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ذاری ها در واگکم در چندین سال گذشته برای توصیف سیاست اقتصادی دولتدست»

 ]...[ ʻسازیکالاییʼبرخی از خدمات عمومی به سازوکار بازار آزاد اصطلاحاتی مانند 

ح تمامی صحت دارد. اصطلای فضای فکری در ایران بهاین گزاره درباره«. دانرواج یافته

ج یافته است هم تثبیت شده است، حتا در فراسوی سازی در ایران هم رواکالایی

ترها ی نخستین مروجان چنین اصطلاحی در ایران. از قبلگرایانهگاه چپعزیمت

سازی برای نیروی کار میان نیروهای چپ البته کمابیش شایع کاربست مبحث کالایی

 ت کاربردشدی گذشته بهسازی در ایران طی حدوداً یک دههبود. اما اصطلاح کالایی

نی نشیرود، از عقبها به کار میها و حوزهیافته است و برای طیف وسیعی از فعالیت

ی رایگان برخی خدمات اجتماعی نظیر آموزش عمومی و آموزش عالی دولت در ارائه

هایی نظیر هنر و دانش و فضای شهری و و بهداشت و درمان و سلامت تا حوزه

ر سطح تر دفکریِ نیروهای مترقی بلکه از آن نیز مهم هایزیست، نه فقط در حلقهمحیط

در  هایی از مردمانسازی به جزئی از زبان بخشهای اجتماعی. اصطلاح کالاییجنبش

گر رو یک بار دیی مسلط و قدرت سیاسی مستقر بدل شده است و ازاینمنازعه با طبقه

انه چپ جای درستی را نش چنین ادعایی را به اثبات رسانده است که اگر نیروهای فکریِ

 بگیرند از جامعه نیز جوابِ مساعد خواهند گرفت.

ت و های نادرسشدگی اما انبوهی از کاربستیافتگی و تثبیتدر متن همین رواج

ی این اصطلاح نیز در گفتمان امروزی تداول یافته است. نارسا و نادقیق و شعارزده

ت. ی اقتصاد سیاسی در ایران اسهای تعمیق اندیشهشرطپالایش چنین گفتمانی از پیش

آقای کمال خسروی، نویسنده و مترجم،  بر بستر چنین تشخیصِ صحیحی است که

 کوشیده است برای چنین پالایشی آستین بالا بزند. از چنین اهتمامی یادداشتیتازگی در به

 رغم تشخیصِ صحیحِ درد، درهمه آقای خسروی، بهالقاعده باید استقبال کرد. بااینعلی

انه اندیشهای نیکتر از اهتمامغایت ناکام مانده است، حتا ناکامشناسایی درمان درد به

اشت انب»و « اقتصاد سیاسی»پالایش مفاهیمی چون تر برای ای که پیشاما کژروانه

https://naghd.com/2019/05/19/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86/
https://naghd.com/2019/05/19/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86/


 

 
 

 ی گفتمان نقد: پالایش یا آلایش؟سازی در آینهکالایی 3

 ی اندیشه را به سطحبه خرج داده است و از این مجرا تراز لکنت مفهومی در آینه« اولیه

الودنِ شدت نیازمند پالایش است برای پبه« پالایش گفتمان نقد»بالاتری ارتقا داده است. 

 های مفهومیِ مضاعفی که پدید آورده است.آلودگی

 «کالا شدن یا کالایی شدن: پالایش گفتمان نقد»داشت آقای خسروی با عنوان یاد

ی که هایهای بدیع و ارزنده است اما، بر سبیل حکایتی معروف، آن نکتهمملو از نکته

ی آینه اند بدیع نیستند، بدون استثنا. درهایی که ارزندهاند ارزنده نیستند و آن نکتهبدیع

ا ردیابی ها رتوان چهار محور کلیدی از کژترین کژبینیاش میرزندههای بدیع اما ناانکته

 کرد.

 توجهی نویسنده به تاریخ اندیشه. مفاهیمها عبارت است از بیاولین محور از کژبینی

رکت ی بحث باشد و خواه به هوای مشانیز تاریخ دارند. خواه به سبب ناآشنایی با پیشینه

شوند، خطا جدید پنداشته میتکاپوهایی فکری که بهاندیشانه اما ناسنجیده در نیک

ی بندی مفاهیمی که برای ما تازگچیرگی احساس استغنا از مساعی گذشتگان در صورت

بسا عبارت باشد از های پرلکنت بینجامد. حاصل چهبندیبسا به صورتدارند چه

دن ی آلوکژروانه ی پالودنِ مفاهیم به عملِاندیشانهی نیتِ نیکی ناخواستهاستحاله

مضاعفِ مفاهیم. آقای خسروی با تیزبینی دریافته است در مبحث کالا باید بین دو چیز 

شان ی کالا که به بررسییِ درکی بسیط از پدیدهتمایز گذاشت اما، بنا بر عللی زاده

شود. تمایزی که آقای جا قائل میای نابهغلط در زمینهخواهم گذاشت، تمایز را به

جا قائل شود ای نابهاش در زمینههای لازمهکوشد بدون ظرافتزحمت میبه خسروی

ر شده جا تقریای بهترها در تاریخ اندیشه با صلابت و صراحت و ظرافت در زمینهپیش

 دهم.است. توضیح می

گذارد، اولی تمایز می« کالایی شدن»و « کالا شدن»بین دو مفهومِ آقای خسروی 

کالا محصول صَرفِ نیروی کار »نویسد: تمامی متعارف. میومی بهسره نالازم و دیک

که این نیروی کار را در اِزای دریافتِ مزد، بنا بر  لحاظ حقوقی آزادی استانسانِ به
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دار نام دارد، واگذار توافقی معین و برای مدت زمانی معین به فرد دیگری که سرمایه

. ایضاً «گذاریممی ʻشدن کالاʼ این فرآیند را ما نام»افزاید: به گفته می«. کرده باشد

ه رفتار شان بی انسان نیستند، هرچند تیمار و حفظ و دوامچیزهایی که ساخته»نویسد: می

ی چیزهای طبیعی مانند زمین، جنگل، ــ و حتی کار ــ انسان مربوط است، همانا همه

اشند توانند کالا بتعریف نمیجان و جاندارِ طبیعی ]کذا[، بنا بر آب و هوا، موجودات بی

 ʻکالاییʼداری به نحوی ی تولید سرمایهی منطق شیوهواسطه[ بهیا کالا بشوند؛ هرچند ]...

ما اصطلاح »افزاید: باز به گفته می«. شوندو از این قبیل می ʻشِبه کالاʼیا  ʻکالاگونʼیا 

ʼشدن کالاییʻ کنیمرا برای این فرآیند ]...[ استفاده می.» 

 لِ تلاش برای نوعیهای چنین تقریری به کنار، اصگوییها و نادقیقظرافتیبی

خطا ضروری ای که آقای خسروی بهتمایزگذاری در مبحث کالا، البته نه از زاویه

ی پرشمار. یکی نیز کارل هاموجه است. هم موجه است هم واجد پیشینه پندارد، کاملاًمی

 هاسازی بوده است و از برخی جهتهای اصلی مفهوم کالاییپولانی که از سرچشمه

 ربعِ قرن پیش، کوشید در نظامهای پاریسِ مارکس. پولانی، سهنوشتهمتکی بر دست

ر اش دتمایز بگذارد. تکیه« کالاهای موهومی»و « کالاهای حقیقی»داری میان سرمایه

دانست پردازی بر تعریف تجربی کالا بود. کالاهای حقیقی را چیزهایی میاین نوع مفهوم

ت صاحبان دسرسند، طبیعتاً بهد به تولید میکه برای فروش در بازار به قصد کسب سو

شده. اما کالاهای موهومی چه؟ کالاهای موهومی نزد پولانی اشاره به نیروی کارِ کالایی

کار و طبیعت و پول بود. پولانی، با تکیه بر همان تعریف تجربی، کالاهای موهومی را 

نام دیگری است برای  گویم. کار فقطدانست. چرا؟ میمتمایز از کالاهای حقیقی می

ی و آموزش پذیرفعالیت انسان که گرچه در گذر زمان ابتدا با تولیدمثل و سپس با جامعه

آید اما نه ضرورتاً و الزاماً برای فروش در بازار به قصد کسب و پرورش به عرصه می

ده د آمها پدیشود بلکه پیش از ما انسانها تولید نمیدست انسانسود. طبیعت اصلاً به

مالی و  یهاشود بلکه از مجرای سازوکارهای بانکی یا سیاستاست. پول نیز تولید نمی
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 گرفت که نه کار )و درواقعشود. پولانی بر این مبنا نتیجه میایجاد می هاپولی دولت

ی وهم کدام کالای حقیقی نیستند اما در اثر غلبهنیروی کار( و نه طبیعت و نه پول هیچ

اند، شوند که گویی کالای حقیقیدهی میمانداری چنان سازکالاانگارانه در نظام سرمایه

اند برای فروش در بازار به قصد کسب سود. این ناکالاها سیدهیعنی انگار که به تولید ر

رو نیز اند. ازاینداری به کالا تبدیل شدهدر اثر چیرگی توهم کالاانگاری در نظام سرمایه

هایی نظیر جووانی آریگی کرد. مارکسیستشان میگذاریپولانی کالاهای موهومی نام

 اند.لای موهومی دانستهو مایکل بوراوُی نیز دانش را چهارمین کا

ی این ناکالاها به سازی، در این میان، عبارت است از هم فرآیند استحالهکالایی

کردن آن دسته از اجناس و خدمات به کالا که در کالاهای موهومی هم فرآیند تبدیل

اند. هم داری گرچه بالقوه کالا هستند اما هنوز بالفعل به کالا تبدیل نشدهنظام سرمایه

یابیِ عجالتاً کاربردپذیری در زبان فارسی. البته اصطلاح گذاریِ درستی است هم معادلنام

را  «کالاییدگی»زند. کسانی سازی در زبان فارسی چندان چنگی به دل نمیکالایی

آهنگ نیست. مادامی که معادل فارسی بهتری عرضه نشده باشد اند. خوشپیشنهاد داده

ول سر کرد. بابِ به ق« شدنکالایی»یا « سازیکالایی» هایحناگزیر باید با اصطلابه

 تمامی باز است و بایددر این میدان به« معناشناسی»و « شناسیاصطلاح»آقای خسروی 

 نیز باز باشد.

غایت لازم است. تمایز را آقای خسروی جا در مبحث کالا نوعی تمایزگذاری بهاین

بین دو  درستیگذارد اما پولانی بهداری میسرمایه سازی درخطا بین دو فرآیند کالاییبه

داری، یعنی بین کالاهای حقیقی و نوعِ ماهیتاً متفاوت از کالاها و کالانماها در سرمایه

« کالایی شدن»و « کالا شدن»ی آقای خسروی میان تمایز مبدعانهکلاهای موهومی. 

سازی در یکی فرآیند کالایی سازی فرق بگذارد،خواهد بین دو نوع فرآیند کالاییمی

سازی در قلمرو کالاهای موهومی. آقای قلمرو کالاهای حقیقی، دیگری فرآیند کالایی

رق چه کالای حقیقی است فسازیِ آنکوشد بگوید فرآیند کالاییزحمت میخسروی به
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ا. الانمکالا و کچه کالای موهومی است و کالاگون و شبهسازی آندارد با فرآیند کالایی

سازی و آن فرآیند البته که باید تمایز گذاشت، اما نه بین این فرآیند کالایی

تبط های انضمامیِ مرسازی. اگر در سطح بالایی از تجرید لنگر اندازیم و ویژگیکالایی

سازی در تواریخ گوناگون را نادیده بگیریم، به قراری با زمان و مکانِ فرآیندهای کالایی

های یادداشت آقای خسروی شرح خواهم داد، هم ر از کژبینیکه در چهارمین محو

سازی در قلمرو سازی در قلمرو کالاهای حقیقی هم فرآیند کالاییفرآیند کالایی

ولو در قلمروهایی متفاوت. اما اگر از  اندکالاهای موهومی در پیِ تحقق اهدافی متشابه

مرتبط با زمان و مکانِ  های انضمامیِی تجرید بکاهیم و با احتساب ویژگیدرجه

سازی به سطح تحلیل تاریخی عروج کنیم، به قراری که در سومین فرآیندهای کالایی

های یادداشت آقای خسروی شرح خواهم داد، بخشی از فرآیند محور از کژبینی

الاهای سازی کای از کلیت فرآیند کالاییسازی کالاهای حقیقی اصلاً زیرمجموعهکالایی

ای از سازی کالاهای موهومی نیز زیرمجموعهت و بخشی از فرآیند کالاییاس موهومی

ی در خلال بررس نماعجیب یسازی کالاهای حقیقی. این گزارهکلیت فرآیند کالایی

های یادداشت آقای خسروی است که معنا پیدا خواهد کرد. سومین محور از کژبینی

ها را حلیل تجریدی بمانیم و تنوعی آقای خسروی اگر در سطح تتمایزگذاری مبدعانه

ها را به نادیده بگیریم اصلاً نالازم است و اگر به سطح تحلیل تاریخی عروج کنیم و تنوع

 دیده بگیریم اصلاً ناصحیح.

تمایز را باید در جای دیگری اِعمال کرد، در میان چیزهایی که مشمول فرآیند 

 نظر از این کهالاهای موهومی. صرفگیرند: کالاهای حقیقی و کسازی قرار میکالایی

تمامی خطاست، عیار آقای خسروی در سطح تحلیل تاریخی بهتمایزگذاری تمام

ازی سسازی در قلمرو کالاهای حقیقی هم فرآیند کالاییجاکه هم فرآیند کالاییازآن

 اند نهدر قلمروهایی متفاوت در قلمرو کالاهای موهومی در پی تحقق اهدافی متشابه

رو شان در سطح تحلیل تجریدی هیچ ضرورت دارد و نه ازاینعیار میانمایزگذاریِ تمامت
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دو اصطلاح متفاوت برای دو فرآیند متشابه. اصطلاحی واحد برای دو فرآیند  کردنجعل

در قلمرو  سازیسازی برای هم فرآیند کالاییمتشابه کفایت خواهد کرد: اصطلاح کالایی

سازی در قلمرو کالاهای موهومی. تفصیل این معنا ند کالاییکالاهای حقیقی هم فرآی

های یادداشت آقای خسروی مانَد برای هنگامی که محورهای سوم و چهارمِ کژبینیمی

 دهم.را شرح می

در زبان فارسی بر « کالایی شدن»و « کالا شدن»وانگهی، تمایز میان دو اصطلاح 

خود هیچ معنای محصلی ندارد و برای یخودشود بهمبنایی که آقای خسروی مدعی می

اش باید دمادم به دو زیرنویسی تمسک جست که تمایزی از نوع دیگر را معنایابی

کالا »کنند، همان تمایزی که پولانی تشخیص داد. زیرنویس اول: مراد از برجسته می

 زسازی در قلمرو کالاهای حقیقی. زیرنویس دوم: مراد اعبارت است از کالایی« شدن

سازی در قلمرو کالاهای موهومی. هر دو عبارت است از کالایی« کالایی شدن»

زیرنویس فقط با ارجاع به تمایز میان کالاهای حقیقی و کالاهای موهومی است که معنا 

ازی سی معادلعیار میان فرآیندها که شالودهیابند نه با ارجاع به تمایزگذاری تماممی

کردن ها باید روی پای خودشان بایستند. جعللآقای خسروی بوده است. معاد

سلیقگی سلیقگی زبانی دارد. اما کجهایی که همواره زیرنویس بطلبند نشان از کجمعادل

نادانی بلکه در بنیادگرایی ریشه دارد. زبانیِ آقای خسروی در این زمینه نه در زبان

 ایشان. های یادداشترسم به دومین محور از کژبینیجاست که میاین

ده و ی پیچیتوجهی نویسنده به رابطهها عبارت است از بیدومین محور از کژبینی

 زدایی در قلمرو کالاهایزدایی در قلمرو کالاهای حقیقی و کالاییغیرخطی میان کالایی

های نوعی بنیادگرایی است که ناخواسته به توجهی مشخصاً از تجلیموهومی. این بی

چه جویانه باشد برای آنانجامد. خواه به سبب تمنای هویتمی گرایی نیزنوعی فرقه

ترِ گرایانه از ادغام با جمعِ بزرگشود و خواه به سبب اجتناب فرقهاصول پنداشته می

، غفلت از نوعِ نامیموِن توازن نابرابرِ قوای طبقاتی در زمینِ سخِت اندیشانکمابیش شبیه
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های پردازیعبارت»طعنه ه لنین، بس داهیانه، بهانجامد کایران به تکرار مکرراتی می

زدایی شی نیتِ اغتشای ناخواستهبسا عبارت باشد از استحالهنامید. حاصل چهمی« انقلابی

ی غرض در زاییِ مضاعف در مفاهیم، نوعی نقض ناخواستهاز مفاهیم به عملِ اغتشاش

 دهم.توضیح می«. پالایش گفتمان نقد»فرآیند 

نان ، چ«تمایزنهادن بین مفاهیمی مانند کالا شدن و کالایی شدن»ی با آقای خسرو

کند، « مرزها را تا حد امکان روشن و دقیق»نویسد، درصدد این است که که خود می

ز ا مرزکشیتصریحاً در عالَمِ مفاهیم و تلویحاً در عالَمِ نیروهای فکری، همان سودای 

اصطلاح اصطلاح اصیل را از بهمعین تا بتوان به معیارِطریق تعیین معیارِ معین و انحراف

مور توجه به انااصیل تمیز داد، سودایی که اگر فقط با نظر به اصول تجریدی و بی

ه جا بنیادگرایی از قضا بانضمامی صورت بگیرد بنیادگرایانه از آب درخواهد آمد. این

عبارت « لایش گفتمان نقدپا»ی ترین نیروی محرکهگرایی نیز انجامیده است. اصلیفرقه

های نیروخودِ میان نیز باز  بار، اینگرایانههای فرقهاست از همین نوع سودای مرزکشی

ی فرآیندهای درباره. آقای خسروی ی مترقیپیشاپیش پراکنده از بدِ روزگار

ای نامد( و فرآیندهمی« کالا شدن»خطا سازیِ برخی کالاهای حقیقی )همان که بهکالایی

های ایشان باید چه دانم در فرهنگ معادلزدایی از برخی کالاهای حقیقی )نمیاییکال

ی تولید هر دو در چارچوب مرزهای شیوه»نویسد: ؟!( می«کالا نشدن»نامیده شود. 

. «ی تولید نیستشان، مستلزم براندازی این شیوهداری قرار دارند ]...[ و تحققسرمایه

سازی کالاهای موهومی )همان اصطلاح صحیحِ الاییی فرآیندهای کایضاً درباره

شدنْ[ روند و کالایی»]افزاید: شدن از جمله نزد آقای خسروی( به گفته میکالایی

«. ستداری ممکن نیی تولید سرمایهکه الغای آن با حفظ شیوهگرایشی در سرمایه است 

ر اند، چنان مکرفته شدههای گوناگون بارها و بارها گترها به زبانها پیشاین عبارت

حامل  تصریحاند. هم بهی نیروهای مترقی به تثبیت رسیدهدرستی در وجدان همهکه به

 تلویح حاکی از غفلتی.بهاند هم حقیقتی
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های اجتماعی در اند زیرا هر قدر هم که نیروهای مترقی و جنبشحامل حقیقتی

قیقی به موفقیت دست یازند، مادامی زداییِ نسبی از بسیاری از انواع کالاهای حکالایی

ی دهندهکه چهار مجموعه از کالاهای موهومی )نیروی کار، عناصر گوناگون تشکیل

داری دهی شوند نظام سرمایهطبیعت، پول، دانش( کماکان متوهمانه به شکل کالا سازمان

ر تحلیل داری دسرمایهیافتگی منطق سرمایه. تری از تحققی کمبرقرار است، ولو با درجه

 ی کالاهای موهومیِدر زمینه رسد که وهم کالاانگارانهنهایی فقط هنگامی به اسقاط می

گفته در عمل زدوده شود و کالاهای موهومی که هم بنیان ی پیشچهارگانه

اند مشمول فرآیندهای های منطق سرمایه هم شرایط امکاِن تولید ارزشآفرینینقش

 عیار قرار گیرند.تمامزداییِ کالایی

ی ارزیابی هتوان در آینغفلتی را می ردپای چنین. تلویحی، ولو بهاند از غفلتنیز حاکی

زدایی از کالاهای حقیقی یافت، یعنی ارزیابی ی کالاییی آقای خسروی دربارهدوگانه

ت اس گویا نتوانسته که« کالا شدن»ی به قول خودش اش از همان روند وارونهدوگانه

تی . از یک سو ارزیابی مثب؟!(«کالا نشدن)»معادل فارسی مناسبی را برایش برگزیند 

 مسئله ابداً انکار تمایز این دو روند»دهد: زدایی به دست میی این نوع کالاییدرباره

ز و اهمیت این تمایز ا ی برخی کالاهای حقیقی[زدایی در زمینهسازی و کالایی]کالایی

کم که تحصیل و بهداشتِ رایگان، یا دستماعی نیست. بدیهی استمنظر رفاه اجت

مراتب بهتر از تبدیل این محصولات به کالا و تبعیت تر همگان به آن، بهدسترسیِ سهل

اش اما هنگامی از ارزیابی تلویحاً منفی«. شان از منطق سرمایه و بازار استتام و تمام

زدایی از برخی کالاهای حقیقی را در کالایی های مدافعِافتد که دیدگاهپرده برون می

های سازگار با منطق سرمایه و ایدئولوژی»کند: تلویح چنین وصف میآخرین کلام به

گفتم «. ʻداریضدِ سرمایهʼو  ʻرادیکالʼداری در لباس رویکردهای سازوکار سرمایه

روی های آقای خساز غفلت ی اصلیها. فقط سه رگهگفتم غفلتبایست میغفلت. می

 کنم.را باز می
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زداییِ نسبی از مثلاً آموزش عمومی و آموزش عالی و درمان و سلامت یکم. کالایی

در  داریانجامند، اما اسقاط سرمایهداری نمیخود البته به اسقاط سرمایهخودیو امثالهم به

گرچه  زدایینوع کالاییهایی نیز هست. به عبارت دیگر، این زداییگروِ چنین کالایی

ت. ساداری داری نیست اما شرط لازمِ اسقاط سرمایهفراتررفتن از سرمایه کافیِ شرطِ

زدایی از کالاهای موهومی منحصر انحلال تولید ارزش و منطق سرمایه فقط به کالایی

ی خدماتی اجتماعی نظیر آموزش و دهی ارائهنیست بلکه انواع نوپدپدی از سازمان

زدایی در این قلمروها را رو کالاییو درمان و سلامت و مسکن و غیره و ازاین بهداشت

 زداییتوان متصور بود که کالاییای نمیدارانهطلبد. هیچ دیدگاه مترقیِ ضدسرمایهنیز می

گونه حساب، چهبه این یا آن شکل در دستورکار قرار ندهد. بااینرا  از کالاهای حقیقی

هایی را بدون استثنا، به بیان زداییهای مدافعِ چنین کالایییدگاهنوع دتوان همهمی

 های سازگار با منطقایدئولوژی»ی ی آقای خسروی، در زمرهتلویحی و البته نسنجیده

« ʻداریضدِ سرمایهʼو  ʻرادیکالʼداری در لباس رویکردهای سرمایه و سازوکار سرمایه

 دانست؟ 

زدایی از مثلًا ی نیروهای اجتماعی برای کالاییارزههای احتمالی در مبدوم. پیروزی

ی آموزش عمومی و آموزش عالی و درمان و سلامت و امثالهم، ولو کماکان زیر سایه

ناک از فرآیند پُردرد تکوین طبقات هایی تابی لحظهفراگستر منطق سرمایه، در زمره

های یش بر دگرگونیدر کوبیدن مُهر منافع طبقاتی خو شانیابیمردمی و فاعلیت

های راستا و خواستههای همخودشان مطالبهینوبههایی که بهی لحظه، در زمرهدنااجتماعی

ی گیرآورند و بسترساز شکلسان میان طبقات مردمی پدید میهای همسو و عاطفههم

های ناهمگنِ جداافتاده از «من»شمار شوند و بیجمعی میهای مشترکِ دستههویت

 دری سازند و طبقه را از موقعیت طبقهی حتاالمقدور همگن بدل می«ما»دیگر را به یک

زند. سای تغییر را برمیدهند و سوژهسوق می خود رایب یطبقهموقعیت خود به سمت 

ی در دارزدایی از کالاهای موهومی به قصد فراتررفتن از سرمایهاز سوی دیگر، کالایی



 

 
 

 ی گفتمان نقد: پالایش یا آلایش؟سازی در آینهکالایی 00

ساز است. جمعیِ دگرگونهای دستههای فاعلیتآفرینینقشگرو وجود و حضور و 

بَر شود. چنین زایشی بس زمانناگاه زاده نمیداری بهکارگزار تغییر برای اسقاط سرمایه

های مسیر تکوین کارگزارِ تغییر نیز مبارزات نیروهای و دشوار است. یکی از گلوگاه

ی بین مبارزات معطوف به است. رابطهزدایی از کالاهای حقیقی اجتماعی برای کالایی

زدایی از کالاهای موهومی زدایی از کالاهای حقیقی و مبارزات معطوف به کالاییکالایی

ای های خطی نیست. هیچ تضمینی در بین نیست که آن فاعلیتوجه رابطههیچبه

ی لهرحبه سوی م اندزدایی از کالاهای حقیقیی فرآیندهای کالاییجمعی که زادهدسته

زدایی از کالاهای موهومی نیز گام بردارند. هیچ تضمینی نیز در بین نیست که کالایی

ا جایی کنندگی دارند. تچنین نکنند. عوامل پرشماری در این بین تأثیرگذاری و تعیین

 گردد، هم مدافعانیزدایی از کالاهای حقیقی برمیگیری مدافعانِ کالاییکه به موضع

اند هم مدافعانی که به هوای اطراق داریواهان فراتررفتن از سرمایهوجود دارند که خ

دانند. پذیر نمیهای بعدی را دفاعگام« ی انسانیداری با چهرهسرمایه»دائمی در 

ی از زدایهای مدافعِ کالایینوع دیدگاهتوان همهگونه میحساب، دوباره بپرسم، چهبااین

روی، در ی آقای خسه بیان تلویحی و البته نسنجیدهکالاهای حقیقی را بدون استثنا، ب

داری در لباس های سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایهایدئولوژی»ی زمره

 دانست؟« ʻداریضدِ سرمایهʼو  ʻرادیکالʼرویکردهای 

ی برخورداری طبقات مردمی از خدمات عمومی ی ناچیز و نابسندهسوم. همین درجه

 های گذشته و کنونیایران عمدتاً محصول مبارزات پرفرازونشیب نسلداری در سرمایه

بقات ها به طها و تکنوکراتهای طبقات مسلط و حاکمیتبوده است نه ضرورتاً مرحمتی

مردمی. نه الزامًا مرحمتی در بین بوده است نه ضرورتاً ترفندی برای حفظ نظام 

 ت که منفک و مستقل از فرآیندهایها و طبقات فرادسداری به ابتکار حاکمیتسرمایه

ر، از ایران معاص جاکه تاریخی طبقاتی به کار بسته شده باشد. ازآنوخم منازعهپرپیچ

ها، عمدتاً از منظر صاحبان قدرت جمله تاریخ استقرار و استمرار خدمات اجتماعی دولت
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 به طبقاتها ی خدمات عمومیِ دولتسیاسی و ثروت اقتصادی نوشته شده است، ارائه

خواهیِ دوستی و توسعهمردمی نیز عمدتاً فقط محصول مساعی و نوآوری و نوع

اح اصطلهاشان به حساب آمده است در مسیر بهها و تکنوکراتی دولتاندیشانهنیک

هایی از نیروهای مترقی نیز نادانسته و ناآگاهانه بر همین طبل ایران. بخش« شدنمدرن»

نگارانه با رویکردِ تاریخ از پایین عملاً باعث شده ای تاریخهکوبند. قلتِ پژوهشمی

های طبقات مردمی برای واداشتن قدرتِ آفرینیها و نقشاست که صداها و کوشش

ودردشان عمدتاً در دهلیزهای ها با مبارزات پررنجسیاسی مسلط به این نوع امتیازدهی

 خته مانده باشند. فقط در آرشیوتاریک و متروکِ تاریخ بس ناشنیده و نادیده و ناشنا

ملی ایران و مراکز اسناد اصفهان و فارس و گیلان و تبریز و همدان و یزد و کرمان با 

های دست نهادوفصل مسائل بسیار متنوعِ روزمره بهی حلی نحوهانبوهی از اسناد درباره

نظامی یروهای ن ها وداریاستان ها وداریها و فرمانگوناگون حکومتی نظیر شهرداری

شویم که بر جوانب گوناگون های مختلف مواجه میوزارتخانهو  و انتظامی و امنیتی

دهند. همین قوت گواهی میمان بههای گذشتههای مبارزات طبقاتی نسلانواع تجلی

ها ها و شکنجهها و حبسی اعدامعمومیِ کنونی به هزینهی خدمات میزان ناچیز و نابسنده

های کاری و و تنزل ی شغلیهاها و اخراجها و بیکارسازیو آوارگیو تبعیدها 

های اجتماعی و های جغرافیایی و محرومیتشدگیگردهای قضایی و جاکَنپی

ه و های گذشتترین اعضای طبقات مردمیِ نسلها و آگاهترینهای اقتصادیِ فعالجریمه

ماعی بارزاتی برای کسب حقوق اجتکنونی استقرار و استمرار یافته است. اگرچه چنین م

اند اما داری نبودهتمامی در پی اسقاط نظام سرمایهو اقتصادی شهروندی ضرورتاً به

یافته های تکوینجمعیِ پدیدآمده و همبستگیهای دستهشده و هویتهای کسبتجربه

ی هکندی وسیع اما پراطرزی تجریدی از مجموعهتوان بهدر خلال چنین مبارزاتی را نمی

ترِ جمعیتِ طبقات مردمی تر و کوشاهای آگاهها و گروهی لایهدارانهمبارزات ضدسرمایه

منفک کرد، هر قدر هم که انواع  ای که هنوز نیامده استدر گذشته و حال و آینده
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بقات های طهای نامیمون تاریخی بس پرشمار و عمیق بوده باشند. امتیازگیریگسست

 در زندگی ورزی از چنین امتیازاتیو صیانت و طبقات فرادست هامردمی از حاکمیت

های هایی برای رشد ظرفیتداری عملاً فرصتروزمره درون مرزهای نظام سرمایه

کوین های تکنند، از لازمهآموزشی و پرورشی و شخصیتیِ اعضای طبقات مردمی مهیا می

 اگر مقاومت اعضای طبقات مردمی داری.ای آگاه و توانا برای فراتررفتن از سرمایهطبقه

ی از برخی کالاها زداییشان برای کالاییسازی خدمات عمومی و مبارزهدر برابر کالایی

های ع دیدگاهنوتوان همهگونه میباره بپرسم که چهدفاع باشد، سهحقیقی بر این مبنا قابل

ی آقای دهی و البته نسنجیهایی را بدون استثنا، به بیان تلویحزداییمدافعِ چنین کالایی

داری های سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایهایدئولوژی»ی خسروی، در زمره

 دانست؟« ʻداریضدِ سرمایهʼو  ʻرادیکالʼدر لباس رویکردهای 

 مسئله ابداً انکار تمایز این دو روند»نویسد رو وقتی آقای خسروی میازاین

ز و اهمیت این تمایز ا ی برخی کالاهای حقیقی[زدایی در زمینهسازی و کالایی]کالایی

چه گوید، چنان ناقص که آنگوید اما بس ناقص میغلط نمی« منظر رفاه اجتماعی نیست

کند. تمایز میان دو روند را که غلط نگفته است به خطای راهبردیِ فاحشی بدل می

ی برخی کالاهای حقیقی، چنان که آقای خسروی یی در زمینهزداسازی و کالاییکالایی

پندارد، فقط از منظر رفاه اجتماعیِ طبقاتِ مردمی نیست که واجد اهمیت است. خطا میبه

از  زداییسازی برخی کالاهای حقیقی و مبارزه برای کالاییمقاومت در برابر کالایی

نیز که برشمردم اهمیت دارند: اولًا چنین از سه منظر دیگری های حقیقی همبرخی کالا

از مسیر  دانایداری؛ ثانیاً لمحهفراتررفتن از نظام سرمایهاند برای شرط لازمْ هرچند ناکافی

اتی بارزاز م اندداری؛ ثالثاً جزئیی تغییر برای اسقاط نظام سرمایهساختنِ احتمالیِ سوژه

خ ی تاریاما در آینه اندنداشته دارانهرویکرد ضدسرمایهکه گرچه ضرورتاً  طبقاتی

 داری نیز قرار گیرند. های ضد سرمایهتوانند بسته به شرایط در خدمت جنبشمی
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ها برای نیل به ادراکی منسجم از عیار در دنیای مفهومهای موجهِ تمامتمایزگذاری

ای واقعی دنیبالنعل به النعلاندیشانه طابقتوان سادهداری را ضرورتاً نمیتمامیت سرمایه

های انضمامیِ دنیای واقعی در سره تعمیم داد، بلکه در پیِ احتساب مشخصهنیز یک

. وفاداری مؤمنانه به اصول تجریدی شان کردوتعدیلها باید سخت جرحبسیاری از نمونه

مایزِ بینیم، تی آماج نقد میتوجهی کژبینانه به امور انضمامی، چنان که در نمونهو بی

زدایی از کالاهای حقیقی و از دیگر موجهی میان از یک سو مبارزه برای کالاییمفهومیِ 

زدایی از کالاهای موهومی را در سطح تحلیل تجریدی به بار سو مبارزه برای کالایی

های پرشمار میان این دو نوع مبارزه تنیدگیهای پیچیده و درهمدهد اما چون تعاملمی

فکنیِ جریان مبارزه در ای برای شالودهندازد به شالودهادر سطح تاریخی را از قلم می

بارزه ی ارتقادهیِ ماندیشانهشود، نوعی نقض غرض که نیت نیکدنیای واقعی تبدیل می

داری در دهیِ مبارزه با سرمایهتنزل یداری در عالَم نظر را به عملِ کژروانهبا سرمایه

 ر در یادداشت آقای خسروی هنگام پافشاریبنیادگراییِ مستت کند.عالَم عمل تبدیل می

 یابد که گاه و آوردگاهِ پندار وبر اصول تجریدی از قضا در هنگامی و میدانی تجلی می

اندیشانِ اوست در مبارزه با تری از کمابیش همی بزرگمجموعهکردار 

ه ایسازی منطق سرمهای منطق سرمایه در امور انضمامی، خواه برای مختلفرماییفرمان

ی گرایش نیروی محرکه هاحال، نه سوءِنیتاش. بااینسازیو خواه برای منحل

برای بازگشت به اصول تجریدی به زیان احتساب امور انضمامی و نه  اندبنیادگرایانه

ها برای اجتناب از ومرزکشیگرایانه در خطی گرایش فرقهها برانگیزانندهبدخواهی

ی خودِ صاحبان چنین گرایشی نیز که خاستگاه اولیه تریی بزرگادغام در مجموعه

گرایی در موضوع آماج بحث ی فرقهی بنیادگرایی هم روحیهبوده است. هم خصیصه

. وجهی از درک بسیط آقای اندسازیمشخصاً معلول درکی بسیط از مبحث کالایی

ین محور از ی سومزدایی را در آینهسازی و کالاییخسروی از مفاهیم کالا و کالایی

 های یادداشت ایشان شرح خواهم داد.کژبینی
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  نویسنده از مفهوم دوگانیِ ی موجهها عبارت است از استفادهسومین محور از کژبینی

اش در هی ناموجگرایانهکارگیری تقلیل)باینریِ( کالا در سطح تحلیل تجریدی اما به

ترِ طیفِ چندمحوریِ کالا در امیسطح تحلیل تاریخی و متقابلاً وانهادنِ مفهوم انضم

ها در سطح تاریخی. تفاوت میان مفهومِ تجریدیِ زداییارزیابی انواع مبارزه بر سر کالایی

آمدهای خطیری برای تِر طیف چندمحوریِ کالا پیدوگانیِ کالا و مفهوم انضمامی

دارد.  زدایی در قلمروهای کالاهای حقیقی و موهومیارزیابی مبارزه بر سر کالایی

ی اهمیت مبارزات طبقات ی یادداشت آقای خسروی از درجهگرایانهارزیابی تقلیل

 های بنیادگرایانه وزدایی از برخی کالاهای حقیقی که در گرایشمردمی برای کالایی

یابد بر مبنای غفلتی است که از مفهوم طیفِ چندمحوریِ کالا اش تجلی میگرایانهفرقه

دهم، ابتدا با زبانی صوری و تر شرح میدهد. بیشبه خرج می در سطح تحلیل تاریخی

آمدهایی که درک بسیط از مفهوم کالا برای سپس با زبانی اقتصادی برای ایضاح پی

 آورَد. سازی به بار میارزیابی مبارزه با انواع کالایی

چون نوعی مفهومِ دوگانی سخن وقتی از کالا در سطح تحلیل تجریدی غالباً هم

گوییم به این معناست که یک چیز، چه در قلمرو کالاهای حقیقی باشد چه در قلمرو یم

کالاهای موهومی، در سطح تحلیل تجریدی فقط یا کالاست یا ناکالا؛ شق سومی مطرح 

نیست. مفهومِ دوگانیِ کالا یعنی همین. برای این که از مفهومِ دوگانی به مفهومِ طیفِ 

جرید ی تازپیشِ درجهبرای کاستنِ بیش های دیگریگام چندمحوریِ کالا برسیم باید

محوری و سپس به سوی مفهوم طیفِ چندمحوریِ برداریم، ابتدا به سوی مفهوم طیفِ تک

 دهد. سازی را به دست میترین درک از فرآیند کالاییکالا که جامع

نخستین گام عبارت است از حرکت از مفهوِم دوگانی به سوی مفهوم طیِف 

ی مفهومِ چون نوعترین سطح از تحلیل تاریخی هممحوریِ کالا. وقتی از کالا در پایینتک

گوییم به این معناست که آن چیز، باز خواه در قلمرو محوری سخن میطیفِ تک

کالاهای حقیقی باشد خواه در قلمرو کالاهای موهومی، واجد درجاتی از خصلت 
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جات لا باشد یا ناکالا. بین کالا و ناکالا درکالابودگی است. چنین نیست که فقط یا کا

توان متصور شد. کالا مفهومی است مُدَرج و طیفی. با گوناگونی از کالابودگی را می

ایم ابتدا ی تجرید برداشتهنخستین گامی که در سطح تحلیل تاریخی برای کاهش درجه

سر  ویم که یکشترین سطح از تحلیل تاریخی مواجه میمحوری در پایینبا طیف تک

آن معرفِ اوج خصلت کالابودگی و سر دیگر آن معرِف خصلتِ ناکالابودگی است و 

های گوناگونی از رو نقاط گوناگون در حدفاصلِ دو سرِ طیف نیز معرفِ درجهازاین

محوریِ کالا، فقط تأثیرگذاری یک جا، در مفهوم طیفِ تک. ایناندخصلت کالابودگی

ایم که بر حسب شدّت و حدّت ابودگی به حساب آوردهی کالعامل را بر درجه

طیفِ  محورِای از تکی کالابودگی روی نقطهمتناسباً درجه اشتأثیرگذاری

 مان مشخص خواهد شد.محوریتک

ی تجرید های بعدی در سطح تحلیل تاریخی دوباره از درجهسپس اگر با گام

رِ طیف چندمحوری در سطوح بالاتمحوری بلکه با ازپیش بکاهیم نه با طیفِ تکبیش

 ی تجرید بهتحلیل تاریخی مواجه خواهیم شد. در سطح تحلیل تاریخی هر چه از درجه

ن چیز را سازیِ آتری بکاهیم و عوامل مؤثرِ پرشمارتری بر کالاییتر و بیشمیزانِ بیش

تر خواهد تر و بیشمان نیز متناسباً بیشدر نظر بگیریم تعداد محورهای طیف چندمحوری

ی جا، در مفهوم طیفِ چندمحوریِ کالا، برآیند تأثیرگذاری چند عامل بر درجهشد. این

ایم که بر حسب برآیند شدّت و حدّت زمان به حساب آوردهکالابودگی را هم

از  ی پرشماریمجموعه .ی کالابودگی مشخص خواهد شدشان متناسباً درجهتأثیرگذاری

گذارند و یک چیز غالباً به درجاتی گوناگون از ی تأثیر میی کالابودگعوامل بر درجه

 خصلت کالابودگی برخوردار است. مفهومِ طیفِ چندمحوریِ کالا نیز یعنی همین.

ای که چیزی فقط یا کالا یا ناکالا محسوب شود صرفاً مفهوم دوگانیِ کالا به گونه

لیلیِ فراگستر یم نوعی نظام تحشود تا بتواندر سطح تحلیلِ بسیار تجریدی به کار بسته می

کاهیم و با احتساب چندین ی تجرید میها برسازیم، اما وقتی از درجهدر دنیای مفهوم
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ی تری از تحلیل تاریخی کالابودگی به سوی سطوح هر چه انضمامیعامل مؤثر بر درجه

تساب حهای بسیاری که حاصل اوتعدیلشتابیم دیگر به کار نخواهد آمد، مگر با جرحمی

ی کالابودگی است. چرا؟ تصریحاً پاسخ دادم، ولو تری بر درجهعوامل مؤثر پرشماری

ی زمان بر درجهاند که همی پرشماری از عواملبا زبانی صوری: چون مجموعه

گونه و از چه مجرایی؟ برای پاسخ به این گذارند. چهکالابودگیِ یک چیز تأثیر می

ار این بند به کار بستم بگُسَلَم و زبانی اقتصادی به ک پرسش باید از زبان صوری که در

 بگیرم و تعریفی حتاالمقدور بسنده از کالای حقیقی به دست دهم.

ولید خطا فقط چشم به سپهر تبرای تعریف کالای حقیقی نباید مثل آقای خسروی به

 های مانعیت وارزش دوخت و تعریفی از کالای حقیقی به دست داد که فاقد ویژگی

رای نامی است ب ]ی حقیقی[الاک»جامعیت است و بر این مبنای نابسنده پنداشت که 

این  در«. ی بارآور مبادله شده باشدکه این کار با سرمایه محصول کار انسان هنگامی

ر ی کالابودگی در سپهی عوامل مؤثر بر درجهتعریفِ نابسنده از کالای حقیقی نه همه

 پهرس ی کالابودگی دریک از عوامل مؤثر بر درجههیچ دیده شده است نه تولید ارزش

اید هم ب برای نیل به تعریفی حتاالمقدور بسنده از مفهوم کالای حقیقیتحقق ارزش. 

 تمامی دید هم سپهر تحقق ارزش را. سپهر تولید ارزش را به

 سا در بازار کالایبشود و چهدر قلمرو کالاهای حقیقی، ارزش در محل کار تولید می

ربط تحقق یابد. بر این مبنا کالای حقیقی عبارت است از محصولی که در فرآیند ذی

یست زی محیطشدههایِ به درجات گوناگونْ کالاییتولید با استفاده از انواع ظرفیت

هم نشده به تولید رسیده باشد آدستِ صاحبان نیروی کارِ به درجات گوناگونْ کالاییبه

 های بازاری. آفرینیِ قیمتفروش در بازار به قصد کسب سود با نقش برای

توان عوامل پرشماری را شناسایی کرد بر مبنای چنین تعریفی از کالای حقیقی می

ه ی عواملی کمجموعه دارند. سازی در قلمرو کالاهای حقیقی نقشکه در فرآیند کالایی

رآیندهای تولید ارزش و تحقق ارزش با شرایط امکان سودآوریِ کالای حقیقی را در ف
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آورند عوامل مؤثر بر های بازاری به درجات گوناگون پدید میآفرینی قیمتنقش

سازی هستند. باید توجه داشت که اشاره نه به خود میزان سودآوری بلکه به کالایی

شرایط امکان سودآوری است. شرایط امکان سودآوری با خود میزان سودآوری فرق 

در  تواند با تغییرند. با فرض ثبات شرایط امکانِ سودآوری، میزان سودآوری میکمی

ربط در بازارهای عوامل تولید و بازارهای سایر کالاها بازاری دچار تغییر های ذیقیمت

اظ سازی فقط عواملی باید لحجا در تلاش برای شناسایی عوامل مؤثر بر کالاییشود. این

 کنند.ودآوری کالا را مهیا میشوند که شرایط امکانِ س

هر یک از این عوامل مشخصاً یک محور از طیفِ چندمحوریِ کالا را تشکیل 

ر جا دربط را یکسازی کالای ذیی عوامل مؤثر بر فرآیند کالاییدهند. وقتی همهمی

ر فرآیند شان بی تأثیرگذاری بالفعلنظر گیریم، بسته به برآیند شدّت و حدّت درجه

 کنند. را تعیین می اشی کالابودگیدر زمان و مکان معلوم مشخصاً درجه اشسازیکالایی

ز ا ی عامکم پنج مجموعهدر تعریف عامی که از کالای حقیقی به دست دادم، دست

توان از هم منفک کرد، نخستین دو سازی را میعواملِ تأثیرگذار بر فرآیند کالایی

ی بعدی به سپهر تحقق ارزش. است و سه مجموعهمجموعه به سپهر تولید ارزش مربوط 

ی نوعی عامل تولید را در منزلهسازی نیروی کار بهی عواملی که کالایییکم، مجموعه

سازی انواع ی عواملی که کالاییزنند؛ دوم، مجموعهربط رقم میتولید کالای ذی

بط رد کالای ذیچون نوع دیگری از عامل تولید را در تولیزیست همهای محیطظرفیت

بط ری عواملی که شرایط امکانِ خرید و فروش کالای ذیشوند؛ سوم، مجموعهسبب می

ی سودآوری نزد ی عواملی که انگیزهآورند؛ چهارم، مجموعهدر بازار را فراهم می

جم، کنند؛ و پنتر میربط هر چه نهادینهکنندگان را در فرآیند فروش کالای ذیعرضه

ی دولت ربطِ بازاری از مداخلههای ذیی مصونیت قیمتلی که بر درجهی عواممجموعه

 افزایند.ی مدنی میو جامعه
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بر تعداد زیادی از عوامل مؤثر بر  اندگانه مشتملهای پنجهر یک از این مجموعه

سازیِ محصولی که بالقوه کالا نبوده است اما تحت تأثیر چنین عواملی در نظام کالایی

 حال، برایبه درجات گوناگون شده است کالای حقیقیِ بالفعل. بااین داریسرمایه

ی هبر درج عوامل از گانههای پنجسازی انتقال معنا، میزان تأثیرگذاری این مجموعهساده

 یگانههای پنجدر قالب محور 1ی مان در نمودار شمارهکالابودگی کالای حقیقیِ فرضی

ترتیب شده است که هر کدام با مقیاسی از صفر تا صد به شان نشان دادهربطرنگ ذیسیاه

گ بر ضلعی سبزرنترین پنجترین حدشان است. مساحت بزرگترین و بیشمعرفِ کم

ی عوامل کند، یعنی بر وضعیتی که همهترین درجه از کالابودگیِ بالقوه دلالت میبیش

نطقاً ترین حدِ مبیش مان بهی کالابودگی کالای حقیقیِ فرضیتأثیرگذار بر درجه

مان ی کالابودگی کالای حقیقی فرضیاند. این حداعلای درجهپذیر تحقق یافتهامکان

ز های سبزرنگ نیضلعیی مرکزی پنجدهد. نقطهاست که در دنیای واقع هرگز رخ نمی

عنی بر کند، یکه طبیعتاً مساحتی معادل با صفر دارد بر ناکالابودگی مطلق دلالت می

ی ی کالابودگیِ کالای حقیقیِ فرضیک از عوامل تأثیرگذار بر درجهی که هیچوضعیت

اند. این وضعیتِ مطلقاً ناکالابودگی نیز غالباً در دنیای واقع مان مطلقاً تحقق نیافتهبالقوه

ی کالابودگی همواره چیزی بین این دو حدِ نهایی است. در مثال یابد. درجهتحقق نمی

ی ای برای درجهتوان سنجهضلعی قرمزرنگ را میمساحت پنجمان مشخصاً فرضی

مان در نظر گرفت. گرایش منطق سرمایه همواره کالابودگی کالای حقیقی موضوع بحث

 ی مساحتمان را به اندازهی کالابودگی کالای حقیقی فرضیبه این است که درجه

 درونی منطق سرمایه وهای ضلعی سبزرنگ افزایش دهد، اما هم تناقضترین پنجبزرگ

داری پدید را درون نظام سرمایه هاییهم مقاومت طبقات مردمی عملاً ضدگرایش

ی ی یک کالا و هم در زمینهکنند، هم در زمینهآورند که چنین سودایی را ناممکن میمی

الابودگی ی کی تولید کالایی. باید توجه داشت که انبساط و انقباض درجهکلیت شیوه

 تحقق ی تولید کالایی است که امکانی حقیقی خاص فقط ذیل حاکمیت شیوهیک کالا
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ی تولید کالایی اصلاً تحقق نیافته باشد، دارد. در زمان و مکان خاصی که شیوه

 پذیر نیست.سازی یک کالای حقیقی خاص نیز امکانکالایی

 

 
ازی سیتنیدگی فرآیند کالایتوان درهمبندی فوق میاکنون بر مبنای صورت

ا با خطسازی کالاهای موهومی را، که آقای خسروی بهکالاهای حقیقی و فرآیند کالایی

کند، از هم متمایزشان می« کالایی شدن»و متعارفِ « کالا شدن»اصطلاحات مجعولِ 

های یتشده و ظرفکارگرفتهسازی نیروی کارِ بهبازشناسایی کرد. فرآیندهای کالایی

د توانند جزئی از فرآینه در تولید کالای حقیقی مفروض میشدزیست استفادهمحیط

کالاهای  سازیسازی کالاهای حقیقی باشند. به عبارت دیگر، فرآیندهای کالاییکالایی

سازی کالاهای حقیقی به ی کلیت فرآیند کالاییتوانند زیرمجموعهموهومی اصلاً می

ین دو فرآیند از منظر مفهومی چندان عیار میان ارو تمایزگذاریِ تمامحساب آیند. ازاین
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ای ای معکوس میان این دو فرآیند نیز برقرار است، رابطهمحلی از اعراب ندارد. رابطه

ی کند و خطای تحلیلتنیدگی میان این دو فرایند را آشکار میکه وجهی دیگر از درهم

. برای ایضاح دهدشان را نشان میعیار میانمضاعف آقای خسروی در تمایزگذاریِ تمام

 .سازی کالاهای موهومی بپردازیمی معکوسی باید به عوامل مؤثر بر کالاییچنین رابطه

د رسنوعی از محل کار به تولید نمی در قلمرو کالاهای موهومی اصولاً ارزش در هیچ

داری که گویی کالای موهومی به تولید اما، در اثر چیرگی چنین وهمی در نظام سرمایه

گونه در بازار انگارند همانسانِ ارزِش تولیدشده میچه را متوهمانه به، آنرسیده است

ا به شده رهای حقیقتاً تولیدگذارند که ارزشربط به خرید و فروش میعامل تولیدِ ذی

رسانند. بسا به تحقق میکنند و چهکالایی برای خرید و فروش در بازار کالاها تبدیل می

گی هایی نظیر جووانی آریاتکا بر کارل پولانی و مارکسیست تر باطور که پیشهمان

چون داری همو مایکل بوراوُی گفتم، کالاهای موهومی که متوهمانه در نظام سرمایه

 هایاند: نیروی کار، انواع ظرفیتشوند بر چهار نوعدهی میکالا پنداشته و سازمان

ی درواقع شرایط امکاِن سازی کالاهای موهومزیست، پول، دانش. کالاییمحیط

که  کنند. من برای تقریر استدلالیآفرینی منطق سرمایه و تولید ارزش را تمهید مینقش

 در نظر دارم فقط بر نیروی کار تمرکز خواهم کرد.

هر یک از این عوامل  دارند. سازی نیروی کار نقشعوامل پرشماری بر کالایی

د. دهنی موهومی نیروی کار را تشکیل میمشخصاً یک محور از طیفِ چندمحوریِ کالا

م، جا در نظر گیریسازی نیروی کار را یکی عوامل مؤثر بر فرآیند کالاییوقتی همه

 اشسازیشان بر فرآیند کالاییی تأثیرگذاری بالفعلبسته به برآیند شدّت و حدّت درجه

کنند. یین مینیروی کار را تع ی کالابودگیدر زمان و مکان معلوم مشخصاً درجه

را  سازی نیروی کاراز عواملِ تأثیرگذار بر فرآیند کالایی ی عامکم پنج مجموعهدست

ی عواملی که جدایی صاحبان نیروی کار از توان از هم منفک کرد. یکم، مجموعهمی

سازی لوازم معاِش ی عواملی که کالاییزنند؛ دوم، مجموعهابزار تولید را رقم می
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ی عواملی که شوند؛ سوم، مجموعهحبان نیروی کار را سبب میهای صاخانواده

ی عواملی که دهند؛ چهارم، مجموعهسازی خدمات اجتماعی دولتی را شکل میکالایی

شوند؛ و پنجم، های نهادهای غیردولتیِ غیربازاری را باعث میسازی حمایتکالایی

 ی نیروهای کار.یابی مستقلانهممانعت از تشکل

بر تعداد زیادی از عوامل مؤثر بر  اندگانه مشتملهای پنجاین مجموعه هر یک از

سازی انتقال معنا، میزان تأثیرگذاری این حال، برای سادهسازیِ نیروی کار. بااینکالایی

 2ی ی کالابودگی نیروی کار در نمودار شمارهبر درجه عوامل از گانههای پنجمجموعه

شان نشان داده شده است که هر کدام ربطقرمزرنگ ذی یگانهپنجهای در قالب محور

احت ترین حدشان است. مسترین و بیشترتیب معرفِ کمبا مقیاسی از صفر تا صد به

ترین درجه از کالابودگیِ نیروی کار دلالت رنگ بر بیشضلعی آبیترین پنجبزرگ

وی کار کالابودگی نیر یی عوامل تأثیرگذار بر درجهکند، یعنی بر وضعیتی که همهمی

لابودگی ی کاپذیر تحقق یافته باشند. این حداعلای درجهترین حدِ منطقاً امکانبه بیش

نیز  نگرهای آبیضلعیی مرکزی پنجدهد. نقطهنیروی کار در دنیای واقع عملاً رخ نمی

ت لکه طبیعتاً مساحتی معادل با صفر دارد بر وضع ناکالابودگی مطلِق نیروی کار دلا

کالابودگیِ  ییک از عوامل تأثیرگذار بر درجهکند، یعنی بر وضعیتی فرضی که هیچمی

ی کالابودگی نیروی کار همواره چیزی بین این اند. درجهنیروی کار مطلقاً تحقق نیافته

توان رنگ را میضلعی سیاهمان مشخصاً مساحت پنجدو حدِ نهایی است. در مثال فرضی

ی کالابودگی نیروی کار در نظر گرفت. گرایش منطق سرمایه ای برای درجهسنجه

ی مساحت ی کالابودگی نیروی کار را به اندازههمواره به این است که درجه

های درونی منطق سرمایه و رنگ افزایش دهد، اما هم تناقضضلعی آبیترین پنجبزرگ

را درون  هایییشیجمعیِ صاحبان نیروی کار عملاً ضدگراهم مقاومت فردی یا دسته

 کنند. آورند که چنین سودایی را ناممکن میداری پدید مینظام سرمایه
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 تنیدگی فرآیندتوان وجه دیگری از درهمبندی فوق میاکنون بر مبنای صورت

سازی کالاهای موهومی را بازشناسایی سازی کالاهای حقیقی و فرآیند کالاییکالایی

آن دسته از کالاهایی حقیقی که نقش لوازم معاش و خدمات  سازیِکرد. فرآیند کالایی

توانند شد، مینیز مشاهده می 2ی اجتماعی دولتی را دارند، چنان که در نمودار شماره

سازی کالایِ موهومیِ نیروی کار باشند. به عبارت دیگر، جزئی از فرآیند کالایی

ند ی کلیت فرآینند زیرمجموعهتواسازی کالاهای حقیقی اصلاً میفرآیندهای کالایی

عیارِ رو تمایزگذاریِ تمامسازی کالای موهومیِ نیروی کار به حساب آیند. ازاینکالایی

آقای خسروی میان این دو فرآیند از منظر مفهومی نه فقط چندان محلی از اعراب ندارد 
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شعارها و عباراتی اعتراضی از این »نویسد، درستی میطور که آقای خسروی بههمان

نه «. ریزندهم می تر به، مرزهای مفهومی را بیشʻاست چیز کالا شدههمهʼدست که 

شود چه کالایی میداری به کالا تبدیل خواهد شد نه هر آنچیز هرگز در سرمایههمه

 اهای حقیقیی خصلتِ کالایی را پیدا خواهد کرد، در هر دو قلمروِ کالضرورتاً اعلادرجه

سازیِ عیار گرایش تاریخیِ منطق سرمایه به کالاییچه از تحقق تمامو موهومی. آن

های ذاتیِ خودِ چیز ممانعت کرده است و خواهد کرد یکی انواع تناقضعیارِ همهتمام

ار عیمنطق سرمایه است و دیگری مقاومت طبقات مردمی در برابر الزامات تحقق تمام

ا چیز را در حداعلداری. اگر منطق سرمایه توانسته بود همهظام سرمایهمنطق سرمایه در ن

به کالا تبدیل کند یقیناً تاکنون فروپاشیده بود. در این میان، نوع توازن قوا میان گرایش 

 عمیقاً چیز از یک سو و دو ضدگرایشعیارِ همهسازیِ تماممنطق سرمایه به کالایی

ی ذاتیِ منطق سرمایه و ثانیاً مقاومت طبقات مردمی عملاً های اولاً تناقضتنیدهدرهم

 سازی کالاهای حقیقی وهای کالاییانقباض ها وامواجی تاکنون تکرارشونده از انبساط

تردیدی نیست که اهتمام  داری رقم زده است.موهومی را در جغرافیاهای تاریخی سرمایه

های منطق امان تجلیبر هجوم بیطبقات مردمی به حتاالمقدور صیانت از خود در برا

انجامد که مشکل اصلی در خودِ خود به این آگاهی نمیسرمایه ضرورتاً خودبه

داری نهفته است. در چنین بستری است که تبعیتِ یادداشت آقای خسروی از سرمایه

گیری مبارزاتی که مستقیماً فراتررفتن از پافشاری نیروهای مترقی بر آن نوع جهت

تحسین. در فقدان چنین فهم است هم قابلکند هم قابلگذاری میاری را هدفدسرمایه

ناپذیر مواجه خواهیم بود که در پیِ ظهور ای پایانی امیدی همواره با چرخهروزنه

ها از کالاهای حقیقی یا حتا کالاهای موهومی در زداییها ابتدا درجاتی از کالاییبحران

انجامد که نیروهایی از ن به تضعیف منطق سرمایه میگیرد و چنادستورکار قرار می

ه ها کسازیای از کالاییاندازی موج تازهکند برای راهتر را فعال میطبقات فرادست

زدایی را رو فرآیندهای بازکالاییزند و ازایندوباره بحرانی از نوع دیگر را رقم می
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داری نده در طول حیات سرمایهای تاکنون همواره تکرارشوآخر؛ چرخهطلبد و الیمی

 اش.در انواع جغرافیاهای تاریخی

ی تکراری و فراتررفتن از بخشی برای ضرورتِ شکستن این چرخهآگاهی

عیار بر نظام یُمن حرکت به سوی نظارت اجتماعیِ دموکراتیِک تمامداری بهسرمایه

با اولاً اجتناب از  اقتصادی البته بسیار اهمیت دارد اما ضرورتاً باید توأمان باشد

بِ امور ناشده و ثانیاً احتساوتعدیلبسته به اصول تجریدیِ جرحگوشوسرسپردگی چشم

انضمامی در هر جغرافیای تاریخی خاص و ثالثاً بذلِ توجهِ مسئولانه به الزامات نوع خاصِ 

 ناتی حداکثری از امکاتوازن قوای طبقاتیِ جاری و ساری در جامعه و رابعاً استفاده

ی جاری نهفته است در سازی توازن قوا در بطن مبارزهمحدودی که برای دگرگون

ها در ای. غفلت از این سرلوحههای ریشهسازیخدمت ساختن کارگزاران دگرگون

ا رقم زده ر« هاپردازیشیفتگی بیش از حد به عبارت»ها، به قول لنین، بسیاری از نمونه

بیماری »ی، باز به قول لنین، چالهست برای سقوط به دامای شده اپرش ناخواستهو تخته

 زاییبه اصول تجریدی و غفلت مؤمنانه سازیهم از مجرای سرسپرده، آن«لفاظی

 یسوزبه توازن قوا و فرصت نامسئولانه اعتناییاز امور انضمامی و بی نگرانهساده

ر. ی تغییی موجود برای ساختن سوژهده از امکانات ولو نابسندهدر استفا ناهشیارانه

بندی مبحث کالا نزد آقای خسروی به درجات گوناگون بازتاب چنین صورت

چنین هایی است، هرچند نه فقط در اثر ابتلا به درکی بسیط از مفهوم کالا بلکه هممشخصه

ط کیفیت همان درک بسی گرایی که از قضای نصی گرایش غلیظ به عارضهواسطهبه

رسم به چهارمین محور جاست که میاینتر کرده است. از مفهوم کالا را نیز هر چه نازل

 های یادداشت آقای خسروی.از کژبینی

توجهی نویسنده به کارکرد اصلی ها عبارت است از بیچهارمین محور از کژبینی

ؤثر بر تغییر در مناسبات قدرت ای مچون مؤلفههم هازداییها و کالاییسازیکالایی

گرایی است: سَبْکی از ی نامیمونِ نصها ثمرهتوجهی از برخی جنبهطبقاتی. این بی
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تری دارد تا به های مبنا تقیّد بس بیشها در متنورزی که به ظواهر کلمهاندیشه

ظ معاصر. گرایش غلی هایها و مناسبتها و مسئلهرشتهشان به مقتضای دانشکاربست

های آقای خسروی در تلاش برای نویسیناپذیر یادداشتگرایی از اجزای جداییبه نص

بوده است، خواه در تکاپوی نافرجام برای پالایش مفهوم اقتصاد « پالایش گفتمان نقد»

سیاسی که ضمن تمرکز بر صرفاً اقتصاد سیاسی کلاسیک در عصر مارکس از حدوداً 

ها پس از مارکس در تبیین اصطلاح اقتصاد یستورزی مارکسسده اندیشه ونیمیک

وم مانَد، خواه در تقلای ناکام برای پالایش مفهسیاسی به تفکیک از علم اقتصاد غافل می

اش خطا فقط رویدادهایی تاریخی تلقیای مفهومی بلکه بهبرساختهانباشت اولیه که نه 

مفهومی در مبحث کالا.  ایشاصطلاح پالجا در جهد نارسا برای بهکند، و خواه اینمی

وجهی از نقصان در ارزیابی خطای یادداشت آقای خسروی از میزان اهمیت مبارزه با 

 اشگرایانهتوان در گرایش نصسازی در قلمرو خدمات اجتماعی دولتی را میکالایی

 ردیابی کرد.

 مددی ادغام اقتصاد در جامعه بهسازی یک چیز با تغییر نهادیِ شیوهکالایی

 ی قدرتهای بازاری عملاً رابطههای غیربازاری به مبادلهکردن انواعی از معاوضهتبدیل

کند، هم در قلمرو کالاهای حقیقی نفع در تبادلِ آن چیز را دگرگون میبین طرفینِ ذی

سازی روابط سازی مشخصاً دگرگونهم در قلمرو کالاهای موهومی. آماج اصلیِ کالایی

رو، مرو کالاهای حقیقی چه در قلمرو کالاهای موهومی. ازاینقدرت است، چه در قل

اگر در سطح بالایی از تجرید لنگر اندازیم و اشاره گفتم، تر بهطور که پیشهمان

سازی در تواریخ های انضمامیِ مرتبط با زمان و مکانِ فرآیندهای کالاییویژگی

آیند قلمرو کالاهای حقیقی هم فرسازی در گوناگون را نادیده بگیریم، هم فرآیند کالایی

ولو در  اندسازی در قلمرو کالاهای موهومی در پیِ تحقق اهدافی متشابهکالایی

ی آقای خسروی بین فرآیند قلمروهایی متفاوت. بنابراین، تمایزگذاری مبدعانه



 

 
 

 ی گفتمان نقد: پالایش یا آلایش؟سازی در آینهکالایی 27

سازی در قلمرو کالاهای سازی در قلمرو کالاهای حقیقی و فرآیند کالاییکالایی

 .ها را نادیده بگیریم اصلاً نالازم استر در سطح تحلیل تجریدی بمانیم و تنوعموهومی اگ

ی صاحبان نیروی کار در تعیین شرایط سازی نیروی کار، از باب نمونه، ارادهکالایی 

 کند. هر چه نیروی کار به میزانشان تضعیف میی کارفرمایانشان را به نفع ارادهکاری

نظیر  های کارید، صاحبان نیروی کار نیز در تعیین مؤلفهشده باش تری کالاییبیش

شرایط اسکان و شدت کار و ساعات کاری دستمزد و ایمنی محل کار و امنیت شغلی و 

شان در تعیین این ی کارفرمایانتری خواهند داشت و متقابلاً ارادهو غیره نقش کم

مناسبات  سازیر با دگرگونسازی نیروی کاتری خواهد یافت. کالاییها نقش بیشمؤلفه

رما را دست کارفقدرت بین کارگر و کارفرما درواقع شرایطِ امکانِ استثمار کارگر به

 زیست نظیر خاک وهای محیطسازی ظرفیتکند. به همین قیاس است کالاییمهیا می

سازی فلان آب و فضای عمودی و زمین و جنگل و رودخانه و شیلات و غیره. کالایی

گری انواع حقوق مالکیت بر آن ظرفیت زیست با میانجین ظرفیت محیطیا بهما

پیوندد. اگر بحث را فقط به حق مالکیت خصوصی محدود زیست به وقوع میمحیط

ا بهمان سازی فلان یگیری و دگرگونکنیم، حق مالکیت خصوصی مشخصاً توانایی بهره

ی اعطا ی به مالک خصوصی پیشرفت تکنولوژزیست را متناسب با درجهظرفیت محیط

ت در ی قدرگری همین تواناییِ حاصل از حق مالکیت است که رابطهکند. با میانجیمی

ی طهشود: رابزیست دچار دگرگونی میسازی فلان یا بهمان ظرفیت محیطاثر کالایی

قدرت بین برخورداران از حق مالکیت خصوصی و نابرخورداران از حق مالکیت 

ورداری از حق مالکیت خصوصی اصولاً مفهومی است طیفی و نه خصوصی. البته برخ

وردار ی برختوان اشخاص حقیقی و حقوقی را به دو مقولهدوگانی. به عبارت دیگر، نمی

و نابرخوردار تقسیم کرد بلکه بین حداعلای برخورداری و نابرخورداری مطلق با درجات 

سازی ین مفهوم طیفی، کالاییایم. با عنایت به اگوناگونی از برخورداری مواجه

سازی روابط قدرت بین برخورداران و مدد دگرگونزیست بههای محیطظرفیت
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 هاینابرخورداران از حق مالکیت خصوصی درواقع شرایط امکانِ استصحال ظرفیت

کند. همین منطق که دست برخورداران را به زیان نابرخورداران مهیا میزیست بهمحیط

ای موهومی به بحث گذاشتم در قلمرو کالاهای حقیقی نیز معتبر است. در قلمرو کالاه

پیوندد و سازی کالاهای حقیقی در سپهر تولید ارزش به وقوع مینیمی از فرآیند کالایی

سازی مناسبات قدرت طبقاتی در اثر نیمی دیگر در سپهر تحقق ارزش. دگرگون

ا همان گردد بر تولید ارزش برمیسازی کالاهای حقیقی را تا جایی که به سپهکالایی

سازی توان تبیین کرد. اما دگرگونگفته در قلمرو کالاهای موهومی میآرایش پیش

سازی کالاهای حقیقی وقتی به سپهر تحقق ارزش مناسبات قدرت طبقاتی در اثر کالایی

طلبد از نوعی دیگر یا ماهیت مشابه اما شکل متفاوت. با گردد تبیینی میبرمی

سازی کالاهای حقیقی در سپهر تحقق ارزش اصولاً دو نوع مناسبات قدرت دچار اییکال

ه کنندگان و تقاضاکنندگانِ کالا بی قدرت بین عرضهشود: یکی رابطهدگرگونی می

مهیا  از جیب تقاضاکنندگان کنندگانای که شرایط امکان سودآوری به نفع عرضهگونه

ین تقاضاکنندگان و خواستارانِ نامتقاضی که ی قدرت بشود و دیگری نیز رابطهمی

ی تقاضاکنندگان قرار رو در زمرهتوانایی مالی خریداری کالا را ندارند و ازاین

 گیرند.نمی

در  ی قدرتکم چهار نوع رابطهبنابراین، بر اساس تقریری که به دست دادم، دست

بات دگانِ تغییر در مناس. بخش اعظمِ بازنشونددچار دگرگونی می سازیفرآیند کالایی

دهد در جایگاه طبقاتی طبقات مردمی قرار ها رخ میسازیقدرتی که در اثر کالایی

های دارند: صاحبان نیروی کار، نابرخورداران از انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت

ی هاهای وسیعی از ردهبخش، و نیز البته کالاها زیست، خواستارانِ نامتقاضیِمحیط

ها توازن قوای طبقاتی را به زیان طبقات سازی. کالاییتقاضاکنندگانتر دستپایین

سازی روابط قدرت طبقاتی به زیان طبقات کند. این دگرگونمردمی دگرگون می

دست طبقات مردمی درواقع شرایط امکان سودآوری و سپس انباشت سرمایه به
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لق چیز از نیاز به خسازیِ همهکالاییزند. گرایش منطق سرمایه به تر را رقم میفرادست

مه تر سرچشی هر چه بیشتر و انباشت سرمایههای هر چه فزونشرایط امکانِ سودآوری

ها نه فقط از منظر رفاه اجتماعی در قلمرو خدمات اجتماعی دولت زداییگیرد. کالاییمی

یز واجد اهمیت است، دارانه نضدسرمایه یچنین از منظر راهبرد مبارزهمردمان بلکه هم

ای تر تا اندازهی هر چه بیشزیرا در تمهید شرایط امکانِ سودآوری و انباشت سرمایه

قات ی توازن قوای طبقاتی به نفع طبمدد تغییر ولو نابسندههم بهآورد، آناختلال پدید می

ابی یزدایی در قلمرو خدمات اجتماعی دولتی البته شرایط امکان تحققمردمی. کالایی

هایی کند. اما اگر چنین انحلالی را بتوان در افقمنطق سرمایه و تولید ارزش را منحل نمی

دورتر تصور کرد، در شرایطی که توازن قوا سخت به زیان طبقات مردمی است مبارزه 

ر د هازداییمدد کالاییپذیری منطق سرمایه بهسازیِ شرایط امکانِ تحققبرای مختل

 یای که در نوشتهتواند به سهم خود از جهات عدیدهاعی دولتی میقلمرو خدمات اجتم

های اصلی مبارزه برای چنان انحلالی باشد. سه گرایش عمیقاً حاضر برشمردم یکی از پایه

 گرایی، در پیوند با غفلت از توازن قواینصگرایی و ی بنیادگرایی و فرقهتنیدهدرهم

از امور انضمامی در زندگی روزمره، از عوامل طبقاتی جاری در جامعه و درکی بسیط 

« ان نقدپالایش گفتم»اند. پالایشِ ای در وضعیت کنونیی تعمیق چنین مبارزهبازدارنده

، قرار اشها در دستورکار تأملات نیروهای مترقی، از جمله خودِ نویسندهباید بیش از این

 بگیرد.   
  

 


