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 پیشگفتار – ۱
ی شکل کالایی با شکل ارزشی و نیز ارزش ی حاضر شناسایی رابطهموضوع نوشته

محور اصلی چنین مبحثی است. اما برای نشان  ۱ کاپیتالفصل اولِ طبعاً مبادله است. 

های بعدی، به ترتیب فصلل سلو ، دو  و س   ی فصلل نستلت با فصللدادن رابطه

عین حال برخلاف  اسللت. در ی عزیمت برگزیده شللدهعنوان نقطهفصللل نستللت به

 را بررسی کاپیتالهگل و  علم منطقی ی کنونی، این نوشلته رابطههای سلدهپژوهش

 نسواهد کرد.

این مقاله صرفاً مدخلی برای ورود به مباحث جاری بین دو گرایش نظری  ،واقع در

اسلت. یکی گرایشلی است که بدون انکار نقش کلیدی روابت تولیدی، بر ارزش مبادله 

کند؛ و دیگری گرایشللی که داری تکیه میی سللرمایهعنوان معیار سللن ش جامعههب

های خود تبدیل جا شللکل ارزشللی را به موضللوع محوری پژوهشتولید ارزش و از آن

 هایگرایشکنونی بررسلی این مهم است که هردوی آن  ارگفتی کرده اسلت. دددده

اند. کردهفاصللله پیدا  کاپیتالمتضللاد، تا حدی با مضللامین و مفاهیم  متباین و بعضللاً

، نقد توان حدّ حال، روش جتلتار کنونی جدلی نیتت بلکه تلاشی است که تا دراینبا

 ۱ای مثبت و کنکاش در خوانش و تفتیر متن ارایه کند.را بر زمینه

 

 فرآیند مبادله و گردش – ۲
، بلکه از تعینات مقدار ارزش پذیریمبادلهشکل مستقیم تعینات روابت نه از »

 «شود.ی کار ناشی میواسطهبه

 (۳۲، ص کاپیتال)ویراست نستت فصل اول 

 

                                                      

تنده ی نویبرگردانده شده و متئولیت آن به عهدهدر متن زیر، تما  گفتاوردهای مارک  از انگلیتی ۱ 

 است.
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  های سو  و دوبه ترتیب عناوین فصل« فرآیند مبادله»و « پول، یا گردش کالاها»

اند که شلللدهچنان درهم تنیده  کاپیتالهای پود فصللللوتار  ۱زنند.را رقم می کاپیتال

ی ما را به فصلللل اول، به نقطه ی عزیمت، م دداًعنوان نقطهها بهانتساب هریک از آن

عنوان نمونه، ند. بهگردامیی کار، بازعزیمت خود مارک ، به کالا و سلللرشلللت دوگانه

فصلللل  در فصلللل هفتم را پایان برده و وارد« فرآیند کار»که مارک  حتی پ  از آن

ی شود، کماکان ما را با سرشت دوگانهمی« ی متغیری ثابت و سرمایهسرمایه»هشتم، 

کار مشسص و مفید،  -« خصلت آن دو نوع کار»کند که سازد و تأکید میکار روبرو می

 ( ۲۰۳)ص « در ذات خود با یکدیگر تفاوت دارند.» -و کار عا  و ت ریدی 

ی کالاهای»ی دگردیتللی سرشت کار، واسلطههتر اعلا  کرده بود که بمارک  پیش

شلللوند دیگر از کارکردی معین و عناصلللری مادی برخوردار که وارد فرآیند کاری می

( ۲۰۲)ص « کند.گری میکنشنیتلللتنلد کله نیروی کار با هدفی معین بر روی آنها 

با فرآیند گردش سروکار داریم، مارک  از ابتدا  بنابراین با اینکه در فصلل سلو  هاهراً

هایی اسللت که در کالا پدیداری ارزشضررروری پول، شللکل »کند که مشللسص می

 (  ۱۱۱ )ص« ماندگار است؛ یعنی زمان کار.درون

قیمت یا شللکل پولی کالاها، همانند شللکل عا  ارزش آنها، با شللکل محتللو  و 

( ۱۱۳اسللت. )ص « شللکل ایده آلی ناب»ا یک واقعی اندا  آنها کاملاً متفاوت اسلت. ل 

قیمت، نا  پولی آن کاری اسللت که در کالا عینیت یافته اسللت. در بطن کالا تعارضللی 

باید خود را طور هم زمان میو ارزش وجود دارد که بهارزش مصرفی ماندگار بین درون

دی در دو نوع کار بیان کند؛ یک کار انضلللمامی خاص که همننین یک کار عا  ت ری

ی و ارزش مبادله صلرفاً جلوهارزش مصلرفی شلود. بنابراین، تعار  بین محتلوب می

ی محتو  آن تعار  بیرونی تعارضللی اسللت که در درون خود کالا وجود دارد. نتی ه

و  ایابی اشیشسصیت -« است به افراد، و افراد به اشیا ی اشلیااسلتحاله»ماندگار، درون

 (۳۰۳ص چیزگونه شدن افراد. )
                                                      

آن های بعدی، فصل اول فصل ویراست ۲فصلل بیشتر نداشت که  ۶ م موعاً کاپیتالاولین ویراسلت ۱ 

  بود.
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های واقعی حرکت های تضلادمندِ خود کالاهاسللت که شکلبندیپ  این صلورت

ای هبندیند. فازهای متناقض دگردیتلللی کالا، صلللورتکفرآیند مبادله را تعیین می

آننه از انظار پنهان مانده این اسلللت که »ماندگارند. ی همان تعار  درونیلافتلهقوا 

عنوان تبلور ( بنابراین، پول به۳۱۰)ص « حرکت پول صللرفاً ت لی گردش کالاهاسللت.

لی است ی چنین تحلیکند. بر پایهآفرینی مینقشارزش کالا، فقت در هرفیتی تسیلی 

( ۳۴۱)ص « گردد.تی پول با مفهومش منطبق میهتللل»کله نهلایتاً در بازار جهانی، 

متلتدل ساخته بود، « فرآیند گردش»تر در فصلل طور که مارک  پیشدرواقع همان

 (۱۱۱)ص « است. وارگی کالاییبت، همان وارگی پولیبتمعمای »

 

 ی عزیمت مارکسنقطه – ۳
گردد، فقت پدیدار می ی بورژواییجامعهواسطه در طور بیسان آننه بههگردش ب»

 آن بلافصللل وجود ل ا …مورد وسللاطت قرار گیرد تا هنگامی موجودیت دارد که دائماً

 جریان در آن سر پشت در که است روندی خارجی وجود گردش. نیتت بیش هاهری

ی مبادله را برنشللانده و تولید هابازمی گردد که ارزش کنشللی به گردش یعنی. اسللت

 ( ۳۵۱، ص گروندریته)« زمینه اش.عنوان کند. بازگشت گردش به تولید بهمی

در »کند: عنوان می کاپیتالگفتار ویراسللت نستللت طور که مارک  در پیشهمان

( برای خود مارک  دسلللت یافتن به ۱۳)ص « تملا  علو ، آدازها همواره دشلللوارند.

 متیری طولانی و کاپیتالتا  گروندریتلهالوصلول نبود. او از ی شلروع ابداً سلهلنقطه

« دکننافرادی که در جامعه تولید می»را با  گروندریتلللهبغرنج طی کرده بود. مارک  

گری پرسللشی شللروع ( اما در سللراسللر آن اثر درمورد نقطه۱۲)ص  آداز کرده بود.

برای پرداخته کردن مفهو  سرمایه، ضروری است که نه با »گوید کند. در جایی میمی

« فصل نستت»گوید ( اما در جایی دیگر می۳۵۳ )ص« کار بلکه با ارزش شروع کنیم.

طور عا  ر ارزش مبادله و تولید بهی کار و سلللرمایه شلللروع کرد که بباید با رابطه»را 

 (۳۳۱)ص « مقد  است.

کند: گونه تشریح می، سلاختمان نقد اقتصاد سیاسی را اینگروندریتلهمارک  در 

بللازار  -۵المللی، بینروابت  -۴دولللت،  -۲سلللاختمللان درونی تولیللد،  -۳پول،  -۱»
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« شللکل عا  ثروت»ی مثابهبهی آداز اسللت و جا پول نقطه( در این۳۳۱)ص « جهانی.

 یرسد، قطعههای خود می( نهایتاً وقتی به پایان دستنوشته۳۲۲شود. )ص تعریف می

« این قتللمت به جلو آورده شللود.»گوید: نویتللد و میمی« ارزش»کوتاهی زیر عنوان 

وضللوا اعلا  بهجاسللت که مارک  برای نستللتین بار به جای پول ( در این۱۱۱)ص 

کند، ای که ثروت بورژوایی خود را در آن عرضللله مینستلللتین مقوله»کنلد که: می

گردد و پ  سان وحدت دو ساحت هاهر میهکند که کالا بس   اشاره می« کالاسلت.

حال چگونه اسلت که یک ارزش مصرفی به »پرسلد: ی مادی کالا میاز توصلیف جنبه

و ارزش ارزش مصلللرفی که . با اینارزش مبادلهکند؟ حامل کلالا اسلللتحاله پیدا می

در کالا وحدت یافته اند، به همان وجهِ متلللتقیم، از هم گتلللیسته  مبادله متلللتقیماً

 جا()همان« شوند.می

ی شروع پاسسی صلفحه نگارش پژوهشی، مارک  بالاخره برای نقطه ۱۰۰پ  از 

« کالا»( با ۱۱۵۳) سلهمی بر نقد اقتصلاد سیاسیقطعی یافته بود! بنابراین فصلل اول 

ی بورژوایی در نظر اول خود را به صورت م تمع عظیمی ثروت جامعه»شلود: آداز می

کند که یک کالای منفرد، واحد آن اسللت. اما هر کالایی دارای دو از کالاها عرضلله می

نیز با کمی  کاپیتال( سللطر اول ۳۱)ص « و ارزش مبادله.ارزش مصررفی عد اسللت: بُ

کند و در یک زیرنوی  خواننده را به آن اثر رجوع جا شروع میهمان تعدیلات دقیقاً از

 دهد.می

ی شللروع در حین تشللابه، تفاوتی وجود دارد اما بین این دو اثر، بین این دو نقطه

آن  ی متن حاضر،ی نویتندهکنونی است. به دیده ارگفتی شروع که در حقیقت نقطه

 انکشافی مبانی نظری-ی مارک  یا خودیابی اندیشهقوا گر نمایانتفاوت درعین حال 

از  –نقد اقتصلاد سلیاسی است. آننه در بررسی متیر حرکت و تکوین نظری مارک  

رنگ شللدن نقش تدری ی جایگاه کمتشللسیص اسللت، قابل – کاپیتالتا  گروندریتلله

داری و ی سللرمایهاجتماعی در جامعهعنوان میان ی روابت به« ارزش مبادله»بنیادینِ 

 است.« ارزش-کالا»جایگزین کردنش با کالای ارزشی یا 

ه و ارزش مبادله، بلکارزش مصرفی نه  کاپیتالرو، عنوان بسش یکم فصل اول ازاین

( را با ۱۱۶۱است. چناننه ویراست نستتین )« و ارزشارزش مصلرفی دو عامل کالا: »
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( با دقت مقایته کنیم، ۱۱۱۲( و یا چاپ دو  آلمانی )۱۱۱۱-۱۵ویراسلت فرانتلوی )

سللنگ عنوان همرا به« ارزش مبادله»یابیم که مارک  در موارد متعددی عبارت درمی

یک چیز »نویتلللد: عنوان نمونه، در تشلللریح کالا میکند. بهای ارزشلللی ح ف میکال

( اما در ویراست ۱۲۱)ص « که یک ارزش باشد.باشد بدون آنی ارزش مصلرفتواند می

 «که ارزش مبادله باشد.باشد بدون آنارزش مصرفی تواند یک چیز می»گوید: اول می

حال اجازه دهید که از »نویتد: می« های نهفته در کالاسلرشت دوگانه»و یا در بسش 

( اما ویراست ۱۲۴)ص « ی یک جن  مصرفی به ارزش کالاها گ ار کنیم.کالا به مثابه

ی کالا به حلال اجازه دهید که از ملاحظه»کنلد: گونله بیلان میهمین متن را این ۶۱

 «  ، یعنی ارزش مبادله، گ ار کنیم.ارزش-به کالاارزش مصرفی ی یک مثابه

ها بلکه در تغییر بندیجملهتوان نه فقت در های دیگری از این دسللت را مینهنمو

کم در این مورد معین از آننه دست ۱کل سلاختمان فصلل نستلت نیز مشاهده کرد.

 شود این است که در ویراستدستگیرمان می کاپیتالی تطبیقی دو ویراسلت مقایتله

اند، و در موارد جاب اییتعویض و قابلنستلت، ارزش و ارزش مبادله در موارد بتیاری 

اند. پ  ضروری است اهمیت چنین ت دیدنظرهایی بررسی شدهدیگری از هم تفکیک 

 شده و متتدل گردند.

 

 یابی مفهوم ارزش مبادلهتعین – ۴

                                                      

ویژه فصلل اول، کاری دشوار اما ضروری است. آقای حتن به، کاپیتالمقایتله و تطبیق دو ویراسلت ۱ 

که مارک  در ویراسلت فرانتوی به متن افزوده  را ، با دقت تما  مواردیکاپیتالی مرتضلوی در ترجمه

. نظیر استبیای است که در نوع خود ارزندهی متن مشسص کرده است. این کار بتیار در حاشیه اسلت

ی دربارهی فصل اول ویراست فرانتوی، ضمیمه – ۱نکته حائز اهمیت اسلت:  دودر عین حال اشلاره به 

کند. میبسش تقتیم  ۴ی اول را به فصل یک ارچه – ۳کند؛ و میشلکل ارزشلی را در خود متن اددا  

 ی نزدیک دو متن را بررسی کند. ی این مقاله امیدوار است که در آیندهنویتنده
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زش، ارشکل آننه اهمیتی قطعی داشلت، کشف پیوستگی درونی و ضروری بین »

ارزش از  شررکل کهجوهر ارزش و مقدار ارزش بود؛ یعنی به بیانی مفهومی، اثبات این

 «مفهو  ارزش منتج شده است.

 (۲۴، ص کاپیتال)ویراست نستت 

 

ه نی پیمودمتیری طولا کاپیتال تا گروندریتهطور که اشلاره شد، مارک  از همان

اند. بتللتهریشلله  گروندریتللهدر همان  کاپیتالمفاهیم نظری  الوصللف، اهمّاسللت. مع

های کند که در سلراسللر آن دستنوشتههایی را مطرا میپرسلش گروندریتلهدرواقع 

یابند. مارک  پژوهشلللی و انکشلللافات بعدی مارک  پاسلللسی مناسلللب و جامع می

و ارزش مبادله ارزش مصلللرفی ی وحدت را به مثابه ارزشتوان آیا نمی»پرسلللد: می

ارزش مصرفی نفته، در شکلی عا ، با فهمید؟ آیا ارزش، درخود و برای خود، ارزش فی

آن در تعار  اسلللت؟ آیا این برای  خاصهای بندیشلللکلعنوان و ارزش مبلادله به

« ویژگی طبیعی»( س   با توصیف ۳۶۱)ص « اقتصلاد سلیاسلی حائز اهمیت است؟

کند که آن ، ابراز می«شکل»عنوان و ارزش مبادله به« محتوا»عنوان بهارزش مصلرفی 

ای اجتماعی نیتت؟ آیا محتوای رابطه، رابطه»محتوا بدون این شکل موضوعیت ندارد. 

یا کند؟ آها و تولید توسلللعه پیدا نمینفتللله به نظا  نیازمندیاما آیا این محتوای فی

ی شللکل خود، به درون شکل ی تعیین کنندهبه مثابهبه خودی خود، ارزش مصلرفی 

 « شود؟خودش وارد نمی

در تمامیت خود مفاهیمی را  گروندریتللهآید، میها برطور که از این پرسللشهمان

کند که در آثار بعدی مارک  به کمال رسیده و بیانی برجتلته سلاخته و بررسلی می

یکی از این مفاهیم ارزش مبادله اسللت که در فصللل اول  ۱کنند.تر پیدا میمشللسص

                                                      

کند میکه مارک  طراحی عاتی وموضلللی ، دامنهگروندریتللله البتله لاز  به یادآوری اسلللت که در۱ 

 دریتهگرونانداز ساختمان نظری کل نقد اقتصاد سیاسی در چشماسلت.  کاپیتالگتلترده تر و فراتر از 

صلرفا نستتین بسش آن را تشکیل می داد. )نگاه کنید  'سلرمایه'ی چندین کتاب اسلت که دربر دارنده

 (۴۰:۳۳۱، ۱۱۵۱آوریل  ۳ی مارک  به انگل ، به نامه
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نه فقت بین دو ویراسلت بلکه در فرآیند نگارش و پرورش همان فصل به مرور  کاپیتال

کنند. مارک  در ابتدای فصللل اول توضللیح تر پیدا میانضللمامیتر و پیراسللتهبیانی 

جتماعی آنها، محتوای مادی صللرف نظر از شللکل ا» ۱های مصللرفدهد که ارزشمی

ای که در این ا بررسی خواهد شد، آنها همننین سلازند. در شلکل جامعهثروت را می

یک »...کند که: ( سل   بلافاصلله اضافه می۱۳۶)ص« اند.حاملین مادی ارزش مبادله

 و ناپ یر به کالا پیوند خوردهجداییارزش ذاتی، یعنی یلک ارزش مبادله، که به وجهی 

 جا()همان« آید.در آن نهادینه باشد، تناقضی در تعریف به نظر می

ارزش »گوید: مارک  با گتلترش و بازنویتی بند بعدی در ویراست فرانتوی، می

، محتوایی که از آن قابل 'شکل پدیداری'ی ت لی، مبادله هیچ چیز نیتلت مگر شلیوه

باید سرشت خود ارزش را  ما»دهد که: ( سل   توضلیح می۱۳۱)ص« تفکیک اسلت.

( بنابراین، به بیان خود مارک ، ۱۳۱)ص « متتقل از شکل پدیداری آن بررسی کنیم.

ارزشللی که در درون »ی کالاها به این خاطر بود که از آن طریق علت شللروع از مبادله

ی مبحث به این نتی ه ( نهایتاً در ادامه۱۲۳)ص « آنهلا نهفتله اسلللت را پیلدا کنیم.

رزش اوقتی در ابتدای این فصل به زبان متعارف گفتیم که یک کالا هم »ه: رسلد کمی

و هم ارزش مبادله است، این به معنی اخص کلمه اشتباه بود. یک کالا ارزش مصلرفی 

این، در بررسی ( بنابر۱۵۳)ص « است. 'ارزش'مصلرفی یا جنتلی قابل استفاده و یک 

 زش ضرورت یافته بود.ی آن، تعیین خود مفهو  ارکالا و ت لی دوگانه

تعریف ارزش بر پیشانی »که ارزش، محصلول اجتماعی خود انتان است، اما با این

عنوان چیزی که از جوهر و به« هتللتی ارزش( »۱۶۱)ص « آن نگاشللته نشللده اسللت.

ی یک روابت اجتماعی خاص اسللت. این کشللف کنندهپنهان،  خواص کالا منفک شلده

سلللاز در تاریخ تکامل انتلللان دوران»کند حصلللل کار برآورد میعلمی که ارزش را ما

اقتصاد سیاسی ارزش و مقدار آن را، هرچند ناکامل، ت زیه  ع( در واق۱۶۱)ص« اسلت.

ها را آشللکار کرده اسللت. اما اقتصللاد ی درون این شللکلو محتوای پوشللیده و تحلیل

                                                      

که در روابت « ارزش مصللرف»هرچه به سللطور پایانی فصللل اول نزدیک تر می شللویم، خود عبارت ۱ 

 تبدیل می شود.« اقلا  مصرفی»و « جن  مورد استفاده»تولیدی معین تاریسی قابل فهم است، به 
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حتی برای یک بار هم که شللده، هرگز از خود ن رسللیده اسللت که چرا این »سلیاسللی 

 (۱۱۲-۱۴)ص « محتوا، چنان شکل خاصی به خود گرفته است.

ی ارو، مارک  برای شلفافیت بسشیدن به این معضل و تفهیم ارزش با معادلهازاین

پرسد: این ی خود میکُت ( از خواننده ۱متر پارچه =  ۳۰پا افتاده و ساده )مثل  پیش

شلللوند. های ناهمگون، در مقادیری معین، چگونه همتلللان و برابر یکدیگر میکیفیت

دو، عاملی که در هردو مشترک است چیتت؟  ای بین آنی مبادلهصرف نظر از رابطه

کالاها را نادیده بگیریم، تنها خاصیتی ارزش مصلرفی چناننه »دهد: سل   پاسلخ می

ون اکنهمماند این است که محصول کار هتتند. اما حتی محصول کار نیز که باقی می

ت رید حاصل کنیم، از مواد سازا و ارزش مصلرفی اسلتحاله یافته اسلت. چناننه ما از 

( ۱۳۱)ص « ایم.شده اند نیز منتزعکردهارزش مصرفی هایی که آنها را تبدیل به شلکل

تما  خصوصیات محتو  »ماند دیگر یک کُت یا پارچه نیتت، چرا که آننه باقی می

 «آنها معدو  شده است.

کند چیتت؟ پارچه پرسلش بعدی این است که سرشت کاری که تولید ارزش می

 ی برابرها، کار مشسصی بافنده و کُت ماحصلل کار خیا  است. اما در معادلهفرآورده

سللنگ و انتزاعی اسللت؛ کمیتی گردد. آننه برجا مانده اسللت، کاری همآنها ناپدید می

صرف ی مگترین اعتنایی به چگونشود اما بدون کوچکگیری میاندازهاست که با زمان 

د ی آنها، موری بین یلک کلالا با کالاهای دیگر، در مبادلهآن. بنلابراین وقتی در رابطله

هاست که مقدارش با زمان شلود، آننه باقی مانده اسلت، ارزش آنمصلرف آنها ح ف 

شلللود که جوهر ارزش اسلللت. خودِ این کار، در کاری، با کمیت کاری سلللن یده می

گیری، در کل اندازهعنوان یک کمیت انتزاعی و قابل یلافته، بهشلللمولیلتمقیلاسلللی 

کار از لحاظ »رک  آن را اجتملاع، میلانگین واحلدهلای اجتملاعی کلار اسلللت که ما

 نهد. نا  می« اجتماعی لاز 

مقدار عنوان واحد سلللن ش ، و زمان کار بهجوهر ارزشعنوان پ  با فهم کار به

 است.شکل ارزش ، آننه اکنون باید بررسی شود، ارزش

 

 یابی شکل ارزشیتعین – ۵
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خود کالا خود را با ، ارزشعنوان بلا خود بله دیگرکلاللایی  برابر سررازیبلا »

، در ارزشعنوان . بلا مرتبت کردن خود با خود بهسررازدعنوان ارزش مرتبط میبه

بیان مقدار . با کندتفکیک میارزش مصرفی عنوان خود را با خود بهعین حال 

بسشد که می شرکل ارزشیعنوان ارزش، ...به واقعیت آن بهدر یک کُتخود  ارزش

گونه آشلللکار کند، یعنی را این با موجودیت بلافصلللل آن متفاوت اسلللت. وقتی خود

عنوان چیزی که در خود از درون تفکیک شللده اسللت، خود را برای نستللتین بار به

 «کند.نمایان می همچون یک کالا

 (ها افزوده شد، تأکید۱۳، ص کاپیتال)ویراست نستت 

 

ی ی تولید بورژوایترین شکل شیوهترین و نیز عا شلکل ارزشلی محصول انتزاعی»

( به همین دلیل حتی آدا  اسمیت و دیوید ریکاردو با ت زیه ۱:۱۱۴ کاپیتال« )اسلت.

و تحلیل کالاها قادر به کشلف شلکل ارزشلی نشلدند. آنها قادر به تشسیص و تفکیک 

یابد و کاری که کاری که در ارزش محصول ت لی می -ی کار نشلدند خصللت دوگانه

ر ی کاکه سرشت دوگانهمن اولین کسی بودم »شود. در جنتی مصرفی هاهر می

( ۱۲۳ها افزوده شده، ص )تأکید« را برجسرته کرد  و آن را نقادانه بررسی کردم 

ی شکل ارزشی کاویده شود و مشسص گردد که در ارزش کالاها یک کار چناننه ریشه

ی جوهر آنها نهفته است، در آن به مثابه -انبوه کاری من مد شده  –مشابه اجتماعی 

 ( ۱۴۳)ص« ا حل شده است.مشکل م»صورت، 

ی ارزشی کُت(، وقتی پارچه و کُت وارد یک رابطه ۱متر پارچه =  ۳۰در مثال بالا )

گردند به وجهی برخوردار می« عینیت کاذب»شللوند، هردوی آنها از یک با یکدیگر می

شللوند. زمانی یک کالا برابر کالایی دیگر که دو کیفیت متفاوت، همگن و همتللان می

شلده باشلد. بنابراین اجماع و ان من اشتراکی جهان « تعاون»ه با آن وارد شلود کمی

مستصات یک شیء »آورد. با این حال، ارزشی را به وجود می« شکل»کالایی است که 

خیزد، بلکه برعک  توست چنین ارتباطی صرفاً فعال برنمیدیگر  یاشیااز روابطش با 

تحلیل ما نشلان داده است »گیرد که: رک  نتی ه می( بنابراین ما۱۱۳)ص« گردد.می

ه گردد، نارزش ناشی می-که شلکل ارزش، یعنی ت لی ارزش یک کالا، از سلرشت کالا
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ی ت لی آنها در ارزش مبادله، برخاسللته عنوان شللیوهبرعک ، از ارزش و مقدارش به

و « هالیتللتمرکانتی»( این برداشللت دومی جزو توهمات و خرافات ۱۵۳)ص« باشللد.

ی ی آنها در چرخهگران بور  است، چرا که همهمعاملهو « ت ارت آزاد»چاکان سینه

 ورند.دوطهگردش کالا 

و ارزش که در ارزش مصللرفی تضللاد درونی بین »کند که مارک  مکررا تأکید می

ی بین دو کالا، درون کالا نهفته اسللت، در سللطح توسللت یک تضللاد بیرونی، در رابطه

ی ی ارزش یک کالا، شللکل سللاده( بنابراین، شللکل سللاده۱۵۲)ص« یابد.ت تللم می

و ارزش اسلللت که در نهاد خود کالاسلللت. در نتی ه، ارزش مصلللرفی هاهریِ تعار  

« دهد که بیان اجتماعی جهان کالاهاسللت..نشللان می سللاختمان شللکل عا  ارزش..»

توان اند و برحتللب هاهر نمیوردهخکه کالا و ارزش با هم جوش جا( پ  با این)همان

جا آنها را از هم تمیز داد، بررسلی فصلل اول نشانگر آن است که مفهو  ارزش و از آن

یکی نهاد و دیگری گزاره، یکی  –شلکل ارزشلی، از کالا مشتق شده است، نه برعک  

 متند و دیگری متندالیه است! 

ند کر با صراحت اعلا  میدقیقاً به همین دلیل اسلت که مارک  در پاسلخ به واگن

، بلکه کالاسلللت... در نزد جناب 'ارزش مبادله'و نه  'ارزش'برای من موضلللوع نه »که: 

گردد، نه نزد مشتق میارزش مبادله  وارزش مصرفی  واگنر، در ابتدا مفهو  ارزش از

ی عزیمت من مفهو  گوید، نقطهسللل   در ادامه می« ، از کالا.انضلللمامیمن، از یک 

م کنآننه من با آن شروع می»را به دو بسش تقتیم کنم. ش نیتلت که سل   آنارز

ی معاصر خود را ای که محصول کار جامعهترین شکل اجتماعیسلت. یعنی ساده'کالا'

و ارزش مبادله تقتیم ارزش مصلرفی کند... بنابراین من ارزش را به در آن عرضله می

خود را به آنها تقتللیم کند. بلکه شللکل  'ارزش'کنم؛ یعنی به اضللدادی که انتزاع نمی

 'ارزش'و از سوی دیگر ارزش مصرفی ، از یک سو 'کالا'مشسص محصول اجتماعی کار، 

« تواند محتوای خودش باشلللد.اسلللت، نه ارزش مبادله، چرا که شلللکل پدیداری نمی

(۳۴:۵۲۰ ) 

انبوه فهم اسللت به شللرطی که حاضللر باشللیم قابلزبان مارک  کاملاً روشللن و 

ن توست مفترا« تولید ارزشی»و یا حتی « شکل ارزشی»که تحت عنوان  را رسلوباتی
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لایروبی کنیم. ما باید توان آن را در خود بیابیم  مارک  در ذهن ما انباشلته شده است

تمیز دهیم. اما این کار دشللواری اسللت، « تعینات مفهومی»را از « تعینات بازتابی»که 

( ۱۳۱)ص« است. ضروریآن شلکل پدیداری، یک شکل »ک  ی مارچرا که به دیده

نیتلت بلکه نمادِ ذاتی است که پدیدار شده است. چناننه « نمایش»یعنی صلرفاً یک 

خ ر« مقولاتی نامعقول»آن در اقتصاد سیاسی همنون « بازتاب»این شلکل پدیداری و 

ماعی سللرمایه ی اجتی خودِ روابت وارونهنماید، این ذهنیت معوج از ذات کژدیتللهمی

 ناشی شده است. در این ا، نماد و ذات، قرین یکدیگرند!

ها را در پ  برداری از این سلرشلت کژپو که روابت اجتماعی بین خود انتانپرده

، به ویژه قتمت کاپیتالسازد، بازخوانی و درک فصل اول ای اسلرارآمیز پنهان میپرده

ای گشراهکند، چرا که را به ضرورتی عاجل تبدیل می« وارگی کالایی و معمای آنبت»

 گردد.می –داری سرمایهبه جهان پتا -« ایده»به « مفهو »گ ار از 

 

 ی کالا و راز آنوار سرشت بت – 6
را  هگل اسللت و در متللیر خود همان فرآیند هگلی 'وجودِ درخود'سلللول همان »

 «ان امد.می 'ایده'گیرد و در نهایت به پیش می

 (۴۰:۲۳۵، ۱۱۵۱ژوئیه  ۱ی انگل  به مارک ، )از نامه

الا وارگی کشود و با بتی آن شروع میبا کالا و خصللت دوگانه کاپیتالفصلل اول 

های رسلللد. کالا نه فقت هم ابتدا و هم انتهاسلللت، بلکه هریک از بسشبله پلایان می

جا که م تمع عظیم جهان کالاها آنز اشود. آن فصلل نیز با کالا شروع میی چهارگانه

عنوان داری اسللت، یک کالای واحد، بهی تولید سللرمایهت لی مفهو  ثروت در شللیوه

بنابراین، بررسللی ما نیز با تحلیل کالاها آداز »شللود. ترین شللکل آن پدیدار میبدوی

 ۱«شود.می

                                                      

مهم  مورد کاپیتالگردد. اما مارک  در می، نیز دقیقا همین گونه آداز سلهمی بر نقد اقتصاد سیاسی۱ 

کند. کالا نه فقت برای مصلرف متتقیم، بلکه مصرفی دیر متتقیم، به مثابه میدیگری را به کالا اضلافه 

 ابزار تولیدی. 
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سللازد که ابداً سللاده نیتللت بلکه چیزی افتاده معلو  میپاپیشواکاوی این چیز 

« های تئولوژیک اسلللت.هلای متلافیزیکی و لطلافتمرموز و مملو از هرافلت»موهو  

ی محتو  و طبیعی، عنوان یک مادهی مصرفی، بهرو یک جن  ساده( ازاین۱۶۲)ص

 اتو به ورای حتیّ شود، بغرنج و نامشهود شده کالا هاهر میت أهیکه در به محض این

، کندرود. وقتی یلک کلالای مصلللرفی مثل چوب با کالاهای دیگر ارتبا  برقرار میمی

هایی ع یب و دریب بیرون از مغز چوبین خود ایده»ناگهان به روی سلللر ایتلللتاده و 

 شود.بنابراین یک امر بتیار بدیهی هم باژگون و هم اسرارآمیز می« دهد.می

خیزد به برمیپ  خصلللت اسللرارآمیز محصللول کار از ک ا »پرسللد: مارک  می

ه واضح است ک»دهد: و بلافاصله پاسخ می« گیرد؟محضلی که به خود شکل کالایی می

چه برای خود مارک  واضح شده اما آن ۱(۱۶۴)ص« شود.از خود این شکل ناشی می

فتار گطور که در پیشت. البته همانبود، با گ شت سالیان سال هنوز مورد مناقشه اس

سلال در تلاشللی  ۳۰۰۰ذهن بشلر بیش از »ویراسلت نستلت خاطر نشلان کرده بود: 

اکاوی کم در وبیهوده بوده است تا شاید بتواند به ژرفای آن نفوذ کند درحالی که دست

« اسلللت.تر دارند تاحدی موفق بوده پینیدهتر و دنیهایی که ماهیتی بنلدیصلللورت

 (۳۰)ص

ترین اندیشمند عهد باستان بود، موفق ی مارک  برجتتهحتی ارسطو، که به دیده

به رمزگشایی از چگونگی برابریِ نابرابرها نگشت. چرا؟ چون مفهو  برابری کار یکتان 

را  های ناهمگونیابد و کیفیتنفتللله، که در کالا عینیت میو انتزاعی انتلللان، کار فی

 ها، و ازی یونان بر اسا  کار بردهچرا که جامعه»تصلور بود. ر قابلکند، دیمشلابه می

ها و نیز نیروی کار آنها تأسللی  شللده بود؛ چرا که در جا نابرابری طبیعی انتللانآن

ر جا که همگی کافقدان مفهو  برابری انتان، برابری و همتانی انواع مستلف کار تا آن

 ( ۱۵۳)ص« اند، قابل تشسیص نبود.انتانیعا  

                                                      

که نشود. اینمییافت  کاپیتاللاز  به یادآوری اسلت که این پاسخ صریح مارک  در ویراست نستت ۱ 

ی مارک  رخ داد، موضلوع گفتمانی جداگانه است که اندیشلهبین دو ویراسلت چه تحولاتی در جهان و 

 در هرفیت متن کنونی نیتت.
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شللود. به همان آنها ناشللی نمیارزش مصللرفی بنابراین خصلللت رازآمیز کالاها از »

( بلکه ماحصللل برابری ۱۶۴)ص« خیزد.نمیسللان، از سللرشللت تعینات ارزشللی نیز بر

یابد. های کاری انتللانی اسللت که در عینیتِ برابر محصللول کار آنها ت تللم میگونه

ی مصلرف نیروی کار انتلان توست زمان کاری، به شکل مقدار ارزش هرو، سلن ازاین

ی اجتماعی بین خود تولیدکنندگان که در درون آن سلللران لا ، رابطله»آیلد و درمی

ی اجتماعی بین خود شلللود، به شلللکل رابطهخصللللت اجتماعی کار آنها نمادین می

 جا( )همان« آید.محصولات کار آنها درمی

یز شکل کالایی در این است که کالا خصوصیات اجتماعی ی اسرارآمپ  خصلیصه

دهد. دقیقًا کار خود انتلان را همنون خصوصیات عینی محصولات کار آنها بازتاب می

شود و در چشم خود ی این جاب ایی است که محصول کار به کالا تبدیل میواسلطهبه

تماعی ی بین خودشلللان، شلللکلل تعاون، سلللازماندهی و سلللاختار اجهلا رابطلهآن

وارگی من این را بت»گیرد. را به خود می کنندگان، شلکل مرموز تعاون بین اشیاتولید

شود که مولد جهان کالاها از خصللت اجتماعی کاری ناشی می وارگیِنامم... این بتمی

 (۱۶۵)ص« هاست.آن

آننه اسلاسلی اسلت، آننه قابل تأکید اسلت، و آننه از انظار پوشیده مانده است، 

ی بین تولید گوید، رابطهوارگی اسللت. مارک  میبندی مارک  از سللرشللت بتجمع

ی متللتقیم شللود؛ یعنی به صللورت رابطههمان اسللت که هاهر می»کنندگان، دقیقاً 

شود، بلکه به صورت روابت مادی بین افراد اجتماعی بین افراد در کارشلان نمایان نمی

( بنابراین در تولید کالایی، ۱۶۶)ص« یابد.ت لی می ای اجتملاعی بین اشلللیاو رابطله

ی روابت، در عین حال نمادی هلاهر و بلاطن، قرین یکلدیگرند، یعنی ذات کژدیتللله

 یذاتی اسللت که پدیدار شللده اسللت. این واژگونگی، نتی ه –کند متناسللب پیدا می

 بندی اجتماعی اسللت که در آن فرآیند تولیدی بر انتللان سللروریصللورت»محتو  

 (۱۱۵)ص« کند، و نه برعک .می

-ها، که خود ناشللی از خودی کالاوارهاین کژدیتلگیِ ناشلی شلده از سلرشلت بت

واحد و گتللترش آن به یک جهان کالایی اسللت، در ذهنیت « سلللولی»سللازی تفکیک

بورژوایی متراکم شلده و بازتاب متناسب خود را در مقولات دیر عقلانی اقتصاد سیاسی 

گردد که معرف مفهو  ، شاخص ذهنیتی می«ازلی»و « طبیعی»سان امری بهیابد و می
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های متفاوت بندیاسلللت. بنابراین، به محض ورود به صلللورت« ایدئولوژی»مارک  از 

کل معمای کالاها، تما  سلللحر و جادوی دیبی که بر مبنای تولید کالاییِ، »تولیلدی، 

 (۱۶۳)ص« د.گردمحصولات کار را محاصره کرده است، ناپدید می

داری، به قرون وسطا مارک  برای اثبات این برهان نه فقت به جوامع پیشلاسرمایه

اعی ی اجتم«ایده»را با  کاپیتالی کند، بلکه خوانندهو نیز جوامع اشللتراکی، سللفر می

های آزاد را بگ اریم برای تغییر، تعاونی از انتللان»سللازد. داری روبرو میسللرمایه-پتللا

 های متنوع نیرویکنند و شللکلا ابزارهای اشللتراکی تولید، کار میت تللم کنیم که ب

 کنند...کارشللان را با آگاهی کامل، همنون یک نیروی کار اجتماعی واحد، مصللرف می

ی اجتماعی افراد مولد، هم در ارتبا  با کار خودشللان و هم محصللول جا رابطهدر این

 (۱۱۳)ص« شان شفافیت دارد.سادگیخاطر بهکارشان، هم در تولید و هم در توزیع، 

پرده از رختلللار فرآیند تولیدی، یعنی تولید »گیرد که: بنابراین مارک  نتی ه می

هایی که آزادانه به تعاون کله بله تولیدی توسلللت انتلللانافتلد مگر آنملادی، برنمی

« رد.ی آنها قرار گیریزی شلللدهاند تبدیل شلللود و زیر نظارت آگاهانه و برنامهرسلللیده

 (۱۱۲)ص
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