در حاشيهي يك »انتقاد«
»كاﻻ شدن« و »كاﻻيي شدن«
كمال خسروي

خرداد ١٣٩٨

١

يك
سلسله يادداشتهاي »پاﻻيش گفتمان نقد« را با اين اميد آغاز كرديم ــ و پيش ميبريم ــ كه »در گفتگو با ،و
بهياريِ ،دانشمندان و نويسندگان ديگر ...در پيشگيري از فروشدنِ هرچه بيشتر واژگان و مفاهيم نقد در
غرقابهي عاميانهسازيِ ايدئولوژيك و آكادميك ،سهمي ادا كنيم) «.بخش نخست( .اينك آقاي محمد مالجو با
نوشتهاي بسيار مطول و پرخاشگرانه پيرامون بخش سوم اين يادداشتها زير عنوان »كاﻻ شدن يا كاﻻيي
شدن« در اين بحث دخالت كرده است .او يادداشت ما را »مملو از نكتههاي بديع و ارزنده« دانسته است كه تا
جايي كه »بديعاند ،ارزنده نيستند« و تا جاييكه »ارزندهاند ،بديع نيستند«» ،بدون استثناء« .بيگمان ميتوان
سخنگويي را كه در ديدگاه مخالف خود »بدون استثناء« هيچ نكتهي ارزندهاي نميبيند و بيهيچ تناسبي با
موضوع بحث و هرگونه دليل يا منطق قابل فهمي ،زباني عاري از متانت دارد و مكرراً دعوت به گفتگو و
همفكري را به »فرقهگرايي« متهم ميكند و بنابراين ،روزنهي هر اميدي به گفتگويي سالم را پيشاپيش ميبندد،
شايستهي پاسخ ندانست .اما سرشت اين يادداشتها ،همانا پاﻻيش گفتمان نقد ،و دعوت صميمانه و مشتاقانه از
ديگران براي اداي سهمي در آن ،ميبايست بحثها و استدﻻلهاي گوناگون و متعارض را مفروض بداند و در
صورت لزوم زبان و بياني ناشايست را نيز تاب آورد.
تا جاييكه به ارزندگي نكتههاي يادداشت ما و بدعتهاي آن مربوط است ،ميتوان با آسودگي و سرفرازي گفت
كه در ارزندهبودنشان كوچكترين ترديدي نيست و بدعتي هم در آنها وجود ندارد ،زيرا آنها بازگويي نقد
ماركسي اقتصاد سياسي و نظريهي ارزش او هستند ،كه بيگمان ارزندهاند و از بدعتهاي نويسنده نيستند .آنچه
ميماند ،قطعاً ارزيابيِ برداشت و تأويل و توان نويسنده در بازگويي آنهاست ،كه نوشتهي آقاي مالجو به آن
نپرداخته است.

دو
يادداشت »پاﻻيش گفتمان نقد« كوشيده است نكتهاي را در اصطﻼحات رايج پيرامون كاﻻسازي يا كاﻻيي
سازي يا پولي سازي و غيره برجسته كند و بر تمايزي مهم بين چيزهايي كه در اين اصطﻼحات »كاﻻ« ناميده
ميشوند ،انگشت بگذارد .همانجا گفته شده است كه اگر در اصطﻼحات رايج اين تمايز آشكار است ،اصطﻼحاتي
كافياند و اگر اصطﻼحات »كاﻻ شدن« و »كاﻻيي شدن« ،كه ما پيشنهاد كردهايم ،براي اين تمايز گويايي
كافي ندارند ،بايد با اصطﻼحات بهتر و شايستهتري جايگزين شوند .حرف آقاي مالجو در اساس دو چيز است:
الف( اين تمايز البته مهم است ،اما كسان ديگري آن را پيشتر و بهتر طرح كردهاند؛ ب( تعريفي كه از »كاﻻ«
ارائه شده ،جامع و مانع نيست.
٢

دربارهي »الف«( ما گفتهايم »در نقد اقتصاد سياسي و با استناد به ماركس ميتوان با اطمينان گفت كه كاﻻ
نامي است براي محصول كار انسان هنگاميكه اين كار با سرمايهي بارآور مبادله شده باشد ...پس ،اوﻻً:
محصولِ هر كاري كاﻻ نيست؛ و ثانياً چيزي كه اساساً محصولِ كار نيست ،نميتواند كاﻻ باشد .بنابراين همهي
چيزهايي كه بهواسطهي صرف كار انساني توليد ميشوند كاﻻ نيستند ،اما ميتوانند كاﻻ بشوند .يعني اگر
همان كاري كه آنها را توليد ميكند در شرايطي توليدشان كند كه كار با سرمايهي بارآور معاوضه شده است ،اين
محصوﻻت كاﻻ ميشوند ...چيزهايي كه ساختهي انسان نيستند ،...همانا همهي چيزهاي طبيعي مانند زمين،
جنگل ،آب و هوا ،موجودات بيجان و جاندارِ طبيعي ،بنا بر تعريف نميتوانند كاﻻ باشند يا كاﻻ بشوند؛ هرچند
بديهي استكه شيوهي توليد سرمايهداري ميكوشد همهي آنها را به چيزهايي قابل تملك ،توارث و خريد و
فروش بدل كند .از اين رو ميتوان گفت ،آنها بهواسطهي منطق شيوهي توليد سرمايهداري به نحوي »كاﻻيي«
يا »كاﻻگون« يا »شبه كاﻻ« و از اين قبيل ميشوند«.
آقاي مالجو ميگويد اين تمايز را پيشتر و بهمراتب بهتر آقاي كارل پوﻻني با فرق نهادن بين »كاﻻهاي
حقيقي« و »كاﻻهاي موهومي« طرح كرده است .پوﻻني چيزهايي مانند »محيط زيست ،نيروي كار و پول« را
در زمرهي كاﻻهاي موهومي قرار ميدهد و آقاي مالجو پيشنهاد ميكند كه امروز ميتوان »دانش« را هم به
آنها افزود») .موهومي« ،معادلي است براي »«fiktiv؛ بهنظر من ،اصطﻼح »مجازي« بهتر بود؛ زيرا »موهوم«
بنا بر تعريف ،بهمعناي »خيالي« است و به آنچه اطﻼق ميشود كه »در وهم وجود دارد و در عالم خارج نيست«.
درحاليكه »مجازي« بهمعناي »غيرحقيقي« است و »استعمال كلمهاي در غيرِ معنايِ حقيقي خود است بهشرط
آنكه آن معني از جهتي مناسبت با معني اصلي داشتهباشد «.ـ فرهنگ عميد .از آنجا كه زمين و نيروي كار و
پول در وهم و خيال وجود ندارند ،شايد تعبير »مجازي« معادل بهتري براي » «fiktivباشد؛ اين درحاشيه(.
اين فرق ،اما تمايز مورد نظر ما را تأمين نميكند .زيرا »نيروي كار« ،هرچند كاﻻيي است ويژه ،اما مقدار ارزش
آن ،بهطور غيرمستقيم ،درست همانند ديگر كاﻻها تعيين ميشود ،يعني مقدار ارزشش برابر با مقدار ارزش
مجموعه كاﻻهاي مادي و غيرمادي ضروري براي بازتوليد آن است» .دانش« نيز محصول كار انساني است و
ميتواند در چارچوب شيوهي توليد سرمايهداري ،هم بهصورت خدمات همگاني ــ حتي رايگان ــ عرضه شود و
هم بهصورت كاﻻ در سازوكاري سرمايهدارانه توليد شود .به اين ترتيب تمايز »پوﻻنيايي« ،با قراردادنِ نيروي كار
ــ كه بهمثابه كاﻻ از اركان شيوهي توليد سرمايهداري است ــ در كنار زمين و پول ،بهجاي طرح و
برجستهكردن تمايز مورد نظر ما ،آن را پنهان ميكند .نيروي كار ،دارايي كارگر نيست ،آنچنانكه زمين،
دارايي زميندار و پول ،دارايي سرمايهدار است .اين تناظر شوم ،هستهي مركزي ايدئولوژي بورژوايي است؛ همان
ايدئولوژي ،كه بنا به اين استدﻻل ،مزد را حق كارگر ،رانت را حق زميندار و سود و بهره را حق مشروع
سرمايهدار ،در »عدالتي« طبيعي ،فطري و ازلي و ابدي ميداند .بخش هفتم جلد سوم كاپيتال زير عنوان
٣

»درآمدها و سرچشمههاي آنها« ،يكي از عاليترين متنها در اين زمينه است .نتايج چنين پردهپوشياي را بايد
جايي ديگر و در نقد مفصلِ آقاي پوﻻني نشان داد.
دربارهي »ب«( آقاي مالجو معتقد است تعريفي كه ما از كاﻻ ارائه دادهايم »فقط چشم به سپهر توليد ارزش«
دارد و »بههيچيك از عوامل مؤثر بر درجهي كاﻻبودگي در سپهر تحقق ارزش« توجه نكرده است .درست
ميگويد .بنا به دستگاه مفهومي ماركس و نقد اقتصاد سياسي او ،در روند ارزشيابي و ارزشافزاييِ سرمايه
) ،(Verwertungsprozessمحصول كار به كاﻻ بدل ميشود ،يعني هويت عينيِ دومي بهنام ارزش پيدا
ميكند .كاﻻ ارزش است .در سپهر تحقق ارزش ،بنا بر تعريف اين ارزش متحقق ميشود .هر تﻼشي براي
استنتاج توليد ارزش و ارزش اضافي از راه مبادله ،يعني در سپهر تحقق ارزش ،شگردي است در اقتصاد سياسي
يا اقتصاد بورژوايي .وظيفهي نقد اقتصاد سياسي ،نقد اين ايدئولوژي است .آقاي مالجو با اين ديدگاه مخالف
است .اصراري هم ندارد ديدگاه خود را »نقد اقتصاد سياسي« بنامد .اما ،اين ديدگاه ماركسيِ نقد اقتصاد سياسي
است .نظريهي ارزش ماركس است .بهنظر ما در اساس استوار ،راست و سازگار است .دﻻيل اين ادعا را بهتفصيل
در نوشتههاي ديگر آوردهايم و ضرورتي به تكرارشان در اينجا نيست) .لزومي ندارد كه نويسنده همهي
دانستههايش را در هر نوشتهاي تكرار كند(.
سه
نوشتهايم» :ديدگاهي كه با كاﻻشدنِ محصوﻻت كار ،چه محصوﻻت مادي مانند اجناس و چه محصوﻻت
پراتيكي يا باصطﻼح »خدمات« ،مخالفت ميكند و خواستار لغو اين سياست و روند است ،حتي زمانيكه تحققِ
خواستهايش بهراستي گامي در راه رفاه قشرهاي بهمراتب بزرگتري در جامعه و بهويژه فرودستان باشد،
ديدگاهي است كماكان محصور در چارچوب منطقِ سرمايه .ديدگاهي كه با كاﻻييشدنِ امكانات و فضاهاي
توليد و زندگي اجتماعي مخالفت ميكند ،ديدگاهي است ضد سرمايهدارانه كه تحقق خواستههايش در چارچوب
سرمايهداري ممكن نيست «.آقاي مالجو بخشهايي بسيار طوﻻني را به اهميت و نقش تﻼش براي ممانعت از
كاﻻ شدن برخي »خدمات« اختصاص دادهاند .بديهي است در شرايطي كه رژيمي سفاك ،ارتجاعي و سركوبگر
حتي تحمل برگزاري مراسم يادبود براي شاعري بزرگ و معاصر همچون شاملو را ندارد ،مبارزه براي حق تجمع
و ايجاد انجمنها يا اتحاديههاي كارگري ،مبارزهاي طبقاتي و سياسي است كه كوچكترين دستاوردهاي آن ،به
بهاي تندادن به تهاجم وحشيانهي چماقداران رژيم و حبس و شكنجه بهدست آمدهاند و ميآيند .اينها،
بيگمان نكاتي بسيار مهماند كه طرحشان در ظرفها و مناسبتهاي درخور ،ضروري است .موضوع يادداشت
سوم »پاﻻيش گفتمان نقد« ،اما نكتهي ديگري است ،همانا تمايزنهادن بين آن چيزهايي كه كاﻻ ناميده
ميشوند و در سرمايهداري نقشي همچون كاﻻ ايفا ميكنند ،اما الغاي كاﻻيي شدنشان در چارچوب و در
مرزهاي شيوهي توليد سرمايهداري ممكن نيست .مخدوش كردن اين مرز و مغالطه براي مخدوش نگهداشتن
٤

آن ،خواسته يا ناخواسته ،كارگزاري براي ايدئولوژي بورژوايي و ابقاي شيوهي توليد مبتني بر سلطه و استثمار
سرمايهداري است.
چهار
بهلحاظ روششناختي ،تمايز بين كاﻻ شدن و كاﻻيي شدن ،بهسادگي از دستگاه مفهومي ماركس در نقد شيوهي
توليد سرمايهداري و از روش كاپيتال قابل استنتاج است .مادام كه ما در سطح تجريدي قرار داريم كه ارزشها را
با قيمتها يكسان گرفتهايم ،هنوز با چيزهايي مانند سرمايهي اعتباري و زمين سروكار نداريم كه كاﻻ نيستند و
بنابراين نميتوانند همچون كاﻻ نيز تلقي شوند .نخست در سطح ديگر و مشخصتري از تجريد ،يعني پس از
استنتاج و طرح ميانگين نرخ سود و از آنجا بهترتيب ــ ترتيبي دقيق و حساب شده ــ  (١قيمت (٢ ،سرمايه و
سود تجاري (٣ ،سرمايهي مجازي ) ،fiktives Kapitalدستكم  ٢٠سال پيش از تولد كارل پوﻻني((٤ ،
بهره و  (٥رانت است كه ميتوانيم از پول و زمين بهمثابه چيزهايي كاﻻگونه يا كاﻻيي شده ،سخن بگوييم.
اينها الفباي نقد ماركسيِ اقتصاد سياسي است.
هدف ،پاﻻيش گفتمان نقد است .مداخلهي آقاي مالجو ،شايد بيشتر از آنچه خواست و هدف او بوده است ،به
روشن كردن برخي مرزهاي سياسي و نظري ياري رسانده است .جاي خوشحالي است.
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