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  يك

در گفتگو با، و «بريم ــ كه  را با اين اميد آغاز كرديم ــ و پيش مي» پااليش گفتمان نقد«هاي  سلسله يادداشت
واژگان و مفاهيم نقد در  تر گيري از فروشدنِ هرچه بيش دانشمندان و نويسندگان ديگر... در پيش ،ياريِ به

 مالجو با محمد اينك آقاي ).بخش نخست» (سازيِ ايدئولوژيك و آكادميك، سهمي ادا كنيم. ي عاميانه غرقابه
يا كااليي كاال شدن « ها زير عنوان بسيار مطول و پرخاشگرانه پيرامون بخش سوم اين يادداشت اي نوشته

دانسته است كه تا » هاي بديع و ارزنده مملو از نكته«را  ما يادداشت و ا .اين بحث دخالت كرده است در» شدن
توان  گمان مي . بي»بدون استثناء« ،»اند، بديع نيستند ارزنده«كه  و تا جايي» اند، ارزنده نيستند بديع«جايي كه 

هيچ تناسبي با  بي بيند و اي نمي ي ارزنده يچ نكتهه» بدون استثناء«سخنگويي را كه در ديدگاه مخالف خود 
و  مكرراً دعوت به گفتگو زباني عاري از متانت دارد و موضوع بحث و هرگونه دليل يا منطق قابل فهمي،

بندد،  ي هر اميدي به گفتگويي سالم را پيشاپيش مي كند و بنابراين، روزنه متهم مي» گرايي فرقه«را به  فكري هم
و دعوت صميمانه و مشتاقانه از  ،ها، همانا پااليش گفتمان نقد سخ ندانست. اما سرشت اين يادداشتي پا شايسته

روض بداند و در هاي گوناگون و متعارض را مف ها و استدالل بايست بحث ديگران براي اداي سهمي در آن، مي
  .صورت لزوم زبان و بياني ناشايست را نيز تاب آورد

توان با آسودگي و سرفرازي گفت  هاي آن مربوط است، مي عتو بد ما يادداشت هاي نكتهكه به ارزندگي  ا جاييت
عتي هم در آنها وجود ندارد، زيرا آنها بازگويي نقد ترين ترديدي نيست و بد شان كوچك بودن كه در ارزنده

نويسنده نيستند. آنچه  هاي اند و از بدعت گمان ارزنده ي ارزش او هستند، كه بي و نظريه ماركسي اقتصاد سياسي
مالجو به آن آقاي ي  برداشت و تأويل و توان نويسنده در بازگويي آنهاست، كه نوشته ماند، قطعاً ارزيابيِ مي

  نپرداخته است.

  

  دو

كاالسازي يا كااليي  رايج پيرامون اتاي را در اصطالح كوشيده است نكته» پااليش گفتمان نقد«يادداشت  
 ناميده» كاال« چيزهايي كه در اين اصطالحات زي مهم بين سته كند و بر تمايسازي يا پولي سازي و غيره برج

د، انگشت بگذارد. همانجا گفته شده است كه اگر در اصطالحات رايج اين تمايز آشكار است، اصطالحاتي نشو مي
براي اين تمايز گويايي  ،ايم كه ما پيشنهاد كرده ،»نكااليي شد«و » كاال شدن«اند و اگر اصطالحات  فيكا

دو چيز است:  ستري جايگزين شوند. حرف آقاي مالجو در اسا كافي ندارند، بايد با اصطالحات بهتر و شايسته

» كاال«) تعريفي كه از باند؛  تر و بهتر طرح كرده ) اين تمايز البته مهم است، اما كسان ديگري آن را پيشالف
  ده، جامع و مانع نيست.ارائه ش
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توان با اطمينان گفت كه كاال  در نقد اقتصاد سياسي و با استناد به ماركس مي«ايم  ما گفته »)الف«ي  درباره

پس، اوالً:  ..ي بارآور مبادله شده باشد. رمايهكه اين كار با س نامي است براي محصول كار انسان هنگامي
ي  تواند كاال باشد. بنابراين همه محصولِ هر كاري كاال نيست؛ و ثانياً چيزي كه اساساً محصولِ كار نيست، نمي

يعني اگر  .توانند كاال بشوند مي شوند كاال نيستند، اما ي صرف كار انساني توليد مي واسطه چيزهايي كه به
معاوضه شده است، اين  بارآوري  طي توليدشان كند كه كار با سرمايهكند در شراي همان كاري كه آنها را توليد مي

ي چيزهاي طبيعي مانند زمين،  ، همانا همه...ي انسان نيستند چيزهايي كه ساخته. .شوند. محصوالت كاال مي
؛ هرچند توانند كاال باشند يا كاال بشوند تعريف نمي جان و جاندارِ طبيعي، بنا بر  جنگل، آب و هوا، موجودات بي

ي آنها را به چيزهايي قابل تملك، توارث و خريد و  كوشد همه داري مي ي توليد سرمايه كه شيوه بديهي است
» كااليي«داري به نحوي  ي توليد سرمايه ي منطق شيوه واسطه توان گفت، آنها به فروش بدل كند. از اين رو مي

  ».شوند و از اين قبيل مي» به كاالش«يا » كاالگون«يا 

كاالهاي «بين  فرق نهادنمراتب بهتر آقاي كارل پوالني با  تر و به گويد اين تمايز را پيش آقاي مالجو مي

را » كار و پول نيروي محيط زيست،«طرح كرده است. پوالني چيزهايي مانند » موهوميكاالهاي «و » حقيقي

را هم به » دانش«توان  كه امروز مي كند دهد و آقاي مالجو پيشنهاد مي مي قرار ميووهمي كاالهاي  در زمره
» موهوم«بهتر بود؛ زيرا » مجازي«نظر من، اصطالح  به ؛»fiktiv«، معادلي است براي »موهومي(« آنها افزود.

». در وهم وجود دارد و در عالم خارج نيست«شود كه  است و به آنچه اطالق مي» خيالي«معناي  به ،بنا بر تعريف
شرط  به است يِ حقيقي خودااي در غيرِ معن استعمال كلمه«است و » غيرحقيقي«ناي مع به» مجازي«كه  درحالي

كار و نيروي ـ فرهنگ عميد. از آنجا كه زمين و » باشد. با معني اصلي داشته تجهتي مناسب ازكه آن معني  آن
  .)حاشيهدرين باشد؛ ا» fiktiv«معادل بهتري براي » مجازي«پول در وهم و خيال وجود ندارند، شايد تعبير 

، هرچند كااليي است ويژه، اما مقدار ارزش »نيروي كار«كند. زيرا  اما تمايز مورد نظر ما را تأمين نمي فرق،اين 
دار ارزش شود، يعني مقدار ارزشش برابر با مق طور غيرمستقيم، درست همانند ديگر كاالها تعيين مي آن، به

نيز محصول كار انساني است و » دانش«بازتوليد آن است.  كاالهاي مادي و غيرمادي ضروري براي  مجموعه
صورت خدمات همگاني ــ حتي رايگان ــ عرضه شود و  داري، هم به ي توليد سرمايه تواند در چارچوب شيوه مي

 ، با قراردادنِ نيروي كار»نياييپوال«دارانه توليد شود. به اين ترتيب تمايز  صورت كاال در سازوكاري سرمايه هم به
جاي طرح و  در كنار زمين و پول، به است ــ داري ي توليد سرمايه مثابه كاال از اركان شيوه كه بهــ 

، كه زمين چنان كارگر نيست، آن داراييكند. نيروي كار،  آن را پنهان مي ،كردن تمايز مورد نظر ما برجسته

ي مركزي ايدئولوژي بورژوايي است؛ همان  هستهدار است. اين تناظر شوم،  دارايي زميندار و پول، دارايي سرمايه
مزد را حق كارگر، رانت را حق زميندار و سود و بهره را حق مشروع  ،اين استدالل كه بنا به ،ايدئولوژي

داند. بخش هفتم جلد سوم كاپيتال زير عنوان  طبيعي، فطري و ازلي و ابدي مي» عدالتي«دار، در  سرمايه



٤ 
 

را بايد اي  پوشي چنين پرده نتايجها در اين زمينه است.  ترين متن ، يكي از عالي»ها هاي آن درآمدها و سرچشمه«
  آقاي پوالني نشان داد. جايي ديگر و در نقد مفصلِ

» فقط چشم به سپهر توليد ارزش«ايم  ) آقاي مالجو معتقد است تعريفي كه ما از كاال ارائه داده»ب«ي  درباره
توجه نكرده است. درست » ق ارزشي كاالبودگي در سپهر تحق ر بر درجهيك از عوامل مؤث هيچ به«دارد و 

افزاييِ سرمايه  يابي و ارزش . بنا به دستگاه مفهومي ماركس و نقد اقتصاد سياسي او، در روند ارزشگويد مي
)Verwertungsprozessنام ارزش پيدا  ، يعني هويت عينيِ دومي بهشود )، محصول كار به كاال بدل مي

براي  يهر تالش .شود اين ارزش متحقق مي تعريف ش است. در سپهر تحقق ارزش، بنا برد. كاال ارزكن مي
استنتاج توليد ارزش و ارزش اضافي از راه مبادله، يعني در سپهر تحقق ارزش، شگردي است در اقتصاد سياسي 

مالجو با اين ديدگاه مخالف آقاي  ي نقد اقتصاد سياسي، نقد اين ايدئولوژي است. يا اقتصاد بورژوايي. وظيفه
نقد اقتصاد سياسي  بنامد. اما، اين ديدگاه ماركسيِ» نقد اقتصاد سياسي«است. اصراري هم ندارد ديدگاه خود را 

تفصيل  ا را به، راست و سازگار است. داليل اين ادعاستوار ساسا نظر ما در ي ارزش ماركس است. به است. نظريه
ي  نويسنده همه كه ندارد لزوميايم و ضرورتي به تكرارشان در اينجا نيست. ( هآورد هاي ديگر در نوشته

  تكرار كند.) اي هايش را در هر نوشته دانسته

  سه

 محصوالت چه و اجناس مانند مادي محصوالت چه كار، محصوالت كاالشدنِ با كه ديدگاهي«ايم:  نوشته 
 تحققِ كه زماني حتي است، روند و سياست اين لغو خواستار و كند مي مخالفت ،»خدمات« باصطالح يا پراتيكي
 باشد، فرودستان ويژه به و جامعه در تري بزرگ مراتب به قشرهاي رفاه راه در گامي راستي به هايش خواست

 فضاهاي و امكانات شدنِ كااليي با كه ديدگاهي. سرمايه منطقِ چارچوب در محصور كماكان است ديدگاهي
 چارچوب در هايش خواسته تحقق كه دارانه سرمايه ضد است ديدگاهي كند، مي مخالفت اجتماعي زندگي و توليد

از  ممانعتنقش تالش براي  اهميت وهايي بسيار طوالني را به  آقاي مالجو بخش ».نيست ممكن داري سرمايه
، ارتجاعي و سركوبگر در شرايطي كه رژيمي سفاك اند. بديهي است اختصاص داده» تخدما«كاال شدن برخي 

چون شاملو را ندارد، مبارزه براي حق تجمع  هم ي بزرگ و معاصربرگزاري مراسم يادبود براي شاعرحتي تحمل 
ترين دستاوردهاي آن، به  اي طبقاتي و سياسي است كه كوچك هاي كارگري، مبارزه ها يا اتحاديه و ايجاد انجمن

 ،ها آيند. اين اند و مي دست آمده م و حبس و شكنجه بهچماقداران رژي ي تهاجم وحشيانهدادن به  بهاي تن
يادداشت  هاي درخور، ضروري است. موضوع ها و مناسبت شان در ظرف طرح اند كه مهمبسيار گمان نكاتي  بي

ي ديگري است، همانا تمايزنهادن بين آن چيزهايي كه كاال ناميده  ، اما نكته»پااليش گفتمان نقد« سوم

شان در چارچوب و در  كااليي شدن الغايكنند، اما  چون كاال ايفا مي داري نقشي هم يهشوند و در سرما مي
داشتن  داري ممكن نيست. مخدوش كردن اين مرز و مغالطه براي مخدوش نگه ي توليد سرمايه مرزهاي شيوه
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ر سلطه و استثمار ي توليد مبتني ب آن، خواسته يا ناخواسته، كارگزاري براي ايدئولوژي بورژوايي و ابقاي شيوه
  داري است. سرمايه

  چهار

ي  سادگي از دستگاه مفهومي ماركس در نقد شيوه شناختي، تمايز بين كاال شدن و كااليي شدن، به لحاظ روش به
ها را  داريم كه ارزش داري و از روش كاپيتال قابل استنتاج است. مادام كه ما در سطح تجريدي قرار توليد سرمايه

سروكار نداريم كه كاال نيستند و ي اعتباري و زمين  مانند سرمايهايم، هنوز با چيزهايي  ان گرفتهها يكس با قيمت
پس از يعني ، تري از تجريد در سطح ديگر و مشخص چون كاال نيز تلقي شوند. نخست توانند هم بنابراين نمي

سرمايه و  )٢) قيمت، ١ ــ ترتيبي دقيق و حساب شده ــ ترتيب بهاستنتاج و طرح ميانگين نرخ سود و از آنجا 

) ٤ ،سال پيش از تولد كارل پوالني) ٢٠كم  ، دستfiktives Kapitalي مجازي ( ) سرمايه٣سود تجاري، 
. كاالگونه يا كااليي شده، سخن بگوييم مثابه چيزهايي از پول و زمين بهتوانيم  مي) رانت است كه ٥بهره و 

  اقتصاد سياسي است. قد ماركسيِها الفباي ن اين

او بوده است، به  خواست و هدف تر از آنچه ي آقاي مالجو، شايد بيش هدف، پااليش گفتمان نقد است. مداخله
  روشن كردن برخي مرزهاي سياسي و نظري ياري رسانده است. جاي خوشحالي است.
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