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 توضیحمترجمان

ي ارزش هستم و از  از آنجا که من )کمال خسروي( درحال تدوین چند نوشتار پیوسته پیرامون نظریه

در نخستین ویراست جلد یکم )هامبورگ  سرمایهآنجا که در این نوشتارها مکرراً به فصل نخست 

رو که  شود، برآن شدم که این فصل را به تمامی به فارسی ترجمه کنم. اما از آن ارجاع داده می (7681

هاي بعدي  ي چاپ بخش بسیار بزرگی از متن ویراست نخست در ویراست دوم و پس از آن در همه

ها )دست کم در سه روایت( به فارسی موجود است، از رفیق  ي این بخش تکرار شده است، و ترجمه

هایی  زیزم حسن مرتضوي خواهش کردم که این کار را با هم انجام دهیم. به این ترتیب که من بخشع

هاي  اند، ترجمه کنم و براي بخش هاي بعدي تکرار نشده اند و در ویراست را که در ویراست نخست آمده

ي موجود و  جمهي ایشان استفاده کنیم. ضمن اینکه کل ترجمه را، هم تر تکرار شده و موجود از ترجمه

که آنچه پیشِ رو دارید، کار  طوري هاي تازه را دوباره با متن آلمانی مقایسه کنیم، به ي بخش هم ترجمه

 .مشترک هردوي ما باشد؛ که هست

است که به این ویراست تعلق دارد. ساختمان  پیوستیي  عالوه این ترجمه، متن کامل فصل نخست، به

هاي بعدي تفاوتی آشکار  ویراست با ساختمان این فصل در ویراست فصل نخست مربوط به کاال در این

، که در پایان «شکل ارزش»اي نیز افزوده است با عنوان  صفحه 23 پیوستیدارد. مارکس به این فصل 

گفتار به این ویراست به خوانندگانی  متن آلمانی( آمده است. او در پیش 846تا  828کتاب )صفحات 

، توصیه کرده است که فصل کاال را تا سرِ بندي که با این «دن دیالکتیکی ندارندالفتی با اندیشی»که 

 و کنند رها را متن سپس بخوانند، «…واکاوي این شکل اندکی دشوار است»شود:  جمله آغاز می

شود، دنبال کنند. این  آغاز می «IV شکل»پیوست را بخوانند و پس از پیوست، متن را از جایی که 

 .هاي بعدي تکرار نشده است گفتار به چاپ نخست، در ویراست ن پیشاشاره در مت

کنیم. در شکل نخست فقط ویراست  ما این ترجمه را براي راحتی کار خوانندگان به دو شکل منتشر می

هاي بعدي به فصل کاال افزوده یا  هایی که در ویراست آورده شده است. اما در شکل دوم، بخش 7681

هایی همراه با اعداد التین در  با کروشه 7681اند. متن  بندي شده، لحاظ شده نحو دیگري صورت به

ایم؛ به این ترتیب،  هاي بعدي را در سمت راست آورده شده در ویراست سمت چپ و تغییرات اعمال

 .ي تطبیقی دو ویراست یادشده در این شکل فراهم آمده است امکان مقایسه

 کمال خسروي ـ حسن مرتضوي
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 صلنخستف

1کاالوپول
 

 کاال (1

ي   توده»ها حاکم است، همچون   داري بر آن  ي تولید سرمایه  ثروت جوامعی که شیوه

رسد.  نظر می این ثروت به شکل عنصري[، و کاالي منفرد همچون 7«]عظیمی از کاال

 .شود پس پژوهش ما با واکاوي کاال آغاز می

هاي خود، این یا   ما؛ چیزي که با خاصیتي نخست، شیئی است خارج از  کاال در وهله

ماهیت این نیاز، چه از شکم سرچشمه بگیرد چه از  .کند  آن نیاز انسانی را برآورده می

اهمیت است که آن  جا بی [ همچنین در این2دهد.]  خیال، تغییري در اصل مطلب نمی

                                                 
1
 7681ي ویراست  متن آلمانی مرجع براي ترجمه - 

MEGA² II.5 – Karl Marx – Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, 

Hamburg 1867 

 7661ي ویراست  رجمهو براي ت

MEGA² II.10 – Karl Marx – Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, 

Hamburg 1890 
 .بوده است. تمامی مطالب میان دو آکالد از مترجمان است

. این کاري است که شناسانه و غیره نیست شناختی، مارکس هاي نظري، روش هدف ما در این یادداشت کوتاه واکاوي جنبه

 .تواند جداگانه صورت گیرد. چه از سوي دیگران، و چه بهتر؛ و چه از سوي ما می

 .ي عالقمند موجود است اینک امکان این کار براي خواننده
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معاش، یعنی  ي  کند: مستقیم در حکم وسیله نیاز انسانی را برآورده می چگونهچیز، 

 .ي تولید  ي وسیله  مثابه  ي تمتع؛ یا غیرمستقیم به وسیله

 :توان از منظري مضاعف بررسی کرد  هر شیئی مفید، مثالً آهن، کاغذ و غیره را می

هاي بسیار؛ بنابراین،   هر چیز مفید، کلی است مرکب از خاصیت .کمیّتو  کیفیّت

هاي متفاوت و بنابراین،   . کشفِ این جنبههاي گوناگون مفید باشد  تواند از جنبه  می

اجتماعی براي  هاي  مقیاس[ یافتن 3هاي گوناگون چیزها، کارِ تاریخ است.] کاربست

اي  ها تا اندازه اشیا مفید به همین منوال است. گوناگونی مقیاس کمیّت {}سنجشِ

 .اردادي استاي قر شوند و تا اندازه  ناشی از ماهیت متنوع اشیایی است که سنجیده می

طور  [ به4کند.] بدل می ارزش مصرفیي یک شیء براي زندگی انسان آن را به  فایده

، مانند آهن، گندم، الماس و غیره، را کالبد کاالخالصه ما خود این شیئی مفید یا 

هاي مصرفی،   نامیم. هنگام بررسی ارزش ، یک چیز مفید، جنس میارزش مصرفی

آهن و غیره  تُنیپارچه، یا  ذرعیساعت،  دوجینی  ندهمیشه تعیّن کمی }آنها{ مان

ي خاصی از علم، یعنی  مصرفی کاالها، ماده و مصالحِ رشته  شود. ارزش  فرض گرفته می

مصرفی، فقط با استفاده یا با   [ ارزش5آورد.]  را فراهم می کاالها {تجاري}دانش 

شکل  نظر از  ، صرفرا محتواي مادي ثروتهاي مصرفی  یابد. ارزش  مصرف تحقق می

کنیم،   جا بررسی می دهند. در آن شکلِ اجتماعی، که در این  اش، تشکیل می اجتماعی

 .اي نیز هستند  هاي مادّيِ ارزش مبادله هنگام حامل هاي مصرفیْ هم  ارزش

شود که بنا بر آن، نوعی  اي کمّی، نسبتی، ظاهر می  اي ابتدا همچون رابطه  ارزش مبادله

[ این رابطه، پیوسته با زمان و 8شود.]  با نوع دیگري از آن مبادله می ارزش مصرفیْ

نظر   اي، چیزي تصادفی و صرفاً نسبی به  رو ارزش مبادله  کند. از این  مکان تغییر می

ارزش کاال باشد )یعنی  ماندگارِ درونو  درونیاي که   رسد؛ بنابراین، ارزش مبادله  می

 .کنیم تر بررسی   [ موضوع را دقیق1رسد.]  ر میبه نظ تناقضی در خود، (ذاتی
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ها مبادله   ترین نسبت  یک کاالي منفرد، مثالً یک کوارتر گندم با اقالم دیگر در متنوع

مقدار واکس   x کند، خواه در اش تغییر نمی اي  شود. با این همه، ارزش مبادله  می

اي باید از این  ارزش مبادلهمقدار طال و غیره، بیان شود.   zمقدار ابریشم،  yکفش، 

 .هاي بیان گوناگون متمایز باشد شیوه

اي بین   گیریم. هر نوع نسبت مبادله  اکنون دو کاال مانند گندم و آهن را در نظر می 

اي نشان داد که در آن، مقدار معینی گندم با   توان به کمک معادله  ها را همواره می  آن

سنتنر آهن. این معادله چه   x = کوارتر گندم مقداري آهن برابر است؛ مثالً، یک

گوید؟ ارزشی برابر در دو چیز متفاوت، یعنی در یک کوارتر گندم و به همین نحو،  می

ها هر دو با چیز سومی نیز برابرند که در   سنتنر آهن وجود دارد. بنابراین، آن   x در

، هر یک از آن دو، تا رو خود و براي خود، نه این یکی است و نه آن دیگري. از این

اي هستند، باید، مستقل از یکدیگر، به این چیز سوم قابل   جا که ارزش مبادله آن

 .تحویل باشند

ي   کند. براي تعیین و مقایسه  ي هندسی، این موضوع را روشن می یک مثال ساده

کنند. سپس   ها را به چند مثلث تقسیم می  ها، آن  مساحتِ تمامی چندضلعی

شود:  اش تحویل می { خودِ مثلث، به عبارت کامالً متفاوتی با شکل ظاهري}مساحتِ

اي کاالها باید   هاي مبادله  ضربِ قاعده و ارتفاع. به همین منوال، ارزش  نصف حاصل

تر  ها، بازنمود کمیّت بیش  بتوانند به }جوهري{ مشترک تحویل شوند که هریک از آن

 .مشترک باشند {تري از آن }جوهر یا کم

ي  اش به مثابه اي از وجود فیزیکی ملموس کاال یا هستی اینکه جوهر ارزش مبادله

ي  ارزش مصرفی سراسر متمایز و مستقل است، در نخستین نگاه به نسبت مبادله

شود. از راه انتزاع از ارزش مصرفی است که سرشت این  }کاالها با یکدیگر{ آشکار می
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اي بدان بنگریم، درست  ي ارزش مبادله از زاویهیابد. یک کاال، اگر  }جوهر{ تشخص می

 [6مانند هر کاالي دیگري است، اگر تنها به سهم متناسبی موجود باشد.]

شان یا مستقل از شکلی که در آن به  بنابراین باید کاالها را مستقل از نسبت مبادله

قط ارزش، ي ارزش، صرفاً و ف شوند نخست به مثابه اي نمودار می ي ارزش مبادله مثابه

 [6تلقی کرد.]

ي اشیاء مصرفی یا محصوالت مفید چیزهایی هستند با پیکرهاي  کاالها به مثابه

سازد. این یگانگی نه از  شان را می شان، یگانگی گوناگون. برعکس، ارزش بودگی

گیرد. جوهر اجتماعی مشترکی است که خود را در  طبیعت، بلکه از جامعه نشأت می

 .نمایاند ــ کار گون بازمی نحوي گونه گون، تنها بههاي مصرفی گونا ارزش

گیري خودِ کار  ها چیزي نیستند جز کار تبلوریافته. واحد اندازه ي ارزش کاالها به مثابه

هاي  نیز، کار میانگین ساده است؛ واحدي که سرشتش بسته به کشورها یا دوران

 .وض، امري است مفروضي مفر کند، اما در یک جامعه گوناگون تمدن البته تغییر می

اي که  گونه تر مضروب کار ساده است، به تر فقط تصاعد هندسی یا دقیق کار پیچیده

تري از کار ساده برابر است. اینکه این  مثالً مقدار کوچکی از کار پیچیده با مقدار بزرگ

دهد که این  اهمیت است. تجربه نشان می شود، در اینجا بی تحویل چگونه تنظیم می

ترین کار ممکن  شود. ممکن است کاالیی محصول پیچیده ل پیوسته انجام میتحوی

آن را با محصول کار ساده برابر و بنابراین خود را فقط همچون  ارزشش {باشد، }اما

 .کند مقدار معینی کار ساده بازنمایی می

بنابراین، ارزش مصرفی یا یک شیئی مفید، تنها از این جهت داراي ارزش است که کار 

در آن عینیت یا مادیت یافته است. اکنون چگونه مقدار این ارزش را بسنجیم؟ با 

، یعنی کار، که در آن شیء گنجانده شده است. کمیّت «آفرین  جوهر ارزش»کمیت 



 «سرمایه»اولگفتارهایمجلددرس

 6 

شود و اجزاي معین زمان، یعنی ساعت، روز و   خودِ کار، با مدت زمان آن سنجیده می

 .غیره مقیاس زمان کار هستند

شده در تولید آن تعیین   ظر برسد که اگر ارزش کاال با مقدار کارِ صرفشاید به ن

تر باشد، ارزش آن کاال   کند، ناماهرتر و تنبل  شود، هرقدر انسانی که آن را تولید می  می

تري براي ساخت آن کاال نیاز دارد. اما فقط  شود، زیرا به زمان کار بیش  تر می بیش

شود. زمان کار اجتماعاً الزم، عبارت  آفرین شمرده می زمان کار اجتماعاً الزم ارزش

است از زمان کاري که براي تولید هر نوع ارزش مصرفی، در شرایط متعارف تولید، در 

رایج در آن جامعه الزم است.  شدت کاراي معین و با میزان مهارت میانگین و   جامعه

ر انگلستان، کار الزم براي هاي بافندگی با نیروي بخار د  مثالً، پس از رواج ماشین

ي انگلیسی با  در عمل، بافنده .تبدیل مقدار معینی نخ به پارچه، به نصف کاهش یافت

دستگاه بافندگی دستی، براي تولید همین مقدار پارچه، به زمان کاري برابر با گذشته 

ساعت کار اجتماعی  نصفگر  اش، بیان  نیاز داشت؛ اما اکنون محصول ساعت کار فردي

 .است و درنتیجه، ارزشِ آن، به نصف ارزشِ سابق خود کاهش یافت

مقدار کار اجتماعاً کند،   ارزش هر کاالیی را تعیین می مقدارچه منحصراً،  بنابراین، آن

جا  است. هر تک کاال در این براي تولید ارزش مصرفی، زمان کار اجتماعاً الزمیا  الزم

[ بنابراین، کاالهایی که محتوي 71آید.]  مار میش  ي میانگینِ نوع خود به  فقط نمونه

سانی  یک مقدار ارزشتولید شوند،  سانی زمان یکتوانند در   کمیّتِ کار برابرند، یا می

دارند. ارزش یک کاال به ارزش هر کاالي دیگر، مانند زمان کار الزم براي تولید آن 

عنوان   تمامیِ کاالها به» .شود کاال، به زمان کار الزم براي تولید کاالي دیگر معطوف می

 [77«.]، هستندزمان کار منعقدشدهارزش، صرفاً مقادیر معینی از 

ماند که زمان کار الزم براي تولیدِ   یک کاال هنگامی ثابت باقی می مقدار ارزشبنابراین، 

را  کند. بارآوري کار  تغییر می بارآوري کارآن ثابت بماند. اما این زمان، با هر تغییر در 
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ي مهارت  توان میانگین درجه  کند که از جمله می  طیف وسیعی از شرایط تعیین می

ي آن، ترکیب اجتماعی فرآیند تولید،   آورانه کارگران، سطح پیشرفت علم و کاربردِ فن

را برشمرد. مثالً، کمیت یکسانی کار در  شرایط طبیعیگستره و کارآیی وسایل تولید و 

هاي نامساعد، فقط   شود و در فصل  ت بوشل گندم بازنموده میهاي مساعد، در هش  فصل

شود   تري از معادن غنی استخراج می در چهار بوشل. با کمیت یکسانی کار، فلزات بیش

شود و درنتیجه، کشف آن   ندرت در سطح زمین یافت می  مایه. الماس به تا از معادن کم

بنابراین، حجم کوچکی از آن، بیانگر کار  به زمان کار زیادي نیاز دارد؛ طور میانگین  به

تردید دارد که ارزش کامل طال هرگز پرداخت شده باشد. این  جاکوب .زیادي است

، کل محصول شوگهي ا  کند. به گفته  تر صدق می موضوع در مورد الماس بیش

به ارزش   1823شده از معادن الماس برزیل طی هشتاد سال، هنوز در سال   استخراج

ي همان کشور نرسیده بود. همان مقدار   شکر یا قهوه سال مزارع نی 7میانگین  محصول

کند.   شود و ارزش آن سقوط می  تري بازنموده می تر، در الماس بیش  کار در معادن غنی

شدند با کارِ کم، کربن را به الماس تبدیل کنند، ارزش آن شاید از ارزش   اگر موفق می

تر باشد، زمان کار الزم براي  طور کلی، هرچه بارآوري کار بیش شد. به  تر می آجر هم کم

تر خواهد بود.  تر، و ارزش آن کم ي کارِ متبلور در آن کم  تر، توده تولید یک کاال کم

تر و  تر باشد، زمان کار الزم براي تولید یک کاال، بیش برعکس، هرچه بارآوري کار کم

 کمیتبا  مستقیمکاال به نسبت  مقدار ارزش، تر خواهد بود. بنابراین ارزش آن نیز بیش

 .کند  یابد، تغییر می  که در کاال تحقق می بارآوري کاريبا  معکوسکار، و به نسبت 

شناسیم  آن را می گیري مقیاس اندازه .است کارشناسیم که  ارزش را میجوهر اکنون 

زند،  را می اي مبادله، مُهر ارزش ارزشاش را، شکلی که بر  شکل .است زمان کارکه 

ایم،  هنوز باید واکاوي کرد اما پیش از آن الزم است تا خصوصیاتی را که تاکنون یافته

 .تر بسط و گسترش دهیم دقیق
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باشد: این حالتی  اي ارزش مبادلهکه   باشد، بدون آن ارزش مصرفیتواند   یک چیز می

وا، زمینِ بکر، ء، بدون میانجی کار، براي انسان وجود داشته باشد. ه است که شی

گنجند. چیزي   ها در این مقوله می  هاي خودرو و مانند آن  زارهاي طبیعی، جنگل چمن

باشد. کسی که نیاز خود را  کاالکه   تواند مفید و محصولِ کار آدمی باشد، بدون آن  می

کاال آورد، اما   به وجود می ارزش مصرفیکند، مسلماً   با محصولِ کارِ خویش برآورده می

ارزش مصرفی تنها باید ارزش مصرفی، بلکه باید  کند. او براي تولید کاال نه  تولید نمی

تولید کند. سرانجام، هیچ چیز  ارزش مصرفی اجتماعینیز، یعنی  براي دیگران

فایده است، کاري  که شیئی مفیدي باشد، ارزش باشد. اگر چیزي بی تواند بدون آن  نمی

شود و بنابراین، ارزشی هم به   ست؛ آن کار، کار شمرده نمیفایده ا  که دربر دارد نیز بی

 .آورد  وجود نمی

ارزش  و مصرفی ارزش شود:  بر ما ظاهر می دوسویه چیزينخست همچون  کاال

 خصلتی دوسویهدر کاال نیز  کار گنجیدهبینیم که  تر می ي. در بررسی دقیق ا مبادله

[، محوري است که 72ح و بسطش دادم]دارد. این نکته که من نخستین بار نقادانه شر

 .چرخد درک اقتصاد سیاسی بر گرد آن می

کنیم ارزش  گیریم و فرض می  را در نظر می  ذرع پارچه 71دو کاال، مانند یک دامن و 

گاه یک  باشد، آن W =  ذرع پارچه 71دامن دوبرابر ارزش پارچه است، در نتیجه اگر 

 .خواهد بود W2 = دامن

نوع خاصی از فعالیتِ  .کند  فی است که نیاز خاصی را برآورده میدامن ارزش مصر

الزم است تا آن را به وجود آورد. این فعالیت بنا به هدف، طرزعمل،  هدفمند مولد

اش توسط ارزش مصرفی  شود. کاري را که سودمندي ء، وسایل و نتیجه تعیین می شی

رزش مصرفی است، در این که محصول آن یک ا شود، یا این محصول آن بازنموده می
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نامیم. از این منظر، کار مفید همیشه از  می کارِ مفیداختصار  سازي، به جا براي ساده

 .شود دهد، در نظر گرفته می لحاظ اثر مفیدي که ایجاد آن را هدف خود قرار می

هستند،  هاي مصرفی متفاوتی  ارزش، کیفیّتدامن و پارچه از لحاظ  کهطور   همان

نیز، از لحاظ  بافندگیها شده، یعنی خیاطی و   کارهایی که میانجی وجود آنهاي   شکل

هاي مصرفی کیفیّتا متفاوتی و درنتیجه،   اگر این چیزها، ارزش .اند کیفیّت متفاوت

در  کاالعنوان   توانستند اساساً به  محصولِ کارهاي مفیدِ کیفیتاً متفاوتی نبودند، نمی

توان با دامن دیگري معاوضه کرد؛ یک ارزش مصرفی   ا نمیبرابر هم قرار گیرند. دامن ر

 .توان با همان ارزشِ مصرفی مبادله کرد  را نمی

شود که از لحاظ جنس، نوع، خانواده، انواع  تمامیتی از کارهاي مفید متفاوت نمودار می

کار،  این تقسیم .کار اجتماعی تقسیمفرعی و تنوع به همان اندازه گوناگون است: یک 

ط وجودي تولید کاالیی است، اگرچه عکس آن درست نیست، یعنی تولید کاالیی، شر

ي بدوي هندي از لحاظ  شرط وجودي تقسیم اجتماعی کار نیست. کار در دهکده

تر به   شوند. یا مثالی نزدیک تبدیل  محصوالت به کاالآنکه  شد، بی  اجتماعی تقسیم می

کار به  شود، اما این تقسیم  ظمی تقسیم میطرز من اي به  خودمان، کار در هر کارخانه

دیگر مبادله  را با یک محصولِ انفراديِ خوداین علت به وجود نیامده است که کارگران، 

شوند،   ، که جداگانه انجام میازهم کارهاي خاص مستقلکنند. تنها محصوالتِ 

 .در برابر هم قرار گیرند عنوان کاال  بهتوانند   می

مند و مولّد، یا کار مفید،  در ارزش مصرفی هر کاال فعالیتی معین، هدفبنابراین دیدیم: 

عنوان کاال در برابر هم قرار گیرند، مگر   توانند به  هاي مصرفی نمی  نهفته است. ارزش

ها از لحاظ کیفیّت، در هر مورد متفاوت باشد. در   که کار مفید گنجیده در آن  این

اي با   آیند، یعنی در جامعه  به شکل کاال درمیاي که محصوالت آن عموماً   جامعه

طور مستقل و خصوصی   تولیدکنندگان کاال، این تفاوت کیفی میان کارهاي مفید که به
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کند که   اي تکامل پیدا می  شود، به نظام پیچیده  توسط تولیدکنندگان منفرد انجام می

 .کارِ اجتماعی است تقسیم

پوشد یا  اهمیت است که خیاطْ دامن آن را می  بیعالوه، این موضوع براي دامن   به

کند. به همین   چون یک ارزش مصرفی عمل می اش. در هر دو حالت، دامن هم مشتري

ي بین دامن و کاري که آن را تولید کرده است، با تبدیل خیاطی به   ترتیب، رابطه

خود،  ود و برايکار اجتماعی، درخ اي مستقل در تقسیم  اي متمایز، یعنی به شاخه حرفه

دوخت،   آدمی هزاران سال، تحت اجبارِ نیاز به پوشاک، لباس می .کند  اي تغییر نمی ذره

 ثروت مادّيکه حتی یک نفر هم خیاط شود. اما دامن، پارچه و هر عنصري از   بی آن

میانجی فعالیت انسان{ در طبیعت موجود نیست، همیشه باید به میانجیِ یک  که }بی

دِ خاص و متناسب با هدف آن ایجاد شود؛ فعالیتی مولد که مواد طبیعی فعالیت مولّ

ي   عنوان آفریننده  کند. بنابراین، کار به  ي انسانی جذب می اي را براي نیازهاي ویژه ویژه

هاي وجودي انسان است که از   ، یکی از شرطکار مفیدعنوان   هاي مصرفی و به  ارزش

ت؛ این ضرورتی طبیعی دائمی است که میانجی هاي جامعه مستقل اس  ي شکل همه

 .شود  میان انسان و طبیعت و بنابراین، خودِ زندگی انسان میتبادل مادي 

طور خالصه کالبد کاالها،   هاي مصرفی، مانند دامن، پارچه و غیره، یعنی به  ارزش

نواعِ آورد و کار. اگر مجموع ا  اي که طبیعت فراهم می  ماده :ندپیوندي از دو عنصر

ها کسر کنیم،   متفاوتِ کار مفیدي را که در دامن، پارچه و غیره گنجیده است از آن

ماند. این شالوده را طبیعت، بدون دخالت انسان   اي مادّي باقی می  همیشه شالوده

تواند مانند خودِ طبیعت عمل کند،   آورد. انسان با مشارکت در تولید، فقط می  فراهم می

براین، حتی در این عملِ  عالوه [13].شکل مواد را تغییر دهدواند ت  یعنی تنها می

تنها ، کاررسانند. بنابراین،   وتعدیل، نیروهاي طبیعت، پیوسته به انسان یاري می جرح
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ویلیام ي   به گفته .کند، نیست  هاي مصرفی که تولید می  منبع ثروت مادّي، یعنی ارزش

 .در آن است، کار، پدرِ ثروت مادّي و زمین ماپتی

 .کاالها بپردازیم ارزشعنوان شیئی مفید بگذریم و به   اکنون از کاال به

است که در  کمّیارزد. اما این تفاوتی صرفاً   بنا بر فرض ما، دامن، دوبرابر پارچه می

سپاریم که اگر ارزش دامن،  حال حاضر مدنظر ما نیست. بنابراین، فقط به یاد می

یک دامن را  همان مقدار ارزشذرع پارچه،  21چه باشد، ذرع پار 71دوبرابر ارزش 

هاي عینی   دارند و هر دو بیان سانی جوهر یکعنوان ارزش،   دارد. دامن و پارچه به

اند. با   ، کارهایی با کیفیّتی متفاوتبافندگیو  خیاطیآیند. اما   شمار می  به کاري همسان

دوزد   نوبت لباس می ، بهفردي واحد  نشود که در آ همه، شرایطی اجتماعی یافت می این

در کارِ فرد  تغییراتیي متفاوت کار، تنها   بافد. در این حالت، این دو شیوه  و پارچه می

طور که  اند؛ همان نشده  هستند و هنوز اعمال ثابت مختص به افراد متفاوت یکسانی

گونی از همان  اع گونهدوزد، تنها انو دامن، که خیاط ما امروز، و شلوار، که او فردا می

توان دریافت که در   براین، به یک نظر می گیرند. عالوه فرض می کار فردي را پیش

، مطابق با تغییرات در بخش معینی از کار انسانیداري ما،   ي سرمایه  جامعه

شود. شاید   نوبت به شکل خیاطی و بافندگی عرضه می  وسوي تقاضا براي کار، به سمت

شکل کار، بدون اصطکاک انجام نشود، اما باید انجام شود. اگر ویژگی این تغییر در 

چه از آن باقی   معیّنِ فعالیتِ مولّد و بنابراین خصلت مفیدِ کار را نادیده بگیریم، آن

هاي  که خیاطی و بافندگی فعالیت است. با این کردنِ نیروي کار انسانی  صَرفماند،   می

کردنِ بارآورِ مغز، عضالت، اعصاب و دستان  ها صَرف دو آن اند، هر مولّد کیفیّتا متفاوتی

ها فقط دو شکل متفاوت از  آن .ند ا کار انسانیطلبند و به این معنا، هر دو  را می انسان

گمان نیروي کار انسان باید به سطح معینی از  شدنِ نیروي کار انسانی هستند. بی صرف

شکل صرف شود. اما ارزش کاالها، بازنمودِ تکامل رسیده باشد تا بتواند به این یا آن 
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طور کلی است. و درست  به نیروي کارِ انسانیشدن  کار ناب انسان، یعنی صرف

کند  دار نقش بزرگی ایفا می ي بورژوایی، یک ژنرال یا یک بانک طور که در جامعه همان

نجا [ همین موضوع در ای74به معناي دقیق کلمه نقش بسیار حقیري دارد،] انسانو 

، سادهصادق است. کار انسان عبارت است از صَرفِ نیروي کار  کار انساني  نیز درباره

اش،  ي جسمانی طور میانگین در سازواره یعنی نیروي کاري که هر انسانِ متعارف به

که پرورش خاصی یافته باشد، از آن برخوردار است. مثالً نیروي کار رعیت  بدون آن

 کار انسانییا  کار سادهده است، بنابراین صرف آن شامل مصداقی براي نیروي کار سا

  تر است. بدون حشو و زواید است؛ در مقابل، کار خیاط شامل صرف نیروي کار پیچیده

شود،  بازنموده می هفته که بیان ارزشی روزانه کار رعیت تقریباً در  حالی در بنابراین،

[ اما این تفاوت هنوز 75شود.] می بیان ارزشی روزانه کار خیاط در یک هفته بازنموده

ي کار خیاط، دامن، همان ارزشی را دارد که محصول  است. محصول روزانه کمّیفقط 

کار کشاورز شمرده  مضروبعنوان  روزانه کار رعیت. اما کار خیاط همیشه فقط به 2

چون ها انواع متفاوت کار، به کار ساده،   هاي گوناگونی که بر مبناي آن  شود. نسبت می

شود که   شوند، توسط فرآیندي اجتماعی تعیین می  خویش تحویل می گیري  واحد اندازه

نظر آنان چون سنتی  در پسِ پشتِ تولیدکنندگان جریان دارد، و به همین دلیل، در 

کردن مطلب، هر نوع نیروي کار را  پس، براي ساده کند. از این  رسیده جلوه می ارث به

تلقی خواهیم کرد؛ از این طریق، خود را از دردسرِ این  دهسامستقیماً نیروي کار 

 .رهانیم تحویل می

شان  هاي مصرفی ارزشدامن و پارچه، تمایز بین  هاي ارزشبنابراین همانطور که در 

کنند، از تفاوت  اش می بازنمایی ها ارزشنادیده گرفته شده است، در کاري که این 

، تجرید بافندگیاست و بار دیگر  خیاطیر ها یک با در آن کار، که مفید هاي شکل

یک فعالیت هدفمند و مولد است با نخِ  پیونددامن  مصرفی ارزشکه  شود. در حالی می
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ي آن است{ و پارچه پیوند فعالیت هدفمند و مولد  اي که ماده بافته }یا پارچه

 ي یهپیرا بی هاي لختهدامن و پارچه برعکس، صرفاً  هاي ارزش}دیگري{ است با نخ، 

ي  ، نه به دلیل رابطهها ارزشاند. به همین ترتیب، کار گنجیده در این  همگن کاري

به حساب  انسانی کار نیروي کردنِ صَرفعنوان  اش با پارچه و نخ، بلکه تنها به تولیدي

شان عناصر  متفاوتهاي  شود. خیاطی و بافندگی، صرفاً به علت کیفیت آورده می

هاي   دامن و پارچه هستند، }و{ تنها زمانی که از کیفیّت یهاي مصرف  ارزشي   سازنده

 کیفیت کار انسانی، سانی کیفیّت یکشوند و هر دو داراي  می منتزعي خود  ویژه

 .دهند  پارچه را تشکیل می ارزشِدامن و   ارزشِ جوهرِ هستند، 

اند و  مقداري معینهایی با   ، بلکه ارزشاند اساساً ارزشتنها  همه، دامن و پارچه، نه با این

ارزش  مقدارارزد. این اختالف در   می  ذرع پارچه 71بنا بر فرض ما، یک دامن، دوبرابر 

جا که پارچه فقط نصف کارِ }گنجیده در{ دامن را در بردارد،  ها از کجاست؟ از آن  آن

که براي تولید پارچه الزم است{ صرف } زمانیي دوبرابر   نیروي کار باید به اندازه

 .ردد تا دامن تولید شودگ

 کیفی، کارِ گنجیده در کاال فقط از لحاظ ارزش مصرفیکه عطف به  بنابراین، در حالی

، پس از تحویل به کار انسانیِ ساده، فقط از مقدار ارزشآید، در عطف به  حساب می به

کاري، در اینجا بر « چه»و « چگونه»جا، بحث بر محور  مطرح است. آن کمّیلحاظ 

آن است. چون مقدار ارزش یک کاال چیزي جز کمیت کارِ « مدت  چه»، «چقدر»محور 

هاي معیّنی از لحاظ ارزش با   گنجیده در آن نیست، پس تمامی کاالها باید به نسبت

 .هم برابر باشند

تغییر  اگر بارآوري تمامیِ انواع گوناگون کارِ مفید و الزم، مثالً براي تولید یک دامن بی

ها زیاد   هاي تولیدشده با افزایش کمیّت آن  گاه مقدار ارزشِ کلِ دامن نباقی بماند، آ

روز کار  x 2روز کار باشد، دو دامن، بازنمود  x خواهد شد. اگر یک دامن، بازنمود
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خواهد بود و غیره. اما اکنون فرض کنیم که زمان کار الزم براي تولید دامن، دوبرابر یا 

قدر ارزش دارد که سابقاً دو  اول، یک دامن، همانبرعکس، نصف شده باشد. در حالت 

دارد که سابقاً یک دامن داشت،   قدر ارزش دامن داشت؛ در حالت دوم، دو دامن، همان

کند و کارِ مفید گنجیده  هرچند در هر دو حالت، یک دامن نیاز یکسانی را تأمین می

شده براي تولید آن  رِ صرفکا مقدارهمه،  ماند. با این  در آن، با همان کیفیّت باقی می

 .تغییر کرده است

تري را ایجاد  بیش ثروت ماديافزایش کمیّت ارزش مصرفی، در خود و براي خود، 

توان لباس پوشاند   تر از یک دامن است. با دو دامن، دو نفر را می کند. دو دامن بیش  می

ر ثروت مادي و با یک دامن فقط یک نفر را و غیره. با این همه، افزایش در مقدا

 زمان در مقدار ارزش آن منطبق باشد. این حرکت متقابل ناشی از تواند با تنزلی هم می

، بارآوري کار مفیدِ مشخص «بارآوري»کار است. البته همیشه از  تعیّن گی دوسویه

ي کارآیی فعالیتی مولد و معطوف به   مدنظر است؛ در واقعیت، این امر فقط درجه

 نسبت مستقیمِکند. بنابراین، کار مفید به   تی معلوم بیان میهدفی معین را در مد

ي بیش و کم سرشار محصوالت تبدیل  اش، به سرچشمه افزایش یا کاهش بارآوري

شود. با وجود این، تغییرات در بارآوري، در خود و براي خود، هیچ نوع تاثیري بر   می

که بارآوري به شکلِ مفید و جا   گذارد. از آن  کاري که ارزش بازنمود آن است، نمی

اش انتزاع  مشخص کار تعلق دارد، طبعاً به محض این که از شکل مفید و مشخص

مدت شود، هرنوع ارتباطی را با کار از دست خواهد داد. بنابراین، کاري یکسان در 

را، مستقل از تغییرات در بارآوري،  مقدار یکسانی ارزشهمیشه  زمان یکسان

 هاي متفاوتی از ارزش مصرفی هاي زمانی برابر، کمیت در دورهاین کار  نمایاند. اما بازمی

هاي مصرفی   آورد، به این صورت که اگر بارآوري افزایش یابد ارزش  را فراهم می

شوند. در   تري تولید می هاي مصرفی کم  تري و اگر بارآوري کاهش یابد، ارزش بیش
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از گذشته دربرداشته باشند. بنابراین، تري را  حالت اول، ممکن است دو دامن، کار کم

هاي مصرفی تولیدشده   تغییري یکسان در بارآوري که بازده کار و بنابراین، مقدار ارزش

را  یافته  کل این حجم افزایش مقدار ارزشتواند خود  دهد، می  توسط آن را افزایش می

دهد. عکس این   ها را کاهش  الزم براي تولید آن زمان کارکاهش دهد، یعنی اگر کل 

 .موضوع نیز صادق است

شود که البته چنین نیست که در کاال دو نوعِ گوناگونِ  چه تاکنون آمد نتیجه می از آن

کار یا به  محصولي  کاال به مثابه ارزش مصرفیکه کار به  اند، اما، بسته به این کار نهفته

که  واحديان تنها کار کار معطوف شود، هم عینیي بیان صرفاً  کاال ـ ارزش به مثابه

طور که کاال  همان .گون و حتی متضاد متعین است نحوي گونه در کاالها نهفته است، به

طور هم کار باید عمدتاً کاري  باید عمدتاً شیئی مصرفی باشد تا ارزش باشد، همان

و  صرف نیروي کار انسانیي  مفید و فعالیت تولیدي وافی به مقصود باشد تا به مثابه

 .به حساب آید انسانی بی غل و غش کاراین بنابر

ایم، اینک  جا به تعریف جوهر ارزش و مقدار ارزش پرداخته رو که تا این از آن

 .شکل ارزشپردازیم به واکاوي  می

 .کاال شکل پدیداريِ ارزشِنخست بازگردیم به نخستین 

از هر کدام آنها گیریم که براي تولید این مقدار  ما دو مقدار از دو کاال را درنظر می

هستند،  هاي برابري مقدارْ ارزشالزم است، یعنی دو کاال  زمان کاري برابرصرف 

ما  .بیارزدذرع پارچه به دو دامن  41دامن، یا  2ذرع پارچه =  41نحوي که مثالً  به

یک کاال را  ارزش .شود بیان می ها دامنپارچه در مقدار معینی از  ارزشبینیم که  می

اش  ارزش نسبییک کاالي دیگر بازنمایی شده است،  مصرفی ارزشدر  که این چنین

 .نامیم می
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ماند. برعکس،  تواند تغییر کند، در حالیکه ارزشش ثابت می ارزش نسبی یک کاال می

 40 :کند. تساوي تواند ثابت بماند، در حالیکه ارزشش تغییر می ارزش نسبی کاال می

اي هزینه  که هر دو کاال مقدار کار مساويمنوط به این است  دامن 2ذرع پارچه = 

هاست، زمان  ي آن داشته باشند. با هر تغییري در نیروي مولد کارهایی که پدید آورنده

کند. حاال بپردازیم به تأثیر چنین  کاري که براي تولیدشان ضروري است تغییر می

 .تغییري بر ارزش نسبی

I. ماند. اگر زمان کار  دامن ثابت می شارزکه  ، در حالیکند  ارزش پارچه تغییر می

ي مثالً افزایش سترونیِ خاکی که کتان در آن   شده براي تولید پارچه، درنتیجه صرف

ذرع   40ي   جاي معادله شود. به  شود، دوبرابر شود، ارزش آن نیز دوبرابر می  کاشته می

دامن  2شد، زیرا برقرار با دامن 4 = ذرع پارچه  40ي   دامن، باید معادله 2پارچه = 

ذرع پارچه است. از سوي دیگر، اگر  41اکنون شامل فقط نیمی از زمان کار براي تولید 

ي پیشرفت ماشین بافندگی، به نصف   زمان کار الزم براي تولید پارچه، مثالً درنتیجه

رو، اکنون معادله به   پارچه نیز به نصف کاهش خواهد یافت. از این ارزشکاهش یابد، 

ارزش ثابت بماند،  B دامن. اگر ارزش یک = ذرع پارچه 40 :آید  رت درمیاین صو

به نسبت مستقیم با شود،  بیان می B ، یعنی ارزش آن که در کاالي A کاالي نسبی

 .یابد  افزایش و کاهش می  Aارزش 

II. کند. اگر تحت این  می که ارزش دامن تغییر  ، در حالیماند ارزش پارچه ثابت می

ي محصول نامرغوب پشم دوبرابر   مان کار الزم براي تولید دامن، مثالً درنتیجهشرایط، ز

 ذرع پارچه 40 :دامن خواهیم داشت 2ذرع پارچه =  41ي   جاي معادله گاه به شود، آن

 4 = ذرع پارچه 40گاه   از سوي دیگر، اگر ارزش دامن نصف شود، آن .یک دامن =

 B ثابت بماند، ارزش نسبی آن که در کاالي A به این ترتیب، اگر ارزش کاالي .دامن

 .یابد  افزایش یا کاهش می  Bبه نسبت معکوس با تغییرات ارزش شود،  بیان می
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 سانی در ارزش نسبی تغییر یک که شود می روشن ، II  و I ي حاالت متفاوت با مقایسه

ذرع   40ي   معادله به این ترتیب، اگر .هاي کامالً متضادي پدید آید  تواند بنا به علت می

تبدیل شود، یا به این علت  دامن 4 = ذرع پارچه 40 )7ي   ، به معادلهدامن 2 = پارچه

است که ارزش پارچه دوبرابر شده یا ارزش دامن نصف شده است؛ همان معادله ممکن 

تبدیل شود، به این علت که ارزش  دامن یک = ذرع پارچه 40 (2ي   است به معادله

 .ف کاهش یافته یا ارزش دامن دوبرابر شده استپارچه، به نص

III. زمان در یک راستا و به یک نسبت  مقدار کار الزم براي تولید پارچه و دامن، هم  

ها، مانند گذشته همان   در این حالت، باوجود هر تغییري در ارزش آن کند. بتواند تغییر 

ها تنها زمانی آشکار   رزش آنخواهد بود. تغییر ا دامن 2 = ذرع پارچه  40ي   معادله

خواهد شد که با کاالي سومی که ارزش آن ثابت باقی مانده، مقایسه شوند. اگر ارزش 

ها   آن هاي نسبی ارزشزمان و به یک نسبت، ترقی یا تنزل کند،  کاالها هم تمام

ها، در افزایش یا کاهش کمیت  تغییر باقی خواهد ماند. تغییر واقعی در ارزش آن بی

 .یابد هاي تولیدشده در زمان کار یکسان نمود میکاال

IV . تواند  ها، می  هاي آن زمان کارِ الزم براي تولید پارچه و دامن و درنتیجه، ارزش

دیگر تغییر کند و  زمان در یک جهت، اما به درجاتی نابرابر یا خالف جهتِ یک هم

سبی یک کاال با استفاده از هاي ممکن از این قبیل بر ارزش ن  . تأثیر تمامی ترکیبغیره

 .شود آسانی معلوم می به III و  I  ،II حاالت

یک کاال، مثالً  مقدار نسبی ارزشمان دیدیم که تغییر در  هاي تاکنونی بنا به بررسی

 کمّیي  تنها از سویه ارزش نسبیخود کاالست و به  مقدار ارزشپارچه، تا کجا بازتاب 

آن }ارزش{ بپردازیم. اگر ارزش نسبی  شکله خواهیم ب آن توجه کردیم. اینک می

یا  B کاالي A = y کاالي x کاال، مثالً دوارزي  ارزش است، بیان هم شکل بازنمایی

 .است ارزش نسبی ي شکل سادهدامن،  7ذرع پارچه =  21
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I. یارزشنسبی:نخستینشکلیاشکلساده 

 .(Bکاالي  A = yکاالي  x) دامن 7ذرع پارچه =  21 

[ تعینات 78است.] بسیط {وي این شکل اندکی دشوار است، زیرا }این شکلواکا

همین دلیل تنها  اند و به اند، انتزاعی اند، تکوین نیافته گوناگون گنجیده در آن، پوشیده

توان آنها را از یکدیگر جدا و متمایز کرد. در  ي انتزاع است که می از راه کلنجارهاي قوه

 21دامن باشد یا  7ذرع پارچه =  21توان دید که در اینکه  قدر می نخستین نگاه همین

 .ماند همانی که هست باقی می شکلْ، [71دامن باشد]  x = ذرع پارچه

ي  آید. بنابراین پیکره یا یک چیز مفید به دنیا می ارزش مصرفیپارچه در هیئت یک 

ن ي مقابل آ اش، شکل ارزش آن نیست، بلکه درست نقطه شکل طبیعیزمخت یا 

دهد که  را نخست از این طریق نشان می اش بودگی ارزش}شکل ارزش{ است. پارچه، 

کند. پارچه اگر  معطوف می همتاي خویشي  ، دامن، به مثابهدیگرخود را به کاالیی 

ي همتایش،  ي ارزش، به مثابه توانست خود را به دامن، به مثابه خود ارزش نبود، نمی

حاظ کیفی از این طریق با دامن برابر و همتا قرار ل معطوف کند. پارچه خود را به

همسان، یعنی جوهر  کار انسانی یافتگی شیئیتي  دهد که خود را به آن به مثابه می

دهد و  کند؛ و پارچه خود را تنها با یک دامن برابر قرار می معطوف می ارزش خودش،

مقداري است به  دامن، زیرا پارچه نه تنها در اساس ارزش است، بلکه ارزشی x نه

ذرع پارچه. پارچه با  21کار است که  همان مقدار، و یک دامن دقیقاً محتوي معین

زند. }یکم:{ از این طریق که  برقراري این رابطه با دامن، چند هدف را با یک تیر می

به خودش نیز معطوف دهد،  قرار می ارزش همتاي  به مثابه دیگريخود را با کاالي 

 ي ارزش مثابهدوم:{ از این طریق که به خودش به } .ي ارزش هشود: به مثاب می

ي ارزش مصرفی متمایز  از خود به مثابهشود، درعین حال خودش را  معطوف می

را ــ و }فراموش نکنیم که{ مقدار  مقدار ارزششسوم:{ از این طریق که } .کند می
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حاظ کمّی خودي خود و هم ارزشی که به ل ارزش هردو است: هم ارزش بودن به

دهد که  اش شکلی می  بودگی ارزش، به کند در دامن بیان میگیري شده است ــ  اندازه

چهارم:{ از این طریق که حاال و } .شکل ارزش :اش متمایز است میانجی از هستی بی

یابد  نمایاند، تازه امکان می ي چیزي در خودمتمایز بازمی به این شیوه خود را به مثابه

عرضه کند ــ چیزي مفید که درعین حال ارزش  ي کاال به مثابهود را طور واقعی خ به

اما ارزش آن  .چیزي است قائم به ذاتجا که ارزش مصرفی است،  است. پارچه تا آن

اي که در  شود؛ رابطه گر می ، مثالً دامن، جلوهکاالیی دیگربا  در رابطه}پارچه{ تنها 

شود و  قرار داده می همتا و برابرن آن، نوعی کاال مثل دامن به لحاظ کیفی با آ

پذیر  شود و با آن معاوضه ارز است، جایگزین آن می با آن هم کمیتی معینبنابراین، در 

است تنها از  متمایزاش  خودش را که با ارزش مصرفی شکل ارزشاست. به این دلیل، 

 .آورد دست می به اي ارزش مبادلهطریق بازنمایی در 

شکل زند. واقعاً،  امن، بر خود دامن نیز مُهر شکلی تازه را میپارچه در د ارزشبیان 

که: دامن با آن قابل معاوضه است. دامن، چه  گوید؟ این پارچه به ما چه می ارزش

اش اینک برخوردار از  شکل طبیعیي تاروپودش و در  پوشیده و چه تا شده، با همه

یک ارزش مصرفی قابل  است، شکل با کاالیی دیگر میانجی بی پذیري معاوضهشکل 

رو به دست  ارز بودن را تنها از این یک کاال موقعیت و تعین هم .ارز شکل هممعاوضه یا 

رو نیز که این کاال در هیئت  ، بلکه از آنارزش استآورد که خودش در اساس  نمی

و بنابراین  شود تلقی می ي ارزش کاالیی دیگر به مثابهاش،  ، در شکل مصرفیوارش شئ

 .براي کاالیی دیگر حاضر و آماده است اي ي ارزش مبادله به مثابهانجی می بی

اي بلورین و شفاف از کار. در  کار؛ لخته جز، پارچه چیزي نیست ارزشي  به مثابه

واقعیت اما این چیز بلورین بسیار تیره و تار است. تا آنجا که کاري در این چیز کشف 

 که دهد ــ  اي از پیکر کاال، کار را نشان نمی شود ــ نباید فراموش کرد که هر پاره می
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تمایز انسانی نیست، بلکه بافندگی است، ریسندگی است، و از این  بی کار کار، این

سازند، بلکه با  قبیل؛ که اینها نیز به هیچ وجه جوهرش }یعنی جوهر ارزش را{ نمی

وار کار  ي بیانِ شئ مثابهاند. براي آنکه بتوان پارچه را فقط به  هم آمیخته مواد طبیعی به

انسانی شاخص و متمایز کرد، قبل از هر چیز باید دید چه چیزي واقعاً از این بیان، 

سازد. شیئیت کار انسانی، بدون هیچ کیفیت و محتواي دیگري، خودْ  یک چیز می

چیزي است در اندیشه و امري انتزاعی است؛ یعنی ضرورتاً شیئیتی انتزاعی است، 

شود به خیاالت  ي کتان تبدیل می طور پیش برویم{ بافته اگر این} .یشهمتعلق به اند

آنها هر چه هستند، باید  .اند چیزهایی واقعی {خیال نیستند و} کاالهاواهی و پوچ. اما 

شان نشان دهند. در تولید، پارچه، مقدار   مادي باشند یا باید خود را در روابط مادي

کاري است  وار بازتاب شئارزش پارچه صرفاً  .است شده معینی نیروي کار انسانی صَرف

ي  رابطهشود. در  گونه صَرف شده است، اما در پیکر خود پارچه بازتابیده نمی که بدین

و بیان محسوس و قابل لمسش را  کند فاش میبا دامن است که ارزش خود را  ارزشی

با خودش، درعین حال  ي ارزش به مثابهدامن  همتا قراردادنآورد. پارچه با  دست می به

ارزشِ  شکل پدیداري، دامن را به متمایز استبا آن  ارزش مصرفیي  که به مثابه

شکل در تمایز با  شکل ارزششکند؛ به  پارچه، مبدل می ي پیکره پارچه، در تقابل با 

 .[76اش] طبیعی

، دامن است ارزش y پارچه مساوي x دامن یا 7ذرع پارچه =  21در بیان نسبی ارزش: 

شود، اما از همین  ي کار تلقی می یا لخته ي ارزش به مثابهدرست است که دامن تنها 

ي قالبی که کار  شود، یعنی دامن به مثابه تلقی می ي دامن به مثابهي کار  طریق لخته

رو به شکل  ارزش مصرفی دامن تنها از آن a76  انسانی در آن منعقد شده است.

ي  به مثابه ي دامن مادهشود، چون پارچه خود را به  پدیداريِ ارزشِ پارچه مبدل می

ي کاري همسان و  ، یعنی به مثابهمیانجی کار مجرد انسانی مادیت یافتگیِ بی
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کند. شیء دامن  سرشت با کاري که در خودش هم شیئیت یافته است، معطوف می هم

ي  ثابهي شیئیت محسوس و قابل لمس کار همسان انسانی، و بنابراین به م به مثابه

ي ارزش ذاتی است  جا که پارچه به مثابه شود. از آن ارزش در قالب طبیعی، تلقی می

این ترتیب قالب طبیعی دامن به شکل پدیداري ارزش   همانند و همتا با دامن، به

شود، کار  دامن بازنموده می ارزش مصرفیشود. اما کاري که در  خودش تبدیل می

کار  .خیاطی :، کاري معین است، کاري است مفیدغل و غش نیست انسانی بسیط و بی

انسانی بسیط، صَرف نیروي کار انسانی، البته قادر است هر تعینی بخود بگیرد، اما 

تواند خود را متحقق  خودي خود نامتعین است. بنابراین کار انسانی تنها زمانی می به

صرف شود،  عینمي کاري  و به مثابه شکل معینیکند یا بخود شیئیت ببخشد که به 

اي خارجی که کار خود را در آن  شود یعنی ماده ي طبیعی روبرو می زیرا آنچه با ماده

هگلی  (Begriff) «مفهوم» {ي است. تنها }مقوله معینبخشد، تنها کار  شیئیت می

 [76خود عینیت ببخشد.] ي خارجی به چنین هنر و قابلیتی را داشت که بدون ماده

 ي کار انسانی یافته حلول تجسمي ارزش یا  ا به دامن به مثابهتواند خود ر پارچه نمی

میانجی کار انسانی  شکل تحقق بیي  به مثابه خیاطیآنکه خود را به  معطوف کند، بی

انگیزاند، نه وقار  ي پارچه را برمی چه در ارزش مصرفی دامن عالقه معطوف کند. اما آن

فیت مفید دیگري که بر او مُهر حرفش و نه هیچ کی پشمین آن است، نه شخصیت کم

کوبد. خدمت دامن به پارچه فقط این است که شیئیت ارزشی پارچه  ارزش مصرفی می

توانست  را در تمایز با شیئیت زمخت ارزش مصرفی بودنش، بازبنمایاند. اگر پارچه می

یا تپاله یا واکس کفش بیان  (Assa Fötida) آنغوزه بدبوي و تلخ صمغ  ارزشش را در

نیز، مادام که فعالیت  کار خیاطیند، باز هم به هدفش رسیده بود. به همین دلیل ک 

مولد هدفمندي است، یعنی کار مفید است، برایش اهمیت و اعتباري ندارد، بلکه فقط 

 طور کلی است یابی کار انسانی به ي شیئیت شکل تحقق یا شیوه، معیني کار  به مثابه
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ه ارزشش را به جاي دامن در واکس کفش بیان کند. اگر پارچ که به آن توجه می

میانجی کار  ي شکل تحقق بی سازي به مثابه کرد، آنگاه به جاي خیاطی، واکس می

ارز تنها  شکل پدیداريِ ارزش یا هم .a 76مجرد انسانی برایش اهمیت و اعتبار داشت

دیگر شود که کاالي  ي کاالیی مبدل می از این طریق به یک ارزش مصرفی یا پیکره

میانجی کار  ي شکل تحقق بی خود را نسبت به نوع کار مفید و مشخصی که به مثابه

 .کند معطوف است،  مجرد انسانی در آن گنجیده

هایی است که مانع  ي دشواري گاه همه ایم که گره ي حساسی رسیده جا به نقطه ما این

ش، یعنی ا شوند. متمایز کردن ارزش کاال از ارزش مصرفی می شکل ارزشفهم 

دهد از خود همان کار، مادام که به  اش شکل می تشخیص کاري که به ارزش مصرفی

اي  شود، کار نسبتاً ساده ي صَرف نیروي کار انسانی در ارزش کاال محاسبه می مثابه

است. نگاه کردن به کاال یا کار در این شکل، اما نه در آن شکل، و برعکس. این 

شود از یکدیگر  شوند و خیلی ساده می ز هم جدا میتضادهاي انتزاعی خیلی راحت ا

ي کاال با کاال وجود دارد،  ، که فقط در رابطهشکل ارزششان داد. در مورد  تشخیص

اي بازي  ي کاال نقش تازه قضیه به این سادگی نیست. در اینجا ارزش مصرفی یا پیکره

این به ضد }یا کاال و بنابر ارزشجا به شکل پدیداري  کند. ارزش مصرفی این می

گنجیده در  مشخصشود. به همین منوال، کار مفید و  ي مقابل خود{ تبدیل می نقطه

انسانی مبدل  مجردارزش مصرفی، به ضد خود، یعنی به شکل تحقق صِرف کار 

راحتی از یکدیگر جدا شوند، در  که به جاي این شود. در اینجا، تعینات متضاد کاال، به می

نظر  ند. هر چند که این وضع در نخستین نگاه عجیب و بیگانه بهیاب یکدیگر بازتاب می

شود که امري ضروري است. کاال از همان آغاز و بنا به  تر روشن می آید، با تأملی بیش

اي  لخته وارزش، محصول کار مفید  و، ارزش مصرفی دوپهلوستماهیتش چیزي 

هست عرضه کند، باید شکلش را  ي آنچه انتزاعی از کار. کاال براي آنکه خود را به مثابه
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کاال شکل یک ارزش مصرفی دارد که از طبیعت گرفته است. این شکل  .مضاعف کند

کند. اما  اش است. شکل ارزشی را نخست در مراوده با کاالهاي دیگر کسب می طبیعی

باشد. تنها  عینیي خود  نوبه اش هم باید }مثل شکل ارزش مصرفی{ به شکل ارزشی

جا که  اما از آن .شان است کاالها، هیئت مصرفی آنها یا شکل طبیعی هاي عینی شکل

ي مقابل و ضد شکل ارزشی آن است،  شکل طبیعی یک کاال، مثالً پارچه، دقیقاً نقطه

شکل ، را شکل طبیعیِ کاالي دیگريرا، یعنی  دیگريناگزیر است شکل طبیعی 

طور  تواند به د کند، میمیانجی براي خو تواند بی چه را نمی خود کند. آن ارزشی

میانجی براي کاالي دیگر کند و بنابراین با دور زدن راه مستقیم، براي خودش نیز.  بی

ي خود یا در ارزش مصرف خودش بیان کند، اما  تواند ارزشش را در پیکره کاال نمی

ي وجود  ي کاالیی دیگري به مثابه تواند خود را به ارزش مصرفی دیگري یا به پیکره می

تواند خود را به کاري که در خود اوست  میانجی ارزش، معطوف کند. او نمی اقعی و بیو

تواند به کار مشخص که در کاالي نوع دیگري گنجیده است به  مرتبط کند، اما می

کار{ فقط کافی  ي شکل تحقق صِرف کار مجرد انسانی مربوط سازد. }براي این مثابه

، یکسان و همتا قرار دهد. ارزش مصرفی ارز همي  است خود را با کاالي دیگر به مثابه

بازنمایی{ شکل پدیداري، ارزش کاالي }یک کاال، مادام که به این شیوه در خدمت 

ي  دیگري است، اساساً فقط براي آن کاالي دیگر موجودیت دارد. اگر ما در شکل ساده

بگیریم، آنگاه را درنظر  کمّی، فقط نسبت B کاالي A = y کاالي x :بیان ارزش نسبی

یابیم؛  ي حرکت ارزش نسبی طرح و مستدل کردیم، می قوانینی را نیز که در باال درباره

ي زمان کاري که  قوانینی که همه بر این اصل استوارند که مقدار ارزش کاالها بوسیله

ي ارزشی دو کاال را از وجه  شود. اما اگر رابطه براي تولیدشان الزم است، تعیین می

گاه در همان بیان ارزشی ساده، راز شکل ارزش  مورد مالحظه قرار دهیم، آن اش کیفی
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، کشف (in nuce) طور محض ي آغازین{ پول را نیز، به را، و بنابراین }هسته

 [21کنیم.] می

ي  واکاوي تاکنونی ما نشان داده است که شکل نسبی بیان ارزش یک کاال دربرگیرنده

چه ارزشش را و مقدار ارزش معینش را در دامن دو شکل ارزشی گوناگون است. پار

ي  ي ارزشی با کاالیی دیگر، و بنابراین به مثابه کند. پارچه ارزشش را در رابطه بیان می

نمایاند. از سوي دیگر، کاالي دیگر، دامن، که در آن ارزش  اي، بازمی ارزش مبادله

اي را که  ارزش مصرفیشود، دقیقاً از همین طریق شکل  طور نسبی بیان می پارچه به

آورد. هردو شکل، شکل  دست می ارز را، به پذیر است، یا شکل هم میانجی با او مبادله بی

ها در  آن .اند اي ارز کاالي دیگر، اَشکال ارزش مبادله نسبی ارزش یک کاال، و شکل هم

هاي{ بیان نسبی ارزشی واحد، یا تعینات متقابالً  واقعیت، وجوه وجودي }یا لحظه

ي کاال، همچون دو  اند؛ منقسم به دو حد همتا نهاده شده نوط و مقید به یکدیگرِ آنم

 .قطب

نشده است. نسبت معینی که  ارز یک کاال دربرگرفته  تعین یافتگی کمّی در شکل هم

پذیري  ارزَش، یعنی از شکل مبادله ارز پارچه است، از شکل هم در آن، مثالً دامن هم

ي  وسیله گیرد، بلکه ناشی از تعین مقدار ارزش به ، نشأت نمیاش با پارچه  میانجی بی

بیان کند، از این   تواند ارزش خودش را فقط در چند دامن زمان کار است. پارچه می

ي مقدار معینی کار انسانی تبلوریافته  طریق که خود را به مقدار معینی دامن به مثابه

کند. اما براي آنکه  رابطه نیز تغییر میکند. اگر ارزش دامن تغییر کند، این  معطوف می

ارزش نسبی پارچه تغییر کند، نخست باید موجود باشد و تشکیل آن تنها زمانی 

 x ، یا2، 7که پارچه ارزش خودش را در  ممکن است که ارزش دامن مفروض باشد. این

داد قرار تنها وابسته است به مقدار ارزش یک ذرع پارچه و تع دامن نمایان کند، بدین

شان باید در شکل دامن نمایانده شود. مقدار ارزش یک کاال تنها  هایی که ارزش ذرع
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ي ارزش نسبی. در  تواند خود را در ارزش مصرفی کاالیی دیگر بیان کند؛ به مثابه می

ارز را  پذیر یا شکل یک هم میانجی مبادله مقابل، یک کاال شکل یک ارزش مصرفیِ بی

اي که ارزش کاالي دیگر در آن  ي ماده برعکس، تنها به مثابه آورد که دست می آنگاه به

 .کند بیان شده است، نقش ایفا می

نماي بیان نسبی ارزش در شکل ساده  ي خودویژگی سرشت واسطه این تمایزگذاري به

 21دامن یا  7ذرع پارچه =  21ي  اش، تیره و ناروشن است. معادله یا شکل نخستین

 7رزد، آشکارا متضمن معادالت همسان دیگري نیز هست: ا ذرع پارچه یک دامن می

ارزد. بیان نسبی ارزش پارچه، که  ذرع پارچه می 21دامن  7ذرع پارچه یا  21دامن = 

کند، درعین حال و از طریق عطف وارونه شامل  ارز را ایفا می دامن در آن نقش هم

 .عهده دارد ا بهارز ر بیان نسبی ارزش دامن نیز هست، که در آن پارچه نقش هم

ي  کاالها به مثابه ارزشي بازنمایی  یا هر دو شیوه شکل ارزشاگرچه هر دو تعین 

که به یک میزان نسبی نباشند. در  آید نظر می بههستند،  نسبیتنها  اي ارزش مبادله

ي  پارچه مؤکداً به مثابه ي ا ارزش مبادلهدامن،  7ذرع پارچه =  21پارچه:  نسبیارزش 

ي خود البته تا  دامن به نوبه .با کاالهاي دیگر به نمایش گذارده شده استاش  رابطه

ي شکل پدیداري ارزش خود پارچه و  است که پارچه خود را به مثابه ارز همآنجا تنها 

دامن تنها در  .کند معطوف میپذیر با خود  میانجی مبادله ي چیزي بی بنابراین به مثابه

اما در اینجا رفتاري منفعل دارد. دست به هیچ  ارز است. این رابطه، هم چارچوب

بیند، اما فقط به این دلیل که به او عطف  زند. او خود را در یک رابطه می ابتکاري نمی

اش با پارچه  آید شخصیتی که از دامن در اینجا و از رابطه نظر می شده است. بنابراین به

الت یا کنش فعال خود او، از نباشد، بلکه بدون دخ اش رابطهي  کند، نتیجه بروز می

که پارچه در معطوف  شیوه و طرز رفتار معینی .پیش موجود باشد. فراتر از این حتی

را حتی به « بدرفتاري»کردن خود به دامن دارد، چنان است که گویی پارچه این 
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بود  بود و مدعی نمی تر از آنچه هست می داشت، اگر حتی به مراتب فروتن دامن روا می

است. کاري  (Tailor run mad Pride) «ي غرور خویش خیاطی شیفته»کار  محصول

ي موجودیتی  کند تنها معطوف کردن خود است به دامن، به مثابه که پارچه می

ي  پیکرهي  یافتگی کار مجرد انسانی است، یعنی به مثابه محسوس و ملموس که مادیت

م که پارچه خود را به این دامن چنین جایگاهی دارد، زیرا، و مادا .موجود ارزش

تعینّی ، صرفاً اش ارزبودگی همبه این اعتبار،  .کند معطوف میي معین به او  شیوه

آید که قضیه کامالً وارونه باشد. از یک سو  نظر می از پارچه است. اما چنین به انعکاسی

خود دهد این رابطه را برقرار کند. از سوي دیگر پارچه  خود نمی دامن هیچ زحمتی به

رو که دامن نقداً  رو که از او چیزي بسازد، بلکه از آن کند، نه از آن را به او معطوف می

ي رابطه  که او محصول حاضر و آماده خود چیزي هست. بنابراین از دید دامن، این

ي ارزش  اش به مثابه یافتگی برقرار کردن پارچه با اوست، شکل هم ارز بودنش، تعین

اش با پارچه هم،  ي اینها{ حتی بیرون از رابطه پذیر، }همه مبادلهمیانجی  اي بی مصرفی

اند، درست مثل خاصیتش در گرم نگاه داشتن  لحاظ عینی و مادي به خود او متعلق به

 7ذرع پارچه =  21ي ارزش نسبی:  اش{. در شکل نخستین و یا ساده }بدن پوشنده

، زیرا این شکل ساده ر نشده استکامالً محکم و استوادامن این فرانمود دروغین هنوز 

ارز پارچه است و هر  ي این رابطه نیز هست، یعنی دامن هم درعین حال حاکی از وارونه

رو که، هر یک از دو کاال،  یافتگی را دارد، مادام که، و از آن یک از دو کاال این تعین

 [27دیگري را به بیان نسبی ارزش خودش تبدیل کند.]

ارزي دو کاال، تکوین شکلی ارزش براي هردو  نسبی یا بیان همي ارزش  در شکل ساده

عالوه، بیان نسبی  کاال یکنواخت است، اگر چه در راستاهایی متقابل با یکدیگر. به

ارزش در عطف به هر یک از دو کاال یکسان است، زیرا پارچه ارزشش را فقط در یک 

ین بیان ارزشی براي هردو کاال، نمایاند، دامن؛ و برعکس هم همینطور، اما ا کاال بازمی



مرتضویحسن

 31 

همیشه واحد است، اگرچه متفاوت و مضاعف بنظر آید. نهایتاً هر یک از دو کاال تنها 

 .ارز است ارزي براي یک نوع دیگر از کاالست، یعنی تنها هم هم

، ظاهراً ارزد میذرع پارچه یک دامن  21یا  دامن 1ذرع پارچه =  20معادالتی مثل 

اگر من پارچه را  .کنند سویه بیان می نحوي کامالً محدود و یک ا بهارزش کاال را تنه

هاي نسبی دیگري براي ارزش یا  جاي دامن با کاالهاي دیگر مقایسه کنم، بیان به

 v = ذرع پارچه 21قهوه،  u = ذرع پارچه 21آورم: مثالً  دست می معادالت دیگري به

هاي نسبی بسیار متفاوتی براي  داد بیانچاي و غیره و غیره. بنابراین پارچه به همان تع

هاي نسبی با  ارزش دارد، که کاالهاي دیگري جز او وجود دارند و تعداد این بیان

 [22افزایش شمار انواع کاالهاي تازه دائماً رو به افزایش است.]

دست  کاال را به دوبراي ارزش  دو بیان نسبی، دامن 1ذرع پارچه =  20شکل نخستین 

ترین موزائیک از  پارچه{ رنگارنگ} ارزش همان یک کاالکل دوم براي داد. این ش

رسد این شکل دوم نه براي بیان  نظر می آورد. اما به هاي نسبی را به ارمغان می بیان

مقدار دامن،  7ذرع پارچه =  21ي  اي تازه داشته باشد، زیرا در معادله ارزش ثمره مقدار

چاي و غیره بازنمایی  v = ذرع پارچه 21گر مثل ، هرقدر در معادالت فراوان دیارزشی

 21ارز حاصل جدیدي ببار آورد، زیرا در  ماند و نه براي تعیین شکل هم شود، ثابت می

ارزهاي منفردي هستند،  قهوه و غیره، قهوه و کاالهاي دیگر تنها هم u = ذرع پارچه

 .مثل دامن

آورد. این شکل دوم  راه میبا این همه این شکل دوم پیشرفتی بسیار اساسی به هم

کند، گاه در  طور تصادفی گاه در دامن بیان می گوید که پارچه ارزشش را نه تنها به می

قهوه و گاه در کاالهاي دیگر، بلکه این کار را هم در دامن و هم در قهوه و هم در 

طریق و یا از طریق دیگر و الی آخر. این تعریف  کند، یا از این کاالي دیگر می

 .ي بیان ارزش، بهتر دید توان با نمایش جامعِ شکل گسترده تر را می شرفتهپی
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II. یارزشنسبیشکلدومیاشکلگسترده 

گندم یا = الی  y = آهن یا x = چاي یا v = قهوه یا u = دامن یا 7ذرع پارچه =  20

 .آخر

z کاال A = u کاالي B یا = v  کاالي C یا = w کاالي D یا = x کاالي E یا = y 

 .یا = الی آخر F کاالي

سازد، زیرا  شکل دوم را می عنصر اصلیکه روشن است که شکل ساده،  نخست این

ذرع  21ي ارزش نسبی، مثل  هاي ساده شکل دوم ترکیبی است از شمار بسیاري بیان

 .قهوه و غیره u = ذرع پارچه 21دامن،  7پارچه = 

نظر آید که این دو  است تصادفی به ، ممکندامن 1ذرع پارچه =  20 :در شکل نخست

شود که  اما در شکل دوم بالفاصله آشکار می .پذیرند به تناسب کمّی معینی مبادلهکاال 

کننده وجود دارد که با پدیداري اتفاقی ماهیتاً متفاوت است.  اي تعیین زمینه جا پس این

، یعنی در کاالهاي ارزش پارچه، چه در دامن بازنمایی شود، چه در قهوه یا آهن و غیره

شمار دیگري که هر یک دارندگان متفاوتی دارند، همیشه مقداري  گوناگون و بی

ي تصادفی بین دو فرد صاحب کاال، کماکان حفظ  ماند. البته رابطه یکسان باقی می

شود که این مبادله نیست که مقدار ارزش را تعیین  ترتیب، آشکار می به این .شود می

 .کند س این مقدار ارزش کاال است که نسبت مبادله را تنظیم میکند، بلکه برعک می

 پارچه، دامن شکل پدیداري کاري بود که در دامن 1ذرع پارچه =  20 :در عبارت

ا کاري که در ب بود  شیئیت یافته است. به این ترتیب کاري که در پارچه گنجیده

ي کار همسان انسانی  ثابهدامن گنجیده بود همسان و همتا قرار گرفت و بنابراین به م

زیرا{ شکل نخست } .طرزي مؤکد برجسته نبود تعریف شد. در آن رابطه، این تعیّن به

میانجی فقط با کار خیاطی همسان و  طور بی کاري را که در پارچه گنجیده است به

تعین{. در شکل دوم، وضع به نحو دیگري  تمایز و بی دهد }، نه با کار بی همتا قرار می



مرتضویحسن

 32 

هاي  ي بیان یابنده پایان و هر دم گسترش ي بی پارچه }درشکل دوم{ در زنجیره است.

ي شکل  هاي کاالها، تنها به مثابه ي انواع ممکن پیکره نسبی ارزشش خود را به همه

جاست که ارزش پارچه  کند. این پدیداري کاري که در خود نهفته دارد، معطوف می

 طور کلی ي تبلور کار انسانی به به مثابه یعنیي ارزش،  خود را حقیقتاً به مثابه

 .نمایاند بازمی

هاي شکل نخستین. هر یک از  پرشماري از معادل ي مجموعهشکل دوم مرکب است از 

، درعین حال متضمن عطف وارونه نیز دامن 1ذرع پارچه =   20ها، مثالً  این معادل

در پارچه، و بنابراین ، جایی که اینک دامن ارزشش را ذرع پارچه 22دامن =  1 :هست

جا که این عطف وارونه در مورد هر یک از  نمایاند. از آن ارز، می ي هم پارچه را به مثابه

 :گیریم شمار ارزش نسبی پارچه اعتبار دارد، نتیجه می هاي بی بیان

III. یشکلدومارزشنسبیشکلسوموارونهیاعطفوارونه 

 ذرع پارچه 21دامن =  1

u  = رع پارچهذ 21قهوه 

v  = ذرع پارچه 21چاي 

x  = ذرع پارچه 21آهن 

y  = ذرع پارچه 21گندم 

 ذرع پارچه 21غیره = 

ذرع  21دامن =  7گردد:  به هیئت آغازینش بازمی بیان نسبی ارزش کاالهادر اینجا 

تري یافته است. در آغاز تنها حاکی از  ي ساده اینک تحول بیش پارچه. اما این معادله

ارزش آورد که از  دست می به شکلی، دیگردامن با بیانش در کاالیی  ارزشه این بود ک

به است. اینک همان شکل، دامن را  مستقلو  متمایز ي دامن پیکرهدامن یا از  مصرفی

نمایاند و بنابراین شکل ارزش اوست  بازمی ي کاالهاي دیگر همه، در برابر ي ارزش مثابه
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ي  امن، بلکه قهوه، آهن، گندم و در یک کالم همهبا اعتباري عام. اکنون نه تنها د

ي  ي آنها به مثابه کنند. همه بیان می ي پارچه مادهشان را در  کاالهاي دیگر ارزش

گذارند.  ، خود را در برابر یکدیگر به نمایش مییافتگی واحدي از کار انسانی مادیت

آهن و  xقهوه،  u دامن است، دیگري 7است، یکی  شان کمیت در تنها شان تفاوت 

همان ذرع پارچه که برابر است با  21از این چیزها =  مقادیر متفاوتی .غیره و غیره

ي این کاالها از طریق بیان ارزش  یافته. بنابراین همه کار انسانی شیئیت مقدار

اي از ارزش مصرفی خود  ي ارزش مبادله ي پارچه خود را به مثابه در ماده شان مشترک

شوند، یعنی  به هم معطوف می مقادیر ارزشي  و درعین حال به مثابه کنند متمایز می

لحاظ کمّی متفاوت. به این ترتیب، تنها در این بیان  همتا و برابر و به کیفیلحاظ  به

ي ارزش  است که کاالها نخست در دید یکدیگر به مثابه یگانه و واحدنسبیِ ارزشِ 

ارزش ي  متناظر با خود را به مثابه دیداريشکل پشان  شوند و بنابراین ارزش پدیدار می

، که (II ارزش نسبی )شکل ي گستردهآورد. در تمایز با شکل  دست می به اي مبادله

واحد و نمود، این بیان  بازمی دیگرکاالهاي  ي همهي  ارزش یک کاال را در محدوده

 .نامیم می شکل عام ارزش نسبیارزش را  ي یگانه

آهن و  x چاي یا v = قهوه یا u = یادامن  7ارچه = ذرع پ 21در{} :IIدر شکل 

دهد، خود را به هریک از  را گسترش می اش بیان ارزش نسبیغیره، که پارچه در آن 

ي  ي آنها به مثابه ، و به همهارز ویژه همي یک  کاالها، دامن، قهوه، و غیره به مثابه

ل او، هیچ یک از این انواع کند. در مقاب معطوف میاش  ارز ویژه هاي هم شکل ي محدوده

ارز }در شکل ساده{  خودي خود نیست، طوري که مثالً هم ارزي }یکتا و{ به کاال، هم

 III کند. برعکس در شکل است که یکی دیگري را منتفی می ویژهارزي  بود، بلکه هم

ي شکل دوم است و بنابراین متضمن این شکل }دوم{، پارچه به  که عطف وارونه

شود. یعنی چنان است که  ي کاالها پدیدار می براي همه ارز نوعیِ هم شکلي  مثابه
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ي انواع حیوانات واقعی دیگر که  ها و همه گویی در کنار شیرها، ببرها، خرگوش

ها و غیره را در جهان حیوانات زیر یک نام جمع  ها، خانواده ها، زیرنوع ها، نوع جنس

ي حیوانات  یکریابی منفرد و مجسم همهدیگر هم وجود دارد که پ حیوانآورند، یک  می

آورد،  ي انواع واقعی و موجود حیوانات را در خود جمع می است. چیز واحدي که همه

 ارز منفرد همو غیره. بنابراین پارچه همانطور که به  خدا، حیوانچیزي است عام، مثل 

شکل ي  کاالي دیگر خود را به او به مثابه یکمبدل شد، یعنی از این طریق که 

ي  ي شکل مشترک پدیداري ارزش همه پدیداري ارزش معطوف کرد، اینک به مثابه

پیکره یا کالبد عام ارزش، به مادیت یافتگی عام شود، به  ارز عام تبدیل می کاالها به هم

شکل ي  و مادیت یافته در آن، اینک به مثابه خاصبنابراین کار  .کار مجرد انسانی

 .اعتبار دارد کار عامي  ثابهکار انسانی، به م عام تحقق

تنها به  B که از طریق آن، کاالي B در کاالي A هنگام بازنمایی ارزش کاالي به

باشد. مهم فقط  اي ویژهاز چه نوع  B شود، اهمیتی نداشت که کاالي تبدیل می ارز هم

کار متفاوت باشد و بنابراین محصول  A با کالبد کااليB  این بود که کالبد کاالي

و متفاوتی باشد. دامن با بازنمایی ارزشش در پارچه، خود را به پارچه به  د دیگرمفی

به  بافندگیکرد و دقیقاً از این طریق به  معطوف می یافته کار انسانی تحققي  مثابه

که بافندگی را از انواع دیگر کار  معینی؛ اما ویژگی شکل تحقق کار انسانیي  مثابه

میت بود. تنها کافی بود نوع دیگري از کار باشد متفاوت با اه ، سراسر بیکرد متمایز می

 ارز عام همبود. اما از آن زمان که پارچه  از کار می معینخیاطی، ضمن اینکه باید نوعی 

، و اش ویژهیافتگی  ي دیگري است. این ارزش مصرفی معین در تعین گونه است، وضع به

یگر کاال، قهوه، آهن و غیره، اینک به ي انواع د در تمایز با همه پارچهاز این طریق 

رو  شود. از همین تبدیل می عام ارز همي کاالهاي دیگر و بنابراین  شکل عام ارزش همه

شکل تحقق عام کار شود، اینک همچون  که در آن بازنموده می اي ویژهکار مفید و 
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دگی، متمایز ، بافنویژه، اعتبار دارد و مادام که کاري است با تعینی عام، کار انسانی

ي انواع دیگر کار.  است نه تنها با خیاطی، بلکه با کشت قهوه، کار در معدن و همه

ارز عام  پارچه، یعنی در هم بیان ارزش نسبیي انواع دیگر کار دربرابر  برعکس همه

 .اند تحقق کار انسانی ي اَشکال ویژهتنها  (II )شکل

هاي کار مجرد انسانی.  ، بیانهستند اي انهواحد یگهاي  ، بیانها ارزشي  کاالها به مثابه

شوند و به  پدیدار می ها ارزشي  دربرابر هم به مثابه اي ارزش مبادلهآنها در شکل 

هنگام خود را به کار  رو، آنها هم شوند. از همین معطوف می ها ارزشي  یکدیگر به مثابه

ي  ند. رابطهکن معطوف می شان مشترک  جوهر اجتماعیي  مجرد انسانی به مثابه

لحاظ کمّی متفاوت و  آنها منحصراً حاکی از این است که خود را با دیگري به اجتماعی

ي بیان  لحاظ کیفی همسان و همتا بدانند و بنابراین براي یکدیگر به مثابه به

شان اعتبار داشته باشند: کاال به  پذیر این جوهر اجتماعی پذیر و تعویض جایگزین

اش ارزش مصرفی است، یعنی نیازي  ادام که براي کسی جز دارندهي چیز مفید، م مثابه

کند، تعینی اجتماعی دارد. اما فارغ از آنکه خواص مفیدش چه  اجتماعی را ارضاء می

ي  شیئی که برآورندهي  کند، همواره به دلیل همین خواص به مثابه نیازي را ارضاء می

 کاالهاي دیگرقت کاالیی براي گیرد و هیچو مورد توجه قرار می نیاز انسانی است

تواند آنها را به  کند، می چه اشیاء مصرفی صِرف را به کاالها مبدل می نیست. ولی آن

 ارزشقرار دهد. این، اما،  اجتماعیبه هم معطوف کند و در ارتباطی  کاالهاي  مثابه

ي  ها، به مثابه ي ارزش که کاالها در قالب آن به مثابه شکلیهاست. بنابراین  آن

شکل است. در نتیجه  شان شکل اجتماعی، اعتبار دارندهایی از کار انسانی  لخته

اند. اگر شکل  تعابیري یکی و همان پذیري شکل مبادلهیا  شکل ارزشکاال و  اجتماعی

صورت این کاال از شکل  هنگام شکل ارزش باشد، در آن طبیعی یک کاال هم
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 میانجی شکل اجتماعی بیبنابراین از  با کاالهاي دیگر و میانجی پذیري بی مبادله

 .برخوردار است

شکل عام ارزش ذرع پارچه با  21دامن =  1 (I شکل) ي ارزش نسبی شکل ساده

شود که اینک این معادله  طریق متمایز می ذرع پارچه، تنها از این 21دامن =  1، نسبی

 .اي است از یک زنجیره حلقه

 ذرع پارچه 21دامن =  1

u  = رع پارچهذ 21قهوه 

v  = ذرع پارچه 21چاي 

 .و غیره

 ارز عام همبه ارز منفرد  همبنابراین تمایز درواقع تنها در این است که پارچه از یک 

مقدار بیان نسبی ارزش نه کاالیی که  ي سادهتکامل یافته است. در نتیجه اگر در شکل 

شکل شود،  میبیان در آن شود، بلکه کاالیی که این مقدار ارزش  بیان می ارزشش

دست  میانجیْ اجتماعی را به ارز، یعنی شکل بی ، شکل هممیانجی پذیري بی مبادله

آورد، پس این حالت براي شکل عام بیان ارزش نسبی هم صادق است. اما در شکل  می

دامن  7ي{  ي ارزش نسبی این تمایز، صوري و محو است. اگر دامن در }معادله ساده

طریق پارچه شکل  کند و از این اش را، در پارچه بیان می بیذرع پارچه، ارزش نس 21= 

میانجی متضمن عطف وارونه نیز هست:  آورد، پس این معادله بی دست می ارز را به هم

آورد و ارزش  دست می ارز را به دامن، که در آن دامن شکل هم 7ذرع پارچه =  21

ي شکل ارزشِ هردو کاال  انبهشود. این تحولِ همساز و دوج طور نسبی بیان می پارچه به

 7ي{  معادله}تواند ادامه یابد. وقتی  ارز نمی ي هم ي ارزش نسبی و به مثابه به مثابه

مبدل  ارز عام همشود و پارچه به  ذرع پارچه شکل عام ارزشِ نسبی می 21دامن = 

به  از اینطریق دامن دامن، 7=  پارچه ذرع 21  ي وارونه، یعنی در گردد، در رابطه می
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ارز خاص  ي کاالهاي دیگر مبدل نخواهد شد، بلکه تنها یک هم ارز عام براي همه هم

است، زیرا دامن درعین  عامبراي پارچه است. شکل ارزش نسبی دامن تنها بدین معنا 

ي کاالهاي دیگر است. در این معنا، آنچه در مورد دامن  حال شکل نسبی ارزش همه

کاالها هم چنین است. نتیجه این است که پس  صادق است، در مورد قهوه و دیگر

 .کند منتفی میارز عام  ي شکل هم شکل عام ارزش نسبی هر کاال، خود را به مثابه

آورد، از  ارز عام را بدست می برعکس، وقتی یک کاال، مثالً پارچه، جایگاه شکل هم

اي شکل شود. }زیرا شکل{ عامی که بیان واحدي بر شکل عام ارزش نسبی برکنار می

ذرع پارچه.  21ذرع پارچه =  21بود:  توانست باشد، چنین می نسبی ارزش پارچه می

ارز عام است و  کاالیی را که شکل هم مقدار ارزشاما این یک همانگویی است که 

ارزش  ي گستردهکند. برعکس شکل  پذیر است، بیان نمی بنابراین شکلی دائماً مبادله

شکل چاي یا = غیره، اینک به  v = قهوه یا u = یا دامن 7ذرع پارچه =  20 :نسبی

 .شود بیان ارزش نسبی براي معادل عام مبدل میي  ویژه

شکل در شکل عام بیان ارزش نسبی کاالها، هر کاال، دامن، قهوه، چاي و غیره، از یک 

اش متمایز است؛ یعنی شکل پارچه. و دقیقاً  برخوردار است که با شکل طبیعی ارزش

ي چیزهایی که در  پذیر و به مثابه ي مبادله کل است که کاالها به مثابهدر این ش

 21دامن =  7شوند، زیرا  اند، به یکدیگر معطوف می هاي کمّی معین قابل مبادله نسبت

قهوه  u = دامن 7ذرع پارچه و غیره درعین حال به معناي  21قهوه =  uذرع پارچه، 

ي مقداري  کاالها تصویر خود را به مثابه ي طریق که همه و غیره نیز هست. از این

طور متقابل نیز، در بین یکدیگر، خود  بینند، از آن پس به ارزش در یک کاالي واحد می

ي ارزش  اي که به مثابه دهند. اما شکل طبیعی ي مقداري ارزش بازتاب می را به مثابه

 ي مثابه به میانجی، بی نه و زدن، دور  مصرفی دارند، تنها از این طریق، یعنی تنها از راه

پذیر  میانجی مبادله شان، بی گی واسطه ارزش اعتبار دارد. بنابراین، در بی پدیداري شکل
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شکل براي یکدیگر برخوردار نیستند یا  میانجی پذیري بی شکل مبادلهنیستند؛ یعنی از 

خود  ي کاالها طریق که همه شان، شکلی است باواسطه. برعکس، از ایناجتماعاً معتبر

کنند، شکل طبیعی پارچه به  ي شکل پدیداري ارزش معطوف می را به پارچه به مثابه

شکل عام میانجی به  با دیگر کاالها، و بنابراین بی اش میانجی پذیري بی مبادلهشکل 

 .شود تبدیل میاش  اجتماعی

ار آورد که خدمتگز را به دست می ارز شکل عام همرو  زمان و از آن یک کاال تنها آن

 میانجی بی، و بنابراین، نه شکل شان عام ارزش نسبیي کاالها براي بازنمایی شکل  بقیه

ي شکل نسبی ارزش داشته باشند، زیرا  طور کلی وجهه شان است. کاالها باید به ارزش

ي شکل یگانه و  شان است، و باید وجهه شان، تنها شکل ارزش مصرفی شکل طبیعی

هاي  ي لخته ي ارزش، به مثابه باشند تا بتوانند به مثابهبنابراین عام ارزش هم داشته 

رو، و تا  کاال تنها از آن یکهمسان از کار انسانی به یکدیگر معطوف شوند. از همین رو 

ي کاالهاي دیگر و بدین  میانجی با همه پذیري بی جایی، در موقعیت شکل مبادله آن

در این  ي کاالها بقیهگیرد که  میانجیْ اجتماعی قرار می ترتیب در موقعیت شکل بی

میانجیْ  نفسه در شکلی بی موقعیت نیستند، یا، چون کاالیی از این کاالهاي دیگر، فی

اش، شکل ارزش مصرفش  میانجی پذیر یا اجتماعی وجود ندارد، یعنی شکل بی مبادله

 .است، نه شکل ارزشش

به هیچ وجه  پذیري لهمیانجی مباد شکل عام و بیتواند از ظاهر  آدم واقعاً هم نمی

ناپذیر از شکل  است، درعین حال جدایی متناقضیبفهمد که این شکل، شکل کاالییِ 

اش  رُبا از قطب منفی پذیري، همانگونه که قطب مثبت یک آهن مبادله ي باواسطه

تواند مُهر  رو، آدم ممکن است دچار این توهم شود که می پذیر نیست. از همین جدایی

ي کاالها بکوبد، همانگونه که آدم ممکن  میانجی را همزمان بر همه یپذیري ب مبادله

بسازد. اما واقعیت  دار سرمایهتک کارگران  تواند از تک است دچار این توهم شود که می
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هایی متناقض، متقابالً  ، قطبارز عام شکل همو  شکل عام ارزش نسبیاین است که 

 .]23[اجتماعی واحد کاالها هستند شرط یکدیگر، از شکل متنافر و متقابالً پیش

یافتگی کارِ  مادیتارز عام،  ، هممیانجیْ اجتماعی کار یافتگی بی مادیتي  پارچه به مثابه

شان  هاي کاالهاي دیگر، که ارزش ي پیکره که همه است، حال آن میانجیْ اجتماعی بی

 .ستندنی میانجیْ اجتماعی هاي کارهاي بی یافتگی مادیتنمایانند،  را در پارچه بازمی

کارهاي خصوصی مستقل از  محصولي ارزشهاي مصرفی کاالیند، زیرا  درواقع همه

ي اعضاي  اند، به مثابه اي که اگرچه خاص و استقالل یافته ، کارهاي خصوصییکدیگرند

ها  اند. آن هم وابسته لحاظ مواد کار، به ، بهتقسیم کارقاعده و خودسر از  یک نظام بی

شان،  هاي خاص سودمنديشان و برخورداري از  بودن اوتمتفدقیقاً به دلیل همین 

هاي مصرفیِ  روست که ارزش اند؛ و از همین هم منوط و متکی لحاظ اجتماعی به به

هاي مصرفی براي  کنند. اگر چنین نبود، این ارزش کیفیتاً گوناگونی را تولید می

وناگونِ محصوالت نیز یکدیگر کاال نبودند. از سوي دیگر، اما، این کیفیت مفید بودنِ گ

ي دهقانی براي مصرف خود دامن و  کند. اگر یک خانواده آنها را به کاال تبدیل نمی

ي محصوالت گوناگون  پارچه و گندم تولید کند، این چیزها در برابر خانواده به مثابه

خودي خود کاال  شوند، اما در عطف متقابل به یکدیگر به شان ظاهر می کار خانوادگی

بود، آنگاه  بود، یعنی کار اشتراکی می می میانجیْ اجتماعی بی. اگر کار، نیستند

میانجی اجتماعیِ محصولی مشترک را براي تولیدکنندگانش  محصوالت، سرشت بی

یافتند، اما نه سرشت کاالها را براي یکدیگر. در اینجا نیاز به جستجوي بسیاري  می

و مستقل از یکدیگر و  هاي خصوصیکار شکل اجتماعینیست که ببینیم و بیابیم که 

دست آوردیم.  گنجیده در کاالها ناشی از چیست. این نتیجه را پیشتر در واکاوي کاال به

، یعنی، چون یکساني کار  شان است به یکدیگر به مثابه شان، عطف شکل اجتماعی

سر می شان از نابرابري انتزاعتنها با  (toto coelo) به تمامی مختلفکارهاي  برابري

https://pecritique.com/2016/09/30/%e2%80%8c%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d8%b5%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%a9/#_ftn25
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صَرف نیروي بطور اعم، یعنی  کار انسانیي  شان است به یکدیگر به مثابه است، عطف

ي اجرایش. در هر  ، آنچه درواقع کار انسانی است، فارغ از محتوایش و نحوهکار انسانی

هم معطوف  ي کار انسانی به شکل اجتماعیِ کار، کارهاي افراد گوناگون به مثابه

کار اعتبار دارد.  ي شکل اجتماعیِ ویژهي  به مثابه رابطه شوند، اما در اینجا، خود می

ي  اش از شکل اجتماعی ویژه یک از این کارهاي خصوصی در شکل طبیعی اینک هیچ

اش، شکل  گونه که کاال در شکل طبیعی کار مجرد انسانی برخوردار نیست، همان

ق که شکل طبیعی یک طری اي صِرف از کار را، یا شکل ارزش را، ندارد. اما از این لخته

ي کاالهاي دیگر خود را  شود، زیرا همه ارز عام مبدل می کاال، مثالً پارچه، به شکل هم

کنند، بنابراین بافندگی نیز به  شان معطوف می ي شکل پدیداري ارزش به او به مثابه

میانجی اجتماعی تبدیل  شکل تحقق عام کار مجرد انسانی یا به کار در شکل بی

ي تولیدند  ي هر شیوه باید از سرشت روابطی که ویژه «اجتماعیت»یار شود. مع می

تر نشان دادیم که  طور که پیش برگرفته شود، نه از تصوراتی بیگانه نسبت به آن. همان

کند و  پذیري عام را منتفی می میانجی مبادله کاال بنا به سرشت خویش شکل بی

قابل تکوین است، همین امر اینک براي  نحوي متناقض ارز عام تنها به بنابراین شکل هم

میانجیْ  کار بیجا که این کارها،  کار خصوصی نهفته در کاالها نیز صادق است. از آن

شکلی است انتزاعی، متفاوت با شکل طبیعی  شکل اجتماعینیستند، اوالً  اجتماعی

سرشت ي انواع کار خصوصی  کارهاي واقعاً مفید، و بیگانه با آنها، و ثانیاً، همه

ها همه با  آورند، از این طریق که آن دست می به نحوي متناقض بهشان را تنها  اجتماعی

شوند. بدین  گذارده می همسان و همتانوعی منحصر از کار خاص، در اینجا بافندگی، 

میانجی و عام کار مجرد انسانی و بدین ترتیب به  ترتیب بافندگی به شکل پدیداري بی

شود. از همین رو نیز، این کار خود را  اجتماعی تبدیل می جیْمیان بیکار، در شکل 

 .گذارد پذیر به نمایش می میانجی در محصولی اجتماعاً معتبر و عموماً مبادله بی
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گیرد،  وارش نشأت می ارز یک کاال از سرشت شئ این فرانمود که گویی شکل هم

ارز منفرد به  تبدیل یک هم جاي آنکه بازتاب صِرف روابط دیگر کاالها باشد، از طریق به

نحوي  شود، زیرا وجوه متناقض شکل ارزش دیگر به ارز عام تثبیت و استوار می هم

ارز عام یک  یابند، زیرا شکل هم براي کاالهاي معطوف به یکدیگر تکوین نمی یکنواخت

 کند و ي چیزي کامالً متمایز و ممتاز جدا می ي کاالهاي دیگر به مثابه کاال را از همه

ارز{ در واقعیت دیگر محصول تشخص هر کاالي دلبخواه  سرآخر زیرا، این شکل }هم

 .دیگر نیست

دار و  اي که ما اینک در آن قرار داریم، هنوز استخوان ارز عام در مرحله البته هم

طریق که  شود؟ از این ارز عام مبدل می جان نشده است. پارچه چطور واقعاً به هم سخت

ي کاالهاي دیگر به  ، سپس در همه(I شکل)یک کاالي منفرد ارزشش را نخست در 

نحو  بهي کاالهاي دیگر  این ترتیب همه و به (II بازنمایاند )شکل طور نسبی بهترتیب و 

بیان نسبی  (.III طور نسبی بازنمایاندند )شکل شان در پارچه را به ارزش عطف وارونه

ارز عام پارچه  از درون آن شکل همي نخستین }یا نطفه{ بود که  ي ارزش، هسته ساده

کند  کند. نخست آغاز می رشد کرد. در درون این تکوین است که نقش پارچه تغییر می

اي مبدل  به اینکه مقدار ارزشش را در کاالیی دیگر بازنمایاند و در پایان به ماده

 کاالهاي دیگر است. آنچه براي پارچه صادق ي همهشود که در خدمت بیان ارزش  می

ي ارزش نسبی  یافته کند. در بیان گسترش است، براي هر کاالي دیگري نیز صدق می

ي ارزش او، پارچه هنوز  هاي ساده بیان بسیاري، که تنها ترکیبی است از (II )شکل

را  آن ارز همجا، پیکر هر کاالي دیگر،  ارز عام را ندارد. برعکس در این کارکرد هم

تواند جایش را با آن عوض  پذیر است و بنابراین می لهمیانجی مباد سازد، با آن بی می

 .کند

 :رسیم به بنابراین ما سرانجام می
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 :IVشکل

گندم یا =  y = آهن یا x = چاي یا v = قهوه یا u = دامن یا 7ذرع پارچه =  20

 .غیره

گندم یا =  y = آهن یا x = چاي یا v = قهوه یا u = ذرع پارچه یا 21دامن =  1

 .غیره

u دامن یا 7ذرع پارچه یا =  21هوه = ق = v چاي یا = x آهن یا = y  = گندم یا

 .غیره

 :ي هر یک از معادالت اما نتیجه

ارز عام و  ي هم در عطف وارونه عبارت است از دامن، قهوه، چاي و غیره به مثابه

اي ي شکل عام ارزش نسبی بر بنابراین بیان ارزش در دامن، قهوه، چاي و غیره به مثابه

ي  ارز عام همیشه نصیب یک کاال در تقابل با همه ي کاالهاي دیگر. شکل هم همه

ي کاالهاي دیگر  شود؛ اما نصیب هر یک از کاالها در تقابل با همه کاالهاي دیگر می

ارز عام در برابر  ي شکل هم شود. اما اگر هر کاالیی شکل طبیعی خود را به مثابه می

ي کاالهاي دیگر را به  ي کاالها همه د، بنابراین همهي کاالهاي دیگر قرار ده همه

ي بازنمایی اجتماعاً معتبر  ارز عام و به این ترتیب خود را نیز به مثابه ي شکل هم مثابه

 .کنند شان منتفی می مقدار ارزش

و خودِ شکل ارزش در  شکل ارزش بنیادیني تعینات  بینیم که: از واکاوي کاال همه می

ي  ، سرآخر زنجیرهارز عام شکل هم، شکل عام ارزش نسبیقضش، ي وجوه متنا همه

اي میانی و موقتی  ، چیزي که نخست مرتبهي ارزش نسبی هاي ساده بیانناپذیر  پایان

به پایان  ارز عام ي ارزش نسبیِ هم شکل ویژهدر تحول شکل ارزش است تا سرانجام در 

دست داد،  طور اعم به به کال کاالییاشي  برسد. اما واکاوي کاال این اشکال را به مثابه

که  طوري ، بهمتناقضنحوي  تواند نصیب هر کاالیی بشود، اما به یعنی شکلی که می
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را  دیگريباید در برابر آن تعین  C و B یابد، کاالهاي تعین شکلی می A وقتی کاالي

ابستگی اي اهمیت داشت، کشف پیوستگی و و کننده نحو تعیین اختیار کنند. اما آنچه به

 بیان نظريارزش بود، یعنی به  مقدارارزش و  جوهرارزش،  شکلضروري و درونی بین 

(ideell) [24گیرد.] ارزش نشأت می مفهومارزش از  شکل، اثبات اینکه 

رسد. اما واکاوي آن نشان   پاافتاده به نظر می  کاال در نگاه نخست، چیزي بدیهی و پیش

هاي متافیزیکی و  ه و تودرتو، پر از وسواسدهد که چیزي است بسیار پیچید  می

ي ارزشِ مصرفی محض، چیزي است  منزله هاي پرمدعاي االهیاتی. به  بافی  به قلم

محسوس که هیچ رمز و رازي در آن نیست، چه آن را از این نظر مالحظه کنیم که 

ها را   یکند، چه از این نظر که این ویژگ  هایش، نیازهاي انسان را برآورده می  ویژگی

که انسان از طریق  کند. در این عنوان محصول کار انسانی کسب می فقط نخست به

ها براي او مفید  دهد تا آن  اي تغییر می  گونه فعالیت خویش، شکل مواد طبیعی را به

واقع شوند مطلقاً هیچ چیز مرموزي نیست. مثالً، هنگامی که انسان از چوب، میز 

ماند، یعنی   همه، میز همان چوب باقی می کند. با این  میسازد، شکل چوب تغییر   می

که میز، در نقش کاال وارد صحنه شد، به  محض آن شیئی عادي و محسوس. اما به

هاي خود   تنها با پایه هنگام محسوس و فراسوي حواس. میز نه  شود هم  شیئی بدل می

ایستد و در سر  ر، روي سر میگیرد، بلکه در برابر تمامی کاالهاي دیگ  بر زمین قرار نمی

خواه خود، به رقص  دل که به  انگیزتر از آن پروراند شگفت  چوبینِ خود، سوداهایی می

 [25آمد.]  درمی

نفسه از  گیرد. فی  بنابراین، سرشت رازآمیز کاال، از ارزش مصرفی آن سرچشمه نمی

هم انواع مفید کارها  ي نخست، هر قدر  شود. زیرا در وهله  تعیّنات ارزش نیز ناشی نمی

ها   هاي مولّد، تنوع داشته باشند، این حقیقتی فیزیولوژیک است که آن  یا فعالیت

اند و هریک از آن  هاي دیگر ي خاص انسان در تمایز با سازواره  کارکردهاي سازواره
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کارگرفتنِ مغز،  کارکردها، هر محتوا و شکلی هم که داشته باشند، اساساً حاصل به

جا  ي دوم، آن  ها هستند. در وهله  هاي حسی انسان و دیگر اندام  عضالت، انداماعصاب، 

شود، یعنی طول زمانی که صرفِ   که مسأله به مبناي تعیین مقدار ارزش مربوط می

سویی{ و  از }شدن بین این کمیّت   شود، تمایزقایل  نیروي بدنی یا کمیّت کار می

و آشکارتري ممکن است. زمان کاري که براي کیفیت کار }از سوي دیگر{، حتی به نح

تولید وسایل معاش الزم است، باید در هر دوران، توجه آدمی را به خود جلب کرده 

سان نبوده باشد. سرانجام  باشد، هرچند اهمیت آن در مراحل مختلف تکامل، یک

شکل ها نیز   کنند، کار آن  دیگر کار می ها به نحوي براي یک  که انسان محض آن به

 .گیرد  اجتماعی به خود می

اش آدم   اگر چه او بنا به عادتِ آباواجدادي .گیریم اش در نظر می رابینسون را در جزیره

ها را برآورده کند و بنابراین، باید دست به   قانعی است، اما نیازهایی دارد که باید آن

را اهلی کند، ماهی صید باید ابزار بسازد، اثاثیه درست کند، الماها  :کارهایی مفید بزند

هاي وي و اموري از این قبیل سخن   جا از نیایش کند، به شکار برود و غیره. در این

بَرد و این قبیل کارها را تفریح و   ها لذت می  گوییم، چون رابینسون ما از آن  نمی

این داند که   خوبی می  اش، به  هاي تولیدي  داند. او با وجود تنوع فعالیت  سرگرمی می

هاي   هاي گوناگون فعالیت خود رابینسون و بنابراین، تنها شیوه  اَعمال، فقط شکل

کند تا اوقاتش را با دقت،   گوناگونی از کار انسانی هستند. خودِ اضطرار، او را وادار می

هاي متفاوتِ خویش تقسیم کند. میزان زمانی که فعالیت معینی در میان   میان فعالیت

دهد، به میزان مشکالتی بستگی دارد که براي   او به خود اختصاص میهاي   کل فعالیت

ها چیره شود. دوست ما، رابینسون، این موضوع را   رسیدن به اثري مطلوب، باید بر آن

شده، نجات داده،   یابد و با ساعت، دفتر، قلم و جوهري که از کشتیِ غرق  به تجربه درمی

کند.   حسابی، شروع به ثبت وضع خویش میو خیلی زود و مانند یک انگلیسی درست
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چنین شامل  ي او شامل صورت اشیاي مفیدي است که در اختیار دارد، هم  سیاهه

ها الزم است و سرانجام، زمان کاري که او   هاي گوناگون کاري که براي تولید آن  شیوه

کند.  طور میانگین صرف  هاي مشخصی از این محصوالت، به  باید براي تولیدِ کمیّت

دهند،   ي او را تشکیل می  تمام روابط بین رابینسون و این اشیا که ثروت خودآفریده

ها را بدون   تواند آن  اند که حتی آقاي ماکس ویرث هم می  قدري ساده و روشن به

همه، این روابط شامل تمام تعیّناتِ اصلی  اي درک کند. و با این  ي ویژه  تأمالتِ عالمانه

 .اند  ارزش

گذاریم که با وسایل تولیدِ  هاي آزاد را می  کنون به جاي رابینسون، انجمنی از انسانا

 کارِ نیروي یک حکم در خودآگاهانه  شان را  کنند و نیروي کار فردي مشترک کار می

شوند، اما   تمامی خصوصیات کار رابینسون دوباره تکرار می .کنند  می صَرف اجتماعی

ي محصوالت   نه فردي. اما با یک تفاوت اساسی. همهنحوي اجتماعی و  تنها به

میانجی اشیاي مصرفی  اش بودند و بنابراین، بی  رابینسون، منحصراً محصول کار شخصی

شدند. محصول کل انجمنِ }فرضی{ ما، محصولی اجتماعی   مفیدي براي وي تلقی می

رود و اجتماعی باقی   میعنوان ابزار تولید، دوباره به کار   بخشی از این محصول، به .است

عنوان وسایل معاش مصرف   ماند. اما بخش دیگر آن را اعضاي این انجمن، به  می

بندي بسته به نوع  ي این تقسیم  ها تقسیم شود. شیوه کنند و بنابراین باید میان آن  می

اظر با آن سطح تکامل تاریخیِ تولیدکنندگان متن و تولید اجتماعیِ سازمان  خاص

کنیم که   که با تولید کاالیی توازي برقرار کنیم، فرض می  کند. صرفاً براي این میتغییر 

سهم هریک از تولیدکنندگان از وسایل زندگی، طبق زمان کارش تعیین شده باشد. در 

سو، تقسیم اجتماعیِ کار بر   کند. از یک  اي ایفا می دوگانه نقش کار صورت، زمان  این

نسبت صحیح وظایف مختلفی را که کار باید براي رفع  ي معین،  اساس یک برنامه

چنین مالکی  کند. از سوي دیگر، زمان کار، هم  نیازهاي متفاوت انجام دهد، تنظیم می
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است براي تعیین سهمی که فرد در کار مشترک به عهده دارد و نیز مالک سهمی 

در  .اش برسد  ديتواند به مصرف فر  گیرد و می  است از کل محصول که به او تعلق می

ها با کارشان و با محصول کارشان، چه در تولید و چه   جا مناسبات اجتماعی انسان این

 .در توزیع، شفاف و ساده است

خود گرفته است، از کجا  گاه که شکل کاال به ي محصول کار، آن پس سرشت معماگونه

 گیرد؟ سرچشمه می

کنند، مادام  به یکدیگر معطوف می ها ي ارزش به مثابهشان را  ها محصوالت اگر انسان

براي کار نامتفاوت انسانی هستند، علت این است  صرفاً پوششی ماديکه این چیزها 

ي کار متفاوت انسانی  شان تنها به مثابه که درعین حال و به وارونه، کارهاي گوناگون

یکدیگر به به شان  محصوالتساختن  ها با معطوف آن .ي مادي ا پوستهاعتبار دارند، در 

ي کار انسانی معطوف  شان را به یکدیگر به مثابه ، کارهاي متفاوتي ارزش مثابه

پنهان شده است. بنابراین بر  وار شئي شکل  واسطه ي شخصی به کنند. رابطه می

شان را به  که محصوالت ها براي این انسان .چیستپیشانی ارزش نوشته نشده است که 

ي کارهاي مجرد  شان را به مثابه کارهاي گوناگون یکدیگر معطوف کنند، ناگزیرند

، از کنند میکه بدانند چنین  آن ها بی انسانی با یکدیگر همسنگ قرار دهند. آن

دهند. این عملکرد خودپو، و بنابراین  تقلیل می ارزشطریق که شیء مادي را به  این

ابطی که آنها در ي تولید مادي و رو ي ویژه ناآگاه و غریزي مغز آنهاست که از شیوه

گیرد. نخست این رابطه عمالً موجود است،  اند، به ناچار نشأت می معرضش قرار گرفته

گونه حضور  ها چه که آن این .شود براي آنها اي می رابطهسپس، چون آنها انسانند، این 

یابد، از سرشت خود رابطه ناشی  شان بازتاب می کنند یا در ذهن این رابطه را ادراک می

کوشند به یاري علم راز محصول اجتماعی متعلق به خودشان  ها می شود. بعدتر، آن می

خود  محصول، ارزشي  را کشف کنند، چرا که تعین بخشیدن به یک شیء به مثابه
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 مقدار ارزشجا که قضیه به  گونه که زبان محصول آنهاست. تا آن هاست، همان آن

شود، این دو مورد }ارزش و مقدار ارزش{ مستقل از یکدیگر لحاظ  مربوط می

جانبه  ، کارهاي خصوصی همهوار خودپو تقسیم کار طبیعتهاي  شوند. زیرا حلقه می

کنند  طریق به مقادیري اجتماعاً متناسب تحویل می وابسته به یکدیگر را کماکان از این

 زمان کارشان  کننده و تصادفیِ محصوالت ندائماً نوسا ي نسبت مبادلهکه در پسِ 

نحوي  و قهرآمیز و به قانونی طبیعی ي مثابه به ها آن تولید براي  اجتماعاً الزم

گونه که دست قانون جاذبه در کار است که سقف بر  کند، همان کننده عمل می تنظیم

یکی از [ بنابراین تعیین مقدار ارزش از طریق زمان کار 28ریزد.] سر کسی فرو می

اي است که در پسِ راز ارزش نسبی کاال پنهان است. جنبش  کننده هاي تعیین جنبش

کند، شکلی که  اجتماعی تولیدکننده در دید آنها شکل جنبش اشیاء را اختیار می

شکل جاي مهار آن، در مهار آنند. سرانجام تا جایی که قضیه به  تولیدکنندگان به

جاي آشکارکردن روابط اجتماعی  شکل است که به شود، دقیقاً همین مربوط می ارزش

پنهان  وار شئطور  کارگران منفرد، و بنابراین تعینات اجتماعی کارهاي خاص، آنها را به

ي مادیت یافتگی عام کار  کند. اگر من بگویم دامن، چکمه و غیره، خود را به مثابه می

ار بودن وارونگی این سخن و کنند، بالفاصله دیوانه مجرد انسانی به پارچه معطوف می

خورد. اما وقتی که تولیدکنندگان دامن، چکمه و غیره، این کاالها را به  به چشم می

شان  ي اجتماعی کارهاي خصوصی کنند، رابطه معطوف می ارز عام همي  پارچه به مثابه

 .شود ها پدیدار می وار وارونه است که دربرابر چشمان آن دیوانه شکلدقیقاً در این 

ها به لحاظ   ها هستند. آن  هاي اقتصاد بورژوایی، دقیقاً از همین نوع شکل  قولهم

هاي معتبر، و بنابراین عینی اندیشه براي مناسبات تولیدي متعلق به   اجتماعی، شکل

 .هستند  ي تولیدي اجتماعی تاریخاً معین  این شیوه
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با هم در تماسی  تولیدکنندگان خصوصی نخست به وساطت محصوالت کارشان، اشیاء،

میانجی  ي اجتماعی کارهایشان مناسبات بی گیرند. بنابراین رابطه اجتماعی قرار می

شوند، بلکه  اجتماعی بین اشخاص در حین کار نیستند و بنابراین چنین نیز نمودار نمی

گون انسانها یا مناسبات اجتماعی اشیاء پدیدار می شوند. اما  ي مناسبات شئ به مثابه

ي شیئی اجتماعی تبدیل محصول کار به  ترین بازنمایی شیء به مثابه و عامنخستین 

 .کاالست

گیرد که در چشم تولیدکنندگان خصوصی،  بنابراین رازآمیزي کاال از آنجا نشأت می

تعینات طبیعی محصوالت کار در ي  شان به مثابه خصوصیکارهاي  اجتماعیتعینات 

روابط اجتماعی ي  اشخاص به مثابه ی تولیدروابط اجتماعي شخص،  ، و در دیدهجامعه

ي کارگر خصوصی با کل کار اجتماعی در برابر او  شود. رابطه با یکدیگر نمودار می اشیاء

 .وجود دارد اشکال اشیاءیابد و بنابراین در نزد او همچون  می شیئیت

شان  اي متشکل از تولیدکنندگان کاال که مناسبات اجتماعی تولیدي  براي جامعه

کنند و  تلقی  ارزشْچون  ، همکاالچون  عبارت از این است که محصوالت خویش را هم

دیگر  ، با یکءوار شی، در این شکلِ برابر کارِ انسانیِعنوان   کارهاي خصوصی خود را به

ویژه در شکل   اش، به  با کیش انسان انتزاعی مسیحیتدهند،  در ارتباط قرار 

شکل ترین   ، یعنی پروتستانیسم، دئیسم و غیره، مناسبي بورژواییِ آن  یافته  تکامل

هاي تولیدي آسیایی کهن، دوران باستان و غیره، تبدیل   است. در شیوه مذهب

ي کاال، نقش   عنوان تولیدکننده  محصوالت به کاال و بنابراین، هستی متعیّن انسان به

گذارند،   ي زوال می  ههمه، هر اندازه که این جماعات پا به مرحل فرعی دارد؛ با این

شود. درواقع اقوام تاجرپیشه، چونان خدایان اپیکور، تنها   تر می اهمیت این نقش بیش

ي لهستان، وجود   هاي جهان باستان، یا مانند یهودیان، در منافذ جامعه  در حدفاصل

از تر   تر و شفاف  مراتب ساده هاي اجتماعیِ تولید باستانی، به  داشتند. این سازواره
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اند   ها یا بر ناپختگی بشر از نظر فردي متکی  اند. اما آن  ي بورژوایی  هاي جامعه  سازواره

که هنوز بندنافش را از پیوند طبیعی با انسان نوعی نبریده است، و یا به مناسبات 

هاي اجتماعی، به سطح پایینِ   اند. این سازواره  میانجی خدایگانی و بندگی متکی بی

ها در چارچوب   اي مولّدِ کار مقیدند و به همان نسبت، اسیر روابط انسانتکامل نیروه

دیگر و با طبیعت  شان با یک  شان، و بنابراین، در رابطه  فرآیند تولید مادّي زندگی

 .هستند

یابد.   اي قدیم بازتاب می  این اسارت واقعی به شکل مینوي، در مذاهب طبیعی و قبیله

تواند ناپدید شود که مناسبات عملی   اقعی، تنها هنگامی میفرانمودِ مذهبیِ جهانِ و

ي   سادگی و شفافی، رابطه دیگر، هر روز، و به شان با یک  ها در کار و زندگی روزانه  انسان

شان بگذارد. این مناسبات اما  دیگر و با طبیعت در برابر چشمان شان را با یک  عقالیی

ي فرآیند زندگی اجتماعی   ن شود. چهرهتواند بیا فقط به همان نحو که هست می

گاه ازهم خواهد   آلود و رازآمیزش را تنها آن  انسان، همانا فرآیند تولید مادّي، حجاب مه

ریزي   چون محصولِ انسانْ آزادانه اجتماعیت بیابد و به مهار برنامه درید که هم

مادّي معینی در  ي  ي او درآید. ولی رسیدن به این مرحله مستلزم شالوده  آگاهانه

جامعه یا گردآمدن یک سلسله از شرایط مادّي در زندگی است که خود، محصولِ 

 .خودپوي یک تکامل تاریخی بلندمدت و پررنج است

[، 21طور ناقص] راست است که اقتصاد سیاسی، ارزش و مقدار ارزش را، هرچند به

که چرا کار در ارزش، واکاوي کرده بود. اما هرگز حتی این پرسش را طرح نکرده است 

هایی که  شود؟ شکل  و مقدار کار، برحسب مدت آن، در مقدارِ ارزش بازنمایی می

بندي اجتماعی تعلق دارند که در  شان نوشته شده که به یک صورت  آشکارا بر پیشانی

آن، فرآیند تولید بر انسان مسلط است و نه انسان بر این فرآیند، در آگاهی بورژوازي 

کارِ مولّد، چون ضرورتی بدیهی که از سوي طبیعت تحمیل شده است،  همچون خودِ
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هاي پیشابورژواییِ سازمان اجتماعیِ   شود. بنابراین، اقتصاد سیاسی با شکل ظاهر می

کند که آباي کلیسا با مذاهب پیشامسیحیت روا   تولید همان رفتاري را می

 [26دارند.]  می

ي نقش طبیعت در   ها درباره  ی از اقتصاددانآور برخ  کننده و مالل  مشاجرات کسل

گی   واره ها تا چه میزان فریب بت  دهد که آن  اي نشان می گیري ارزش مبادله  شکل

جا  خورند. از آن  آمیخته با جهان کاالها یا فرانمود عینی مختصات اجتماعیِ کار را می

بیان کاري که در تولید  ي اجتماعیِ معینی براي اي، عبارتست از شیوه که ارزش مبادله

تر از آنچه در فرایند تعیین نرخ  تواند تاثیري بیش  ء به کار رفته، طبیعت نمی یک شی

 .نهد بر آن بگذارد تسعیر می

ترین  نیافته ترین و توسعه هاي تولید پیشین ظهور کرد، عام که در دوره شکل کاالیی

سیاق مسلط کنونی و  است ــ اگرچه نه به همان سبک و شکل تولید بورژوایی 

هاي  ي شکل شود. اما درباره نسبتاً به سادگی پی برده می که  ــ بنابراین شاخص 

وارگی اقتصاد کالسیک در   و از این قبیل چه باید گفت؟ بت سرمایهتر همچون  مشخص

 .جا ملموس است این

 جا تنها به مثال دیگري گیري از پرداختن زودرس یه موضوع، در این براي پیش

ي کاال با کاال مثالً کفش  کنم. دیدیم که در رابطه  ي خودِ شکل کاالیی بسنده می  درباره

 ءوار شیهاي واقعی  کش و بنابراین سودمندي ویژگی کش، ارزش مصرفی پاشنه با پاشنه

کفش است   ي شکل پدیداري ارزش مثابه اهمیت است. فقط به آن براي کفش کامالً بی

کند.* اگر کاالها زبان سخن گفتن  فش را به خود جلب میي ک کش عالقه که پاشنه

ها باشد، اما دلیل   ي انسان  ارزش مصرفی ما شاید مورد عالقه :گفتند  داشتند، می  می

مان است. رد و بدل شدن ما  ماست، ارزش چیز بودنچه دلیل   چیز بودن ما نیست. آن

هاي   ي ارزش  ا با هم فقط به مثابهکند. م  ي چیزهاي کاالیی، این را ثابت می  به مثابه
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گوید، چنان که گویی   کنیم. حال بشنویم، اقتصاددان چه می  اي رابطه برقرار می  مبادله

 :روح کاال را به سخن واداشته است

ویژگی »)ارزش مصرفی( « است؛ ثروت ویژگی اشیا (اي یعنی ارزش مبادله) ارزش»

[ 26«]اجدِ مبادله است؛ ثروت اما چنین نیست.انسان است. ارزش به این معنا ضرورتاً و

یک انسان یا یک  .صفت کاالهاثروت )ارزش مصرفی(، صفت انسان است؛ ارزش، »

 الماس، یک یا مروارید یک …است مند ارزشاست، مروارید یا الماس  ثروتمندجماعت 

 [31«.]است ارزش داراي، عنوان مروارید و الماس  به

اي را کشف نکرده   هرگز در مروارید یا در الماس، ارزش مبادلهدانی،  تاکنون هیچ شیمی

اند که   است. اما نویسندگان ما که مدعی بصیرتِ ژرفِ انتقادي نیز هستند، دریافته

ها   اي آن اند، ولی ارزش مبادله  شان، داراي ارزش مصرفی  اشیا، مستقل از خواص مادّي

است   ها در این عقیده است، شرایطی ید آنچه مؤ  گیرد. آن  شان سرچشمه می  از شیئیت

ي   خودویژه که در آن، ارزشِ مصرفیِ اشیا براي انسان، بدون مبادله، یعنی در رابطه

که ارزش اشیا، تنها در   کند، در حالی  ء و انسان تحقق پیدا می ي بین شی  واسطه  بی

جا پند  این شود. کیست که در  مبادله، یعنی در یک فرآیند اجتماعی متحقق می

 :نهاد را به سیکول، نگهبان شب، به یاد نیاورد  بريِ نیک داگ

ي اتفاق است؛ اما خواندن و نوشتن، از طبیعت ناشی   سیمابودنِ مرد، زاده  خوش»

 [37«.]شود  می

است، همانا دو }سرشت{  اي ارزش مبادلهو  ارزش مصرفی میانجی وحدت بیکاال 

میانجی. این تضاد، آنگاه که نه دیگر به  است بی ضاديترودررو نهاده شده. از این رو 

شکل تاکنونیِ واکاوانه، گاه از منظر ارزش استفاده بودنش، گاه از منظر ارزش 

بودنش لحاظ شود، بلکه همچون کلی واحد به کاالي دیگري معطوف شود،  اي مبادله

 .است شان ادلهروند مبکاالها نسبت به یکدیگر، اما،  واقعیباید تکوین یابد. عطف 
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 پیوسِتفصلاول،بخشاول

شکلارزش
 

است، ارزش مصرفی و ارزش. بنابراین براي  مضاعفواکاوي کاال نشان داد که چیزي 

خود بگیرد، شکل یک  به شکلی مضاعفاختیار کند، باید  شکل کاالییاینکه چیزي 

ي{  یا پیکره} کالبد شکل خودِ ارزش مصرفی شکل .شکل ارزش وارزش مصرفی 

شکل کاالست، آهن، پارچه، غیره؛ شکلِ هستیِ محسوس و ملموس آن است. این 

 .اش استجتماعیکاال، شکل ا شکل ارزشیِکاالست. در مقابل،  طبیعی

دست  اش را به شکل پدیداري؟ یعنی، چگونه شود بیان میاینک، ارزش یک کاال چگونه 

براي واکاوي سزاوارِ شکل حاوي این  .اي مختلفي بین کااله رابطهآورد؟ از طریق  می

 ترین سادهاش عزیمت کرد. آشکارا،  ترین قواره نایافته ، تکاملترین سادهرابطه، باید از 

، هرچه باشد. بنابراین اش است با یک کاالي منفرد دیگر رابطهي یک کاال،  رابطه

 .دهد دست می به کاال ترین بیان ارزش را براي یک سادهبا یکدیگر  ي دو کاال رابطه
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I. شکلسادهارزش 

 .ارزد دامن می 7ذرع پارچه  21دامن یا:  7ذرع پارچه = 20

ارزش نهفته باشد. بنابراین، واکاوي همین  سادهشکلِ ارزش، باید در این شکل  هرراز 

 .شکل است که دردسر و دشواري اصلی است

 ارزارزشوشکلهمیدوقطببیانارزش:شکلنسب1.

 ارزارزشوشکلهمیکلنسبش

ایفا  دو نقش متفاوتي ارزش نسبی، دو نوع کاال ، پارچه و دامن، آشکارا  در بیان ساده

کنند. پارچه کاالیی است که ارزش خود را در قالب یکی از پیکرهاي کاالیی  می

اي عمل  کند. از سوي دیگر، نوع کاالي دامن به عنوان ماده متفاوتش، دامن، بیان می

شود. یک کاال نقش فعال و کاالي دیگر نقش منفعل  کند که ارزش در آن بیان می یم

شود  ي کاالیی که اکنون ارزشش در کاالي دیگري بیان می کند. ما درباره ایفا می

شود یا به بیان دیگر، ارزش  ي ارزش نسبی بازنموده می گوییم: ارزش آن به منزله می

ي کاالي دیگر، اینجا دامن، که  ر مقابل، دربارهآن در شکل ارزش نسبی وجود دارد. د

گوییم: این کاال به عنوان معادل  شود، می براي ماده و مصالح بیان ارزشی استفاده می

 .ارز وجود دارد کند یا بیان دیگر در شکل هم کاالي اول عمل می

 :تر، نکات زیر از همان آغاز روشن است اکنون بدون واکاوي عمیق

  

 دوشکلیاپذیرنیایالف(جد

ارز به هم تعلق دارند، الزم و ملزوم یکدیگرند، وجوه  شکل ارزش نسبی و شکل هم

 .اند یک بیان ارزشناپذیر  جدایی

 دوشکلیهاب(قطب

هاي متقابالً دافع یا متقابل یک بیان ارزشی  از سوي دیگر، این دو شکل حدها یا قطب

ها را در ارتباط  اوتی که بیان ارزش آناند. این دو شکل همیشه بین کاالهاي متف واحد
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بیان   توان در پارچه شوند. مثالً، ارزش پارچه را نمی دهد، سرشکن می با هم قرار می

ذرع پارچه، بیان ارزش نیست، بلکه فقط کمیت معینی از  21=   ذرع پارچه 21کرد. 

ند در کاالي توا  دهد. بنابراین، ارزش پارچه فقط می شیئی مصرفیِ پارچه را نشان می

رو، شکل نسبی ارزشِ پارچه مشروط   طور نسبی، بیان شود. از این دیگري، یعنی فقط به

از سوي  .گیرد ارز در مقابل آن قرار می  به آن است که کاالي دیگري در شکل هم

شود و در شکل  ارز پارچه قلمداد می  دیگر، این کاالي دیگر، در اینجا دامن که هم

تواند  زمان در شکل نسبی ارزش باشد. این کاال نمی تواند هم نمی ارز وجود دارد، هم

اي را براي بیان ارزش کاالي دیگر در اختیار   ارزش خود را بیان کند بلکه فقط ماده

 .گذارد  می

، عکس ارزد  یک دامن می  ذرع پارچه  20، یا = یک دامن  ذرع پارچه  20مسلماً عبارت 

تا ارزش دامن را  معکوس کرداین مورد باید معادله را آن را نیز شامل است. اما در 

تبدیل  ارز  همطور نسبی نشان داد؛ در این حالت، پارچه به جاي دامن به شکل  به

زمان به دو شکل، در یک بیان ارزشی  تواند هم  نمی واحدشود. بنابراین، یک کاالي   می

 .کنند  دیگر را دفع می هاي متقابل، هم  عنوان قطب  ها به  ظاهر شود. این شکل

 و تولید کنندگان دامن A ي ي پایاپاي بین تولید کنندگان پارچه فرض بگیریم مبادله

B  ،را. پیش از آنکه آنها با هم به توافق برسندA دامن  2ذرع پارچه  20 :گوید می

 پارچه ذرع 22  دامن 1 :دهد جواب می B، (دامن 2ذرع پارچه =  22ارزد ) می

زنی کشداري به توافق  سرآخر، بعد از چانه (.ذرع پارچه 22امن = د1) ارزد می

 ذرع 22  دامن 1 :گوید می B و ارزد دامن می 1ذرع پارچه  20 :گوید می A .رسند می

هم در وضعیت شکل  زمان هم، پارچه و دامن، هردودر این حالت،  .ارزد می پارچه

براي دو شخص مختلف نکنیم، ارز. اما، فراموش  نسبی ارزش هستند و هم در شکل هم

، A  است. از دید زمان همشان  یافتن ، که صرفاً هستیدو بیان ارزشی گوناگوندر  و
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او  کااليدر شکل نسبی ارزش است، ــ زیرا از دید او ابتکار }مبادله{ از  اش پارچه

 B ارز را دارد. از موضع ، دامن، در عوض شکل همکاالي فرد دیگر و  آغاز شده است ــ

هردو  هرگز، حتی در این حالت نیز، واحداست. بنابراین یک کاالي  برعکسقضیه 

 .شکل را همزمان در بیان واحدي از ارزش ندارد

 .اندارزتنهاَاشکالارزشج(ارزشنسبیو}شکل{هم

که کاالیی در یک  ارزش کاالیند: این اَشکالارز هردو تنها  ارزش نسبی و }شکل{ هم

داشته باشد یا شکلی را که قطب مقابل آن است، صرفاً وابسته است زمان این شکل را 

، که بررسی ي ارزش شکل سادهوضوح در  این وضع به .موضعش در بیان ارزشبه 

 :عبارت هردوکند. زیرا از حیث محتوا  کردیم، بروز پیدا می

 ارزد، دامن می 1ذرع پارچه  22دامن، یا:  1ذرع پارچه =  20 (1

با هم  تفاوتی، هیچ ارزد می پارچه ذرع 22  دامن 1 :، یاذرع پارچه 22دامن =  1 (2

( ارزش 7هم هستند. در عبارت  متقابل، بلکه متفاوتندنه تنها  شکلاما از حیث  .ندارند

است،  شکل نسبی ارزشبنابراین پارچه در وضعیت  .شود نحو نسبی بیان می بهپارچه 

بیان شده است. بنابراین دامن در  ارز همي  زمان ارزش دامن به مثابه که هم درحالی

(. 2رسیم به عبارت  ( را وارونه کنیم، می7ارز است. حال اگر عبارت  وضعیت شکل هم

شکل و حاال بالفاصله دامن در وضعیت  کنند شان را عوض می جایگاهاینجا کاالها 

یان موقعیت معینی در ب متناظراًآنها چون  .ارز شکل هماست و پارچه  نسبی ارزش

 .اند شکل ارزش را تغییر داده، اند واحدي از ارزش را تغییر داده
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 شکلنسبیارزش .2

  

 سنگییهمالف(رابطه

ي عزیمت ابتکار  ، او نقطهخواهد ارزشش را بیان کند میچون این پارچه است که 

است، قدم  متفاوتکه با او  یا هر کاالي دیگربا دامن،  رابطهاست. او به برقراري 

 1ذرع پارچه =  20 :عبارت مبناي .است گذاري ي همسان رابطهگذارد. این رابطه،  می

  ها بیان کنیم، تنها به ؛ و اگر این رابطه را با واژهپارچه = دامن :، درواقع این استدامن

کاالي نوع دامن، سرشت همسان و جوهر همسان دارد با کاالي  :این معنی است که

نسبت شود، زیرا  این جنبه اغلب نادیده گرفته می .وت استنوع پارچه که با آن متفا

تناسب کند؛ یعنی  ي توجه را به سوي خود جلب می این رابطه همیشه همه کمّی

که از طریق آن مقداري از یک نوع کاال با مقداري از کاالیی دیگر برابر نهاده  معینی

فقط  از چیزهاي مختلفمقادیر مختلف شود که  شوند. بنابراین دائماً فراموش می می

باشند.  تحویل به معیار واحدي قابلکه  اند لحاظ کمّی با یکدیگر قابل مقایسه بهزمانی 

در  .پذیرند اند و بنابراین قیاس نام هم، بیان معیاري واحدندمقادیر }کاالها{ تنها چون 

یا  ،کند رفتار می چیزي همتاي خودي  نتیجه در عبارت فوق پارچه با دامن به مثابه

، کند جوهري همچون او دارد، معطوف میي چیزي که  دامن خود را به پارچه به مثابه

لحاظ کیفی همسان و  بهي چیزي با ذاتی همسان. بنابراین او خود را با پارچه  به مثابه

 .دهد قرار می همتا

  

 یارزشیب(رابطه

نابراین اینکه پارچه اند. ب ست که پارچه هست، که هردو ارزش ا همانیدامن تنها زمانی 

چیزي که ي  دارد، یا اینکه دامن به مثابه رفتاري چون چیزي همچون خودبا دامن 

در شود، بیانگر این امر است که  نهاده می برابر، با پارچه جوهري یکسان با پارچه دارد
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م شود، مادا نهاده می برابردامن با پارچه  .ي ارزش اعتبار دارد به مثابهدامن  این رابطه

ي  است، اما رابطه اي ارزشی رابطه، سنگی ي هم رابطهبنابراین  .ارزش استکه او نیز 

ارزش آن را بیان کاالیی است که  بودگی رزشیا ا بیان ارزشارزشی بیش از هر چیز 

 متمایزي کاال، خود را از دامن  یا پیکره ارزش مصرفیي  پارچه به مثابه .کند می

 رابطهشود که خود را در یک  می آشکار و برجستهانی زم بودنش ارزشکند. برعکس  می

، دامن، با او }یعنی با دیگراي که از طریق آن یک نوع کاالي  ، رابطهکند بیان می

 .شود با او تلقی می ذات همشود یا  قرار داده می برابر {پارچه

 .یارزشیگنجیدهاستمحتوایکیفیشکلنسبیارزشکهدررابطهج( 

شده در تولیدش  نیروي کار انسانی صرف وار بیان شئآنجا ارزش است که  تنها تا دامن

، زیرا از خصلت معین، مفید و کار مجردـ  ي کار مجرد انسانی لخته، یعنی باشد

، زیرا کار در اینجا کار انسانیشده است؛  انتزاعمشخص کاري که در آن گنجیده است 

بنابراین پارچه  .آید اعم، به شمار میصَرف نیروي کار انسانی بطور ي  تنها به مثابه

به یا  رفتار کند  (Werthding) ارزش ـ شیءي یک  تواند دربرابر دامن به مثابه نمی

 یا پیکره ي مثابه به{ دامن} آن به  آنکه ، بیي ارزش معطوف شود دامن، به مثابه

پارچه به  اما .اش، نیروي کار انسانی است ي سازنده تنها ماده که شود معطوف کالبدي

اي از همان کار انسانی است. درنتیجه در چارچوب این رابطه  عنوان ارزش لخته

است؛  مشترککه با پارچه در آن  کند نمایندگی میرا  اي جوهر ارزشیي دامن  پیکره

 (Gestalt)ظرفي  ، دامن تنها به مثابهرابطهبنابراین در چارچوب این  .کار انسانییعنی 

ي شکل پدیداريِ محسوسِ ارزش  به مثابهپارچه،  ف ارزشیظرو از این رو  ارزش

یک کاال در  ي ارزشی، ارزش به وساطت رابطه، اعتبار دارد. بدین شیوه است که پارچه

ي کاالیی که در نوع با او متفاوت  یعنی پیکره .شود ارزش مصرفی کاالي دیگر بیان می

 .است
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 .یارزشیگنجیدهاستهد(تّعینیافتگیکّمیشکلنسبیارزشکهدررابط

ارزشی اي کار انسانی، بلکه  است، یعنی لخته طور اعم بهنه تنها ارزش  ذرع پارچه 20

مقدار معینی از کار انسانی شیئیت یافته ؛ به عبارت دیگر، در آن است با مقداري معین

ي  ي ارزشی پارچه با دامن، نوع کاالي دامن نه تنها به مثابه در نتیجه در رابطه .است

لحاظ  بهي پیکریافتگی کار انسانی، با پارچه  طور اعم، یعنی به مثابه بهي ارزش  پیکره

دامن  7، یعنی مقدار معینی از این پیکر مادي، بلکه شود کیفی همسنگ قرار داده می

ي همسنگی وارد  دامن یا هر مقدار دیگر از آن }در این رابطه دوجینو نه یک 

دامن دقیقاً همان جوهر ارزش یا کار انسانی نهفته  7شود{، یعنی مادام که در  می

 .ذرع پارچه  20است که در 

 

 .طورکلهـ(ارزشنسبیبه

با ارزش مصرفی یابد که  کاال شکلی می ارزش، یکم اینکه، بیان نسبی ارزشبنابراین در 

شکل است. برعکس از  پارچهارزش مصرفی این کاال، مثالً،  .خودِ آن متفاوت است

ي  شود. از طریق این رابطه برخوردار می ي همسنگی با دامن در رابطه، خودارزش 

ي  ي متفاوتی با او دارد، به آینه برابري یا همسنگی، کاالي دیگري که محسوساً پیکره

شکل شود. به این شیوه پارچه  اش، به قالب نمایش ارزشش بدل می ارزش بودگی

، به ابسته به آن و قائم به ذات استاش متفاوت، ناو ارزشش را، که با شکل طبیعی

ي مقدار ارزشی  ، به مثابهارزشی با مقداري معیني  آورد. دوم اینکه، به مثابه دست می

ي کاالیی  که در آن مقداري از پیکره تناسبیمعین یا  نسبت کمّیمعین، از طریق یک 

 .شود گیري می ، اندازهبرابر نهاده شده استدیگر با او 

 

 

 



 «سرمایه»اولگفتارهایمجلددرس

 56 

 زارشکلهم.3
  

 یمیانجیپذیریبالف(شکلمبادله

پذیر  هاي جایگزینی بیان {ي ارزش اعتباري همسان دارند، }آنها ي کاالها به مثابه همه

؛ کار انسانی. بنابراین، یک کاال اساساً با کاالي دیگر ند پذیر یک و همان واحد و معاوضه

ي ارزش پدیدار  بهبه مثادارد که در قالب آن  شکلیاست، مادام که  پذیر مبادله

است، مادام که  پذیر مبادلهبا کاالي دیگر  میانجی بیي کاالیی  یک پیکره .شود می

معرف ارزش ، دربرابر کاالي دیگر اش کالبد یا شکل طبیعی، یعنی اش میانجی شکل بی

ي  در رابطهاي است که دامن  این ویژگی .است یا همچون قالب ارزش اعتبار دارد

در شیء دامن، صورت، ارزش پارچه  ، از آن برخوردار است. درغیر اینوارزشی پارچه با ا

دارد، تنها به این معنی  ارز شکل همبنابراین اینکه یک کاال اساساً  .بود پذیر نمی مبادله

ي شکل  اش به مثابه شکل طبیعیي جایگاهی که در بیان ارزش دارد،  واسطه است: به

میانجی با  پذیري بی شکل مبادلهیا اینکه از  شود ارزش براي کاالهاي دیگر تلقی می

ي ارزش  به مثابهبرخوردار است. بنابراین، براي اینکه از دید کاالهاي دیگر دیگر کاالها 

، ي ارزش بر آنها اثر گذارد به مثابهو  ي ارزش اعتبار داشته باشد به مثابه، پدیدار شود

اش متفاوت  میانجی بی  عیکه با شکل طبیضرورتی ندارد نخست شکلی بخود بگیرد 

 .است

 .ارزگنجیدهنیستیافتگیکّمیدرشکلهمتّعینب( 

، یا یک شیء پذیر است مبادلهبا پارچه  میانجی بیدارد،  شکل دامناینکه یک شیء که 

این شکل است؛  پذیر مبادلهي کاالهاي دیگر  با همه میانجی بیدارد،  شکل طالکه 

ندارد. دیدگاه سراسر خطایی که با این  وي تعّین کمّیبه هیچ ر، ارز بودن یک شیء هم

 :شود نکته مخالف است از علل زیر ناشی می
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گیرد،  اي است که در خدمت بیان ارزش پارچه قرار می یکم: مثالً کاالي دامن، که ماده

 72دامن است، نه  7است، مثالً  مقدار کمّی معینیدر چارچوب چنین بیانی، همیشه 

ي  به مثابهدر بیان نسبی ارزشش نه تنها  ذرع پارچه  20ما چرا؟ زیرا دامن و غیره. ا

 .شود گیري می مقدار معینی ارزش اندازهي  هنگام به مثابه ، بلکه همطور اعم ارزش به

ذرع پارچه، و از  21دامن، محتوي همان مقدار کار است که  72دامن، و نه  7اینکه 

شود، به هیچ روي کوچکترین ربطی ندارد به  ذرع پارچه برابر نهاده می 21رو با  این

 پذیر مبادلهبا نوع کاالي پارچه  میانجی بیکاالي نوع دامن که  نماي ویژگی سرشت

 .باشد

شود، در  دامن بیان می 7ي ارزشی با مقدار معینی در  به مثابه ذرع پارچه 20دوم: اگر 

طور کمّی  به، یعنی کند ذرع پارچه بیان می 22دامن را در  1 مقدار ارزش عطف وارونه

و نه تا  ي بیانی کردن رابطه وارونهطور غیرمستقیم، یعنی با  ، اما تنها بهگیرد اندازه می

خودش را در  نسبیکند، بلکه زمانی که ارزش  را بازي می ارز همزمانی که دامن نقش 

 .نمایاند پارچه بازمی

را  ارزد دامن می 1ذرع پارچه،  20 :یا دامن 1ذرع پارچه =  20توانیم فرمول  سوم: ما می

مقدار ارزش برابري یا  ارزند همدامن  1و ذرع پارچه  21طور هم بیان کنیم:  این

 .کنیم ارزش مصرفی دیگر بیان نمییکی از دوکاال را در  ارزشدر اینجا،  .هستند

ا در اینج ارز هم {ي گیرد. }کلمه بخود نمی ارز شکل همکدام از دو کاال  بنابراین هیچ

است، یعنی این دو کاال، در فکر ما، مخفیانه و در سکوت،  مقدار برابرفقط به معناي 

 .اند تحویل شده ارزشقبالً به انتزاع 
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 ارزشکلهمیهایپ(ویژگ

  

Α) ارزشکلهمینخستینویژگ: 

 .شود پدیداري ضد خود، یعنی ارزش می ارزش مصرفی شکل 

د. اما باید متوجه بود که این بده بستان مثال شو  شکل طبیعی کاال، شکل ارزشِ آن می

اي  ي ارزشی ، فقط در چارچوب رابطه(دامن، یا گندم یا آهن و غیره) B براي کاالي

اي با آن  ، رابطه(مثالً پارچه و غیره) A گیرد که در آن، یک کاالي دیگر صورت می

نظر بگیریم، فقط یک برقرار کند؛ تنها در این چارچوب. مثالً اگر دامن را جداگانه در 

یک شیء مفید، یک ارزش مصرفی است، دقیقاً مانند پارچه؛ بنابراین، شکل دامن فقط 

اي خاص از یک کاالست. اما چون هیچ  شکل ارزش مصرفی یا شکل طبیعی گونه

تواند پوست   خود معطوف شود و بنابراین، نمی ارز، به  عنوان هم  تواند به  کاالیی نمی

ارز به کار   عنوان هم  یان ارزش خود سازد، ناگزیر باید کاالي دیگري را بهاش را ب  طبیعی

 ارزشِ خود سازد شکل را  دیگري کاالي گیرد یا پوست طبیعیِ پیکر 

ي اشیاي مادي، یعنی   منزله  مثالی از یک مقیاس که براي سنجش کالبد کاال به

قند، چون جسم   کند. کله  ن میرود، موضوع را روش کار می ي ارزشِ مصرفی به  منزله  به

قندي را دید    توان سنگینی هیچ کله  است، سنگین است و بنابراین، وزن دارد؛ اما نمی

شان از   گیریم که وزن  ي متفاوت آهن را در نظر می  یا آن را لمس کرد. اینک چند قطعه

ل خود، بیش از کله قند، شک خودي پیش تعیین شده است. شکل جسمانی آهن، به

ي سنگینی یا وزن  همه، براي این که کله قند را به منزله با این .پدیداريِ وزن نیست

دهیم. در این رابطه، آهن کالبدي تلقی   بیان کنیم، آن را با آهن در موازنه قرار می

هایی از آهن براي سنجش   شود که بازنمودِ چیزي جز وزن نیست. بنابراین، کمیّت  می

روند، و در ارتباط با کالبد کله قند، بازنمود وزن در شکل ناب خود،   وزن قند به کار می
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یعنی شکل پدیداري وزن هستند. آهن این نقش را فقط در چارچوب رابطه پیدا 

اي که قند یا هر جسم دیگري که وزن آن را باید   کند، یعنی در چارچوب رابطه  می

توانستند این   نی نداشتند، نمیء، سنگی کند. اگر هر دو شی  یافت، با آهن برقرار می

ء دیگر به کار  توانستند براي بیان وزنِ شی  یک نمی  رو هیچ  رابطه را برقرار کنند، از این

لحاظ  بینیم که به هاي ترازو بگذاریم، درواقع می  ء را در کفه روند. اگر هر دو شی

ا اختیار شود، وزن ه هاي معینی از آن  اند و بنابراین، هرگاه نسبت  سان سنگینی، یک

طور که در اینجا کالبد آهن در رابطه با کله قند، صرفاً بازنمود   همان .سانی دارند یک

ي  سنگینی است، در بیان ارزشی ما نیز کالبد دامن، در مقابل پارچه، فقط نماینده

 .ارزش است

Β) ارزدومینخودویژگیشکلهم 

 ود، به کار مجرد انسانیش کار مشخص به شکل پدیداريِ ضد خود تبدیل می

یا  کالبدشود، و بنابراین  تلقی می ي ارزش پیکرهي  دامن در بیان ارزش پارچه به مثابه

پیکریابی شکل کار انسانی ي  ؛ یعنی به مثابهشکل ارزشي  اش به مثابه شکل طبیعی

ي آن شیء مفید، دامن،  وسیله خودي خود. اما کاري که به ، کار انسانی بهتمایز بی

، کار انسانی کار انسانی مجردآید،  شود و به شکل مشخص دامن درمی خته میدو

شکل  .خیاطیاست ـ  نوعی کار معین، مفید و مشخصخودي خود نیست، بلکه  به

تنها در یک نوع ي ارزش نسبی حاکی از آن است که ارزش یک کاال، مثالً پارچه،  ساده

، چه نوع کاالیی است، براي شکل دیگراین کاالي اینکه  .شود بیان می کاالي دیگر

، دامنتوانست بجاي کاالیی از نوع  پارچه می ارزش .السویه است نسبی ارزش کامالً علی

در کاالیی از نوع گندم، یا بجاي گندم در کاالیی از نوع آهن و غیره بیان شود. چه 

 ي ارزشی هپیکرپارچه، تنها  ارز همي  دامن، چه گندم و چه آهن، در هر حالت، به مثابه

و همیشه  .خودي خود بودن یعنی پیکریافتگی کار انسانی به .آنهاست که مطرح است
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کار مجرد انسانی ، چه پارچه یا گندم یا آهن، پیکریافتگی ارز شکل معین کالبدِ هم

است، چه خیاطی، چه  کاري معین، مفید و مشخص، بلکه پیکریافتگی نیست

را  ارز هم {کاالي} ي پیکرهکه  و مشخصی کار معین، مفید .کشاورزي و چه معدنی

شکل تحقق یا شکل ي  ، ضرورتاً به مثابهبیان ارزشیکند، همواره باید در  تولید می

مثالً دامن،  .کار مجرد انسانی تلقی شود، یا خودي خود پدیداريِ معین کار انسانی به

و  شود قی میخودي خود تل پیکریافتگی کار انسانی بهاست،  ي ارزش پیکرهمادام که 

شود یا در  که در آن نیروي کار انسانی صَرف می شکل معینی از کار استکار خیاطی 

 .یابد آن کار مجرد انسانی تحقق می

لحاظ مفهومی مستتر است، امر  ي ارزشی و بیان ارزش، که در آن به در چارچوب رابطه

شود، بلکه  ي صفت امر مشخص، محسوس ـ واقعی، تلقی نمی عام انتزاعی به مثابه

ي شکل پدیداري صِرف یا شکل تحقق معین  برعکس، امر محسوس ـ مشخص به مثابه

نهفته  ارز همي  که در دامن به مثابه کار خیاطیامر انتزاعی ـ عام اعتبار دارد. مثالً 

ي  مثابه نیست که }به صفت عامي این  است، درچارچوب بیان ارزشی پارچه، دارنده

و کار  کار انسانی بودن، ذات آن است .باشد. برعکس م{ نیز خیاطی{ کار انسانی }عا

 quid) این بده بستان .شکل تحقق معین این ذاتیا  شکل پدیداريخیاطی بودن تنها 

pro quo)  ناپذیر است، زیرا کار بازنموده شده در محصول کار، مادام که کار  اجتناب

کار شیئیت یافته در ارزش یک  طوریکه است، به ساز ارزشتمایز انسانی است، تنها  بی

 .تفاوتی نداردیافته در هر محصول متفاوت دیگر،  با کار شیئیت روي به هیچمحصول 

ي شکل پدیداري امر  اي که از طریق آن، امر محسوس ـ مشخص تنها به مثابه وارونگی

عام ـ انتزاعی، اعتبار دارد و برعکس امر عام ـ انتزاعی صفتی براي امر مشخص نیست، 

نشان بیان ارزش است. این وارونگی درعین حال فهم این قضیه را دشوار  سرشت

اند، این امر بدیهی }وبراي همه  کند. اگر بگویم: حق رمی و حق آلمانی، هردو حق می
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قابل فهم{ است. اما اگر بگویم: حق، این امر انتزاعی، خود را در حق رمی متحقق 

 .شود مشخص، کل قضیه رازآمیز میکند و در حق آلمانی، در این دو حق  می

Γ) ارزسومینخودویژگیشکلهم 

 .شود میانجیْ اجتماعی مبدل می کار خصوصی به شکل متضاد خود، به کار بی

مستقل و  کارهاي خصوصیِشدند، اگر محصوالت  تبدیل نمی به کاال محصوالت کار

خصوصی با یکدیگر  این کارهاي ارتباط و پیوند اجتماعی .ناوابسته به یکدیگر نبودند

هاي تقسیم کار اجتماعی خودپویی  حلقهکار  ي مادهلحاظ  مادامی وجود دارد که آنها به

 بستگی  هم بهکنند که  را ارضاء می گوناگونیهستند، و بنابراین محصوالت آنها نیازهاي 

دهد. اما این  را تشکیل می نظام خودپوي نیازهاي اجتماعیکل آنها، درعین حال 

مستقل از یکدیگر،  کارهاي خصوصیبین  ي کار مادهستگی اجتماعی مبتنی بر پیو بهم

یابد. در نتیجه محصول کار  و تحقق می شود وساطت میمحصوالت  ي مبادلهتنها از راه 

شکل و بنابراین  شکل ارزشدارد که از  شکل اجتماعیخصوصی تنها از آن رو 

دارد،  میانجی اجتماعی شکل بینی با دیگر محصوالت برخوردار است. یع پذیري مبادله

اش با کاالهاي دیگر  پذیري شکل مبادله هنگام هماش  مادام که پیکره یا شکل طبیعی

شود. اما همانطور که دیدیم  تلقی می ي شکل ارزش کاالي دیگر به مثابهاست، یا براي 

یی کاال ي ارزشی رابطهدهد که محصولی از کار، در یک  این امر تنها زمانی روي می

را ایفا  ارز نقش همبراي آن کاال باشد یا دربرابر کاالي دیگر  ارز شکل همدیگر با آن در 

 .کند

میانجی با  پذیري بی شکل مبادلهدارد، مادامی که  میانجیْ اجتماعی شکل بی، ارز هم

میانجی را مادامی دارد که  پذیري بی کند، و این شکل مبادله را اختیار می کاالي دیگر

است. در  همتایش، و بنابراین شود ي ارزش تلقی می ي پیکره به مثابهاالي دیگر براي ک

 میانجیْ اجتماعی ي کار، شکل بی به مثابهنتیجه کار مفید و معین گنجیده در آن نیز 
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با هر کار گنجیده در کاالي  سنگی و همتایی شکل همدارد، یعنی کاري است که از 

تواند شکل  تنها می خیاطیو مشخص مثل ، برخوردار است. یک کار معین دیگر

 که باشد داشته را پارچه، مثالً دیگر، کاالي در  با کار گنجیده سنگی و همتایی هم

کارهاي  سنگی و همتایی همکه واقعاً  بیان چیزي تلقی شودي  به مثابه اش شکل معین

همسنگ نی سازد. آنها هم فقط زما را در آنها می همسنگ و همتاگوناگون دیگر یا امر 

اند.  صَرف نیروي کار انسانی، کار مجرد انسانی، یا طور اعم کار انسانی بهکه  و همتایند

گنجیده در  کار مشخص و معینرو که  بنابراین، همانطور که نشان داده شد، از آن

، شود شکل پدیداري کار مجرد انسانی تلقی مییا  شکل تحقق معیني  ارز به مثابه هم

اگر چه کار برخوردار است، و بنابراین،  دیگربا کار  همتایی همسنگی واز شکل 

حال،  کنند، با این ي کارهاي دیگري که کاالها را تولید می است، مثل همه خصوصی

رو نیز خود را در محصولی  دقیقاً از همین .میانجیْ اجتماعی است کار در شکل بی

 .است رپذی مبادلهبا کاالي دیگر  میانجی بینمایاند که  بازمی

شوند که به   ارز که اکنون بیان کردیم، هنگامی آشکارتر می  دو ویژگی شکل هم

گر بزرگی رجوع کنیم که نخستین کسی بود که شکل ارزش را مانند بسیاري  پژوهش

تر از  هاي دیگر اندیشه، جامعه و طبیعت واکاوي کرد ، و اغلب کامیاب  از شکل

 .ستجانشینان مدرنش بود؛ مقصودم ارسطو ا

کند که شکل پولیِ کاال فقط صورت   نحو کامالً روشنی بیان می وي ابتدا به

تر شکل ساده ارزش، یعنی بیان ارزش یک کاال در هر نوع کاالي دلخواه  یافته تکامل

 :گوید  دیگر است، زیرا می

 خانه 7خواب =  تخت 5

Κλίναι πέντε ἀντὶ οἰϰίας 

 :«تفاوتی ندارد»ي زیر   با معادله
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 خواب = مبلغ معینی پول تتخ 5

Κλίναι πέντε ἀντὶ … ὅσου αἱ πέντε ϰλίναι 

ي ارزشی که این بیان ارزش در آن قرار دارد، ایجاب   داند که رابطه  براین، وي می  عالوه

خواب برابر گرفته شود، و اگر این چیزهاي  کند که خانه از لحاظ کیفی با تخت  می

عنوان مقادیري   دیگر به توانند با یک  باشند، نمیگوهري  محسوس متفاوت، فاقد این هم

بدون برابري، مبادله و بدون »گوید:   پذیر در ارتباط قرار بگیرند. ارسطو می  قیاس

اما  (.’οΰτ’ ίσος μή οΰσης συμμετρίας‘ ) »پذیري، برابري نخواهد بود  قیاس

با »گوید:   می .کشد  تر شکل ارزش دست می کند و از واکاوي بیش جا تردید می در این

که  (”τή μέυ οΰυ άληθεία άδύυατου“) همه، درحقیقت ناممکن است این

، یعنی از لحاظ کیفی برابر باشند. «پذیر باشند چنین چیزهاي متفاوتی بتوانند قیاس

تواند با ماهیت راستینِ چیزها بیگانه باشد و بنابراین،   سانی، فقط می این شکل از یک

 .«طراري براي رفع نیازهاي عملی استي اض  چاره»فقط 

تر او شد: فقدان  گوید که چه چیزي مانع واکاوي بیش  بنابراین، ارسطو خود به ما می

خواب،  سان، یعنی جوهر مشترکی که در بیان ارزش تخت مفهوم ارزش. آن چیز یک

درحقیقت چنین »گوید  خواب است، چیست؟ ارسطو می بازنمودِ خانه براي تخت

خواب،  تواند؟ خانه در برابر تخت اما چرا نمی« تواند وجود داشته باشد. یچیزي نم

خواب و هم در  سانی است، زیرا بازنمود چیزي است که هم در تخت بازنمود چیز یک

 .سان است، و آن کار انسانی است خانه به واقع یک

استنتاج کند توانست با کندوکاو در شکل ارزش، این واقعیت را   همه، ارسطو نمی با این

چون  سان و بنابراین، هم چون کارِ انسانیِ یک که تمامی کارها، در شکل ارزش کاال، هم

ها   ي یونان بر کار برده  ي جامعه  شوند، زیرا شالوده  سان بیان می کاري با کیفیتی یک

 .ها و کارشان، از شرایط متعارف آن دوران بود  استوار بود و درنتیجه، نابرابري بین آدم
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ها   ي آن  ارزي تمامی انواع کارها به این دلیل که همه  راز بیان ارزش، یعنی برابري و هم

طور کلی کارِ انسانی هستند، تا زمانی که مفهوم برابري بشر از استحکام یک   به

همه، این امر  توانست کشف شود. با این  داوري عمومی برخوردار نشده بود، نمی پیش

پذیر شد که شکل کاالیی، همانا شکل عام محصول کار است و  مکاناي ا  تنها در جامعه

عنوان صاحبان   ها به  درنتیجه، مناسبات مسلط اجتماعی، همانا مناسبات بین انسان

درخشد که در چارچوب بیان ارزشِ کاالها  کاالها است. نبوغ ارسطو دقیقاً آنجا می

اي که در آن   یِ ذاتیِ جامعهکند. فقط محدودیت تاریخ ي همگنی را کشف می  رابطه

ي یکسانی، از   ، این رابطه«در واقعیت»کرد، مانعش شد تا دریابد که   زندگی می

 .چیست

 

Δ) ارزخودویژگیچهارمشکلهم 

 وارگی در شکل نسبی ارزش تر است از بت ارز عیان وارگی شکل کاالیی در شکل هم بت

، ها ارزشپارچه، گندم، آهن و غیره، که محصوالت کار، چیزهاي مفیدي مثل دامن،  این

هایی است که ما در  گمان خصلت هستند، بی کاالهاو اساساً  ها مقادیر معینی از ارزش

هایی طبیعی، مثل خصلت سنگین بودن،  دهیم، نه خصلت به آنها نسبت می مان مراوده

یگر به با یکد چارچوب مراودات ماکنندگی. اما این چیزها در  کنندگی، یا تغذیه گرم

مقادیر ارزش ي  ، آنها به مثابهارزش هستندها  کنند. آن با یکدیگر رفتار می کاالي  مثابه

ي ارزشی با  را در یک رابطه شان بودن ارزشو خصلت مشترک  گیري هستند اندازه قابل

 1ذرع پارچه  22دامن است یا  1ذرع پارچه =  20دهند. اینکه مثالً  یکدیگر قرار می

که براي تولید این چیزها  مختلفی( کارهاي 7، تنها حاکی ار آن است که ارزد دامن می

کاري که در  مقدار (2، اعتباري همسان دارند ي کار انسانی به مثابهالزم هستند، 

( 3شود، و  می گیري اندازهتولیدشان صَرف شده است بنا به قوانین اجتماعی معینی 
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ي اجتماعی  رابطهشوند. این  می از تولید ي اجتماعی معینی رابطهخیاط و بافنده وارد 

به شان را  است که در قالب آن، آنها کارهاي مفید متفاوت معین بین تولیدکنندگان

دهند. درست همانگونه که این  دربرابر یکدیگر قرار می ي کار انسانی یکسان مثابه

ر کارشان ي اجتماعی معینی بین تولیدکنندگان است که در قالب آن، آنها مقدا رابطه

این ، مراودات مااما در چارچوب  .گیرند اندازه می زمان صَرف نیروي کار انسانیرا با 

خصوصیاتی طبیعی در ي  کارهاي خودشان در چشم آنها به مثابه سرشت اجتماعی

؛ این همسنگی و همتایی کارهاي محصوالت کارخود  عینیي تعینات  ، به مثابهجامعه

ي زمان کار  وسیله کار به مقدارمحصوالت کار؛  زشیخصلت اري  انسانی به مثابه

ي اجتماعی  محصوالت کار؛ و سرانجام رابطه مقدار ارزشي  اجتماعاً الزم به مثابه

ي اجتماعی این  رابطهیا  ي ارزشی رابطهي  تولیدکنندگان از طریق کارشان به مثابه

ي که یک شیء بر شود. به همین طریق، تأثیر ، یعنی محصوالت کار پدیدار میاشیاء

 شکل عینیگذارد، نه همچون تحریک عصب انسان، بلکه همچون  عصب بینایی می

شود. البته در عمل دیدن، نور واقعاً از چیزي، از شیئی  چیزي خارج از چشم نمودار می

ي فیزیکی، بین  شود. این یک رابطه خارجی، به چیز دیگري، یعنی چشم تابیده می

محصوالت کار که این شکل  ي ارزشی رابطهو  شکل کاال، اشیاء فیزیکی است. برعکس

شود، مطلقاً هیچ ربطی به ماهیت طبیعی کاال و مناسبات  در قالب آن نمایان می

هاست که در اینجا  ي اجتماعی معین خود انسان وار برآمده از آن ندارد. تنها رابطه شئ

است. بنابراین، براي یافتن خود گرفته  را به ي اشیاء رابطهوار  و نزد آنان، شکل شبح

بزنیم. آنجا  مذهبآلود  مهوادي ها یا تمثیلی از این دست باید گریزي به  همانندي

که گویی حیاتی  شوند هاي قائم به ذات نمودار می پیکره، همچون هاي سر انسان آفریده

ت الت دساند. چنین است محصو از آنِ خویش دارند و با یکدیگر و با انسانها در رابطه

نامم، سرشتی که به محض تولید  می بتوارگیمن این را  .انسان در جهان کاال
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 تولید کاالییچسباند و بنابراین از  ، خود را به آنها میکاالي  محصوالت کار به مثابه

 .ناپذیر است جدایی

شکل ي آشکارتري از حضورش در  به شیوه ارز شکل همواره اینک در  این سرشت بت

یک کاال، }شکلی{ است وساطت  شکل نسبی ارزش .شود ر میپدیدا نسبی ارزش

شود{. در این شکل ارزش،  وساطت می} اش با کاالي دیگر از طریق رابطهشده، یعنی 

 متمایزکه سراسر با هستی محسوس کاال  شود بیان میي چیزي  کاال به مثابه ارزش

، ست بیگانهنسبتی ابراي یک چیز  بودن ارزشاست. علت این است که درعین حال 

 اي اجتماعی رابطه شکل پدیداريتواند  اوست با چیزي دیگر و تنها می ي ارزشی رابطه

قضیه وارونه است. این شکل دقیقاً از  ارز شکل همباشد که پشت آن پنهان است. در 

ي شکلی اجتماعی  به مثابه میانجی بییک کاال  شکل طبیعییا  کالبدروست که  این

 در چارچوب مراودات ماارزشِ کاالیی دیگر. بنابراین  شکلي  ه، به مثاباعتبار دارد

 هاي طبیعی خصلت، یکی از ارز شکل همآید که گویی اختیار کردنِ  چنین بنظر می

نصیب آن شده است، و بنابراین در  طبیعتاست، خصلتی که از  اجتماعیک چیز در 

 پذیر مبادلهدیگر با اشیاء  میانجی بیهیئت محسوس و موجودش، همانطور که هست، 

ارز ناشی از طبیعت  ، شکل همAدرچارچوب بیان ارزش کاالي است. اما از آنجا که 

نیز، این خصلت را  خارج از این رابطهآید که حتی  است، چنین بنظر می B کاالي

، در کنار طالآید مثالً  بطور طبیعی دارا باشد. درست به همین دلیل است که بنظر می

اش، قابلیت اُکسیده  اش، مثل رنگ درخشانش، وزن ویژه یعیهاي طب دیگر خصلت

ارز بودن هم برخوردار است یا این  طور طبیعی از خصلت شکل هم نشدنش در هوا، به

 .باشد پذیر مبادلهي کاالهاي دیگر  میانجی با همه کیفیت اجتماعی را دارد که بی

 .اي را دارد زش مبادلهنظر برسد، شکل ار به محض آنکه ارزش قائم به ذات به .4 .§



مرتضویحسن

 11 

ي  کاالیی که در وهله .ارز شکل همو  شکل نسبی ارزشبیان ارزش دو قطب دارد، 

شود،  تلقی می ي ارزش پیکرهي  را دارد، براي کاالي دیگر به مثابه ارز همنخست نقش 

اما کاالیی که ارزشش  .اي ارزش مبادلهـ  پذیر میانجیْ مبادله بیکالبدي در شکل 

ارزش  (7را داراست، از این طریق که  اي ارزش مبادلهشود، شکل  بیان می یطور نسب به

مقدار  (2شود،  کالبد کاالي دیگري با او برایش عیان می پذیري مبادلهطریق   از بودنش

شود. ـ بنابراین  پذیر است، بیان می که کاالي دیگر با او مبادله نسبتیاز طریق  ارزشش

 .طور اعم است به مستقلِ ارزش کاال شکل پدیداريِ اي ارزش مبادله

ي تضاد بین ارزش مصرفی و  ي ارزش کاال، شکل پدیداري ساده شکل ساده .5 .§

 .اي گنجیده در آن است ارزش مبادله

ارزش  ي پیکرهي  پارچه با دامن، شکل طبیعی پارچه تنها به مثابه ي ارزشی رابطهدر 

اي براي  پیکرهیا  شکل ارزشي  ه مثابهاعتبار دارد، و شکل طبیعی دامن، تنها ب مصرفی

محتوي در کاال بین ارزش مصرفی و ارزش از  تضاد درونیبنابراین  .اي ارزش مبادله

ي دو کاال، که از آنها یکی  شود، یعنی رابطه طریق یک تضاد بیرونی بازنمایانده می

اي  لهمیانجی فقط ارزش مباد ي ارزش مصرفی، و دیگري بی میانجی فقط به مثابه بی

اي که در آن، هردو تعین متضاد ارزش مصرفی و ارزش  شود، یا رابطه تلقی می

به گویم: پارچه  شوند. وقتی من می بین دو کاال تقسیم می دو قطباي همچون  مبادله

اي است، این حکمی است که من از واکاوي  ارزش مبادله وارزش مصرفی  ي کاال مثابه

دامن است یا:  1ذرع پارچه =  20 :رعکس، در عبارتام. ب دست آورده به سرشت کاالها

پارچه(، ) ارزش مصرفی (7گوید که او  ، خودِ دامن میارزد دامن می 1ذرع پارچه  22

است،  وحدت این دو تمایز (3سنگ دامن( و  هم) اي ارزش مبادله( در تفاوتِ با آن، 2

 .ستکاالیعنی 

 .حصول کار استي ارزش م ي ارزش کاال شکل ساده شکل ساده .6 .§
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آورد. بنابراین،  اش به دنیا می ، محصول کار را در شکل طبیعییک ارزش مصرفی شکل

ي وحدت تضاد ارزش  به مثابهشود، یعنی، براي آنکه  شکل کاالییبراي آنکه داراي 

رو،  است. از این شکل ارزشی، تنها نیازمند اي پدیدار گردد مصرفی و ارزش مبادله

 .تکوین شکل کاالیی یکی و همان است تکوین شکل ارزشی با

  

 .یشکلکاالییوشکلپولیرابطه .7 .§

 :جاي اگر ما به

 :این شکل را بگذاریم ارزد دامن می 1ذرع پارچه  22دامن یا  1ذرع پارچه =  20

، ارزد ي استرلینگ می لیره 2ذرع پارچه  22ي استرلینگ یا  لیره 2ذرع پارچه =  20

قالب تماماً چیزي نیست جز  شکل پولیشود که  ه دیده میآنگاه در نخستین نگا

از  .ي محصول کار شکل کاالیی ساده، یعنی ي ارزشیِ کاال ي شکل ساده یافته تکامل

شکل کاالیی است، آشکارا از  ي شکل کاالیی یافته تکاملآنجا که شکل پولی تنها شکل 

همیده شده باشد، تنها گیرد. بنابراین، به محض آنکه شکل کاالیی ف نشأت می ساده

ذرع  20ي  موردبررسی قرار گیرند که شکل کاالیی ساده هایی ي دگردیسی زنجیرهباید 

 .درآید ي استرلینگ لیره 2ذرع پارچه =  20 :باید طی کند تا به قالب دامن 1پارچه = 

 

 ارزمنفردسادهوشکلهمیشکلارزشنسب .8

دهد، که از طریق آن پارچه صرفاً به  بیان ارزش در دامن به پارچه شکل ارزش می

شود. این شکل همچنین  متمایز می  ي ارزش مصرفی عنوان ارزش از خود به مثابه

پارچه را فقط در رابطه با دامن، یعنی هر کاالي منفرد، متمایز از نوع کاالیش قرار 

ید دهد. اما به عنوان ارزش همانند هر کاالي دیگر است. بنابراین شکل ارزش با می

ي کاالهاي  ها را در برابري کیفی و تناسب کمی با همه همچنین شکلی باشد که آن

ارزِ منفرد کاالي دیگري   ي ارزش نسبی یک کاال با شکل هم دیگر قرار دهد. شکل ساده
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شود، در اینجا فقط به عنوان  متناظر است. یا اینکه، کاالیی که در آن ارزش بیان می

، فقط شکل  به این ترتیب، دامن در بیان ارزش نسبی پارچه کند. ارز منفرد عمل می هم

واسطه را در رابطه با این نوع کاالي منفرد، یعنی پارچه  پذیر بی ارز یا شکل مبادله هم

 .دارد

 یارزشیارزشبهشکلگسترشیافتهگذارشکلساده .9

ر، هرچه در یک کاالي دیگ تنهاي ارزش این است که ارزش یک کاال  شرط شکل ساده

 ي ارزش نسبی بیان سادهشود. بنابراین، این  بیان می دیگرباشد، در کاالیی از نوع 

تواند در نوع  گونه که می شود، همان پارچه است که در آهن، گندم و غیره بیان می

 ي ارزشی رابطهکاالي دامن بیان شود. درنتیجه، بسته به اینکه با این یا آن نوع کاال در 

گیرند. به این  پارچه شکل می ي مختلفی براي ارزش نسبی هاي ساده انبیقرار گیرد، 

هاي  بیانترتیب، پارچه بالقوه به تعداد کاالهاي دیگري که متمایز از او وجود دارند، 

، تنها مرکب از بطور کاملدارد. درواقع، بیان ارزشی پارچه  مختلفی براي ارزش نسبی

هاي  ي این بیان همه ي مجموعهست، بلکه اش نی منفرد ارزش نسبیي  یک بیان ساده

 :نسبی ارزش اوست. بنابراین

II. یارزششکلتامیاگسترده 

پوند قهوه یا = یک کواتر گندم یا  41پوند چاي یا =  71دامن یا =  7ذرع پارچه =  20

 .غیره=  یا آهن تن اونس طال یا =  2= 

 .پایانناپذیرِیزنجیره .1

پذیر است  بنا به سرشت خود دائماً تعمیم ي ارزش نسبی سادههاي  بیاني  این زنجیره

شوند و هر نوع کاالي تازه  یابد. زیرا همواره انواع کاالهاي دیگري پیدا می و پایان نمی

 .سازد اي براي یک بیان ارزشی تازه می ماده

 ارزشیگستردهیشکلنسب .2
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شود. کالبد هر  ها بازنموده میارزش کاال، مثالً پارچه، در همه عناصر دیگر جهان کاال

بار این ارزش،   شود. به این ترتیب، براي نخستین ي ارزش پارچه می کاالي دیگر آیینه

شود. زیرا کاري که ارزش  گر می  اي از کار نامتمایز انسانی جلوه درواقع چون لخته

نوع کار شود که با هر   پارچه را به وجود آورده، اکنون آشکارا همچون کاري نموده می

نظر از شکل طبیعی آن و بنابراین،  شود، صرف انسانی دیگر یکسان شمرده می

که در قالب دامن، گندم، آهن و طال شیئیت یافته باشد. پارچه  نظر از این  صرف

ي شکل ارزشی خود، دیگر نه فقط با یک کاالي منفرد دیگر بلکه با کل جهان   واسطه به

عنوان کاال، شهروند آن جهان   گیرد. پارچه به قرار می ي اجتماعی  کاالها در یک رابطه

هاي ارزشیِ آن، حاکی است که ارزش  پایانِ بیان هاي بی حال، رشته است. در همان

 .اعتناست  شود، بی  یی که در آن ظاهر می  ي ارزش مصرفی  کاالها نسبت به شکل ویژه

 ارزشکلخاصهم .3

، و ارز  همچون یک همند دامن، چاي، آهن و غیره در بیان ارزش پارچه، هر کاالیی مان

هریک از این کاالها  شکل طبیعی خاص .شود  تلقی می همچون کالبد ارزشرو،  از این

ارز است. به همین منوال،  هاي هم از میان بسیاري شکل ارز  شکل خاص همهمانا یک 

ناگون گنجیده که در کالبد کاالهاي گو بسیاري از انواع معین، مشخص و مفیدِ کار

 .شوند  محسوب می کارِ انسانیهاي خاص تحقق یا پدیداري   است، اکنون اساساً شکل

 يارزشهايشکلتامیاگستردهکاستي .4

ي بازنمودهاي آن  یکم، بیان ارزش نسبی پارچه در این شکل ناکامل است، زیرا رشته

هاي گوناگون   رنگارنگ از بیاناي است   رسد. دوم، این زنجیره، آمیزه  هرگز به پایان نمی

طور شود، اگر ارزش نسبی هر   چه باید هم همین و نامرتبط ارزش. و سرانجام، چنان

ي   گاه شکل نسبی ارزش هر کاال رشته  کاال در این شکلِ گسترده بیان شود، آن

هاي ارزش خواهد بود که همگی با شکل نسبی ارزش هر کاالي   پایانی از بیان  بی
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ارزِ   ي ارزش، در شکلِ هم نقایصِ شکلِ نسبی گسترده .تفاوت هستنددیگري م

ارزِ   چون شکل طبیعی هر نوع کاالي خاص، یک شکل هم .شود متناظرش منعکس می

هاي  ارز موجود نیز شکل  هاي هم  ارز است، شکل  هاي هم  شمار شکل  خاص در میان بی

نوال، نوع معین، مشخص و هستند و هریک نافی دیگري است. به همین م  محدودي

ارزِ خاص، فقط شکل خاص کار است، و نه شکل  مفید کارِ گنجیده در هر کاالي هم

طور عام. درست است که شکل پدیداري کامل یا تامِ کار  پدیداري فراگیرِ کارِ انسانی به

شود، اما در این صورت، کار  هاي پدیداري خاص آن ساخته می انسانی از تمامیت شکل

 .ی هیچ نوع شکل پدیداري واحدي نداردانسان

 

 

 

 . 5گذارازشکلارزشيتامدرشکلعام 

هاي  ارزش  هاي ي ارزش چیزي جز مجموع بیان با این همه، شکل نسبی تام یا گسترده

 :نسبی ساده یا معادالت نخستین شکل نیست، مانند

 = یک دامن  ذرع پارچه 20

 .پوند چاي و غیره 71=   ذرع پارچه 20

 :سان در جهت معکوس است اي یک ه ا هریک از این معادالت، متضمن معادلام

  پارچه ذرع22=   یک دامن

 .غیره و پارچه ذرع 22  پوند چاي = 10

به این درواقع، وقتی صاحب پارچه که کاالیش را با بسیاري از کاالهاي دیگر مبادله و 

شود  ضرورتاً نتیجه می کند می بیاناي از سایر کاالها  را در رشته ترتیب، ارزش کاالیش

مبادله و بنابراین، ارزش کاالهاي   که سایر صاحبانِ کاالها نیز کاالهاي خود را با پارچه

هاي   کنند. پس اگر، ما مجموعه ، بیان می گوناگون خود را در قالب کاالي سومی، پارچه
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یعنی عطف پوند چاي و غیره را معکوس کنیم،  71ذرع پارچه = یک دامن، یا =  21

گاه  تر در خود، ضمنی، در این رشته وجود داشت بیان کنیم، آن معکوسی را که پیش

 :خواهیم داشت

III. شکلعامارزش 

 دامن 1

 پوند چاي 10

 پوند قهوه 40

 پارچه ذرع 21   =                        کوارتر گندم 1 

 نیم تن آهن اونس طال 2

x  مقدار کاالي A  و غیره 

 یشکلنسبیارزشیافتهتغییرقالب .1

شان را بیان  ي کاالها ارزش شکل نسبی ارزش اینک قالبی کامالً تغییریافته دارد. همه

، طور یکنواخت به (2، کالبد یک کاالي منفرد دیگر، همانا در طور ساده به (7کنند  می

 شان ساده و مشترک است؛ شکل ارزش .ي یک کاالي معین دیگر پیکرهیعنی همه در 

ي  هاي کاالیی گوناگون، اینک پارچه به مثابه ي پیکره است. براي همه عامیعنی 

شود. شکل ارزش یک کاال، یعنی بیان  شان تلقی می ي ارزشِ مشترک و عام پیکره

یعنی ، ي شیء مصرفی وجود واقعی خودش به مثابهارزشش در پارچه، اینک نه تنها از 

ي ارزش به  به مثابههنگام خود را  ه همشود، بلک متمایز می از شکل طبیعی خودش

 .کند ، معطوف میسنگ آنها همتا و همي چیزي  ، به مثابهي کاالهاي دیگر همه

شود.  متناظر می مفهوم ارزشبا  شکل ارزشاست که  عامشنخست از طریق سرشت 

هایی صِرف از کار  لختهي  شکل ارزش باید شکلی باشد که در آن کاالها به مثابه

دربرابر یکدیگر پدیدار  وار همان جوهر کار بیان شئ، یعنی و همسان انسانی تمایز بی
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اند، در کار  بیان شده یافتگی یکی و همان کار ي مادیت به مثابهشوند. زیرا آنها همه  می

ي پارچه. به این  ، یعنی به مثابهیافتگی همان کار مادیتگنجیده در پارچه، یا در 

 .اند نهاده شده تا و برابرلحاظ کیفی هم بهترتیب، آنها 

ي مقادیر ارزشی معینی  به مثابهیا  سنجیده شدهنیز  لحاظ کمّی بهدرعین حال آنها 

پوند قهوه =  02ذرع پارچه و  22پوند چاي =  12مثالً . شوند براي یکدیگر نمودار می

 ابربر پوند قهوه فقط  7یا در  .پوند قهوه 02پوند چاي =  10بنابراین  .ذرع پارچه 22

 .چاي پوند 7 در تا است نهفته کار، ارزش، جوهر

 ارزیشکلهمقالبتغییریافته .2

تکامل یافته است. یا کاالیی که موقعیت  ارز شکل عام هماینک به  ارز ي هم شکل ویژه

ي کاالییِ  پیکره شکل طبیعیاست. از زمانی که  ارز عام همارز را دارد، اینک  شکل هم

اش یا  تفاوتی شکل بیشود،  ي کاالهاي دیگر تلقی می براي همه ي ارزش پیکرهپارچه، 

شکل بنابراین  .ي عناصر جهان کاالهاست اش با همه میانجی پذیريِ بی مبادله

 .است شکل اجتماعی عامشهنگام  ، هماش طبیعی

ي  ترین کارها باشند، پارچه به مثابه ي کاالها، فارغ از اینکه محصول گوناگون براي همه

تمایز و  کار بیي پیکریابی  ، و بنابراین به مثابهکارهاي گنجیده در آنها دیداريشکل پ

، اینک نوع کار خاص و مشخصشود. در نتیجه بافندگی، این  تلقی می یکسان انسانی

میانجیْ  ي شکل عام و بی به مثابهي ارزشی جهان کاالها با پارچه،  از طریق رابطه

طور اعم، تلقی  ، یعنی صرف نیروي کار انسانی بهي تحقق کار مجرد انسانی آفریننده

 .شود می

شکل شود که  تلقی می مقام کاريگنجیده در پارچه نیز در  کار خصوصیاز همین رو 

 .ي کارهاي دیگر است با همه شکل یگانگی و همتایییا  میانجیْ عام اجتماعی بی
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 ارز عام همي  ه مثابهکند، یا ب را اختیار می ارز عام شکل همبنابراین وقتی کاالیی 

 ي ، به مثابهرؤیت ي تجسد قابل شکل طبیعی یا کالبدش به مثابهکارکرد دارد، 

 .شود تلقی می پیکریافتگی عام و اجتماعی کار انسانی {دگردیسی نهایی و}

 

 ارزیشکلنسبیارزشوشکلهمنسبتیکنواختتوسعه .3

ارز. اما، و  ي تکامل شکل هم ي تکامل شکل نسبی ارزش متناظر است با درجه درجه

ي  ارز تنها بیان و نتیجه تکامل شکل هماي است که باید به آن توجه داشت،  این نکته

 .، دومی استي عزیمتِ حرکت و ابتکار نقطه .تکامل شکل نسبی ارزش است

، فارغ از فقط در یک نوع کاالي دیگر، ارزش یک کاال را ي ارزش نسبی شکل ساده

 شکل ارزشیآورد، تنها  دست می کند. بنابراین آنچه کاال به بیان میآنکه چه باشد، 

شکل ارز آن هم فقط یک  هم .اش در تمایز با شکل ارزش مصرفی یا شکل طبیعیاست 

، ارزش یک کاال را در ي ارزش نسبی شکل گسترده .آورد دست می به ارز منفرد هم

ارزهاي  شکل هماالهاي دیگر ي ک کند. بنابراین، همه ي کاالهاي دیگر بیان می همه

آورند. سرانجام، دنیاي کاالها با طرد  را بدست می ارز ویژه شکل همیا  ي متعددي ویژه

 طور مشترک بهکاالهاي دیگر ارزششان را  ي همه، که در آن یک نوع منفرد از کاال

سازند. از  می شکل ارزش نسبیِ یگانه، عام و یکتاکنند، براي خود یک  بیان می

تبدیل  ارز عام شکل همارز به  یا شکل هم ارز عام همبه  طردشدهطریق، کاالي  این

 .شود می

 ارزتکاملقطبیتشکلنسبیارزشوشکلهم .4

ارز به یکدیگر و طرد  ناپذیر شکل نسبی ارزش و شکل هم یا تعلق جدایی تقابل قطبی

آنکه  ار کند، بیتواند این شکل را اختی ( یک کاال نمی7دائمی یکدیگر به نحوي که 

( به محض آنکه یک کاال این 2را گزیده باشد، و  متقابل و متضادشکل  دیگرکاالي 



مرتضویحسن

 16 

هنگام در چارچوبِ همان بیان ارزشی، شکل دیگر را  تواند هم شکل را اختیار کرد، نمی

همان مقیاسی تکامل دو وجه وجوديِ بیان ارزش به  تقابل قطبیهم اختیار کند؛ این 

 .طور اعم تکامل یافته و سامان گرفته است یابد که شکل ارزش به می و استحکام

 .طور صوري تنها بهکنند، اما  طور متقابل طرد می ، هردو شکل یکدیگر را به Iشکل در 

ي تساوي رو به پیش یا رو به پس خوانده شود، هریک از دو  بسته به این که این رابطه

نحوي یکنواخت گاه  د، مثل پارچه و دامن، بهان کاال که در دو حد این رابطه قرار گرفته

توان تقابل قطبی را  ارز. در اینجا به سختی می اند، گاه شکل هم شکل نسبی ارزش

 .پایدار نگاه داشت

 اش را کامال گسترش دهد تواند ارزش نسبی یک نوع کاال میهمیشه تنها  IIشکل در 

برخوردار است، زیرا، و مادام  ي ارزش نسبی یافته شکل گسترشیا اینکه تنها خود از 

 .هستند ارز شکل همدر برابر آن حائز  ي کاالهاي دیگر  همهکه، 

، شکل نسبی ارزش که اجتماعاً عامیت داردبه یک  جهان کاال، باالخره IIIدر شکل 

شکل ي  ي کاالهاي متعلق به این جهان به مثابه یابد، زیرا، و تا آنجا که، همه دست می

برعکس، کاالیی که جایگاه  .اند میانجی منتفی شده پذیريِ بی بادلهشکل میا  ارز هم

شکل کند، از شمار  عمل می ارز عام ي هم به مثابهرا احراز کرده یا  ارز عام شکل هم

اگر پارچه، یا  .کنار نهاده شده است یگانه و بنابراین عام ارزش نسبی در جهان کاالها

شکل ارزش ي  هنگام در زمره دارد، بخواهد همارز عام را  هر کاالي دیگري که شکل هم

 20یعنی  .ارز معطوف شود ي هم به خودش به مثابهشمار آید، آنگاه باید  به نسبی عام

شود و نه  گویی، که در آن نه ارزش بیان می ؛ یک همانذرع پارچه 22ذرع پارچه = 

وارونه کنیم. این را  III ، ما باید شکلارز عام براي بیان ارزش نسبی هم .مقدار ارزش

خود  ارزششاي ندارد که با دیگر کاالها مشترک باشد، بلکه  ارز، شکل ارزش نسبی هم

کند.  بیان می انتهاي تک تک کالبدهاي کاالهاي دیگر ي بی در زنجیرهطور نسبی  را به
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از  یک شکل خاصي  به مثابه II یا شکل ي ارزش نسبی یافته شکل گسترشاینک 

 .کند را ایفا می ارز عام همشود که نقش  ودار مینم ارزش نسبی کاال

  

 یگذارازشکلعامارزشبهشکلپول .5

تواند نصیب هر کاالیی  طور اعم. این شکل می ارز عام، شکلی است از ارزش به شکل هم

 .ي کاالهاي دیگر برکنار بماند شود، به شرط آنکه این کاال از همه

است؛  ویژهتا حدي  III و شکل II بین شکل شکلیتمایز صرفاً توان دید که  اکنون می

شکل قائل شد. به عبارت دیگر، در  II و I شد بین شکل تمایزي است که نمی

کند، تا  دیگر را طرد میي کاالهاي  همهکاال  یک (II شکل) ي ارزش یافته گسترش

 وفرآیندي خالصاً سوبژکتیتواند  می طردکردنارزش خود را در آنها بیان کند. این 

خواهد ارزش کاالیش را در بسیاري  ي پارچه که می باشد، مثالً روندي از منظر دارنده

ارز  کاالهاي دیگر تخمین بزند. برعکس، یک کاال تنها به این دلیل در جایگاه شکل هم

ي  ي کاالهاي دیگر به مثابه همه، چون، و تا آنجا که از سوي (III عام است )شکل

که از کاالي طرد شده،  روندي است عینیدر اینجا  رد شدنطاین  .شود ارز طرد می هم

مستقل است. بنابراین ممکن است در جریان تکامل تاریخی شکل کاالیی، جایگاه 

ارز گاهی نصیب این و گاه نصیب کاالي دیگري شده باشد. اما یک کاال هرگز  شکل هم

رکنار شدنش از دیگر کند، مگر آنگاه که ب ارز عام را ایفا نمی نقش هم طور واقعی به

 .باشدفرآیند اجتماعی عینی  ي یک ارز نتیجه کاالها و بنابراین احراز شکل هم

 .ي کاال یافته شکل تکاملي ارزش است و بنابراین  یافته شکل تکامل شکل عام ارزش

شکل توانند  لحاظ محتواي مادي کامالً با یکدیگر متفاوتند نمی محصوالت کار که به

را  کاالتوانند در روند مبادله، کارکرد  اختیار کنند و بنابراین نمی کمالکاالیی تمام و 

بازنمایی شده  وار کار انسانی، یکسان و یگانه بیان شئي  آنکه به مثابه داشته باشند، بی
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شکل دست آوردن شکل تمام و کمال ارزش، آنها باید  باشند. به عبارت دیگر، براي به

ي ارزش نسبی را  دست آورند. اما آنها این شکل یگانه بهرا  ي ارزش نسبی عام و یگانه

از  ارز عام ي هم یک نوع کاالي معین را به مثابهتوانند کسب کنند که  تنها زمانی می

شامل حال  طردکردناي که این عملِ  سپس، از لحظه .طرد کنندي خود  زنجیره

اعتبار عام و  استحکام عینی نسبیارزش  ي یگانهشود، شکل  می اي ویژهکاالي 

 .چنگ آورده است را به اجتماعی

ارز با شکل طبیعی آن از لحاظ اجتماعی درهم تنیده  نوع خاصی از کاال، که شکل هم

کند. کارکرد  شود یا در حکم پول عمل می شده باشد، اکنون به کاالي پولی تبدیل می

ان کاالها ایفاي خاصِ اجتماعی و بنابراین، امتیاز انحصاري اجتماعی آن، همانا در جه

ارزهاي خاصِ پارچه  ، همII ارز عام است. در میان کاالهایی که در شکل نقش هم

شان در قالب پارچه بیان  هاي نسبیِ مشترک که ارزش  IIIشوند و در شکل  قلمداد می

شوند، یک کاالي معین به ویژه این موقعیت ممتاز را از لحاظ تاریخی کسب  می

گزین کاالي پارچه  ، ما کاالي طال را جايIII اگر در شکل بنابراین، .کند: طال می

 :کنیم، خواهیم داشت

IV. یشکلپول 

 ذرع پارچه 20

 دامن 1

 پوند چاي 10

 پوند قهوه 40

 طال اونس 2   =                        کوارتر گندم 1  

 اونس طال 2

 نیم تن آهن
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x  مقدار کاالي A  و غیره 

 گذشتهیتکاملیازگذارهایامبهشکلپولارزشعتفاوتگذارشکل .1

، تغییرات بنیادي رخ III به شکل II ، و از شکلIIِ به شکل I در جریان گذار از شکلِ

جاي  که اکنون به ندارد، جز این III ، هیچ تفاوتی با شکلIV داده است. اما این شکل

 پارچه در شکل ، همانIV ارزِ عام را یافته است. طال در شکل پارچه، طال، شکل هم

IIIواسطه و  ارز عام است. تنها پیشرفتی که شده فقط این است که شکل بی ، یعنی هم

ارزِ عام، بنا به عرفی اجتماعی، سرانجام با شکل طبیعیِ  پذیري یا شکل هم عام مبادله

 .خاصِ کاالي طال، درهم تنیده شده است

تر در  گیرد که پیش یگر قرار میطال در حکم پول، تنها به این علت در مقابل کاالهاي د

ي یک  مثابه ها قرار گرفته بود. طال همانند کاالهاي دیگر، به مقام یک کاال، در مقابل آن

ارزِ منفرد در مبادالت جداگانه و خواه  صورت هم کرد، خواه به ارز نیز عمل می هم

ارزي  چون هم متدریج ه ارزهاي کاالیی. طال به ارزي خاص در کنار سایر هم عنوان هم به

که انحصار  محض آن شد. به تر به کار گرفته می عام در قلمروهایی محدودتر یا گسترده

این جایگاه را در بیان ارزشِ جهان کاالها به دست آورد، به کاالـ پول تبدیل شد؛ و 

متمایز  III از شکل IV تنها از آن لحظه که طال به کاالـ پول تبدیل شده بود، شکل

 .عامِ ارزش به شکل پولی بدل گردیدشد یا شکل 

 

 عامبهشکلقیمتیسبتبدیلشکلارزشن .2

ي ارزشِ نسبی یک کاال، مانند پارچه، در کاالیی که اکنون در مقام کاالي  بیان ساده

« شکل قیمتِ»بنابراین،  .شکل قیمتکند، مانند طال، عبارت است از  پولی عمل می

 :پارچه، عبارت است از

 اونس طال؛ 2=   هذرع پارچ 20
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پوند استرلینگ  2شود، برابر با  اونس طال به صورت سکه ضرب می 2که  یا هنگامی

 :صورت شود؛ در این می

 .پوند استرلینگ 2ذرع =  20

 .شکلنسبیارزشرازشکلپولاست .3

هیچ روي دشواري خاصی ایجاد  بینیم که شکل پول، همانگونه که هست، به می

یکبار عیان شده است، فهم این نکته  ارز عام شکل هم {}رازکند. آنگاه که  نمی

 اش، طبیعی سرشت ي زاویه از عام ارز هم اندازه هر که ندارد  اي کوچکترین دشواري

ارز  را کمتر مقید کند، شکل همکنار گذاشته شدنِ اجتماعی یک کاال از جهان کاالها 

این است که این کنار نهاده  شود. قضیه فقط می تثبیتمثالً طال  ویژهدر یک کاالي 

بیابد و بنابراین نه دائماً از این کاال  لحاظ عینی دوام اجتماعی و اعتبار عمومی بهشدن 

ي معینی از جهان کاالها  یا بُردي در حوزه صرفاً بُردي محلیبه آن کاال شود و نه 

، ارز عام داشته باشد. دشواريِ مفهوم شکل پول محدود است به فهمیدن شکل هم

 در عطف وارونه در شکل III اما شکل .III طور اعم، یا شکل به شکل عام ارزشیعنی 

II شکل ریز عنصر شالودهشود و  حل می IIشکل ، I یا دامن 1ذرع پارچه =  20 :است 

x کاالي A = y کاالي  B.  اگر اینک بدانیم که ارزش مصرفی چیست و ارزش

ترین شیوه  یافته نا ترین و تکامل ساده I ن شکلیابیم که ای اي چیست، آنگاه درمی مبادله

وحدت ي کاالست، یعنی  ، مثالً پارچه، به مثابهکاربراي بازنمایی یک محصول دلخواه 

یابیم که  سادگی درمی درعین حال، به .اي ضدین ارزش مصرفی و ارزش مبادله

ی را راه چه دامن 1ذرع پارچه =  20 :ي ارزش شکل ساده هاي ي دگردیسه زنجیره

ي استرلینگ  لیره 2ذرع پارچه =  20ي  صورت کامل و تمام شده تا به باید طی کند

 .درآیدپولی   یعنی شکل

 (.کتاب دنبال کنید 35از اینجا، متن را از ص )
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 هانوشتپی

 .3، ص 7656، برلین، در نقد اقتصاد سیاسیکارل مارکس،  .7

قدر  اشتهاي روح است، و همان ، متضمن نیاز است؛ (le désir) خواست دل» .2

 که دارند ارزش جهت آن از( چیزها) ترین بیش. …طبیعی است که گرسنگی براي بدن

 ي ي ضرب سکه  گفتاري درباره)نیکالوس باربون، « کنند نیازهاي ذهن را برآورده می

The New Money Lighter. 7868، لندن، … در پاسخ به مالحظات آقاي الک و ،

 .(3و  2صص 

)فضیلت، اصطالح خاص باربون براي ارزش مصرفی « اشیاء فضیلتی ذاتی دارند» .3

ربا آهن را  جا، همان فضیلت را دارند؛ درست مانند این خاصیت که آهن و همه»است( 

ربا، فقط  (. اما خاصیت جذبِ آهن توسط آهن8گفته، ص  )اثر پیش« کند جذب می

 .طیسی انجامیدزمانی سودمند واقع شد که به کشف قطبیّتِ مغنا

کردن نیازها یا ایجاد   ارزش طبیعی هر چیز، عبارت از قابلیت آن در برآورده» .4

آمدهاي کاهش  ي پی  مالحظاتی درباره»)جان الک، « آسایش در زندگی آدمی است

(. در آثار نویسندگانِ 26، مجلّد دوم، ص 7111، لندن، آثار( مجموعه 7867« )بهره

براي  «value» براي ارزشِ مصرفی و «worth»ي   ب به واژهي هفدهم، اغل  انگلیسی سده

خوان است که گرایش  این اصطالحات، با روح زبانی هم .خوریم  اي برمی  ارزشِ مبادله

اي ژرمنی{ و براي   هاي تیوتنی }زبان و نام قبیله  دارد براي بیانِ اشیاي واقعی، از واژه

 .استفاده کندهاي رومیایی   بازتابِ آن در ذهن، از واژه

ي بورژوایی، این پندارِ حقوقی حاکم است که هر شخص در مقام   در جامعه .5

 .وار دارد  خریدار، از کاالها شناختی عالمه
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اي میان یک چیز با چیز دیگر، میان مقداري   ارزش، عبارت است از نسبت مبادله» .8

در  اجتماعیمنافع )لوترون، « معین از یک محصول با مقداري معین از محصول دیگر

 .( 666، ص 7648، انتشارات دِر، پاریس، ها  فیزیوکرات

(؛ 8گفته، ص.   )ن. باربون، اثر پیش« تواند ارزشی ذاتی داشته باشد  چیز نمی  هیچ» .1

 *.«شود  قدر است که از آن عاید می ارزشِ هر چیز، همان»یا به بیان باتلر: 

زیرا مگر » ،485ـ  488هاي  سطر ،7، بخش دوم، بند هودیبراسساموئل باتلر،  *    

 .ـ م. ا« کند؟  تري از آن عاید می ارزش هر چیز، پول بیش

ي نوع دیگر خوب است، به شرطی که   یک نوع جنس، به اندازه» .[8]

شان برابر باشد. میان چیزهایی که مقدار ارزشِ برابري دارند، تفاوت یا  اي مبادله ارزش

قدر ارزش دارد که صد   گ سرب یا آهن، همانرلیناست پوند صد …تمایزي وجود ندارد

 ( .1و  53گفته، صص  پوند استرلینگ نقره یا طال ) ن. باربون، اثر پیش

اي  معناي ارزش مبادله تر به بدون هیچ تعریف بیش« ارزش»ي  از این پس از واژه .[9]

 .شود استفاده می

دهند   را تشکیل میي واحدي   طور خاص، تمامی محصوالت از یک نوع، توده به» .71

 .«شود  واحوال خاص، تعیین می طور کلی و بدون توجه به اوضاع شان به که قیمت

 . 663گفته، ص   لوترون، اثر پیش

 .8گفته، ص   کارل مارکس، اثر پیش .77

 .و جاهاي دیگر 72 -73، صص در نقد اقتصاد سیاسیکارل مارکس،  .72

شده باشند خواه توسط  هاي عالم را، خواه توسط انسان تولید تمام پدیده» .73

هاي کلی فیزیک، نباید عمل آفرینش تلقی کرد، بلکه منحصراً باید آرایش مجدد   قانون

اند که ذهنِ بشر، هنگام تحلیل مفهوم   ماده دانست. ترکیب و تجزیه، تنها عناصري

)مقصود ارزش مصرفی است، « یابد؛ این موضوع در مورد بازتولید ارزش  بازتولید، می



 «سرمایه»اولگفتارهایمجلددرس

 65 

ها مطمئن نیست که به چه نوع ارزش اشاره   وري، در این جدل با فیزیوکراتهرچند 

کند، خواه زمین، هوا و آب باشند که در مزارع به گندم   و نیز ثروت صدق می»کند(  می

شود، یا   اي که توسط انسان به ابریشم تبدیل می شوند، خواه ترشحات حشره  تبدیل می

ها ساعت   شوند که از آن  کنار هم چیده میاي   گونه  قطعات کوچک فلز که به

، چاپ نخست تأمل در باب اقتصاد سیاسی)پیترو وري، « آید  داري به وجود می  شماطه

بخش هاي ایتالیایی به کوشش کوستودي،   اي از آثار اقتصاددان  ، در مجموعه7117

 .(27 – 22، صص 75، مجلّد مدرن

 .761، بند 251، ص 7641 ، برلین،ي حق  فلسفهنگاه کنید به هگل،  .74

مثالً( )جا از مزدها یا ارزشی که کارگر  خواننده باید متوجه باشد که ما در این .75

گوییم، بلکه منظورمان ارزش کاالیی  کند، سخن نمی  براي یک روز کار دریافت می

ي موضوع،   یابد. در این مرحله از ارائه  ي وي در آن عینیت می  است که کار روزانه

 .وجه مطرح نیست  هیچ ي مزدها به  مقوله

 .به عبارتی شکل سلولی، یا به زبانی هگلی، درخودبودگی پول است .[16]

اند،  اقتصاددانان معدودي مانند س. بیلی که به واکاوي شکل ارزش پرداخته .[17]

اي برسند، اوالً به این علت که شکل ارزش را با خود ارزش   اند به هیچ نتیجه  نتوانسته

عمل، از همان ابتدا، فقط  تأثیر نفوذ خام بورژوازي اهل  گرفتند، و ثانیاً تحت  اه میاشتب

 «شود می ساخته کمیت فرمان به …ارزش»کردند.   ي کمّی موضوع توجه می  به جنبه

 .(77، ص 7631، لندن، هاي آن  پول و فراز و نشیب بیلی،. س)

، هنگامی که ارزش آن در دامن  رچهتوانیم از ارزش دامنی پا  به همین دلیل می .[18]

شود و جز   که در گندم بازنموده می شود، یا از ارزش گندمیِ آن، هنگامی بازنموده می

است که   گویند که این ارزش پارچه  ها به ما می  ها سخن بگوییم. هریک از این بیان  این

 .شود  هاي مصرفی دامن، گندم و غیره ظاهر می  در قالب ارزش
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a18.جا که انسان نه با   تعبیري، انسان در چنین شرایطی مانند کاالست. از آن به

مسلک است که بتواند   اي  گذارد و نه همانند فیلسوفی فیشته  آیینه پا به جهان نمی

شناسد. پیتر به   بیند و می  ، ابتدا خود را در انسانی دیگر می«من، من هستم»بگوید 

ي همتاي خویش، با خود  دیگر، مثالً پل، به مثابه ي خویش با انسانی  اعتبار رابطه

پا،  سر تا نوک چنین از فرق همه، پل هم کند. با این  عنوان یک انسان ارتباط برقرار می  به

ي شکل پدیداري انسانِ نوعی براي پیتر  عنوان پل، به مثابه  اش به  در شکل جسمانی

 .اعتبار دارد

رود تا  سو پیش می فقط سوبژکتیو است، بداني نخست  مفهوم، که در وهله » .[19]

ي بیرونی، خود را تنها به اعتبار فعالیت خویش، عینیت  نیاز از هر مایه یا ماده بی

 «(7641، بخش اول، برلین دانشنامه» ، در381، ص. منطق)هگل، « بخشد.

a19. مادام که در زبان روزمره، برق انداختن با واکس را واکس زدن می گویند. 

اي قبل از هگل حتی پیوستگی شکل و محتواي احکام  دانان حرفه وقتی منطق .[20]

شگفتی چندانی نیست که اقتصاددانان،  جاي گرفتند، می نادیده را برهان داوري و 

تحت تاثیر شدید عالقه به موضوع کارشان، پیوستگی شکل و محتواي بیان نسبی 

 .ارزش را نادیده بگیرند

یابد. مثالً این فرد  ین تعیّنات بازتابی است که چیزي تشخص میاساسا تنها با ا .[21]

ها  دانند. از طرف دیگر آن شاه است فقط به این دلیل که دیگران خود را رعایاي او می

 .کنند رعایاي او هستند، چون او شاه است  تصور می

 دهد، چون ارزش هر کاال نسبت آن را در مبادله با کاالي دیگر نشان می» .[22]

اي، برحسب کاالیی که با آن   گندمی، ارزش پارچه ارزش …عنوان  توانیم از آن به  می

شود، سخن بگوییم؛ همین است که به تعداد انواع کاالهاي موجود، هزاران   مقایسه می

اي   رساله) «اند  ها، هم واقعی و هم مجازي ي آن  نوع متفاوت ارزش وجود دارد و همه
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هاي   هاي ارزش: عمدتاً با رجوع به نوشته ها و علت  یت، مقیاسي ماه  انتقادي درباره

، نظرات …گیري  ي شکل  ي مقاالتی درباره  آقاي ریکاردو و طرفدارانش. اثر نویسنده

نام که در زمان خود سروصداي  (. س. بیلی، مؤلف این اثر بی36، ص 7625لندن، 

هاي نسبی   ا اشاره به تنوع بیانزیادي در انگلستان برپا کرد، این توهم را داشت که ب

یک ارزشِ کاالیی واحد، هر نوع امکان تعیّن مفهومیِ ارزش را از بین برده است. اما 

ي ریکاردو انگشت   اش، توانست بر برخی نواقص جدي نظریه  نظري  وي، با وجود تنگ

تر مینس وستي   ي طرفداران ریکاردو به وي، مثالً در مجله ي خصمانه حمله .گذارد

 .دهد ، این را نشان میریویو

بورژوا که تولید کاالها را همچون اوج آزادي انسان و استقالل   یقیناً از دید خرده .[23]

داند، بسیار مطلوب است که مشکالت ناشی از عدم امکان تبادل مستقیم   فردي می

هیخته، شهر نافر کاالها که با این شکل پیوندي ناگسستنی دارد، رفع شود. این آرمان

که در جاي  در سوسیالیسم پرودون توصیف شده است، سوسیالیسمی که، چنان

ها قبل از   ام، حتی مزیت نوآوري در این مورد را نیز ندارد، زیرا مدت  دیگري نشان داده

پرودون، گري، بري و دیگران این نظریه را با موفقیت تکامل داده بودند. این امر اما 

پند و اندرزهایی جان سالم بدربرده و امروزه در فرانسه، تحت مانع از آن نیست، چنین 

، رایج باشند. هیچ مکتب فکري بیش از مکتب پرودون، چنین «علم»نام 

 استفاده نکرده است، زیرا« علم»ي   وکتاب از واژه حساب  بی

«wo Begriffe fehlen, Da stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein.« ** 

الوصول، پا به عرصه   گزینی سهل ها چون جاي  که افکار غایب باشند، واژهزمانی » **

، اطاق 4ي اول، صحنه   ، پارهفاوستقول با اندکی تغییر از گوته،   ، نقل«گذارند  می

 .ـ م. ا 7665ـ  7668ي فاوست، سطرهاي   مطالعه
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 هاي بنیادي اقتصاد سیاسی کالسیک این است که هرگز یکی از کاستی .[24]

خصوص واکاوي ارزشِ کاال، شکل ارزش را نتیجه  نتوانسته است از واکاوي کاال و به

کند. حتی بهترین  اي بدل می  بگیرد؛ شکلی که درواقع ارزش را به ارزش مبادله

نمایندگان اقتصاد سیاسی کالسیک، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، به شکلِ ارزش، 

پرداختند.  نسبت به ماهیت خودِ کاال می اهمیت یا چیزي بیرونی  همچون چیزي بی

کرد.  ها را جلب می سره، نظر آن رو نبود که واکاوي مقدار ارزش، یک  این امر صرفاً از آن

ترین   تر است. شکل ارزشِ محصولِ کار، مجردترین، و در عین حال عام  دلیل آن عمیق

، و بنابراین  نوعی ویژهعنوان   ي تولیدِ بورژوایی است که از این طریق به  شکل شیوه

یابد. اگر مرتکب این اشتباه شویم که  هنگام تاریخی از تولید اجتماعی تشخص می هم

ي   ضرورتاً جنبه بدانیم، اجتماعی تولیدِ  ي تولید را شکل طبیعی و ابديِ این شیوه

تر، شکل پولی و شکل   خاصِ شکلِ ارزش، سپس شکل کاالیی و در درجاتی متکامل

هایی که   بینیم که اقتصاددان ي و غیره را تشخیص نخواهیم داد. بنابراین میا  سرمایه

ترین   ترین و متناقض  توافق کامل دارند که مدت کار مقیاس مقدار ارزش است، متنوع

ارزِ عام دارند. این موضوع   ي هم یافته ي پول، یعنی صورت کمال  تصورات را درباره

پردازند، یعنی  ین اقتصاددانان به مبحث بانکداري میشود که ا شدت بارز می هنگامی به

ي پول دیگر کارساز نیست. به این ترتیب، در تقابل با  پاافتاده آنجا که تعاریفِ پیش

 (اي )گانیل و غیره شده هاي کالسیک، نظام مرکانتیلیستیِ بازسازي  اقتصاددان

تر، فرانمودي   ن دقیقسربرآورده است که در ارزش، تنها یک شکلِ اجتماعی یا به بیا

خواهم یک بار براي همیشه خاطرنشان سازم که منظور از   بیند. می  بنیاد را می بی

اقتصاد سیاسی کالسیک، کل اقتصادي است که از ویلیام پتی به بعد ساختار درونی 

مناسبات تولید بورژوایی را پژوهیده است؛ در مقابل آن، اقتصاد عامیانه فقط در میان 

کند که از   وقفه مطالبی را نشخوار می  خورد و بی  ظاهريِ آن مناسبات چرخ میساختار 
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کوشد براي  ها را فراهم کرده بود، و می ها پیش اقتصاد سیاسی علمی آن  مدت

ي   وجو کند تا نیازهاي روزمره ها توضیحات موجهی را جست  ناخوشایندترین پدیده

کند که تصورات   اقتصاد عامیانه به این بسنده میبراین،  بورژوازي را برآورده سازد. عالوه

ي جهان خویش، که آن   ي عوامل بورژواییِ تولید را درباره  پاافتاده و خودپسندانه  پیش

ها را حقایقِ  اي نظام بخشد و آن  مآبانه  دانند، به طرز فاضل  را بهترین جهان ممکن می

 .ابدي اعالم کند

رسید  زها زمانی به رقص درآمدند که به نظر میبه یاد داریم که کشور چین و می .25

 .pour encourager les autres* اند ـ  ي جهان دچار سکون شده  بقیه

و  7657ـ  7684اشاره به شورش دهقانان تایپینگ در چین «. براي تشویق دیگران» *

د. ي آلمان رایج شده بو  که در طبقات فرادستِ جامعه 7651ي   تب احضار ارواح در دهه

حاکم  7646هاي   ي جهان در دوران ارتجاع که بالفاصله پس از شکست انقالب  بقیه

 .شده بودند ـ م« دچار سکون»شد، 

تواند خود را اعمال   هاي ادواري می  ي قانونی که فقط از طریق انقالب  درباره» .[26]

دمی که در کند، چه باید اندیشید؟ آن نیز قانونی طبیعی است که بر فقدانِ آگاهی مر

خطوط کلی در نقد اقتصاد )فریدریش انگلس، « گیرند استوار است  معرض آن قرار می

، به سردبیري آرنولد روگه و کارل مارکس، ي آلمانی ـ فرانسوي  سالنامهدر  سیاسی

 .(7644پاریس، 

ـ البته واکاوي وي بهترین واکاوي است ـ  مقدار ارزشنارسایی واکاوي ریکاردو از  .21

طورکلی  به ارزشسوم و چهارمِ اثر حاضر معلوم خواهد شد. اما تا آنجا که به  در مجلّد

شود و  بیان می ارزشْجا بین کار که در  مربوط است، اقتصاد سیاسی کالسیک هیچ

اي  کند، تمایز اکید و آگاهانه اش نمود پیدا می  محصول ارزشِ مصرفیِهمان کار که در 

ي   شود، زیرا با کار، گاهی از جنبه  در عمل انجام مییقیناً این تمایز  .شود  قایل نمی



مرتضویحسن

 61 

ها   کنند و زمانی دیگر از لحاظ کیفی. اما به ذهن این اقتصاددان  اش برخورد می  کمّی

 یکسانییا  وحدتبین انواع کارها،  کمّیصرفاً  تمایزِفرض  کند که پیش  خطور نمی

است. مثالً، ریکاردو اعالم  انسانیکارِ مجردِ ها به  ها و بنابراین، تحویل آن آن کیفی

طور که   همان»گوید:   کند که با این سخن دستوت دو تراسی موافق است که می  می

تنهایی ثروت راستین ما هستند،  مسلماً استعدادهاي جسمانی و اخالقی ما به

شمار   ي راستین ما به  کارگرفتن این استعدادها، یعنی نوع معینی از کار، گنجینه به

گیري از استعدادهاست که تمام چیزهایی خلق   آیند و همیشه، با همین روندِ بهره  یم

 بازنمود فقط چیزها این تمام مسلماً چنین هم …نامیم  ها را ثروت می  شوند که آن  می

ها را خلق کرده است و اگر ارزشی، یا حتی دو ارزشِ متمایز  که آن هستند کاري

کاري حاصل شده باشند که از آن سرچشمه »د از ارزشِ توانن  داشته باشند، تنها می

(. در 334، ص 7627، ویراست سوم، لندن، اصول اقتصاد سیاسی)ریکاردو، « اند  گرفته

تر خویش را بر   کنیم که ریکاردو تفسیر عمیق جا تنها به ذکر این نکته بسنده می این

که تمامی چیزهایی که  گوید  هاي دستوت تحمیل کرده است. مسلماً دستوت می  واژه

، اما از «ها را به وجود آورده است اند که آن  يبازنمود کار» دهند  ثروت را تشکیل می

ارزش مصرفی و ) «دو ارزش متفاوت» ها  گوید که آن  چنین می سوي دیگر، وي هم

کنند. در نتیجه، همان خطاي   کسب می« کار ارزش» اي( را از  ارزش مبادله

یک  ارزشکنند   شود که فرض می  هاي عامیانه را مرتکب می  ي اقتصاددان  پاافتاده  پیش

شود. اما   جا کار(، براي تعیین ارزش کاالهاي دیگر به کار گرفته می کاال )در این

کار(،  ارزشنه ) کارکند که گویا گفته است   ي دستوت را چنین تعبیر می  ریکاردو گفته

همه، ریکاردو خود نیز،  شود. با این اي بیان می هدر هر دو ارزش مصرفی و ارزشْ مبادل

کند، چنان تمایز   ي مضاعف جلوه می  کاري که به این شیوه ي دوگانهمیان خصلت 

را « ها  هاي متمایز آن  ارزش و ثروت و ویژگی»اندکی قایل است که ناگزیر، کل فصل 
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دهد و   اص میاهمیت ژان باتیست سه اختص  در کتاب خود به بررسی شاق مسایل بی

رغم توافق با   برد به  شود که پی می زده می  عاقبت خود نیز، کامالً از این موضوع شگفت

نیز در مفهوم « سه»است، وي با  ي ارزش  سرچشمه کارْدستوت در این خصوص که 

 .ارزش توافق نظر دارد

نهاد ي خاصی در برخورد دارند. از نظر آنان، فقط دو نوع   ها شیوه  اقتصاددان» .26

اند و نهادهاي   وجود دارد: مصنوعی و طبیعی. نهادهاي فئودالی نهادهاي مصنوعی

نظر، شبیه به عالمان دین هستند که به همین منوال،  بورژوایی نهادهاي طبیعی. از این

ي بشر   شناسند. هر دینی که از آنِ ایشان نباشد، ساخته  دو نوع دین را به رسمیت می

سان، تاریخی وجود   بدین پس …ودشان ، فیض خداوند استکه دین خ است در حالی

، فقر فلسفهکارل مارکس، ) «پس، دیگر وجود نخواهد داشت داشته است اما از این

هاي   ها و رومی کند یونانی  (. واقعاً آقاي باستیا بامزه است که تصور می773، ص 1847

ها با غارتگري زندگی   م قرنکردند. زیرا اگر مرد  باستان، تنها با غارتگري زندگی می

کردن وجود داشته باشد؛ به  کردند، به هر حال همیشه باید چیزي براي غارت  می

بنابراین، به نظر  .شود، باید پیوسته بازتولید شود  چه به غارت برده می عبارت دیگر، آن

ادي ها نیز، فرآیندي از تولید، و بنابراین، اقتص ها و رومی رسد که حتی یونانی  می

ي   چون اقتصاد بورژوایی که پایه ساخت، هم  ها را می  ي مادّي جهان آن  داشتند که پایه

ي تولیديِ   سازد. یا شاید باستیا مقصودش این است که شیوه  مادّي جهان کنونی را می

ي   متکی بر کار برده، نظامی است متکی بر غارتگري؟ در این صورت، به عرصه

کار . وقتی متفکر غولی همچون ارسطو، در ارزیابی خود از خطرناکی گام نهاده است

اش از کار  اي مانند باستیا در ارزیابی  شود، چرا اقتصاددان کوتوله  مرتکب خطا می بَرده

کنم تا چند   به قضاوت درستی رسیده باشد؟ از این فرصت استفاده می مزدبگیري

در ي اثر من،  آمریکایی درباره ـمانی ي آل ي ایرادي بگویم که یک نشریه  اي درباره  کلمه
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ي   ي این نشریه، نظر من که هر شیوه گفته  ، گرفته بود. به1859، نقد اقتصاد سیاسی

ساختار اقتصادي »تولیديِ معین و مناسبات تولیدي متناظر با آن، به عبارت خالصه 

ورد و آ  اي است واقعی که بر آن روبنایی حقوقی و سیاسی سر بر می جامعه، پایه

ي تولید حیات مادّي   شیوه»و « هاي معین آگاهی اجتماعی با آن در انطباق است  شکل

، براي دوران «کند  فرآیند کلی حیات اجتماعی، سیاسی و فکري را مشروط می

کند، زیرا منافع مادّي بر آن غالب است، اما نه براي   مان کامالً صدق می  کنونی

آن تسلط داشت یا براي آتن و روم که سیاست بر آن  هاي میانه که کاتولیسم بر  سده

رسد که کسی بپندارد این   ي نخست، غریب به نظر می  غالب بوده است. در وهله

هاي میانه و جهان باستان بر دیگران   ي سده  ي آفاق درباره  هاي شهره پردازي  عبارت

ت از قِبَلِ کاتولیسم توانس هاي میانه نمی  مجهول مانده است. یک چیز روشن است: سده

ي گذران زندگی این   برعکس! شیوه .زندگی کندو جهان باستان، از قِبَلِ سیاست 

دهد که چرا در یکی، سیاست و در دیگري، کاتولیسم نقش ایفا   اعصار نشان می

  کرده است. از این گذشته، فقط آشنایی مختصري با مثالً تاریخ جمهوري روم کافی  می

ها  که راز تاریخ آن، تاریخ مالکیت ارضی است. دون کیشوت هم مدت است تا دریابیم

تواند با تمام   پیش، تاوان این تصور خطاي خود را داد که ماجراجویی سلحشورانه می

 .هاي اقتصادي جامعه سازگار باشد  شکل

ي برخی مشاجرات کالمی در اقتصاد سیاسی به ویژه در ارتباط   مالحظاتی درباره .26

 .78، ص 7627، لندن، عرضه و تقاضا با ارزش، و

 .785گفته، ص  س. بیلی، اثر پیش  .31

کنند که ارزش   و هم س. بیلی، ریکاردو را متهم می …مالحظاتهم مؤلفِ . 31

تبدیل کرده است. برعکسِ. ریکاردو آن  مطلقبه چیزي  نسبیاي را از چیزي  مبادله

  اي ي ارزش مبادله  مثابه  ( بهرا که این اشیا )الماس، مروارید و غیره نسبیت ظاهري



 «سرمایه»اولگفتارهایمجلددرس

 63 

ها  ي واقعی که پشت این ظاهر پنهان است، یعنی به نسبیت آن ا دارند، به رابطه

هاي صرفِ کارِ انسانی تحویل کرده است. اگر پیروان ریکاردو با بدزبانی   عنوان بیان  به

که کننده نیست، به این علت است   وجه قانع هیچ دهند، که به به بیلی پاسخ می

ارزش و  ارزشي پیوند درونی   توانند در آثار خود ریکاردو هیچ توضیحی درباره  نمی

 .، بیابند اي مبادله

 

 

 

 

 

 


