او را به زنجير می کشد، زير يوغ اسارت و 

 برای خالصیزه يا هر واکنش وی بردگی قرار می دهد، تسخير می کند، راه تصميم گيری، چاره انديشی، تالش، مبار

، برای آزادی خويش را سد می سازد. ذهن، عقل، شعور، شناخت، انديشه، مالک داوری، معيار از اين بردگی ذلت بار

سنجش او را با کارکرد طبيعی انسانی، با رويکرد آزاد بشری بيگانه می کند، همگی را مسخ و منجمد می نمايد، به 

ونه نگر، باژگونه پندار و خويشتن ستيز می سازد. بتوارگی و بتواره سازی کاال در نظام عبوديت وا می دارد، وار

انسانی، زمان  شده ، کار متراکممحصول کار انسانسرمايه داری تا قعر همه وجوه هستی انسان و جامعه پيش می تازد. 

شناسنامه و هويت سرمايه پيدا کرده است است،  شده که اينک سرمايهاجتماعاً الزم، ارزش، در يک کالم  کار مرده  کار

همه چيز را در خود منحل می کند، سياست، دولت، مدنيت، اخالق، حقوق، ايدنولوژی، آموزش، رفتار اجتماعی، 

، قانون، عرف، مالک و »توسعه«، »مبارزه«، »آزادی«پژوهش، پرورش، علم، برنامه ريزی، پارلمان، حق رأی، 

زنده بودن و زنده ماندن کارگر را به مبادله نيروی کارش با کارمرده خود که سرمايه و هر چيز ديگر می گردد. اساس 

ين است قفل می زند. اين قفل شدگی، اين اجبار وحشت انگيز برده وار، ا مالکيت سرمايه دار يا طبقه و دولت او در

، کار مرده خود يا سرمايه را به تمامی شده در کار بيگانه شدن فنا ، اينتحکم پذيری ذليالنه و فرودستی انحالل آميز

  قلمروهای هستی اجتماعی کارگر گسترش می دهد. 

که انديشه مسلط و در واقع  مين گذاری می کند، انديشه اش را خودشهای اجتماعی انسان را بيگانه با وی و ضد  فعاليت

به ميدان می آرد، فروش قهری،  ویانی انديشه آفريده سرمايه است عليه خود او و نيازها و مصالح واقعی زندگی انس

جبری و ناگزير نيروی کارش را يک مبادله آزاد، اختياری، شرافتمندانه و ماالمال از ارج و قرب و حرمت انسانی القاء 

می کند!!، حق رأی نسخه پيچی سرمايه عليه هر مقدار و هر نوع آزادی و اختيار خويش را نماد عالی آزاد بودن!! نام 

د!!! سلب هر شکل انتخاب آزاد انسانی از کارگر را انتخابات آزاد می نامد!! قتل عام ريشه ای آزادی کارگر را می گذار

جار  ضامن کرامت انسانیعروج وی به عرش اعالی آزادی می خواند!! تباهی در منجالب نظم بردگی مزدی را مدنيت 

رعب انگيز فيزيکی و فکری او را توسعه اجتماعی ترسيم  می زند!!، ناحقی مطلق را کمال حق اعالم می کند!!، فرسايش

می نمايد!!، تشديد فاجعه بار استثمارش را مهر بهبود شرايط کار می کوبد!!، بر شستشوی مغزی دردناکش، نشان 

حک می کند!!، کل اين وارونه پردازی ها، باژگونه بينی ها، تحميق ها، افسون  و دانش بشری شکوفائی عظيم فکری

ها و طلسم گرديدن ها را تار و پود شعور، شناخت و قوه تشخيص آدم ها می سازد. انسان را در الی جرز قدرت شدن 

خود دفن می کند، بر سر راه همه تالش های وی برای رهائی، تونل های تيره و تار گمراهی، منتهی به حصارهای بلند 

  قدرت خود حفاری می نمايد. 

تا اين حد بتواره، رمزآميز، اسرارآلود و ضد  ،ر کاال شده کارگر، کار مرده او، سرمايهدر نظام بردگی مزدی، نيروی کا

وی می گردد. رازآلودی و بتوارگی سرمايه را نمی توان در فصلی خاص زير اين نام آغاز نمود و پايان برد. در هر 

ه همين حد اکتفاء می کنيم و واکاوی بند از کالبدشکافی سرمايه داری مسلما با آن سر و کار خواهيم داشت، عجالتا ب

مشروح تر آن را متناسب با بخش ها و فصلهای مختلف بازخوانی دنبال خواهيم کرد، تأکيد بر يک نکته در همين جا 

ه در قياس تيشيسم سرمايه وار ما پيرامون حالت انفجاری فبسيار مهم است. نکته ای که دليل واقعی توضيح کوتاه و ديباچ

اين جا را تعيين می کند، اگر سرمايه با کارگر چنين می کند که در اينجا اشاره شد، اگر سرمايه داری همه با کاال در 

چيز را از سياست، دولت، حقوق، اخالق، مدنيت، قانون، فرهنگ، انديشه و شناخت گرفته تا تعابير حق، آزادی، انتخاب، 

شيستی کار کارگر از وی و سالح قدرت کار مرده او بر رأی، برابری، کل اين ها را ساز و برگ بيگانه سازی فتي



ميز، همگن، همصدا و هم افق عليه مايه داری نيز بايد مبارزه ای هماخودش می سازد پس مبارزه طبقاتی کارگرعليه سر

کليه اين اشکال هستی سرمايه، عليه سرمايه درکليه تشخص های اجتماعی آن باشد. در اين صورت و اگر چنانچه اين 

واقعيت را قبول کنيم آنگاه هيچ کارگر دارای حداقل شعور طبقاتی نمی تواند، مبارزه برای آزادی، حقوق اوليه انسانی يا 

  هيچ ديگر را از کارزار راديکال طبقاتی عليه بنياد وجود سرمايه داری جدا کند. 

  

  فصل دوم: روند مبادله

  

برای اينکه فراورده های کار به عنوان کاال در ارتباط با هم قرار گيرند، بايد صاحبانشان مانند اشخاص با هم رابطه 

نمايند و کاالی خود  تملکبرقرار کنند، هر دو به اين کار راضی باشند، با يک اقدام ارادی مشترک کاالی همديگر را 

شکل قرارداد پيدا می کند، جدا از آنکه حالت قانونی يابد يا نيابد، ارتباطی بشناسند. اين رابطه حقوقی که نمود ظاهری آن 

ارادی با محتوای اقتصادی است. نکته مهم آنست که اين افراد به عنوان دو انسان هيچ کاری و هيچ رابطه ای با هم 

، تباط شده اند. برای هر مالک کاالندارند، فقط به اعتبار اين که صاحبان کاال هستند به سراغ هم می آيند و محتاج اين ار

ارزش استفاده کاالی خودش، بی معنی است. اگر جز اين بود، آن را به بازار نمی آورد، اما کاالی طرف مقابل را به 

  خاطر ارزش استفاده اش می خواهد. 

اده دارای ارزش استفدقيق تر بگوئيم، تمامی کاالها برای صاحبان خود، بدون هيچ ارزش استفاده و برای غيرصاحبان، 

مقابل هم قرار می گيرند تا اين ارزش را محقق سازند. کاال  ارزشهستند. به همين خاطر بايد مبادله شوند، به عنوان 

پيش از آنکه در شکل ارزش استفاده به کار گرفته شود، بايد ارزش مبادله ای خود را تخقق بخشد، اما برای آنکه مبادله 

ق گرداند بايد دارای ارزش استفاده باشد و ديگری بتواند از آن استفاده بنمايد. هر مالک کاال شود و ارزش خود را محق

می خواهد کااليش را با متاعی مبادله کند که ارزش استفاده آن گوشه ای از نيازهايش را برطرف سازد. از اين منظر 

خود را از طريق مبادله با هر کاالی ديگر  مبادله يک امر انفرادی است، همزمان صاحب کاال می خواهد ارزش کاالی

محقق نمايد، بدون توجه به اينکه اين کاال برای طرف مقابل ارزش استفاده دارد يا ندارد. در اينجا مبادله نه امر انفرادی 

ماعی که عملی اجتماعی است. اما يک جريان واحد نمی تواند در زمان واحد برای کليه دارندگان کاال هم فردی و هم اجت

باشد. ماجرا را بيشتر بکاويم. هر صاحب کاال، در حالی که کاالی ديگران را معادلی برای کاالی خويش می بيند، 

مايملک خود را معادلی برای همه کاالها می پندارد. کل صاحبان کاالها چنين می انگارند و در چنين وضعی هيچ کاالئی 

هم غامض تر، با اين وضع، اشياء به مثابه کاال، با هم مواجه نمی شوند. معادل عام برای همه کاالها نمی شود. از اين 

زيرا مبادله محتاج يک معادل به عنوان شاخصی برای تعيين کار اجتماعا الزم متبلور در کاالها است. پس واقعيت سوای 

ديگر را صرفا شکل ظهور فرق کاال با صاحبش اين است که کاال هر کاالی خياالت و انگاره های صاحبان کاالها است. 

دارندگان کاال پيش از آنکه فکر کرده ارزش خود می بيند و همين را امر غريزی مالک خود می کند. در همين راستا 

باشند، عمل نموده اند. آنان وقتی می توانند فراورده های کار خود را به مثابه ارزش مقابل هم قرار دهند که نخست آنها 

  ری که نقش معادل عام دارد قياس کنند. را با کاالی معين ديگ

در پروسه عمل اجتماعی است که کاالها از ميان خود بر يک کاالی معين انگشت می گذارند، آن را متمايز می کنند و 

. پول محصول قهری مبادله متولد گرديده استاز درون اين فرايند  پولمعادل عام برای بيان ارزش خود می سازند. 

که محصوالت مختلف بر اساس کار الزم اجتماعی متراکم در خود به گونه برابر، مقابل هم  در مبادله بودکاالها است. 



. اميدانج، گسترش تاريخی مبادله به نمو و سرکشی تضاد ذاتی ميان ارزش و ارزش مصرف شدندو کاال  گرفتندقرار 

شکل مستقل ارزش که همه کاالها با رجوع به ، نوعی تجسم يا شدو نيازمند يک تجسم خارجی  گرديدارزش همه کاره 

در عين حال روند استحاله کاال به  ،آن ارزش خود را ابراز دارند. روند توسعه توليد کاالئی يا کاال شدن محصول کار

  پول هم هست. 

ه رو شوند، ا هم رو بکاالها قابل انتقال هستند، برای اينکه منتقل شوند بايد اشخاص به عنوان مالکان آنها يا افراد مستقل ب

چنين رابطه ای ميان آحاد يک جماعت اشتراکی اوليه وجود نداشت. مبادله زمانی آغاز شد که زندگی اشتراکی به پايان 

عمر خود رسيد. اعضای جمعيتهای اشتراکی مختلف با هم تماس گرفتند، محصول کارشان را به مثابه کاال مبادله کردند، 

اعات اشتراکی مجزا، روابط درونی آحاد خود آنها را هم دستخوش تحول ساخت. افراد اين همين مبادله کاال ميان جم

مبادله کاالئی فراورده ها ها يا خانواده های پدرساالر کم کم شروع به مبادله محصوالت کار خود با هم کردند.  همبائی

تراکی به اشياء مصرفی توليد شده توسط و رابطه کمی آنها با هم در ابتدا يک امر اتفاقی بود. اهالی يک جماعت اش

جماعات ديگر نياز پيدا کردند، اين نياز باليد، تبديل به امری با ثبات شد و اندک اندک افراد تصميم گرفتند که بخشی از 

 وليد باو ت انسانی محصوالت را با هدف مبادله توليد نمايند، از همين لحظه است که ميان توليد برای رفع حوائج زندگی

  چشم انداز مبادله مرز پديد می آيد. ارزش استفاده از ارزش، متمايز می گردد. 

، محصول برای صاحبش يک وسيله مبادله و برای طرف مقابل تنها به شرط آنکه ارزش مصرف تلقی در مبادله ساده

اجناس مورد معامله به يک شکل ارزشی مستقل از  در اينجا آنچه رد و بدل می شود کاال نيست،شود يک معادل است. 

ارزش استفاده خود هم نياز پيدا نمی کنند. اين نياز وقتی قد می افرازد که کاالهای متنوع، متعلق به افراد مختلف در 

ار يجريان داد و ستد با هم قرار گيرند، در اين شرايط است که ابزار حل معضل هم ظاهر می شود، کاالی واحد ثالثی مع

، متناسب با روند نبودسنجش می گردد و نقش معادل عام اجتماعی به دست می آرد. اين نقش در همان حال ماندگار 

، اما همان روند تکامل توليد کاالئی شدانکشاف توليد کاالئی و شرايط متفاوت از اين کاال به کاالی ديگر منتقل می 

قدرت  و بر مسند گرديدو از درون همين فرايند است که پول متولد  کردسرانجام احتياج به يک معادل با ثبات را تحميل 

همين تصادف دو مؤلفه اثرگذار بوده اند.  اما در بودابتدا تصادفی  کرد. نوع کاالئی که اين نقش را احراز می نشست

ند دام که عنصر يا به شيئ مفيدی مان داشتشکل پولی ارزش يا به مهمترين اجناس وارداتی از جوامع خارجی تعلق 

  قول داخلی را تشکيل می داد.مهم ثروت من

حالت اول بيشتر ميان اقوام کوچ نشين رخ داده است زيرا مدام در تماس با جوامع بيگانه بوده اند. تعلق شکل پولی ارزش 

لث آخر در ث به زمين تنها در يک جامعه پيشرفته بورژوائی می توانست مطرح و محقق گردد، اين امر برای نخستين بار

يک قرن بعد، طی انقالب بورژوائی » ملی«قرن هفدهم اتفاق افتاد و تالش برای بسط و تحکيم آن در مقياس کشوری 

به نتيجه رسيد. به نسبتی که توليد کاالئی گسترش می يافت و مبادله بندهای محلی خود را می گسست، شکل پولی  1789

نا به طبيعت خود برای ايفای نقش معادل مناسب تر بودند. فلزات قيمتی از ارزش نيز به کاالهائی تعلق می گرفت که ب

اينجا اهميت پيدا می کرد. برای آنکه ماده ای شکل مطلوب تجسم کار مجرد  جمله اين کاالها بودند. نکته ديگری هم در

پولی  کاال يا کاالی –. پول انسانی به خود گيرد بايد هر مقدارش کيفيتی همگن و يکسان با اجزاء ديگر آن داشته باشد

برگردد. طال و نقره از اين لحاظ  خود بايد می توانست به طور دلخواه به اجزاء تقسيم و در صورت اقتضاء به حالت اول

  مناسب ترين بودند.

، بود، زيرا اين کاال خود دارای ارزش کرد، ارزش تفويض نمی دادپروسه مبادله، به کاالئی که در مقام پول قرار می 

است. عدم تعمق اين نکته عده ای را واداشته تا ارزش  ساخت شکل ارزشی ويژه آنآنچه روند مبادله نصيب اين کاال می 



طال و نقره را نوعی ارزش موهوم پندارند. پول امکان دارد نقش خود را به اين يا آن عالمت بسپارد. اين نيز به نوبه 

قط يک سمبل پندارند. روشنگری سده هجدهم که قادر به واکاوی سير پيدايش خود برخی را بر آن می داشت تا پول را ف

  پول نبود به همين ورطه افتاد و پول را مخلوق دلبخواه انديشه انسانی می ديد.

گفته شد که ظهور يک کاال به مثابه معادل، متضمن تعيين اندازه ارزش آن نيست. به بيان ديگر وقتی ما بدانيم طال پول 

ا همه کاالها قابل مبادله می باشد باز هم معلوم نيست که مثال يک کيلو طال چه قدر ارزش دارد. پول مثل هر است و ب

کاالی ديگر ارزش خود را فقط به صورت نسبی، در قياس با کاالهای ديگر و با رجوع به زمان کار الزم اجتماعی 

از طريق معامله پاياپای تعيين می گردد. طال از همان  متبلور در خود  بيان می کند. ارزش طال در محل استخراج آن و

لحظه ای که به منزله پول وارد گردش می شود ارزش معلومی دارد. ظاهر ماجرا چنين است که چون يک کاال پول 

است مابقی کاالها ارزش خود را با آن می سنجند. اما واقعيت خالف اين است. اين کاال پول شده است زيرا و در اين 

ستا که کاالهای ديگر ارزش خود را با آن سنجيده و بيان نموده اند. پروسه ای که اين تحول در آن رخ داده است نهايتا را

  ناپديد می شود، بدون آنکه اثری از خود بر جای گذارد.  

  

  فصل سوم: پول يا گردش کاال

  

  . اندازه گير ارزش ها1

پول کاالها را قابل سنجش نمی کند عکس آن درست است. کاالها به مثابه ارزش، تجسم کار انسانی و الجرم تجسم زمان 

کار نهفته در خود هستند. به همين دليل قابل سنجش می باشند. پول به عنوان مقياس ارزش، نمايش زمان کاری است که 

آنها است، اين قيمت مانند خود ارزش از صورت جسمانی کاال  ارزش نهانی کاال است. قيمت کاالها شکل پولی ارزش

 بندهایجدا شده و جنبه ذهنی می يابد. درست همان گونه که شرايط مادی زندگی يا هستی اجتماعی انسان ها به فرمول 

ه نمی شود، می شود. ارزش آهن يا همان کار اجتماعی الزم در خود آهن وجود دارد اما ديد اعتقادی و فکری آنها پمپاژ

اين ارزش در سنجش با طال خود را عيان می کند. پول يا طال نقش نگهبانی را می يابد که چسب در دست اين ارزش 

را روی کاال می چسباند. بيان ارزش کاالها به زر، يک امر ذهنی است اما اين ارزش به طور واقعی در کاال موجود 

گرفته می شود. صاحب کاال وقتی ارزش کاالهايش را به شکل قيمت  است، برای نمايش قيمت هم يک زر ذهنی به کار

يا طالی فرضی بيان می دارد، تا تبديل اين ارزش ها به طال فاصله بسيار زيادی دارد، اما برای تخمين مقدار اين طال، 

راموش به کمترين قيراط زر هم احتياج ندارد. پول در نقش ارزش سنجی فقط يک عنصر فرضی و مجازی است. ف

نکنيم، پول با آنکه در ايفای وظيفه ارزش سنجی حالت تصوری دارد اما قيمت هر کاال معرف کار اجتماعی الزم نهفته 

در آن و الجرم نهفته در پشت پول است. منوط به اينکه طال، نقره يا مس کداميک مقياس ارزش باشند ارزش يک تن 

ز سه فلز باال بيان خواهد شد. در همين راستا اگر طال و نقره همزمان آهن، به قيمت های متفاوت و با مقادير مختلفی ا

به عنوان مقياس ارزش به کار روند، طبيعتا مس هم دو بيان مختلف ارزشی يکی با طال و يکی با نقره پيدا خواهد کرد. 

 را متأثر می سازد.دراين صورت هر تغيير در رابطه ارزشی ميان اين دو فلز، نسبت قيمت مس بر حسب طال يا نقره 

به اين جهت که نماد  پول از حيث اندازه گيری ارزش ها و از لحاظ معيار قيمت ها دو وظيفه مختلف بر دوش دارد.

 .و به عنوان کميت معينی از فلز با وزن ثابت معيار قيمت ها است اجتماعی کار انسانی است اندازه گير ارزش ها است

االهای متنوع را به قيمت يعنی مقادير مجازی طال تبديل می کند و در نقش دوم در نقش نخست، ارزش های متفاوت ک



در مقام ارزش سنجی می گويد که مقدار کار اجتماعا الزم نهفته در اين يا آن کاال  همين مقادير طال را اندازه می گيرد.

دار طال با رجوع به کميت واحدی از مثال معادل چه مقدار طال است. در نقش معيار قيمت ها اعالم می کند که همين مق

طال چند می ارزد. در مورد رابطه ميان نوسانات قيمت کاالها در يک سو و ارزش آنها در سوی ديگر چند نکته قابل 

  تعمق است. 

  ارزش کاالها ترقی می کند ولی ارزش پول ثابت می ماند، در اين حال قيمت ها باال می روند.  -1

  ارزش کاالها ثابت است ولی ارزش پول کاهش می يابد، باز هم قيمت ها سير صعودی می گيرند.  – 2

  ارزش پول ثابت ولی ارزش کاالها تنزل می نمايد، در اين صورت قيمت ها دچار تنزل می شوند.  – 3

  ارزش کاالها ثابت است ولی ارزش پول ترقی می کند، باز هم قيمت ها کاهش می يابند.  – 4

افزايش ارزش پول لزوما تنزل قيمت کاالها را به دنبال ندارد، همچنان که پائين آمدن ارزش پول لزوما باعث ترقی  - 5

  قيمت کاالها نمی گردد.    

قيمت نام پولی کاری است که در کاال متبلور است. قيمت به عنوان نماينده مقدار ارزشی کاال، نماينده رابطه مبادله ای 

م هست اما عکس آن صدق نمی کند. نماينده رابطه مبادله ای کاال و پول نماينده مقدار ارزشی کاال نيست. کاال با پول ه

ليره استرلينگ بيان پولی مقدار  2ليره استرلينگ مقدار مساوی کار اجتماعا الزم نهفته است.  2گندم و  چارکدر يک 

لينگ شود، آنگاه يک گندم سه يا يک ليره استر يک چارکارزشی يک چارک گندم و قيمت آن است. حال اگر قيمت 

ليره يا سه ليره استرلينگ از لحاظ بيان مقدار ارزشی گندم، کوچکتر يا بزرگتر از مقدار واقعی هستند اما باز هم قيمت 

لند. وگندم به حساب می آيند. زيرا اوال شکل ارزشی گندم به صورت پول هستند، ثانيا نماينده رابطه مبادله ای آن با پ

 ار ارزش به قيمت، اينمقدار ارزش يک کاال بيانگر رابطه ای ذاتی با زمان کار اجتماعی الزم در آن است. با تبديل مقد

پول که خارج از آن وجود دارد جلوه می کند. در اين رابطه ممکن  -به صورت نسبت مبادله يک کاال با کاال  رابطه ذاتی

است هم مقدار ارزش کاال و هم مقدار کمتر يا بيشتر پولی که بهای فروش آن کاال در شرايط معين است ظاهر گردند. 

ارزشی يا انحراف قيمت از مقدار ارزشی در خود شکل  به اين ترتيب امکان وجود يک اختالف کمی بين قيمت و مقدار

قيمت موجود است. چيزی که نقص اين شکل نيست. برعکس آن را شکل شايسته آن شيوه توليدی می کند که در درون 

  آن نظم و قاعده تنها از راه قانون کورکورانه می تواند بی نظمی را جبران نمايد. 

کمی بين مقدار ارزشی و قيمت يا مقدار ارزشی و پول همراه است که می تواند شکل قيمت نه تنها با امکان اختالف 

تضادی کيفی را هم در درون خود حمل کند. به طور مثال قيمت با اينکه شکل ارزشی کاال است مبين هيچ ارزشی نباشد.  

عامله  شوند و به اين طريق اما ممکن است برای صاحبانشان در مقابل پول مشرافت به خودی خود کاال نيستند  وجدان و

با بهای خود شکل کاال پيدا کند. از سوی ديگر شکل مجازی قيمت هم ممکن است يک رابطه ارزشی واقعی يا مشتقی 

از آن را در خود نهان دارد. مانند قيمت زمين بايری که هيچ کار انسانی در آن صرف نشده و لذا فاقد ارزش است. شکل 

کاالها با پول و ضروری بودن اين مبادله است. از سوی ديگر اگر طال به مثابه مقياس ذهنی قيمت مبين مبادله پذيری 

ارزش ايفای نقش می کند از آن جهت است که قبال به عنوان پول کاال در جريان مبادالت موقعيت خود را تحکيم کرده 

  است بنا بر اين در پس مقياس ذهنی ارزش، پول سکه ای مأوا نموده است. 

  

  ران) َدوَ وسيله گردش (   .2

  دگرسانی کاالها  .الف



پوند طال مبادله می کند،  2متر کتان به بازار می رود و کتان خود را با  20موضوع را با يک مثال آغاز کنيم. بافنده 

می خرد. کتان که يک کاالی صرف و حامل ارزش است در مبادله با طال از حالت  داستانکتاب يک او با همين دو پوند 

اوليه طبيعی خويش خارج و شکل ارزشی عريان پيدا می کند. اما کمی بعد اين حالت ارزشی را ترک می گويد و با 

 ز دو دگرسانی متقابل ويک کاالی دارای ارزش استفاده، مبادله می شود. پروسه مبادله در اينجا متشکل ا کتاب داستان

مکمل همديگر است. در وهله اول کاال به پول تغيير شکل می دهد و دوم پول به کاال تغيير می يابد. دگرسانی اول فروش 

ک يکاال) است. بافنده اکنون به جای کتان،  –پول ) است، دومی ( پول  –است، دگرسانی دوم خريد است. اولی ( کاال 

صاحب کاالئی با ارزش استفاده ای متفاوت با کاالی پيشين خود است. توليد کاالئی ذاتا متضاد دارد، او  کتاب داستان

يافتن  شخصيت بيانگراست. تضاد ميان ارزش استفاده و ارزش مبادله، تضاد ميان کار مجرد و مشخص، اين شکل توليد 

مستمر اشياء و شيئيت يافتن مدام اشخاص است. توسعه فزاينده توليد کاالئی اين تضادها و تناقضات را کاهش نمی دهد، 

بالعکس شکلی فراهم می آورد تا اين تناقضات ذاتی در آن مجال تداوم يابند. تغيير شکل در کاال نتيجه مبادله دو کاال، 

کاالها بدون انکه طال اندود يا شکرآلود باشند، وارد مبادله می شوند، اما يکی کاالی معمولی و ديگری پول کاال است. 

مبادله آنها را به کاال و پول تقسيم می کند. کاال و پول رويه بيرونی تقابل ذاتی ارزش استفاده و ارزش مبادله اند. کاال 

دله کاالها همان گونه که در باال ديديم با نماينده ارزش استفاده است و پول ارزش مبادله را نمايندگی می کند. پروسه مبا

تغييراتی درشکل آنها به سرانجام می رسد. کاال به پول و سپس پول به کاال تبديل می گردد. کتان پول می شود و پول 

  کاال)  –پول  -می گردد. ( کاال  کتاب داستان

ول فقط از طريق تبديل به پول صاحب اعتبار محصول کار بافنده تنها به منزله ارزش مبادله به کارش می آيد، اين محص

عام اجتماعی يا شکل معادل ارزش خواهد شد. اما پول در جيب شخص ديگری است، بايد از جيب او بيرون آيد، برای 

اين کار قبل از هر چيز محصول صاحب کاال بايد برای دارنده پول مفيد يا دارای ارزش استفاده باشد. کاال عاشق پول 

اه عشق هموار نيست. کاالداران عمال در می يابند که همان تقسيم کاری که آنها را به صورت توليد کنندگان است اما ر

مستقل مجزا درآورده است روند توليد اجتماعی و مناسبات افراد توليد کننده در آن را هم از وابستگی به اراده آنان 

صوری توليد کنندگان از هم، با يک سيستم وابستگی همه خالص نموده و در باالی سرشان قرار داده است. استقالل 

  جانبه، محکم و مادی تکميل شده است. 

روشنده گردد. ف می تقسيم کار کمک می کند تا محصول به کاال تبديل شود و در همين راستا تبديل آن به پول ضروری

کتان، سکه طال را جانشين کااليش کرد. خريدار هم طال را با کتان جايگزين نمود. کتان و طال جای خود را عوض 

نمودند، کاال با صورت عام ارزشی خود و طال با شکل خاصی از ارزش استفاده مبادله شدند. سؤال خواهد شد که طال 

پوند از قبل ميان کتان و طال رابطه برقرار کرده بود.  2؟ جواب مشکل نيست. مقابل کتان قرار گرفت پولچرا به منزله 

قيمت بيان پولی ارزش، بيان پولی کار اجتماعا الزم نهفته در کاال است. کتان صاحب قيمتی بود که تا پيش از مبادله با 

و از شکل اوليه خود يعنی کتان طال موجوديتی فرضی داشت، اما با انتقال به فردی ديگر عمال موفق به جذب پول شد 

خارج گرديد. اين امر يعنی متحقق شدن قيمت يا شکل ارزشی صرفا فرضی، متحقق شدن ارزش استفاده تصوری پول 

هم هست. تبديل کاال به پول در عين حال تبديل پول به کاال است. در قطب صاحب کاال فروش است و در قطب صاحب 

  کاال) نيز می باشد.  –پول) همزمان ( پول  –فروش، خريد نيز هست. ( کاال پول خريد است، به بيان ديگر هر 

برای اينکه طال بتواند نقش پول را ايفاء کند بايد از نقطه ای وارد بازار کاالها شده باشد. اين نقطه همان سرچشمه 

ی متراکم هم ارزش ديگر توليدش است، در آنجاست که به عنوان محصول مستقيم کار انسانی با محصول يا کار انسان

مبادله شده است. از آن به بعد و سوای همين مورد خاص، طال بيانگر قيمت تحقق يافته کاالها است، طال ديگر در دست 



هر مالک کاال در واقع کاالی اوست که با واگذار شدن از شکل اوليه خود جدا شده است. کاالها زمانی که با پول مبادله 

ارزشی پول به خود می گيرند، ديگر ارزش استفاده خود و هر عالمت و آثار اين ارزش استفاده می شوند، وقتی صورت 

و اجتماعی يعنی کار همگن بشری فرو  هم شکلرا از وجودشان جراحی می کنند. همگی مانند شفيره، به يک پيله مادی 

  می روند، همه شبيه همديگر می شوند، همه در شکل پول همسان می گردند. 

، يدا کردپداستان پايان  يک کتاب خريد خود يعنی ی مالک کتان، فروش کااليش شروع اقدامی بود که با اقدام متقابلبرا

پوند طالی مورد اشاره ما صورت تحول يافته نيم تن گندم يا در واقع  2کتاب) اما حاال فرض کنيم که  –پول  –(کتان 

پوند طالی خود را از محل فروش اين مقدار گندم به  2حاصل فروش نيم تن گندم باشد. به عبارت ديگر خريدار کتان 

با حرکتی متقابل يعنی فروش گندم آغاز گرديده دست آورده باشد، در اين صورت خريد کتان پايان پروسه ای است که 

کتان). اگر در آنچه گفته شد، به اندازه الزم غور کنيم، خواهيم ديد که روند مبادله کاالها چگونه  –پول –است. (گندم 

تمامی محدوديت های مبادله مستقيم محصوالت را در هم می کوبد، گردش فراورده های کار اجتماعی بشر را روز به 

ز گسترش می دهد، خودپو و خودجوش شبکه پيچيده ای از ارتباطات اجتماعی پديد می آورد، اين شبکه را مدام رو

و حاکم می گرداند، آنسان که انسانهای توليد کننده در آن نقشی ندارند و قادر به هيچ اثرگذاری مهمی  گسترش می دهد

از اين روی است که زارع پيش تر گندم خود را فروخته  نمی باشند. اگر بافنده قادر به فروش کتان خويش است فقط

توراتش را می فروشد به خاطر آنست که  خاخاماست، اگر شراب فروش شرابش را، مرجع تقليد رساله عمليه خود و 

 نقبال عده ای ديگر محصوالت زيادی توليد کرده اند و فروخته اند و زنجيروار مشغول داد و ستد بوده اند. پول به عنوا

  را بازی می کند. َدَورانواسطه گردش کاالها، نقش وسيله 

  ب. گردش پول 

به پويه دوران کاال چشم دوزيم. کاال همواره در دست فروشنده و پول در دست خريدار است. کاری که پول به مثابه 

. با تحقق قيمت، کاال را از دست فروشنده به خريدار منتقل می کند، ستانجام می دهد، تحقق قيمت کاالها وسيله خريد

همزمان خود از دست خريدار خارج و به دست فروشنده می افتد تاهمين کار را با کاالی ديگر انجام دهد. نخستين 

اما در دومين پول) تنها به عنوان حرکت پول ديده نمی شود، حرکت کاال هم به حساب می آيد  –دگرسانی کاال ( کاال 

  کاال) حرکت کاال فقط به حرکت پول ديده می شود.  –دگرسانی (پول 

در حلقه اول کاال جايش را با پول عوض می کند، شکل استفاده اش ناپديد می شود و چهره  ارزشی يا تجسم پولی جای 

ده است. به اين ترتيب ادامه آن را می گيرد. در حلقه دوم، کاال پوشش طبيعی خود را فرو انداخته و لباس پول پوشي

حرکت کاال به پول محول شده است. حرکتی که برای کاال، دو پروسه متفاوت است، اما برای پول پويه ای واحد (پروسه 

تغيير جای پول با کاال) است. دراينجا شاهد نوعی باژگونه سازی هستيم. القاء می شود که گويا جانشينی يک کاال با 

ر شکل خود اين کاالها حاصل نشده بلکه پول است که به عنوان وسيله دوران اين کار را انجام داده کاالی ديگر از تغيي

است. اگر پول کارکردی به عنوان وسيله گردش دارد فقط به خاطر آنست که ارزش کاالها در وجود آن حالتی متعين و 

ها همراه با تغيير شکل آنها هيچ چيز ديگر مستقل پيدا کرده است. حرکت پول به مثابه واسطه گردش سوای حرکت کاال

نيست. جانشينی يک کاال توسط کاالی ديگر از آن جهت صورت می گيرد که هر کدام اين کاالها حامل کار انسانی 

  اجتماعا الزم هم قدری هستند.   

ن شکل کاالئی ی آن جايگزيشکل کاالئی خود را با شکل پولی جايگزين کرد و بعد شکل پول ابتدادر مثالی که داشتيم کتان 

 تازه اش گرديد. تکرار مستمر جا به جائی پول، نه فقط بازتاب دگرسانيهائی است که يک کاالی معين پشت سر می نهد

ل فراموش نکنيم که کگرديسی هائی است که در سراسر جهان کاالها اتفاق می افتد. بلکه نمايش درهم تنيدگی انبوه د



. پول در نقش وسيله گردش در اين حوزه حضور مداوم دارد. همين اده کاالها صدق می کنداينها فقط در مورد گردش س

امر اين سؤال را پيش می آورد که حوزه گردش به چه مقدار پول نيازمند است؟ پاسخ چندان دشوار نيست. پول تجسم 

ی کنند، پس مقدار وسيله الزم ارزشی کاالها است و کاالها بيان پولی ارزش های خود را در قالب قيمت ها تصوير م

برای گردش کاالها توسط قيمت کل کاالها تعيين می گردد. يک نکته را از ياد نبريم. قيمت کاالها در صورت ثابت ماندن 

ارزش آنها با کم يا زياد شدن ارزش طال (به عنوان پول) کم يا زياد می شود. اگر بر اثر چنين کاهش يا افزايشی در 

اهد وقوع همين نوسان قيمت های کاالها دچار افزايش يا کاهش شود، آنگاه حجم پول در گردش نيز شارزش طال، جمع 

کاالها در بازار تأثير دارد، آهسته يا تند بودن پويه  َدَورانمؤلفه ديگری که بر مقدار پول الزم برای چرخه خواهد بود. 

دگرديسی ها يا حلقه های مختلف تبديل شکل استفاده کاالها با شکل ارزشی آنها است. موضوع را با ذکر مثالی روشن 

. متر پارچه، يک تورات، چند ليتر شراب را در نظر آريم 20سازيم. چهار کاالی متفاوت مشتمل بر يک چارک گندم، 

نها دو حالت متمايز قابل اجناس آماده فروشند و برای فروش آليره استرلينگ است اين  2قلم کاال هم  4بهای هر کدام اين 

 8تصور است. حالت اول: کاالها در مکان های موازی و نامرتبط فروخته شوند. در اين صورت برای چرخه دوران 

ليره استرلينگ می فروشد،  2صاحب يک چارک گندم کاالی خود را به ليره استرلينگ طال يا پول الزم است. حالت دوم: 

ليره مبادله می کند و با اين پول يک کتاب  2متر پارچه می خرد. کمی اين طرف تر پارچه را با  20ليره  2با همين 

حالت نخست، ليره آن شراب خريداری می کند. در اين جا بر عکس  2می خرد، او ساعتی بعد کتاب را می فروشد و با 

رتبه چرخ خورده است. هر چه م 4ليره استرلينگ  2ليره استرلينگ نياز نداشت. زيرا همان  2چرخه گردش بيش از 

  چرخش پول افزايش يابد ميزان پول کمتری برای چرخه دوران کاالهای معين الزم می گردد.شمار 

  نماد ارزش  –مسکوک  ج.

زش قابل تصوير است در پروسه گردش شکل مسکوک اتخاذ می کند. ضرب وزنی از طال که با قيمت يا بيان پولی ار

سکه مثل تعيين مقياس سنجش قيمت، توسط دولت ها تعيين می شود. اونيفورم ملی که طال و نقره مسکوک يک کشور 

ست. تنها به تن دارند و در بازارجهانی از تن بيرون می آرند، نشانگر جدائی قلمروهای داخلی وخارجی گردش کاالها ا

تفاوت سکه و شمش در سيمای ظاهری آنها است، هر دوتا، مدام به هم تبديل می شوند. راه خروج از ضرابخانه و ورود 

به کوره ذوب در هم تنيده است. سکه های طال در پروسه گردش سائيده می شوند. وزنی از طال که معيار قيمت بود از 

کرد فاصله می گرفت، دومی ديگر معادلی واقعی برای کاالهائی که وزنی که نقش واسطه گردش کاال را بازی می 

  قيمتشان را متحقق می کرد نمی توانست باشد. اين رخداد پيامی با خود داشت. 

اگر طالی سائيده با وزن کمترش کماکان از اين صالحيت برخوردار بود که مقياس سنجش ارزش ها باشد، پس پول 

با عالئمی از فلزات ديگر يا نمادهايی خاص جايگزين گردد. از درون امکان پذيری فلزی کال می توانست به تدريج 

مادی همين روند يا گردش پول فلزی بود که سرانجام پول کاغذی سر بيرون آورد. پولی که ناشرش دولت شد و رواج 

ها زائيد، اما پول اعتباری آن به قدرت دولتی اتکاء داشت. پول کاغذی واقعی از دامن پول به عنوان واسطه گردش کاال

نه اين گونه، که به صورت خودپو، از بطن نقش پول به مثابه وسيله پرداخت تولد يافت. اسکناس را دولت از بيرون به 

درون چرخه گردش تزريق کرد و تا جائی که جايگزين مقدار طالی مورد احتياج حوزه گردش می شد، نقشی منطبق 

ان وسيله گردش ايفا می کرد. اگر قانونی برای پول کاغذی به تصويب می رسيد مفادش بر قوانين گردش پول و به عنو

تصريح نسبت ميان پول کاغذی و طال بود. چرخه دوران کاالها در هر جامعه جداگانه به حجم معينی مسکوک طال نياز 

ل است و رابطه اش با ارزش داشت و اکنون پول کاغذی جايگزين اين حجم طال می گرديد. پول کاغذی سمبل طال يا پو

کاالها اين گونه است که ابتدا ارزش ها در قالب کميت معينی از طال، بيان فرضی پيدا می کنند و سپس پول کاغذی نماد 



محسوس و قابل لمس اين مقدار طال می شود. در اينجا بايد به يک سؤال پاسخ داد. اين سؤال که چرا شيئ بی ارزشی 

يگزين طال گردد؟ طال (پول) در شرايطی اجازه اين جايگزينی را صادر کرد که خودش از پيش مانند کاغذ توانست جا

نقش خود را به مثابه مسکوک در  پروسه گردش کاال تثبيت و مستقل نموده بود. کاالها در پروسه مبادله، ارزش خود 

ن داد که فلز ديگری، نماد ديگری و از را با مسکوک طال بيان کردند، اين وضع اندک، اندک به طال يا پول زرين امکا

  جمله پول کاغذی را جانشين خود سازد.

  

  . پول3

کاالئی که معيار اندازه گيری ارزش نهفته در کاالها است و نقش واسطه گردش را بازی می کند، پول است. طال و نقره 

  بررسی مختصر اين نقش ها پردازيم. هم حکم پول را دارند و همين نقش را در شکل های مختلف بازی می کنند، پس به 

  زراندوزی – الف

در مراحل اوليه انکشاف اقتصاد کاالئی، فقط مازاد ارزش استفاده انسان ها است که مبادله می شود و تبديل به پول يا  

طال و نقره می گردد. در اين دوره آنان که با فروش کاالهای خود صاحب حجمی طال می شوند، طالی خويش را تبديل 

ن توليد کننده به تدريج نيازهای افزون تری پيدا کرد، او بايد مدام توليد کاالئی هر انسا با گسترشبه گنج می کنند. 

کاالهای جديدی می خريد و برای خريد اين کاالها احتياج به نوعی وثيقه اجتماعی داشت. اين در شرايطی رخ می داد 

ت ا مبادله نمی توانسکه توليد و فروش کاالهای خودش نيازمند زمان بود. با مجرد احساس نياز و عزم به توليد محصول ي

  آنچه را می خواست جامه عمل پوشاند.  

در چنين وضعی، برای اينکه او بخرد بدون آنکه بفروشد، بايد از پيش کاالهائی را می فروخت بدون آنکه بخرد. اين 

متی مبادله قييک تناقض بود و اين تناقض اين گونه حل می شد که توليد کنندگان، در روزهائی کاالهای خود را با فلزات 

می کردند، بی آنکه کاالئی بخرند. رخدادی که موجب ذخيره طال، نقره و ساير فلزات قيمتی در دست جماعتی از 

طال شکل اجتماعی هميشه و همه جا قابل استفاده ثروت را  -توليدکنندگان شد، اشتياق به زراندوزی رشد کرد، پول 

ئی پهن کرد و نماينده عام ثروت مادی شد. پول آشکار نمی کند که با چه احراز نمود و قدرتش باليد. پول بساط حکمروا

چيزی معاوضه شده است، با همه چيز قابل مبادله است. تفاوت کيفی ميان کاالها را در چهره خود حذف می کند و 

خصوصی هر  جايگزين همه آنها می گردد اما به هر حال خود نيز يک کاال است. شيئی خارجی که می تواند به تملک

آيد. به اين ترتيب از قدرتی اجتماعی به قدرت ويژه افراد خصوصی تبديل می شود. جامعه باستانی پول را به فرد در

همين خاطر، به دليل تمايل آن به تخريب نظم اقتصادی و اخالقی افشاء می کرد. کاال به مثابه ارزش استفاده نياز خاصی 

است اما ارزش کاال درجه محبوبيت آن را برای همه اجزاء ثروت مادی از  را رفع می کند و جزئی از ثروت مادی

جمله ثروت اجتماعی مالک خود می سنجد. اين نيز گفتنی است که هر مبلغ حاضر پول از لحاظ کميت محدود و به مثابه 

يعنی همه جا و وسيله خريد هم برد معينی دارد. اين تناقض ميان محدوديت کمی پول در يک سو و نامحدودی کيفی 

هميشه قابل استفاده بودن و قابل مبادله با همه کاالها بودنش، زراندوزان يا عاشقان شيدای پول را بر آن داشت تا با 

بيشترين ولع به دنبال دفينه سازی باشند. برای آنکه بتوان طال را هر چه بيشتر گنج نمود و به شکل پول ذخيره در آورد، 

نقش آن، به مثابه وسيله خريد کاست. بايد آن را از پويه گردش خارج ساخت. بر همين مبنی بايد تا سرحد امکان از 

زراندوز لذايذ جسمانی و آسايش فيزيکی خود را در آستان دفينه سازی قربانی می کرد. از سوی ديگر هر چه بيشتر 



. ضيلت اصلی وی به شمار می آمدتوليد می نمود می توانست بيشتر بفروشد، بر همين اساس کار، قناعت و حرص سه ف

  فروش زياد و خريد اندک نيز ارکان اقتصاد سياسی او را تعيين می کرد.

در اقتصاد زير سيطره گردش پول فلزی، گنج سازی نقشی مؤثر دارد. با نوسانات مدام گردش کاالها حجم پول در 

زم است که حجم پول قابل انقباض و انبساط گردش به لحاظ وسعت، قيمت و سرعت کم يا زياد می شود، به همين خاطرال

باشد، گاه پول به مثابه مسکوک از گردش بيرون رود و گاه وارد آن شود. برای اينکه حجم پول در جريان همواره بتواند 

 ربا درجه اشباع محيط دوران تطابق يابد الزم است که مقدار طال يا نقره موجود در کشور بيشتر از کميتی باشد که بنا ب

وظيفه مسکوکی خود انجام می دهند. دفينه ها و گنجينه ها به مثابه مجاری دفع و جذب پول در جريان، به اين کار کمک 

  می کنند. پول در گردش هيچ گاه مجاری دوران را سرريز نمی کند.  

  وسيله پرداخت  –ب 

يک ارزش واحد همواره دو هيأت متفاوت کاال و پول را احراز می کند. برهمين پايه صاحبان  در گردش کاالئی ساده

کاال به عنوان نمايندگان معادل هائی با دو شکل متفاوت مقابل هم ظاهر می شوند. اما با توسعه گردش، وضعی پديد آمد 

ج از زمان ارسال آن فاصله گرفت. ماجرا را که بر روی پويه اين تقابل تأثير بارز گذاشت. حصول بهای کاال به تدري

کمی توضيح دهيم. توليد يک کاال به زمان کوتاه و کاالی ديگر به وقت بيشتر يا بسيار بيشتر نياز داشت. کاالها بسته به 

نوعشان در فصل های مختلف سال توليد می شدند، برخی در بازار محلی تهيه می گرديدند و برخی ديگر از راههای 

ی رسيدند. صاحب يک کاال آماده فروش می شد قبل از آنکه صاحب کاالی ديگری آماده خريد باشد. اين شرايط دور م

توليد، به تنظيم شرايط فروش متناسب با خود احتياج داشت و بايد اين کار را می کرد، يا اين شرايط را می آفريد و حاکم 

مثال خانه بر اساس قرارداد، پيش از فرا رسيدن وقت تحويل می ساخت. از اين ها که بگذريم برخی کاالها، به طور 

فروخته می شدند، خريدار پس از انقضای مدت بود که صاحب ارزش استفاده خانه می شد، پول را نيز در پايان اين 

ه ندفروشمدت پرداخت می کرد، در حالی که فروشنده از پيش بدون دريافت بها، خانه را فروخته بود. به بيان ديگر 

سيله و يدا کرد،بروز شرايط جديد، پول نقش جديدی پبا توجه به همه اين تغييرات و  بستانکار و خريدار بدهکار بود.

 موقعيت بدهکار و بستانکار نيز با فراموش نکنيم که ما کماکان از گردش کاالئی ساده صحبت می کنيم،شد.  پرداخت

مؤلفه های همين دوره گردش مورد نظر هستند. با همه اينها، آنچه اتفاق افتاده بود، به طور مثال تعارضات ميان بدهکار 

و بستانکار اين ظرفيت را داشت که جدا از پروسه گردش کاال، به شکل يک رخداد اجتماعی هم ظاهر گردد و تشديد 

ر نکاران را به خود گرفت. دامثال مبارزه طبقاتی جاری در دنيای باستان شکل مبارزه بدهکاران عليه بستشود. به طور 

نان و پيشه وران کوچک تهيدست انجاميد. پلبين ها در جنگ با پاتريسين ها بارزه به شکست پلبين ها يا دهقاروم اين م

وسطی شکست بدهکاران فئودال فرويزی پايه های قدرت (اعيان) شکست خوردند و اسير اقتصاد بردگی شدند. در قرون 

  سياسی آنها را در پی داشت. 

به حوزه گردش کاال باز گرديم. با توضيحاتی که آورديم حضور همزمان کاال و پول در دو قطب پروسه فروش دچار 

مت کاالئی وش رفته بود، قينوعی تعليق و تعويق شد. اکنون پول از يک سو اندازه گير ارزش برای تعيين قيمت کاالی فر

که بر اساس قرارداد فروخته شده و خريدار بايد در موعد معين پرداخت کند. از سوی ديگر نقش وسيله فرضی خريد را 

بازی می کرد و با همين نقش موجب انتقال کاال هم می گرديد، نياز به گفتن نيست که پول فقط در سررسيد مدت پرداخت، 

  ت وارد پويه دوران می شد و از خريدار به دست فروشنده می رسيد. به عنوان وسيله پرداخ

نقش پول به مثابه وسيله پرداخت دچار يک تضاد جدی است. تا وقتی پرداخت ها همديگر را جبران کنند، به طور مثال 

همديگر را تکميل توليد کنندگان کاالهای خود را بفروشند، با بهای آنها اشياء تازه ای بخرند و خريد ها و فروش ها 



نمايند، پول کارکردی ذهنی دارد و به عنوان اندازه گير ارزش ها عمل می کند، اما به محض آنکه پای پرداخت های 

واقعی نامتقارن به ماجرا باز شود، مثال فروش های متعددی با قراردادهای متعدد، با موعد سر رسيدهای مختلف صورت 

له گردش يا  تعيين کننده ارزش کاالها وارد ميدان نمی شود، برعکس محکم و استوار گيرد ، پول ديگر فقط به عنوان وسي

به نمايش نقش مجسم خود، به نشان دادن صورت وجودی مستقل ارزش مبادله ای خود، به ابراز وجود آشکار خويش به 

 جاری می توان به روشنیعنوان يک کاالی عام می ايستد. عروج اين تناقض را به گاه سرکشی بحران های صنعتی و ت

مشاهده نمود. اين بحران ها در جائی سر کشيدند که زنجيره طويل پرداخت ها و به همراه آن سيستمی که برای تهاتر 

اين پرداخت ها به طور تصنعی ايجاد شده بود کامال گسترش يافته بودند. هر زمان و به هر دليل که در اين سيستم 

ناگهان و بی درنگ از شکل فرضی صرف خود فراتر می رود و موقعيت مادی و مجسم  پرداخت اختاللی پيش آيد، پول

خود را عريان می سازد. کاالها بی اعتبار می شوند، ارزش استفاده آنها از چشم می افتند و در برابر ارزش مبادله آنها 

پول يک مخلوق ذهنی است اکنون  رنگ می بازد. اگر تا ديروز بورژواها عربده سر می دادند که کاال همه چيز است و

همه جا نعره می کشند که پول باالتر از همه چيز و هيچ چيز باالتر از پول نيست. بحران، تضادی را که بين کاال و 

  شکل ارزشی آن يعنی پول وجود دارد تا حد تناقض مطلق باال می برد. 

ار دهيم، مشاهده خواهيم نمود که اين پول با نظر قر مورداگر حجم کل پول در گردش در يک برهه زمانی معين را 

جمع قيمت هايی  -1توجه به سرعت گردش معين خود، به عنوان وسيله گردش و پرداخت، بايد معادل اقالم زير باشند، 

ائی هی رسد، در اين ميان البته پرداخت کل پرداختهائی که يکی بعد از ديگری موعدشان فرا  م -2که بايد متحقق شوند، 

سر به سر می شوند و نيز داد و ستدهائی را که در آنها سکه معينی متناوبا واسطه گردش و وسيله پرداخت است بايد که 

واسطه گردش  نقشپوند می فروشد، اين پول  2زارعی گندم خود را به تفريق نمود. موضوع را با يک مثال روش کنيم. 

است استفاده می کند، به اين ترتيب  نی که قبال از بافنده خريدهرا انجام می دهد، زارع از پول برای پرداخت بهای کتا

پوند در اينجا کار پرداخت را به دوش می گيرد. بافنده با اين پول نقد يک لباس می خرد، پول در اينجا مجددا  2همان 

بنا بر اين اگر هم قيمت ها، سرعت  نقش واسطه گردش را انجام داد. اين پروسه می تواند به همين سياق ادامه می يابد.

گردش پول و ميزان استفاده از وسيله پرداخت، کميت های ثابتی باشند، حجم پول در گردش و حجم کاالهايی که در يک 

فاصله زمانی معين مثال يک روز در گردش قرار می گيرند بر همديگر منطبق نخواهند بود. در اينجا پول هائی در 

االهای پيش تر از گردش خارج شده می باشند، همزمان کاالهائی در چرخه گردش حضور دارند که گردشند که نماينده ک

  معادل پولی آنها بعدا از راه می رسند. 

سوای تمامی اين ها، پرداخت هايی که هر روز تعهد می گردند و پرداخت هائی که يکی پس از ديگری موعدشان سر 

د. پول اعتباری مولود کارکرد پول به مثابه وسيله پرداخت است. يک سفته مربوط می رسد، مقادير کامال نامتجانسی هستن

به مطالبات ناشی از کاالی فروش رفته، به نوبه خودش به گردش می افتد و اين مطالبات را به ديگری منتقل می سازد. 

پول در همين راستا اشکال  با توسعه نظام اعتباری، نقش پول به عنوان وسيله پرداخت هم مستمرا گسترش می يابد.

وجودی خاصی احراز می نمايد و با اين اشکال ميدان دار  قلمرو تجارت بزرگ می گردد. در حالی که مسکوکات طال 

و نقره به تدريج راه حوزه خرده فروشی را پيش می گيرند. توليد کاالئی زمانی که مراحل معينی از رشد خود را پشت 

به مثابه وسيله پرداخت را به ماورای حوزه گردش کاالها نيز گسترش داد. پول کاالی  سر نهاد، دامنه کارکرد پول

عمومی قراردادها شد. بهره مالکانه، ماليات و مانند اين ها همگی شکل پرداخت های جنسی را کنار نهادند و به پرداختهای 

صورت پول با صدای رسا اعالم می کرد  نقدی تبديل شدند. دو بار ناکامی بزرگ امپراطوری رم، در اخذ خراج ها به

ل توصيف غيرقابويه تکوين توليد کاالئی است. فقرکه تبديل پرداخت های جنسی به نقدی نيازمند شرايطی معين در پ



زارعان فرانسوی در عصر لوئی چهاردهم نيز به مجرد سنگينی ماليات ها مربوط نمی شد، تغيير شکل ماليات از جنسی 

ال اساسی تر ايفاء می کرد. شکل متقابل ماجرا در آسيا قابل رؤيت بود. در اينجا پرداخت جنسی بهره به نقدی نقشی کام

مالکانه که سهم اصلی ماليات های دولتی را تعيين می نمود، به مناسبات توليدی حاکم اتکاء داشت و همين شيوه پرداخت 

مپراطوری عثمانی نيز همين بود. اگر تجارت خارجی متقابال به حفظ شکل توليد کهن کمک می رساند. يک راز بقای ا

که اروپا بر ژاپن تحميل می کند، تبديل اجاره جنسی به نقدی در اين کشور را در پی آرد، فاتحه کشاورزی نمونه ژاپن 

 اخوانده خواهد شد. با پيشرفت جامعه بورژوائی، گنج سازی به منزله شکل مستقلی از ثروت  اندوزی از ميان رفت، ام

  به شکل صندوق ذخيره وسيله پرداخت بسيار رشد کرد.

  پول جهانی  – ج

در تجارت جهانی، کاالها ارزش خود را فراگير و جهانشمول می کنند. شکل ارزشی مستقل آنها به صورت پول جهانی 

در مقابل آنها ظاهر می شود. در اينجا پول برای نخستين بار، به تمام و کمال نقش کاالئی را ايفا می کند که شکل طبيعی 

است. در حوزه داخلی تنها يک کاال می تواند نقش ميزان ارزش را  آن، مستقيما شکل اجتماعی تحقق کار مجرد انسانی

بازی کند و همين کاال است که پول می شود. در بازار جهانی دو ميزان برای سنجش ارزش رايج است. اين دو معيار 

رداخت است و طال و نقره اند. پول جهانی چند وظيفه مهم را با هم انجام می دهد. وسيله عام خريد است، وسيله عام پ

نقش تجسم اجتماعی مطلق ثروت به معنای جهانی آن را هم ايفاء می کند. در اين ميان وظيفه ای که به عنوان وسيله 

پرداخت در تسويه موازنه حساب های بين المللی به عهده می گيرد کارکرد اصلی آن می باشد. طال و نقره نقش وسيله 

دوش می گيرند که تعادل موجود در پهنه مبادله محصوالت ميان کشورها يا خريدهای جهانی را عمدتا در مقاطعی به 

دولت ها بر هم می خورد و سرانجام زمانی که مسأله نه خريد يا پرداخت بلکه انتقال ثروت از کشوری به کشور ديگر 

اقتصادی خود در باشد اين پول جهانی است که حالل مشکل می گردد. هر مملکتی به همان سياق که برای گردش امور 

  داخل محتاج يک ذخيره پولی است در بازار جهانی هم به چنين ذخيره ای نيازمند است. 

  

 ناصر پايدار 


