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قانون «مارکس است که برای ارزِش ی در نظريه ارزشاين يادداشت دريافت و برداشتی از  موضوع
کم در سپهر مبادله و توزيع ــ قائل است و ی سوسياليستی ــ دستکننده در جامعهنقشی تنظيم» ارزش

، »ی گوتانقد برنامه«معروف به  ،ای از اودريافت و برداشت به مارکس، به نوشته برای انتساب اين
  کند.استناد می

  :نيستهدف و موضوع اين يادداشت به صراحت سه چيز 

ی نقش و کارکرد کار مجرد و ارزش در سوسياليسم؛ بحثی بسيار پردامنه، قديمی و بحثی درباره الف)
يحی به آن ها، ردپاها و اشارات بسيار آشکار يا تلوی ادبيات مارکسيستی که زمينهبسيار غنی در گنجينه

مورد استناد  افیهای ارزش اضنظريهو  کاپيتال، گروندريسهمارکس، بويژه  ديگر آثار در بسياری از
است. موضوع يادداشت کنونی خوِد اين معضل نظری پردازان گوناگون قرار گرفتهو نظريه نويسندگان

به برعکس ی اين موضوع به درکی فراتاريخی از ارزش، يا نيست. تا آنجا که اساس، مضمون و گستره
را در نوشتارهای  شود، من نظرممربوط می ،داریی توليد سرمايهدرکی تاريخی و مختص به شيوه

که بحث بطور اخص به و تا جايیام آن نوشته بخش نخستو بويژه  ارزشی بازانديشی نظريهمربوط به 
ها و ی تالششود، اميدوارم نتيجهداری مربوط میی مابعد سرمايهنفس و جايگاه ارزش در جامعه

  دست بدهم.مطالعاتم در اين زمينه را در بخش پنجم اين سلسله نوشتارها به

ن نظری از زبان اصلی ی متوخواهيم به پرسش مربوط به اهميت ترجمهب) در اين يادداشت همچنين نمی
ی لزوم آن و نيز استدالالت قابل ای دربارهکنندهتوان با استدالالت قانعمورد میگمان در اينبپردازيم. بی
ی فارسِی ی من تا آنجا که به ترجمهپوشی از آن، روبرو شد. تجربهی امکان و شرايط چشمتأملی درباره

اند يا ی آنها که از زبان اصلی (عمدتاً آلمانی) ترجمه نشدههشود، اين است که همآثار مارکس مربوط می
ـ هستند.کم جمله به جمله با زبان اصلی (آلمانی) مقايسه نشدهدست ـ گاه بسيار بزرگ ـ   اند، حاوی خطاهای ـ

ی ی معناشناسی (سمانتيک) و تأويل متن (هرمنويتيک)، از زاويهج) اين يادداشت بحثی نظری در حوزه
ً موجوِد مترجم، همچون زمينهکه دريافتتأثيری  متن ــ اعم از  های استعاليیِ های پيشينی و ضرورتا

  ترجمه دارند، نيز نيست. اريخی، فرهنگی و ايدئولوژيک ــ برت ،های اجتماعیزمينه

ــ گاه بسيار متعارف  های پيشينیِ دادِن يک مورد معين از تأثير دريافتهدف اين يادداشت کوتاه فقط نشان
ی نوبهای است که سپس و بهها بر ترجمهی اين برداشتکنندهير تعيينی ارزش و تأثــ مترجم از نظريه

گيرد که امکان يا توانايی قرار می و مترجمانی ی عزيمت دريافت و برداشت خوانندگانخود، مبنا و نقطه
های آلمانی، ها يا عباراتی را از زباناژهدسترسی به منبع اصلی را ندارند. در اين يادداشت مکرراً و

ها برای کنم حتی آشنايی اندکی با هريک از اين زبانانگليسی و فرانسوی نقل خواهم کرد، اما گمان می
ی تفسير و تأويل ها کفايت کند. اميد اين است که اين يادداشت، گفتاری دربارهدنبال کردن متن و استدالل

های نظری ی ديدگاهبه زبان فارسی تلقی نشود و روشن کند که چرا گاه شالوده شانمعنای کلمات و ترجمه
های يک نظريه ها و گزارههای ما، خطاهايی صريح و تصرفاتی آشکارا غيرمجاز در متن»باور«و 

  هستند.

  نخستين جمله

ـ گاه، اما نه هميشه، بدر بسياری ترجمه ـ برخی از جملههها ـ شوند میزبان فارسی نوشته ها طوری بهحق ـ
بندی درحالی که همان جمله در صورت قابل فهم باشند؛ آسانیراحتی و بهبهزبان ی فارسبرای خوانندهکه 
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قابل فهم نيست. يکی  راحتی و آسانیبهاش و در زبان اصلی، لزوماً برای خوانندگاِن همان زبان، اصلی
  فارسی است.ی مارکس بهی کتاب گروندريسهها، ترجمهاز منابع بسيار سرشار از اين نمونه

ی نقد برنامه«ی ی اين دقت در ترجمه، از نخستين جملهدقت و درجه خواهيم، برای تأکيد بر اهميتِ ما می
  آغاز کنيم؛ اما پيشاپيش دو اشاره:» گوتا

ی بندهای هايی که مارکس در حاشيهای است برای يادداشتشدهعنوان شناخته» ی گوتانقد برنامه«الف) 
در شهر  1875ی اين حزب در سال ی حزب کارگران سوسيال دمکرات نوشته است که به کنگرهبرنامه

  بود.ی آلمان ارائه شده»گوتا«

کم يک . از اين متن دستسهراب شباهنگای است از ی تازهی فارسِی مورد استناِد ما، ترجمهب) ترجمه
ی اخير، در ترجمه منتشر شده است. »نشر کارگری سوسياليستی«به همت ی ديگر وجود دارد که ترجمه

تواند مبنای کار ما قرار بگيرد. رو نمیی شباهنگ، حاوی خطاهای بسياری است و از اينمقايسه با ترجمه
سوزانه و رويکردی بسيار دقتی دل را برای توان تالش مترجمی شباهنگ میهدر ترجم ،در مقابل

دهد که نشان دهيم موضوع نقد و سنجش ما امکان میچنين بهمسئوالنه به متن آشکارا ديد. اين ترجمه هم
  مقصد نيست.و  های مبدأی تسلط مترجم بر زبانشناسانه يا درجههای زبانا توانايیم

 کند، اين است:اش را با آن آغاز میمارکس مالحظات انتقادیکه » ی گوتابرنامه«در  نخستين جمله

Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur. 

مترجمان انگليسی ». فرهنگ و همهْ  ثروت ی همهْ سرچشمهاست کار «کنيم: را اينطور ترجمه می آن ما
ها و چه در دستور زبان، واژه ــ چه در معنایبا زبان آلمانی های زبانی و فرانسوی، به دليل خويشاوندی

 نامتعارفاند و اش نداشتهمربوط است ــ دشواری چندانی برای ترجمه» ی ملکیاضافه«آنجا که به 
  اند.بودنش را عيناً منتقل کرده

 در انگليسی:

Labor is the source of all wealth and all culture. 

  :در فرانسوی

Le travail est la source de toute richesse et de toute culture. 

» ثروت«الً، اسامی است که اوهای انگليسی و فرانسوی به اين نکته توجه شدههم در اصل و هم در ترجمه
ی فارسی مورد ی مفرد. ترجمه، هردو در صيغهثانيااند و کار رفتهبه مثابه اسِم معرفه به» فرهنگ«و 

ی هر ثروت و است [کار سرچشمه هاو فرهنگها ثروت یهمهی کار سرچشمه«است: استناد ما نوشته
 یهمهی کليه است (ری و منطقی، يک قضيهدستولحاظ ی بيرون از کروشه، بهجمله» فرهنگی است].

سپس، مترجم که دقت  است. کار بردهی جمع بهرا در صيغه» فرهنگ«و » ثروت«...) و اسامی هاثروت
در اند، ی مفرد نوشته شدهدر اصل به صيغه و صداقت کافی داشته و متوجه بوده است که اين اسامی

ی پيشين ندارد و کماکان کروشه، همان جمله را دوباره نوشته است. اما اين جمله نيز تفاوتی با جمله
  . فرهنگی...) هرثروتی...  هری کليه است (لحاظ دستوری و منطقی يک قضيهبه
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 آن آسانی و راحتیبهتوانست ای را داشت، نمیی کلیی اصلی قصد نوشتن چنين گزارهآيا، اگر نويسنده
  است؟ مثالً: ترجمه کرده که مترجمبنويسد طور را، همان

Die Arbeit ist die Quelle aller Reichtume und aller Kulturen. 

  شد مانند اين:که در انگليسی چيزی می

Labor is the source of all wealth and all cultures. 

  است) wealthهمان  wealthی جمع برای (در انگليسی صيغه

  :و در فرانسوی

Le travail est la source de toutes les richesses et de toutes les cultures. 

طور نيز همانتوانست نمیخواست آنچه را مترجم در کروشه آورده بنويسد، می ی اصلینويسندهيا اگر 
  ؛ مثالً:بنويسد

Die Arbeit ist die Quelle jedes Reichtums und jeder Kultur. 

  شد مانند اين:که در انگليسی چيزی می

Labor is the source of every wealth and every culture. 

  :در فرانسوی

Le travail est la source de chaque richesse et de chaque culture. 

ايم؟ به هسپردآيا ما فقط با يک مشکل معناشناختی و دستوری روبروئيم و دل به وسواسی روشنفکرانه 
 شانتأکيد گذارند،را پيش می ای کليهقضيهون گی گوناگر که به دو شيوهدي بندیِ نظر من، هردو صورت

ی تنوع زمانی هم از زاويه، آناستيا هر فرهنگی ها ی فرهنگهمه بر يا هر ثروتی و هاثروت یهمهبر 
 کاردرحالی که اوالً: در اينجا مرکز توجه و موضوع اصلی  ها؛ها و فرهنگثروت مکانیپراکندکی و 

ی ثروت است که سرچشمهاين است و ثانياً، تأکيد بر ثروت در ماهيت آن است؛ انتقاد مارکس به اين جمله 
و چيزهايی  مصرفیای از مواد به مثابه ثروت و در ماهيت خويش، يعنی تلقی ثروت به مثابه مجموعه

، کار نيز خود به اين اعتباربرای انسان، منحصراً کار نيست، بلکه طبيعت نيز هست و  مفيد و مطلوب
ای مورد توجه مارکس است، رابطه آنچه نيرويی طبيعی است، زيرا انسان خود موجودی طبيعی است.

مفيد و د يا چيزهای ادر معنای موبه معنای اعم، نه عام،  با ثروت اشاست که کار در معنايی فراتاريخی
  دارد. ،مصرفی

ثروت به مثابه ثروت نيست، منحصر به فرِد  یاش، سرچشمهاگر ما بپذيريم که کار در معنای فراتاريخی
و منظور از ثروت، هر ثروت مشخصی » ها نيستی ثروتی همهسرچشمه کار«آنگاه اين گزاره که 

ی اصلی، اگرچه بندی جملهو مکان مشخصی است، بديهی خواهد بود. بنابراين صورت در هر زمان
ی ی يک قضيهشناسانهشناخت ی کليه نيست و به اين اعتبار، داللتِ ، يک قضيهدستوری و منطقیلحاظ به

فحوای آن از کار و ثروت، داللتی چنان عام دارد که  شناختیِ هستیلحاظ جايگاه ا بهرد، امکليه را ندا
  تواند استنتاج شود.ی کليه میقضيه
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ناپذير همچون بحثی در تأويل و تفسير تأمل و توقف ما بر اين جمله و اين نکته ــ هرچند بطور اجتناب
درک و برداشتی فراتاريخی از ماهيت کار و ثروت، روست که اين تأکيد به آيد ــ از آننظر میترجمه به

ی اين و کليد دانستِن کار با کار مجرد، و ثروت با ارزش شود، موضوع اصلیتواند مبنای يگانهکه می
  ی مارکس است.نوشته

  

  »های برابرارزش« و» ارزیهمتايی و هم«

  

ی آنهايی است ی رجوع هزاربارهنقطهگاه اصلی اين بحث است و ای که گرهی کليدیبپردازيم به جمله
ی سوسياليستی در جامعه» قانون ارزش«ی کنندهها و کارکرد تنظيماند مارکس به وجود ارزشکه بر آن

داری يا سوسياليستی ی مابعد سرمايه، که منظور جامعه»در اينجا«نويسد: قائل بوده است. مارکس می
 هایارزش یتا آنجا که به مبادله«برد، نام می» مونيستیک«ی است و مارکس از آن با عنوان جامعه

کند. [اما] محتوا ی بين کاالها را تنظيم میشود، آشکارا همان اصلی حاکم است که مبادلهمربوط می برابر
ی فارسی نقل کرديم. اين جمله جای ترديدی باقی را عيناً از ترجمهاين» اند.عوض شده مبادلهو شکل 

شوند، آنهم بر اساس می مبادلهبا هم » های برابرارزش«ه از نظر مارکس در اين جامعه گذارد کنمی
ی فارسی، متن انگليسی و کرد. از آنجا که منبع ترجمهی بين کاالها را تنظيم میکه مبادله همان قانونی

  کامالً به اصل وفادار است.  نخستی است، مترجم فارسی در جملهفرانسوی بوده

يد مبنای شا. »valeurs égales«: فرانسوی یاست و در ترجمه آمده» equal values«انگليسی  یترجمهدر 
بار ديگر به ما امکان اين دو ترجمه يک ی فرانسوی بوده است يا برعکس.ی انگليسی، ترجمهترجمه

مبدأ نيست و هرگر قصد نداريم دانشی يا ناآشنايی مترجمان با زبان دهند که تأکيد کنيم، انتقاد ما به بیمی
حال مترجم ری که ناشر اين آثارند، ترديد کنيم. با اينشهوالمللی و نهادهای مدر دانش مترجمان معتبر بين

زودی به آن ی دخل و تصرفی خودسرانه را داده است که بهخود اجازهی دوم بهفارسی در جمله
  م.يگردبازمی

 ،مترجمان انگليسی و فرانسوی و به پيروی از آنها، مترجم فارسیچه واژه يا اصطالحی  نخست ببينيم
  سخن بگويند.» های برابرارزش«را برآن داشته است تا با اين صراحت از 

(يا ». شود...مربوط میها )Gleichwertigerارز (ی همتا آنجا که به مبادله«ی اصلی اين است: جمله
اين واژه يا  ،در نتيجه مشکل اصلی»). ارزهاست...ی هممبادلهتا آنجا که مبادله، «تر: عبارت دقيقبه

، »همانند«به معنای » gleich«ترکيبی است از صفت  ،اين صفت است.» gleichwertig«صفِت 
، »ارزش«به معنای » Wert«و از اين قبيل؛ و اسِم » يکی و همان«، »مساوی«، »برابر«، »همسان«

توان با آسودگی است. اين صفت را میبه آخرش اضافه شدههم » ig«صورِت صفت مرکب يک که به
و از اين » سنگهم«، »قدرهم«، »همتا«؛ »ارزشهم«، »ارزهم«، »همسان«خيال و با وجدانی راحت 

که از يک يا چند  کار برودتواند برای توصيف دو چيز يا چند چيز بهقبيل ترجمه کرد. اين صفت می
ی اعال، دو ورزشکار، دو نوع دو دانشمند، دو ميوه ،دارند. مثالً  یرابرلحاظ ارج و ارزش و اعتبار ب

شود، که به معنا مربوط میباشند. بنابراين، تا جايی  gleichwertigتوانندسنگ يا چوب يا... می
هم در متنی که ترجمه کنيم، آن» های برابرارزش«ترين دليلی وجود ندارد که ما اين واژه را به کوچک
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داری، معنا و جايگاه مهمی ی توليد سرمايهی مهم در شيوهای ارزش، در معنای دقيق قانون و مقولهواژه
رويارويی با اين واژه، قصد تلقين و تلقيحِ  نخستيندارد. حتی مترجمان انگليسی و فرانسوی نيز، اگر در 

های زباِن نامهزباِن خود و در واژه توانستند درمعنا و نظر معينی را نداشتند، میی خواسته يا ناخواسته
تری روبرو شوند. در انگليسی، مثالً با: های ديگر و نزديکبا واژه» های برابرارزش«خود، پيش از 

»equivalent « يا»compareable « يا»equal « :و در فرانسوی مثال با»équivalent « يا»équivaloir« .
») های برابرارزش» («valeurs égales«و » equal values«از اند با صراحت اما آنها تصميم گرفته

  استفاده کنند.

شان هم ی فارسیی همين نوشته و با استناد به گفتاوردهای ديگری از همين متن (که ترجمهما در ادامه
 صريح است) نشان خواهيم داد که چه شواهِد آشکار و انکارناپذيری در رد و برعليه اين دريافت در خودِ 

کمی مکث کنيم. هرچه باشد اين  gleichwertigهمين متن وجود دارند. اما پيش از آن، روی اين صفت 
هايی هم هست. آيا مارکس در آثار ديگرش نيز، در متن» برابری ارزش«يا » ارزشهم«صفت به معنای 

در » های برابرارزش«ی و مبادله» ارزش«شان اند و موضوع اصلیکه در هزاران صفحه نوشته شده
در هزار صفحه گروندريسه، پاسخ: است؟ دهداری است، از اين صفت استفاده کری توليد سرمايهشيوه

در کاپيتال  ؛)MEW 23, S. 61, 89, 166, 684)؛ در کاپيتال جلد اول، پنج بار (MEW 42, S. 531يکبار (
)؛ در کاپيتال جلد سوم، دو بار MEW 24, S. 46, 47, 48, 119, 126, 218, 226, 408جلد دوم، ده بار (

)MEW 25, S. 73جلد اول، يک بار ( یرزش اضافهای ا)؛ در نظريهMEW26.1, S. 336 های نظريه)؛ در
جلد سوم، دو بار  های ارزش اضافینظريه) و در MEW 26.2, S. 398جلد دوم، يک بار ( ارزش اضافی

)MEW 26.3, S. 11, 160.(  اگر گاه تعداد صفحات کمتر از تعداد کا)برد است، از اين روست اين واژه ر
  کار رفته است).به در يک صفحه دو بار

عنوان صفت و برای جا بهی اين موارد، در اين شش تا هفت هزار صفحه متن، اين واژه همهدر همه
، »هاارزش«، »هاسرزمين«، »اشياء«مانند  ارجيا هم ارزی چيزها و موضوعات هميا مقايسه توصيف

موارد، حتی وقتی مارکس دو کار رفته است. در هيچيک از اينو از اين قبيل به» عبارات«، »مفاهيم«
ترين دليلی وجود ندارد د، کوچکگيرمیرا بکار کند و اين صفت می مقايسهمقدار ارزِش برابر را با هم 

تفسير يا ترجمه کنيم. » های برابرکاالهايی دارای ارزش«و » ابرهای برارزش«را به معنای که آن
با دامن » به مثابه ارزش«نويسد پارچه مورد در جلد اول کاپيتال است که میبهترين نمونه در اين

» های برابرارزش«برای بيان » ارزهم«گر صفت ا (MEW 23, S. 64) ) است.gleichwertig» (ارزهم«
  ضرورتی نداشت.» مثابه ارزش به«ر کافی بود، تأکيد ب

  شواهد ديگر

ی در همان عبارتی که نقل کرديم، جمله های خودسرانه هم دارد.گفتيم که مترجم فارسی دخل و تصرف
 را مترجم به» مبادله«ی واژه» ند.اعوض شده مبادلهاما] محتوا و شکِل «[ی او اين است: دوِم ترجمه

  متن افزوده است. اصل متن اين است؛ خشک و خالی: 

Inhalt und Form sind verändert. 

  اند:تأويل و تفسير و دخل و تصرف نداده یخود اجازهمترجمان انگليسی و فرانسوی هم به

Content and form are changed (انگليسی) 
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Le fond et la forme diffèrent (فرانسوی) 

های محتوا و شکل را ــ که خود اجازه داده است صورت عام بازنويسی واژهحداکثر به(مترجم فرانسوی 
دانيم. مترجم صورت معرفه بنويسد. چرا؟ نمی، به»la«و » le«اند ــ با اضافه کردن نه معرفه و نه نکره

  همين دخالت را هم نکرده است.) ،انگليسی

ای ما چنين اجازهای دستوری که بهمير يا نشانهضنه  وجود دارد و» مبادله«ی هژدر خوِد جمله، نه وا
با  توان پرسيد که منظور مارکس از محتوا و شکل چه چيزی است؟ گيريم مترجمبدهد. اما، کماکان می

ی همين تفسير خودش را نوشته است، اما چرا درست نيست؟ جواب را بايد در ادامهغيرمجاز دخالتی 
اند، زيرا در محتوا و شکل تغيير کرده«نويسد: مترجم، پيدا کرد. مارکس میی خوِد جمله، بنا به ترجمه

بدين علت که هيچ  تواند چيزی غير از کارش را بدهد و از سوی ديگرشرايط تغييريافته هيچکس نمی
چرا از اين جمله به اين نتيجه برسيم که » تواند به مالکيت فردی درآيد.چيز غير از وسائل مصرف نمی

ــ مالکيت » مالکيت«که محتوا و شکِل ترين معنا اين استاند؟ دِم دستتغيير کرده مبادلهو شکل  محتوا
ترين معنا اين است که محتوا و شکل نظر من، دقيقاند؛ و بهبر نيروی کار و بر ابزار توليد ــ تغيير کرده

شده است، تغيير کرده ناميده می »ارزش«چه ؛ محتوا و شکل آن، نه مبادلهاندتغيير کرده توليدمناسبات 
لحاظ نظری برحق باشد يا نباشد، که بهاست. اما وقتی در ذهن مترجم، خواسته يا ناخواسته و اعم از اين

برايش پذيرفتنی » های برابرارزش«نقش و کارکرد ارزش وجود دارد، عبارت  اين درِک پيشينی نسبت به
  را به متن اضافه کند.» مبادله«ی واژه آسانیراحتی و  بهتواند آيد و میو بديهی می

ی توان دنبال کرد. روی اين جمله در ترجمههای ديگِر ترجمه میتأثير اين درِک پيشينی را در بخش
روزانه  کار اجتماعیسهم هريک از اين افراد از کل  تبلورکار فردی  ساعات«فارسی مکث کنيم: 

در آن... مشخص گشته و در اِزای  ساعات کارشدارد که تعداد باشد. فرد سندی از جامعه دريافت میمی
در متن » از انبار اجتماعی وسايل مصرفی برداشت کند. ميزان ارزش کارشتواند به اين سند او می

کارش. زيرا » رزشا«و نه ميزان » تبلور«ی وجود دارد، نه واژه» ساعات کار«اصلی نه عبارت 
يابد و مقدارش با می» تبلور«کار کارگر در کاال نيروی  ارزشنويسد که ی مناسباتی نمیمارکس درباره

  شود.گيری میکار او اندازه» عاتسا«

زمان کار فردی [هر] مولِد «تواند چنين باشد: ی ديگری، بدون اين اضافات تلقينی و تلقيحی میترجمه
کار اجتماعی است که او به جامعه تحويل داده است؛ سهم اوست در اين انهبخشی از روز ،منفرد

که فالن مقدار کار کرده است... کند داِل بر اينای دريافت می. او از جامعه ورقهکاِر اجتماعی][روزانه
 دارد، به همان ميزان، که همانی مصرف برمیی اجتماعی فالن مقدار وسيلهو با اين ورقه از خزانه

و » ساعات«های اند واژهخود اجازه ندادهمترجمين انگليسی و فرانسوی نيز به» مقدار کار الزم دارد.
  )1(را به متن اضافه کنند. » ارزش«و » تبلور«

و به نحو ترديدناپذيری  بسيار» ارزش«و » مبادله«اما تکليف خود مارکس، در همين متن، با تعابيری مثل 
ی ادر چارچوب جامعه«نويسد: شده در باال مینقل روشن است. او يک پاراگراف پيش از پاراگرافِ 

 مبادلهکديگر يشان را با مبتنی بر اختيار هميارانه و اشتراک همگانی بر ابزار توليد، مولدين محصوالت
اين محصوالت، يعنی به مثابه  ارزِش  ثابهم به؛ اينجا، همچنين کار مصروف در محصوالت کنندنمی

ی (تأکيد بر واژه »...شودنمیکه محصوالت از آن برخوردار باشند، پديدار [يا مادی] خصلتی عينی 
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اش را از مارکس است. پيرمرد بايد با چه زبانی بگويد که ما جسارت نگاه ديگری به نظريه» ارزش«
  داشته باشيم؟)

ست آموزی اين متن را که حاوی نکاتی بسيار مهم و درسای از يک صفحهترجمهدر پايان اين يادداشت، 
  آورم.می 20و  19) صفحات MEWآثار آلمانی (مجموعه 19، از جلد شودو شامل تکه های نقل شده هم می

ای مبتنی بر اختيار هميارانه و اشتراک همگانی بر ابزار توليد، مولدين، در چارچوب جامعه«
 مثابه بههمچنين کاِر مصروف در محصوالت  کنند؛ اينجا،نمی مبادلهان را با يکديگر شمحصوالت

اين محصوالت، يعنی به مثابه خصلتی عينی [يا مادی] که محصوالت از آن برخوردار باشند،  ارزِش 
های فردی نه ديگر از بيراهه داری، کارکردنی سرمايهشود، زيرا اينک، در تقابل با جامعهپديدار نمی

گيرند. به اين میی کِل کار صورت ميانجی، به مثابه اجزاء سازندهيا با دور زدن [راه اصلی]، بلکه بی
ی معنايش را از دليل ايهامش زننده است، همه، که حتی امروز نيز به»آورِد کاردست«ی ترتيب واژه

  دهد.دست می

ی ی کمونيستی است، نه آنگونه [و آنگاه] که بر شالودهآنچه ما در اينجا با آن سروکار داريم، جامعه
گونه [و آنگاه] که تازه و بالفصل از [درون] آن ه،يافته است، بلکه به وارون رويش و پويشخويش 
، همانا از هر لحاظ، اقتصادی، عرفی و فکری، هنوز رد و سر برون آورده استداری ی سرمايهجامعه
اين مقتضيات،  هرون آمده است. بنا بيزهدانش باز ای را بر پيکر خود دارد، که ی کهنههای جامعهنشان

کند که داده است. آنچه او به جامعه داده قدر دريافت میدقيقاً همان ها ــز کسری[هر] مولِد منفرد ــ پس ا
ی ساعات کار کار اجتماعی مرکب است از حاصلجمع همهاست، مقدار کار فردی اوست. مثالً، روزانه

ده کار اجتماعی است که او به جامعه تحويل دازمان کار فردِی هر مولد منفرد، بخشی از روزانه فردی.
که کند دال بر اينای دريافت میکار اجتماعی]. او از اين جامعه ورقهاوست در اين [روزانه مِ است؛ سه

همگانی)، با اين ورقه  ی اشتراکی وسهِم] کارش برای ذخيرهفالن مقدار کار کرده است (و پس از کسر [
يزان، که همان مقدار کار الزم همان مدارد، بهی مصرفی برمیی اجتماعی فالن مقدار وسيلهاز خزانه

  گيرد.در يک شکل به جامعه داده است، در شکل ديگر پس می او دارد. همان مقدار کاری که

ی کاالها را ارزهاست، اينجا نيز آشکارا همان اصلی حاکم است که مبادلهی همتا آنجا که مبادله، مبادله
تواند چيزی بدهد حت شرايط تغييريافته، هيچکس نمیاند، زيرا تکند. محتوا و شکل تغيير کردهتنظيم می

تواند به مالکيت فرد درآيد، جز وسائل مصرف. اما تا زيرا هيچ چيز نمی جز کارش و از سوی ديگر،
ی آنجا که به توزيع وسائل مصرف بين مولدين منفرد مربوط است، همان اصلی حاکم است که در مبادله

ی مقدار برابری از کار در يک شکل با همان مقدار کار در شکلی ديگر ارزهای کااليی حاکم بود، يعنهم
  شوند.معاوضه می

ی ، هرچند، چون معاوضهاست حق بورژوايیــ بنا بر اصل ــ کماکان  حق برابربنابراين در اينجا، 
تک تک موارد، اصل  طور ميانگين موجود است و نه دری کاالها، تنها بهارزها به هنگام مبادلههم

  »[براساس آن اصل] ديگر درگير کشاکش نخواهند بود. [حقوقی] و عمل

  

  ها:يادداشت

 :ی فارسی مقايسه کننددر سه زبان باهم و با ترجمه را برای آنها که مايلند متن کامل اين بخش .1
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  آلمانی:

Die individuelle Arbeitszeit des einzelnen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des 
gesellschaftlichen Arbeitstags, sein Anteil daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, 
daß er soundso viel Arbeit geliefert  ...und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen 
Vorrat von Konsumtionsmitteln soviel heraus, als gleich viel Arbeit kostet. 

 انگليسی:

The individual labor time of the individual producer is the part of the social working day 
contributed by him, his share in it. He receives a certificate from society that he has furnished 
such-and-such an amount of labor … and with this certificate, he draws from the social stock 
of means of consumption as much as the same amount of labor cost.  

 فرانسوی:

Le temps de travail individuel de chaque producteur est la portion qu'il a fournie de la journée 
sociale de travail, la part qu'il y a prise. Il reçoit de la société un bon constatant qu'il a fourni 
tant de travail… et, avec ce bon, il retire des stocks sociaux d'objets de consommation autant 
que coûte une quantité égale de son travail.  

  


