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م  ی ادرجه  ا یپا  یهیسرما  یتوسعه» نشان  عموم  دهدیرا  علم  بارآور    یروی ن  به  ،دانشجامعه،    ی که 

خودش   ،یاجتماعی زندگ ندیفرآ طِی که شرا کندیم انیرا ب یادرجه رو،نیبدل شده است و از ا یاواسطهیب

 [ 1] .«شده است  یز یرقرار گرفته و بنا به آن از نو قالب ی عقل عمومتحت کنترل 

کنند که عموماً  تاکید می  گروندریسههاست که بر اهمیت بخشی از  های ایتالیایی مدتبسیاری از مارکسیست

فصل به بررسی مقاالت پائولو  این  در    [2]ها« معروف است و در فراز باال ارائه شده است. ی ماشینبه »قطعه

اند؛ هر دو نویسنده  شدهترجمه    {به انگلیسی}که اخیراً    یمپردازی عقل عمومی میویرنو و کارلو ورچلونه درباره

 [ 3]را ارزیایی کنند. گروندریسهکوشند تا اهمیت نظری و عملی معاصر  می

 ی »عقل عمومی« در تاریخ و نظریه ویرنو و ورچلونه درباره

دارانه را  اصلی مناسبات کار سرمایه  هایمرحلهکلی بازسازی تاریخی    ها« خطوطی ماشینس در »قطعهمارک

  تبعیت صوری را    اش مشخصهمارکس در جای دیگری  که    است ای  با دوره  هاآنآغاز    ؛کندمیدر اروپا ترسیم  

از سرمایه می سرمایه    نامد. کارگران  عنوان  به  اجیر میکارگران مزدی  توسط سرمایه  دوره  این  تا  نشودر  د 

از طریق گسترش    اضافیتولید کنند که در تملک سرمایه است. ارزش  با نظارت نمایندگان سرمایه  محصولی را  

ه، استفاده به ویژشود )ارزش اضافی مطلق(، اگرچه خود فرایند کار )از کار زنده استخراج میروزانه  اجباری کار  

 ماند. از ابزار( تحت کنترل مستقیم کارگران باقی می

استخراج    روی آورد، یعنی   کار   تبعیت واقعی هنگامی که حد و مرز کار روزانه به نهایت خود رسید، سرمایه به  

یافته به کار الزم را کاهش  کار اختصاصروزانه  بخش  که  از طریق پیشرفت در بارآوری  ارزش اضافی نسبی

[  4] .حفظ و نگهداری توانایی کار زنده«یافته به »کمیت محصوالت الزم برای هد، یعنی بخش اختصاصدمی

شد. بعدها هنگامی که معرفت   ممکنی«( ئکردن فرایند )»کار جزتکهی نخست از طریق تکهاین امر در وهله

  [5] رواج یافت.  آالتماشین   هاینظامی کافی رشد کرد،  ی عقل عمومی ــ به اندازهــ ثمره  فناورانه ـ علمی

با کار زنده  یافته  آالت، کار شیئیت: »در ماشینیافتها تقلیل  این نظامصرف  «  تجهیزاتپس به »کار زنده س

اعتبار  ، قدرتی که به  آوردی خود مید که آن را تحت سلطهوشمواجه میبه عنوان قدرتی    ،در خود فرایند کار

افزایی سرمایه به عنوان  ار زنده، سرمایه است. گنجاندن فرایند کار در فرایند ارزشتصاحب ک   مثابهبه،  اششکل 

  تجهیزات کار زنده به   آالت و وسایل کار به ماشین نیز با تبدیلبه لحاظ مادی  اش،وجودی یکی از وجوهفقط 

 [ 6]شود.«میبرقرار  آن،  کنشبه عنوان وسایل یعنی آالت، این ماشینصرف  ی زنده
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زین  ای نه چندان دور جایگ نوشت، انتظار داشت کمونیسم در آیندهرا می  گروندریسههنگامی که مارکس  

 ها« تقریباً به شرح زیر خالصه کرد: ی ماشیندر »قطعهرا استدالل او  توان میشود. داری صنعتی میسرمایه

 هایی در بارآوری است. ( سرمایه ضرورتاً جویای پیشرفت1

 های بارآوری متکی بر عقل عمومی است. پیشرفت( 2

از  3 اجتماعی  فراغت( هر چه عامالن  برخوردار    گریآزمایشو    یادگیریبرای  تری  بیش  زمان  خالقانه 

 [ 7]شود.باشند، عقل عمومی شکوفاتر می

ر  طوکم بهدهد. چنین کاهشی دستداری زمان کار الزم را کاهش می( پیشرفت در بارآوری در سرمایه4

 کند. پذیر میی عامالن اجتماعی امکانکلی زمان فراغت الزم برای شکوفایی عقل عمومی را برای همه

ی افزایش زمان کار  دهد. رانهکاهش می  مازاد( اما سرمایه زمان کار الزم را فقط برای افزایش زمان کار  5

کارگران    مازاد اغلب  پرداختن  آزمایش  بهمانع  و  میادگیری  خالقانه  سرمایه    [8]شود.یگری  دیگر،  بیان  به 

سازد و امکان شکوفایی عملی آن را  های مادی برای شکوفایی عقل عمومی را برقرار میشرطپیشزمان  هم

 [ 9]کند.تضعیف می

شود و به ناعقالنیت اجتماعی ی سرمایه ادامه دارد، این تناقض در خالل زمان بدتر می( مادام که سلطه6

 انجامد.تری میفزایندههرچه 

بدیلی  7 اجتماعی  نظم  برای  است  مبارزاتی  محرک  اجتماعی  ناعقالنیت  افزایش  فراغت  تا(  برای    زمان  را 

   [10] گری خالقانه برای همگان برقرار سازد. نام این بدیل »کمونیسم« است.یادگیری و آزمایش

 کس رخ نداد. ی تاریخی ماردانیم، پروژهی ما به خوبی میتا جایی که همه

تر عقل  ی بیشتوسعهش  ها آنداری زمسرمایهکرد  به نظر ویرنو و ورچلونه این خطای مارکس نبود که فکر می

در   توسعه  برای  را  عمومی  عقل  ظرفیت  عمیقاً  مارکس  اما  آنان  نظر  به  است.  کرده  سد  عمیقاً  را  عمومی 

یافته  های اجتماعی یک عقل عمومی گسترشیگنجاندن انرژ   را درداری  داری و نیز توانایی سرمایهسرمایه

 کم گرفت. دست

بر   دو  هر  ورچلونه  و  فناوری  پیوندویرنو  میان  شکلاساسی  و  دورهها  اجتماعی  سازمان  و  های  مارکس  ی 

در خطوط تولیدِ    استانداردبه تولید انبوه کاالهای  که    کنند، یعنی شکلیتأکید می ی بیستم»فوردیسم« سده

ی  با تودهفوردیسم    [11]اختصاص یافته است.[  1- 10]مقیاسِ برخوردار از ساختارِ ادغام عمودی  های بزرگبنگاه

بیگانه علمیکارگر جمعی  دانش  از  در سرمایهفنی تخصص ـ شده  که  جدایی یافته  است،  شده  پایا حک  ی 



4 
 

ی تصور و اجرا را نیز در نظر داشت. ویرنو و ورچلونه با مارکس موافقند که »تا جایی که ”کار زنده“  وقفهبی

تواند شرایط مساعدی  بدل کند، تعمیق منطق تبعیت واقعی می  زمان فراغتاش را به  مازادبتواند بخشی از کار  

بینی نکرد این است که  چه مارکس به نظر آنان پیشآن  [12]ها ایجاد کند.«برای بازتصاحب جمعی دانشرا  

 ، نه کمونیسم. دهدداری رخ میها« در سرمایهاین »بازتصاحب جمعی دانش

ی عمومی  داری صنعتی هم مشوق »مبارزهکند که چگونه پیشرفت در بارآوری سرمایهورچلونه توصیف می

های مادی برای موفقیت این مبارزه را فراهم  شرطکردن دسترسی به دانش« است و هم پیشماعیبرای اجت

  کار های بازتولید نیروی کردن بخش مهمی از هزینهداری که نقداً به اجتماعیدولت رفاه سرمایه[ 13]آورد.می

کارگران مزدی که    [ 14]کرد.  ایتودهآموزش    یبودجهاین موفقیت شروع به تأمین    یبا مشاهدهپرداخته بود،  

ای از زندگی خود را در آموزش و تعلیم رسمی و غیررسمی گذرانده بودند،  سابقهیک طبقه بخش بی  چونهم

هایی  آالت عینیت یابند«، شایستگید در ماشیننتوانشوند »که نمیهای شناختی« بدل میصالحیتبه »مخزن  

در این  [  15].«کردن و میل به خودبازنگریسپاری، تجرید و مرتبطیادنظیر »توانش زبانی، گرایش به آموختن،  

اند. این وضعیت را  د گفت آنانی که در کار زنده درگیر هستند از عقل عمومی بیگانه شدهوشدیگر نمیمقطع،  

 یافته« نامید.  ای« و ورچلونه »عقالنیت اشاعهویرنو »عقالنیت توده

ای عامل علّی نهفته در »بحران فوردیسم« بود. ورچلونه  النیت تودهکنند که ظهور عقهر دو مولف اذعان می

آورد که سرمایه در هر بزنگاه تاریخی باید تصمیم بگیرد که تن به مخاطرات مرتبط با مدیریت  به یاد ما می

ی فناوری و دانشی است  ی سلطهشک گسترهها »عامل اصلی بیمستقیم کار بدهد یا ندهد. در این تصمیم

کند کُندی  او تصریح می  [ 16]ی فرایند کار بر آن متکی است.«دارانهارکردهای کنترل مستقیم و سرمایهکه ک

توان با این واقعیت تبیین  ی هجدهم را میی شانزدهم و اواخر سدهنفوذ سرمایه در سپهر تولید میان اوایل سده

کرد تا »با نافرمانی  رمایه را مجبور میور« بود که سی این دوره همانا هژمونی دانش پیشهکرد که »مشخصه

ی  ی گسترده که در آن »توسعهسرمایه فقط پس از یک دوره  [17]وپنجه نرم کند.«کارگران در تولید دست

رفت«، بر فرایند کار مسلط  کردن دانش از کارگران پیش میکاررفته در تولید با آهنگی برابر با محرومعلم به

یند توسعه و محرومیتْ »اجبار به کار مزدی دیگر فقط سرشتی پولی نداشت بلکه در پایان این فرا  [18]شد.

ی  ؛ اشاعه وضعیت امور تداوم نداشت این  اما    [ 19]زاد شد.«درونسرشتی فناورانه نیز داشت که با پیشرفت فنی  

در این مقطع: »تضاد سنتی [  20.] شد»گرایش نزولی کنترل سرمایه بر تقسیم کار«    موجب  متعاقب عقالنیت

دهد  داری صنعتی است، جای خود را به شکل جدیدی از تضاد میمیان کار مرده/کار زنده که مختص سرمایه

 [ 21]ی“ کار.«ی سرمایه و ”دانش زندهیعنی تضاد دانش مرده
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بندگی محض تلقی شود اجتناب    چونهمبا آن   کهاینکار زنده از    سپس بحران فوردیسم هنگامی آغاز شد که

« که  براساس  کرد:  است  کار  علمی  سازمان  میطرد  اجتماعی  توان  عمدتاً  فرسودگی  و  سود  نزولی  نرخ 

را   بارآوری  در  تیلوریستی  دههو  ،  کردتبیین  دستاوردهای  اواخر  از  فوردیستی  آشکار    1960 یبحران  را  آن 

 [ 22].«ساخت

ی تاریخ جهانی پاسخ نداد. بلکه به شکلی جهش کرد که  دادن به صحنهسرمایه به این بحران با شتاب  اما

اشاعهمی عقالنیت  درتوانست  و  کند  بسیج  را  شبکه  بر  یافته  ظهور  روند  این  ویرنو،  نظر  به  های  بگیرد. 

دهد. چنین انعطافی  ضیح میمیزان محصوالتی محدود از خطوط تولید گوناگون تو »پسافوردیستی« تولید را با 

های گوناگون که از بند »کار  مستلزم نیروی کاری است از لحاظ فنی پیچیده و به لحاظ فکری درگیر با بخش

ی خط تولید« رها شده است. پسافوردیسم همچنین قصد نوآوری مستمر در طرح،  شدهقطعهتکراری و قطعه

ای  گسترده  ی طیفهای خالقانهبرداری کردن از بینشتوان با بهرهرا می  ها آنی  تولید و بازاریابی دارد که همه

طور خالصه، به  [23]یابد.داری توسعه میهای سرمایهاز کار زنده پیش برد، از جمله دانشی که بیرون از شرکت

ی  هاواره»پیکربندی مفهومی و طرح   [24]:شود« »تسهیم عقل عمومی به بنیاد موثر هر نوع پراکسیس بدل می

کنند زیرا از کنش  ایفا می  در پسافوردیسم   ایکننده ی پایا نیستند، نقش تعیینتحویل به سرمایهمنطقی که قابل

سوژه کثرث  جداییمتقابل  زنده  تخیل،  های  غیرصوری،  و  صوری  دانش  شامل  عمومی«  »عقل  ناپذیرند. 

 [ 25]های زبانی“ است.«ها و ”بازیهای اخالقی، ذهنیتگرایش

تواند به تمامی  اد داشت که گرایش عقل عمومی به کنترل شرایط فرایند زندگی اجتماعی فقط میقمارکس اعت

شده رود که بگوید »در پسافوردیسم، گرایش توصیفدر کمونیسم تحقق یابد. ویرنو برعکس تا آن حد پیش می

 [ 26]توسط مارکس عمالً به تمامی تحقق یافته است.«

کم  ای را دستگستره کند که این مقولهی »پسافوردیسم« را رد و استدالل میورچلونه، برخالف ویرنو، مقوله

دانش  گیردمی اقتصاد  معاصرْکه  آورد  بنیاد  پدید  صنعتی  عصر  با  را  می  ه گسستی  ترجیح  او  از  است.  دهد 

دارد. به نظر او  ی اساسی با ویرنو توافق ابا این حال او بر سر نکته [ 27] داری شناختی« سخن بگوید.»سرمایه

همهسرمایه  زنی به  توجه  با  زنده،  کار  توسط  کار  شناختی  ابعاد  »بازتصاحب  بر  است  متکی  امروزه  ی  داری 

 [ 28] مادی و غیرمادی.« هایفعالیت

چرا که مارکس به درستی محوریت مطلق    ،اندازْ اهمیت نظری و عملی عظیمی دارداز این چشمگروندریسه  

داری انتظار  ی این اشاعه را در سرمایهگستره  مارکسکه   جاآن کند. اما ازبینی مییشی عقل عمومی را پاشاعه
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اند. ویرنو و ورچلونه هر دو  )و جاهای دیگر( منسوخ شده  گروندریسه در    او های اصلی دیگر شرح  ندارد، جنبه

 شمارند.بارز این موضوع برمیی ی ارزش مارکس را نمونهنظریه

تواند به نحو مکفی با نوع معینی واسطه« میی ارزش این است که »کار بیفرض نظریهبه نظر ورچلونه، پیش

در اختیار  را  ی مناسب ثروت اجتماعی  سنجه  گیری شود، سپس این زمانْزمان، »زمان ساعت و کرنومتر« اندازه

ی تاریخی که در آن »کار نه تنها تحت شکل ارزش  ها در یک دورهکند این فرض. ورچلونه فکر میگذاردمی

  [29].بودندشود« معقول  ای بلکه در محتوایش مجردتر و از هر نوع کیفیت ذهنی و خالقانه خالی میمبادله

های ماشینی( از  یای نظامی پاسرمایه  ازتر  سرمایه )مشخص  ازی تبعیت واقعی کار زنده  این عصر در نتیجه

  گروندریسه ادامه دارد. اما خود مارکس در    ،کندکه این مالک را برآورده می  ،اوایل انقالب صنعتی تا فوردیسم

این ادعا که کار مستقیم نیروی مسلط تولید است    ،یابدکه عقل عمومی توسعه می جاآن تصدیق کرد که از

کند.  نامید دفاع می  توان تزی ”مارکسیستی“سختی میچه بهز آنخواهد شد: »مارکس ابیش از پیش نامعقول  

او مدعی است که دانش مجرد )اساساً، اما نه فقط، دانش علمی( دقیقاً به دلیل استقاللش از تولید، در فرایند  

و  شده خط تولید را به جایگاهی مازاد  تکهشدن به نیروی اصلی تولید است و به زودی کار تکراری و تکهبدل

 [ 30] راند.«ای میحاشیه

کند. او دگرگونی  انتظار داشت که عقل عمومی فقط در چارچوب کمونیسم تا این نقطه رشد می  باز مارکس  

»نیروی تولید  ایْ همانا  عقل عمومی در شکل عقالنیت تودهبینی نکرد که در آن  داری را به نظامی پیشسرمایه

از بیان دیگر، مارکس شکلی  به  باشد.  را پیشسرمایه  اصلی«  نکرد که دیگر  داری  »زمان ساعت و    ازبینی 

»مارکس به اصطالح قانون ارزش    :[31]«شوداستفاده نمیارزش اقتصادی کار«  سنجی  کرنومتر برای کمیت

داند،  کند( را اسکلت مناسبات اجتماعی مدرن میدر آن تعیین می  پیکریافتهارزش یک کاال را زمان کار    که این)

 [ 32]ی آن را هم تحلیل برده و هم باطل کرده است.«ی سرمایههر چند توسعه

ارزش وجود داشته باشد که در   ـ ی دانشکار به نظریه ارزش  ـ ی زماناز نظریه  راهی برای »گذار اکنون باید  

 [ 33]«.ی جامعه وجود دارد“انسانی است که ”در مغزش دانش انباشته همانای پایای اصلی آن سرمایه

داری معاصرْ بیرون از  ی ارزش مارکس در سرمایهورچلونه و ویرنو اعتقاد ندارند که با انکار کاربردپذیری نظریه

داری  های سرمایهگرایش  بنا به آنپذیرند که  میتزهای مارکس  هر دو    هاآنگیرند.  چارچوب مارکسیسم قرار می

می موقتاً  فقط  بحران  جاببه  میهتواند  کمونیسم  فقط  و  شود  بر  جا  مستمر  نحوی  به  کند.    هاآنتواند  غلبه 

اش را حفظ کند اما فقط به بهای  داری پسافوردیسم/شناختی به سرمایه این امکان را داده که هژمونیسرمایه
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ی نخست موجب  ر تقسیم کار« که بحران فوردیسم را در وهلهتشدید همان »گرایش نزولی کنترل سرمایه ب

فزاینده نحو  به  است  مجبور  سرمایه  اکنون  صور شد.  تبعیت  سازوکارهای  بر  سلطهای  تا  کند  تکیه  ی  ی 

آور بدهی خانوار و تحمیل روزافزون کمبود  افزایش سرسام[ 34]امنیت شغلی،شامل تشدید عدم  اش رااجتماعی

ی وابستگی پولی کارگر مزدی را درون فرایند گردش« افزایش  ها »رابطهی این؛ همه[35] مصنوعی حفظ کند

ای که  شود، سرکوب امکانات تاریخیی سرمایه به تبعیت صوری آشکارتر میاما هر چه تکیه  [36]دهد.می

  [ 37]کند.منابع پویایی خویش را در نطفه خفه می  شود و خود سرمایهْمی  تربیشعقل عمومی فراهم آورده  

رهاییپرده نویدهای  از  را میبخش سرمایهبرداری مستمر  اطمینان  این  پسافوردیسم/شناختی  دهد که  داری 

در   مارکس  از سوی  کمونیسم  »ما  هنوز  امروزه    گروندریسهطلب  است:  را حفظ کرده  قدرت کامل خود 

آن جامعهمی مدد  به  بدانیم که  واقعی  را جنبش  دانش خوتوانیم کمونیسم  منطق  ی  از  موثری  نحو  به  را  د 

شده در اقتصادی  بخش حکسازد و توانش رهاییآورد رها میمیدر  ی خود  داری که آن را تحت سیطرهسرمایه

 [ 38]شود.«سازد که بر مبنای گردش آزاد دانش و دموکراسی عقل عمومی بنیان نهاده میرا آزاد می

مختار تصریح کند، فقط  پهر عمومی خودسیک    چونهم  تواند خود را ویرنو موافق است که »عقل عمومی می

از میان وجوه بسیاری در شرح و    [ 39] مشروط به این وابستگی آن به تولید کاالها و کار مزدی ملغی شود.«

 گیرد. ی اول قرار میروایت ویرنو و ورچلونه که باید تصدیق شود، این نکته در مرتبه

 تواند زیرسوال برود.ی ارزش، اما میی نخست رد نظریه، در وهلههاآننظرات دیگر 

 ی ارزش »عقل عمومی« و نظریه

نو و ورچلونه با واحدهای همگن زمان کار مستقیم ساده که ارزش کاال، در معنای مارکسی کلمه، به نظر ویر

ی مارکس تبعیت واقعی کار زنده را  آالت زمانه، ماشینهاآنشود. به نظر  یابد« تعیین میدر آن »تجسم می

گیری ارزش کاالها را بر حسب  اندازهایجاد کرد که »عاری از ]کار زنده[ با کیفیت فکری و خالقانه« بود و  

ی زمان کار مجرد موجه ساخت. اما امروزه نیروی مولد اصلی همانا عقل عمومی در  ی همگن سادهواحداها

یافته است. در نتیجه آن دو معتقدند که با توجه به »تضاد شدید میان فرایند تولیدی که  شکل عقالنیت اشاعه

سنجه واحد  و  است  علم متکی  بر  و منحصراً  کاکنون مستقیماً  با  ثروت که هنوز  کار  ی  در    پیکریافتهمیت 

است« منطبق  نمی[40] محصوالت  دیگر  ما  وسیله،  عنوان  به  را  کرنومتر  یا  ساعت  »زمان  برای  توانیم  ای 

 [ 41]«. سنجی ارزش اقتصادی کار در نظر بگیریمکمیت
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ی« مناسب »ثروت«  در کاال »سنجه  پیکریافتهی  ی ارزش چیزی بیش از این ادعا نبود که کار ساده اگر نظریه

گاه در هیچ مقطع پیشین تاریخ نیز معتبر  داشت. اما آنترین قدرت تبیینی را میاست، آنگاه امروزه به واقع کم

است که    «رایگانی  هایموهبتای متکی بر »هکنندداری همیشه به نحو تعیینبود. خلق ثروت در سرمایهنمی

ها  خیزی خاک که در طی میلیونطبیعت، مانند حاصل  هایموهبت  [42]از آن خود ادعا کرده است.  سرمایه

آب نیروی  یا  شده  ایجاد  هستند.  سال  موارد  این  جمله  از  باد  جوامع  [  43]و  فرهنگی  دستاوردهای 

ی زنان، دانش  هپرداختنتی و مادی بیرون از محل کار، کار خانگی های شناخداری، تکوین ظرفیتپیشاسرمایه

ی عمومی  های تحقیقاتی با بودجهآزمایشگاه  های ی که در آغاز دوران جدید بالید و محصولهاآنفناور ـ علمی

گذارند. نقش علّی این نوع عوامل در تولید  های دیگری را در اختیار میدر دوران شکوفایی فوردیسم نمونه

داری وجود نداشته که  ای از سرمایهدوره  هرگز رو  ناپذیری بزرگ بوده و از اینثروت همیشه به نحو محاسبه

دانست و با این  عمل نماید. مارکس این موضوع را کامالً میی مناسب ثروت  سنجه  چون هم  پیکریافتهکار  

جاست که  ی ارزش اختصاص داد. انسجام او در این امر از آنش را به گسترش نظریها ی زندگیوجود، همه

 گیری ثروت نیست. مقصود از این نظریه اندازه

با توجه به فضایی که در اختیار دارم،  یز. متأسفانه  آمی ارزش مارکس مبحثی است پیچیده و مناقشهنظریه

داری  ی تولید سرمایهشیوه از  پردازیهمانا مفهوم ی آغازجا کفایت کند. نقطهی اجمالی زیر باید در اینچکیده 

ی افراد، که نسبت  جانبهکه در آن »وابستگی متقابل و همهگسسته    گرایی جامعه  نظاماست در حکم یک  

داری نظامی  تر، سرمایهطور مشخصبه[  44]سازد.«شان را میاعتنا هستند، پیوستار اجتماعیدیگر بیبه یک

شود و باید متعاقباً از طریق  عهده گرفته میبهطور خصوصی  یافته که تولید در آن بهاست از تولید کاالیی تعمیم

یابد یک  اعتبار می اجتماعاًکاالهایی که تولیدشان   [45] اعتبار یابد.  اجتماعاًی موفق کاالها به ازای پولْ  مبادله

)»مبادله »ارزش«  اجتماعی،  نسبتویژگی  به  میپذیری  معین«(،  ویژگیهای  از  که  طبیعی  یابند  های 

یافته، شکل اعتبار اجتماعی ی کاالها به ازای پول در تولید کاالیی تعمیمشان متمایز است. مبادلهگوناگون

گذارد. کاری که کاالها را با ویژگی  اجتماعاً عینی ارزش را در اختیار می  ییگانه سنجه  است، و بنابراین پول 

نامیده شود. این اصطالح مناسب است زیرا در این بافتارْ تجرید    کار مجردتواند  کند، میخاص ارزش تولید می

ارکردن به لحاظ علّی  های متفاوت کارکردن انجام شده و این بُعد از کهای مشخص و همگن کنشاز ویژگی

شود. مارکس  گیری میمسئول تولید ویژگی مجرد کاالهاست که با واحدهای مجرد چیزی مجرد )پول( اندازه

هایی بر  گذاریاست که سرمایه  داریسرمایهیافته همانا نظام دهد که تولید کاالیی تعمیمسپس توضیح می

( است که گذاشته شده  Mای )( از مبلغ اولیه’M)تری آن مسلط هستند که هدفشان تصاحب مبلغ پول بیش
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ی فعالیت کارگران مزدی که توسط  تر به منزلهتر و پیچیدهتواند به سیاقی مشخصاست. کار زنده اکنون می

 بندی شود.  اند مفهوم، گمارده شدهMو  ’Mسرمایه برای تولید ارزش اضافی، تفاوت  

تواند  گرایی گسسته با این همه میچگونه یک نظم اجتماعی جامعهداری مستلزم درک این است که  فهم سرمایه

آیند(. پاسخ مارکس این است که  در خالل زمان بازتولید شود )و تضادهایی که در جریان این بازتولید پدید می

ط  دهد توسطور خصوصی رخ میگرایی کاری که بهشود: جامعهاین بازتولید اجتماعی به میانجی اشیاء انجام می

یابد  گرایی کار مزدی خصوصی هنگامی اعتبار میتر، جامعهطور مشخصشود؛ بهگردش کاالها و پول برقرار می

گیری سهم واحدهای  افی تولید شود و به تصاحب درآید. نظام ارزشی پولیْ سازوکاری برای اندازهضکه ارزش ا

اری است برای بازتولید مناسبات اجتماعی  ی کار در تولید ثروت نیست. این نظام بیش از هر چیز سازوکساده 

یافته،  ی کار زنده با کار شیئیت»مبادلهتر، بازتولید مناسبات سرمایه/کار مزدی:  مهم  داری، و از همهسرمایه

و تولید    ی ارزشرابطهکردن کار اجتماعی در شکل تضاد سرمایه و کار مزدی، تحول نهایی  یعنی وضع

 [ 46]متکی بر ارزش است.« 

)مناسبات اجتماعی در شکل عجیب و غریب و تاریخاً    مناسبات ارزشیایزی است بنیادی میان )باز(تولید  تم

های اجتماعی تاریخاً خاص  های مصرفی که منتزع از شکل)ارزش  ثروت خاص مناسبات میان اشیاء( و تولید  

 شود(. در نظر گرفته می

کم  نو و ورچلونه نقش عقل عمومی را در عصری دستکه در بخش زیر خواهیم دید، اعتقاد دارم که ویرچنان

داری  امتداد دارد، در حالی که در شکوفایی آن در سرمایهگیرند که از نخستین انقالب صنعتی تا فوردیسم  می

عنوان  ای بهنحو فزایندهای بهکنند عقالنیت تودهگمان حق دارند که تأکید میبی  هاآنکنند. اما  معاصر مبالغه می

های منسوخ  ی نظریهی زبالهی ارزش مارکس را به کومهنیرویی مولد اهمیت یافته است. آیا این تحولْ نظریه

یافته  د کاالیی تعمیمی تولیگرایی گسستهاندازد؟ نه زمانی که شکل اصلی سازمان اجتماعی همچنان اجتماعمی

است. نه زمانی که بازتولید اجتماعی همچنان به میانجی گردش اشیاء یعنی فروش کاالها به ازای پول انجام  

ی  شود. و نه زمانی که بازتولید اجتماعی همچنان بر بازتولید مناسبات سرمایه/کارمزدی متمرکز است. همهمی

سرمایهاین هنوز  راها  امروزی  جهانی  می  داری  پابرجاست،   [47]کنند.تعریف  ارزشی  مناسبات  که  مادامی 

اشاعه عقالنیت  در  رهاوردهای  خود  تصاحب  به  رایگان«  »موهبت  دیگری  نوع  در حکم  سرمایه  یا  را  یافته 

شرکتمی که  وقتی  )مثالً  »آورد  محاسباتی  کدهای  از  میها  استفاده  باز«  یا  متن  رهاوردها  کنند(  به  این 

ی ارزش مارکس دقت توصیفی و قدرت تبیینی خود را  شود. نظریهاجتماعی سوق داده میهای زندگی  حاشیه
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ای در  کند. برای فهم تولید ثروت ما در واقع باید عقالنیت تودهمادامی که این وضعیت برقرار است حفظ می

ی ارزش مارکس، یا  نظر بگیریم و به آن اهمیتی فزاینده در مقابل کار ساده بدهیم. اما این موضوع به نظریه

 [ 48]ربطی ندارد.  ،ترین تفسیر آن نظریه با در نظر گرفتن همه چیزبخشکم به رضایتدست

 داری عقل عمومی در تکوین تاریخی سرمایه

داری نزد ویرتو و ورچلونه بپردازیم، مایلم دو مفهوم  که به ارزیابی بازسازی تکوین تاریخی سرمایهقبل از آن

هایی که مارکس به نقد اقتصاد سیاسی اختصاص داد(  )و سایر متن  گروندریسه از  را    ی دیگر کنندهتعیین

ای خواهند داشت که از  . این مفاهیم نقش محوری در ارزیابیپرستی بتواره  و  تعیّن شکلی معرفی کنم:  

 پی خواهد آمد.

کند. تعیّن شکلی  ی ارزش مارکسْ بازتولید مناسبات اجتماعی را از طریق روابط بین اشیاء کندوکاو مینظریه

ی  های سوبژکتیو و رفتار بیرونی عامالن انسانی در نتیجهای اشاره دارد که در آن امکانات، اولویتبه شیوه

آیند. پول و سرمایه در نتیجه این  پدید میار دارند  یافته در اختیدر تولید کاالیی تعمیم  ها آنای که  شکل ارزشی

ای هستند که بر فراز و علیه  های جامعهکه ابزارهای زندگی باشند، پیکریافتگیبیش از آنهای اجتماعی  شکل 

ی بورژوایی موجودی است ابژکتیو سراسر  عنوان نمونه، کارگر در جامعههای انسانی فردی قرار دارند: »بهسوژه

  نظام حقیقی زندگی جمعیاو قرار دارند، اینک به    رودرویا حضوری سوبژکتیو؛ اما اشیایی که  غایب، ب

 [ 49]کنند.« از او، تغذیه می هاآن، و هاآناند، چیزهایی که او از تبدیل شده

های عامالن  فعالیتشناختی مقدم بر مقاصد و  در معنایی معین به لحاظ هستی»سرمایه«  از منظر تعیّن شکلی،  

آن را شکل می دارد و  مفردی قرار  انسانی  امکانات،  دهد، هر قدر هم عامل  باشد.  آن  سبب ظهور و حفظ 

امر  کنند به لحاظ شکلی توسط  اند و آن را کنترل مییی که صاحب سرمایههاآنهای سوبژکتیو و رفتار  اولویت

رحمانه که واحدهای سرمایه باید ارزش  شود، یعنی این امر اجباری و بیتعیین می  افزاییاجباری ارزش

فروشند  ی خود را به ازای مزد میهای سوبژکتیو و رفتار کسانی که کار زندهاضافی تولید کنند. امکانات، اولویت

اجباری تعیین می این واقعیت  به سیاقی تضادآمیز. مثالً فرایند    که اینشود، گو  توسط همین امر  کارشان را 

می  همانا  شکل  فرایند  این  که  ارزشدهد  زنده    افزاییفرایند  کار  آن  در  که  فرایندی  نه صرفا  و  است 

از این منظر هم نادرست است و    سازد. های کار گذشته فعال مییافتگیهای خود را به کمک شیئیتظرفیت

برای اهداف انسانی در نظر    هاآنانس  یورد استفادهلوحانه که سرمایه را ابزار صرف قدرت اجتماعی مهم ساده 
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انس که  است  استعالیی«  »قدرتی  اعتباری  به  سرمایه  هدف  هاآنبگیریم.  تابع  قدرتمی  اشرا  و  های  کند 

 [ 50]کند.تصاحب میهایش اجتماعی را در حکم قدرت

ی »سرشت اجتماعی  واسطهبهفقط    هاآنهای استعالیی نیست.  نفسه دارای قدرتاز سوی دیگر اما اشیاء فی

ای که  رسد چنین قدرتی دارند، چنانکه مارکس در قطعهیافته است که به نظر میتولیدِ« تولید کاالیی تعمیم

 دهد:هم در خصوص سرمایه صادق است و هم پول توضیح می

مبادله  » به  مبادلهنیاز  ارزش  به  تبدیل محصول  یعنی  و  کار،  تقسیم  میزان رشد  به  رشد خصلت  ای محض 

ای خود  ی مبادلهکند، یعنی رابطهکند. اما با رشد تقسیم کار قدرت پول رشد میرفت میاجتماعی تولید، پیش

کند... به نسبتی که تولیدکنندگان به مبادله  را به عنوان قدرتی بیرونی و مستقل از تولیدکنندگان تثبیت می

ها و این تضادها را پول به وجود  شود... این تقابلمستقل می  اهآنرسد که مبادله از  شوند، به نظر میوابسته می

 [ 51]کند.«ظاهر استعالیی پول را ایجاد میها و تضادهاست که قدرت بهآورد؛ بلکه تکامل این تقابلنمی

ای که گرایی گسسته«دهد. به دلیل »جامعهپرستی مارکس سوق میی بتوارهاین موضوع ما را به مرکز نظریه

کند، یعنی جدایی اجباری کار زنده هم از شرایط تحقق آن )وسایل تولید و زندگی( و  ولید کاالیی دفاع میاز ت

شوند. اما  های سرمایه پدیدار میهای جمعی افراد اجتماعی ضرورتاً به شکل قدرتهم از محصولش، قدرت

های طبیعت و دانش  اجتماعی جمعی )و قدرتی کار  های خالقانهسره بر تصاحب قدرتهای سرمایه یکقدرت

 کند( متکی است: علمی ـ فناورانه که کار اجتماعی جمعی بسیج می

ی  نیروی آفریننده خود...  ی  ندهننیروی آفریکردن توانایی کارش به مثابه مقداری موجود از  »کارگر با عرضه

کند... بارآوری  ر خود و علیه خود تثبیت میدر براب   قدرتی بیگانهکارش را به مثابه نیروی سرمایه، به مثابه  

یا به بلکه جنبش یا کار    توانایی طور اعم کار او، مادام که  کار کارگر،  برابر او به    واقعینیست  است، در 

  تصرف و کسب اختیار بر کار بیگانه ؛ برعکس، سرمایه با  یابدتکوین می  قدرتی بیگانه ی  قواره

 [ 52]کند.ارزش آن را متحقق و افزون می

  چونهماند که در پی فرایند تولید  های نهفته در بطن کار زنده»بالقوگیسرمایه، به اجمال چیزی نیست جز:  

 [ 53] با او.« هایی بیگانهواقعیت چون هماند، اما هایی بیرون از او هستی یافتهواقعیت

قدرت که  زنده  آفرینشکار  نظریهها آنگرهای  در  مارکس  را  میبتوارهی  ش  تصدیق  سوژهپرستی  ی  کند، 

ای محض است و خطای  باوری سنتی نیست. مفهوم فراتاریخی کار زنده یک انتزاع اندیشهاستعالیی انسان
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  گروندریسهگر را به انتزاع اندیشه نسبت دهیم. کار زنده که در  شهای آفرینقولی ژرفی است که قدرتم

ا ستفاده از کاالیی است که به شکل سرمایه پس از خریداریش  بحث شد، کار زنده در شکل تاریخاً خاص 

این    به دلیلاین شکل اجتماعی و    درونکند  هایی که کار زنده ایجاد میشود. قدرتتوسط سرمایه بدل می

شناختی را در قلب  ادعای هستی  ی بسیار مهم تعیّن شکلیْاما این نمونه  [54]اند.شکل اجتماعی ایجاد شده

های اجتماعی مادی به لحاظ  کند. اگر مناسبات اجتماعی و پراتیکپرستی سرمایه تضعیف نمیرهی بتوانظریه

گرایی بدهد،  گرایی گسسته جای خود را به نوع متفاوتی جامعهشوند، یعنی اگر جامعهساختاری دگرگون می

استعالییقدرت ظاهراً  مدعی  ایهای  سرمایه  و  پول  بیکه  هسهماندرنگ  اند  که  یعنیتندگونه    چونهم  ، 

ی ارزش مارکس کمک به ما در تشخیص این  شوند. هدف نهایی نظریهآشکار می  ،شناختیهای هستیدروغ

 تر شود.  هاست تا روز بازخواست نزدیکدروغ

آن عمومی  میعقل  تعریف  ویرنو  که  )»گونه  زبانکند  آموختن،    شی گرا  ،یتوانش  و    د یتجر  ،یادسپاریبه 

داری است. چیزی  تجلی کار اجتماعی جمعی در سراسر تاریخ سرمایه  [55]ی«( به خودبازنگر  لیکردن و ممرتبط

هر نوعی  آموزاند که  پرستی مارکس به ما میی بتوارهی بیستم ظهور کرده باشد. نظریهنیست که ابتدا در سده

تواند شیئیت یابد«، یعنی متکی است  که نمی  های شناختی داری متکی است بر »مخزنی از شایستگیاز سرمایه

دهد.« عقل عمومی  بر عقل عمومی با »مادیت عملیاتی« چرا که »فرایند تولید و ”جهان زندگی“ را سازمان می

داری  ی نوزدهم، در فوردیسم و در سرمایهداری اولیه، در انگلستان سدههای متفاوتی در سرمایهشک شکلبی

های جمعی کار اجتماعی که به شکلی بیگانه  گیرد. اما عقل عمومی در قدرتخود می  پسافوردیسم/شناختی به

 محوری بوده است.  همیشهشود در سرمایه ظاهر می

گیرند که از انقالب  کم می  ای دستاعتقاد دارم که ویرنو و ورچلونه میزان »اشاعه«ی عقل عمومی را در دوره

شان بر تعیّن شکلی سرمایه )ی  سویهنظرم این ناشی از تأکید یک  صنعتی تا فوردیسم امتداد یافته است. به

ی  آالت شکل بتوارهی سرمایه در ماشینشدههای تثبیترتاست که قدی  اگرفتن گسترهپایا( به بهای نادیده

  چون هممارکس را    یویرنو و ورچلونه انقالب صنعتی زمانه  .گیردرا به خود میهای کار اجتماعی جمعی  قدرت

ی  در سرمایه  پیکریافته فنی تخصصی   ـ کنند که عقل عمومی در آن شکل دانش علمیای توصیف میدوره

سان آالت )و بدین بر بیگانگی کارگران مزدی از ماشین گروندریسهبا بازگویی  هاآنگیرد. پایا را به خود می

ای که سپس در فوردیسم  کنند، بیگانگی ن( تأکید میدر آ  پیکریافتهفناورانه   ـ از عقل عمومی، دانش علمی
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نوشت، هنوز جزییات نوآوری فناورانه را بررسی نکرده  را می  گروندریسهتداوم یافت. اما هنگامی که مارکس  

 تر شده بود. ی را نگاشت، تصویر پیچیدهسرمایهبود. در زمانی که  

ی ماشین تا  در انقالب صنعتی، از رواج اولیه  آالت را مراحل گوناگون در تحول ماشین  سرمایه مارکس در  

کم  ها و اجتناب از دستای که متکی بر این قوتی آن، تا بازطراحیهای طرح اولیهها و ضعفکشف قوت

ی مهمی که در بافتار کنونی باید اشاره شود همانا تأکید مارکس بر  کند. نکتهها بود، توصیف میبرخی ضعف

های دیگر کارگران از  رایند میان دانشمندان، مهندسان و مخترعان از یک سو، و دستهتعامل خالقانه در این ف 

نتیجه در  مزدی  کارگران  که  تولید  فرایند  از  صریح  و  ضمنی  دانش  است.  دیگر  تجربسوی  عملی هی  ی 

این مسأله  طور اعم نادیده گرفته شده(: »کننده ایفا کرد )اگر چه بهآوردند، نقشی تعیینشان به دست میجمعی

که هر فرایند خاص چگونه باید انجام شود و فرایندهای جزیی متفاوت را چگونه باید در یک کلیت به هم  

مفهوم نظری  شود. اما در این خصوص نیز مسلماً باید  پیوند داد، به کمک علم مکانیک، شیمی و غیره حل می

 [ 56]ی عملی در مقیاس بزرگ کامل شود.«تجربه گردآمدناز طریق 

باز هم: »تنها پس از تحول چشم از تجارب عملی، شکل یک  گردآمدن مجموعه  گیر علم مکانیک وو  ای 

پدید آمده است رها    هاآنیابد و از قید شکل سنتی ابزارهایی که از  ماشین کامالً با اصول مکانیک انطباق می

 [ 57]شود.«می

ای از تکامل نیروهای  »هر درجهناپذیر نیست:  گزیناالت جایی ماشیناری هیچ ماشین یا نظام ویژهددر سرمایه

کوشد بر آن غلبه  رسد که میمانعی به نظر می  چونهممولد اجتماعی، تبادل، دانش و غیره ]برای سرمایه[  

ه نیز ناشی از تعامل خالقانه  دهیم که تغییرات بعدی فناورانما با تعمیم شرح مارکس تشخیص می[  58]کند.«

فنی به معنای محدود کلمه و کارگران با تجربه و برخوردار از دانش صوری و ضمنی   ـ میان کارگران علمی

 چشمگیر از فرایند کار است. 

ای از  های ماشینی در دورههای صرف نظامویرنو و ورچلونه حق دارند که بر گرایش به تقلیل کارگران به زائده

بیگانهیعنی  مارکس    یزمانه باعث  که  آن  از  منتج  گرایش  و  دانش  فوردیسم  از  کارگران  فرد  فرد  شدن 

  هاآنهای مادی عینی هستند که ها واقعیتاین گرایش کنند.تأکید می ،شودمی در آنپیکریافته فنی  ـ علمی

ست که کل نیروی  نیز حاکی  سرمایه شده در  کنند. اما شرح دادهرا تک تک کارگران به این اعتبار تجربه می

اش ایجاد کرد. تمرکز  ی عملیهای جدید شناخت را در جریان تجربههای جدید و شکلهنگام ظرفیتکار هم

چنین تمرکز    [59]شود.مارکس میسازی بیش از حد موضع  در این دوره موجب ساده  زدایی«صرف بر »مهارت
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به انحصار    کهاینگیرد، یعنی  کم میی عقل عمومی را در زمان انقالب صنعتی دستی اشاعهصرفیْ گستره

 گروه کوچکی از متخصصان علمی ـ فناورانه در نیامد. 

را در محیط  جدایی دقیق تصور و اج   ی فوردیستیِکند که پروژهخود ورچلونه تصدیق می  کهاینجالب    ینکته

ان در  رناپذیر دانش کارگ عد تقلیل کار همیشه یک خیال محض بوده است: »یادآوری این نکته مهم است که بُ

آشکار بود.  نیز  بنیادی بین وظایف تجویزشده و واقعیت کار کارگران    در تفاوتِ  های بزرگ فوردیستیْکارخانه

 [ 60] توانسته عمل کند.«نمیفوردیستی هرگز بدون این تفاوت ... خط تولید 

می بعد  دو صفحه  فقط  اما  میورچلونه  اینک  »بارآوری  فوردیسم  در  که  متغیری  نویسد  امر  عنوان  به  تواند 

گیرند« و از این طریق دانش ضمنی و صریح  هایش دیگر دانش کارگران را در نظر نمیبازنمایی شود که مولفه

 [ 61]یابد. قلیل میکارگران مزدی بار دیگر به امری نامشهود ت

ای که از نخستین انقالب صنعتی  ی عقل عمومی در دورهطور خالصه، از نظر ویرنو و ویرچلونه کاربرد مقولهبه

سویه تأکید دارد و این تأکید به  )ی پایا( به سیاقی تک تا فوردیسم امتداد یافته است، بر تعیّن شکلی سرمایه

پرستی سرمایه از  ی بتوارهی امور است که نظریهشناختی پیچیدهسازی وضعیت هستیبهای بیش از حد ساده

های ماشینی گسترده در انقالب صنعتی و  های سرمایه که در نظامسوی مارکس توصیف کرده است. قدرت

چیزی جز شکل    ها آنشوند. اما  های استعالیی پدیدار میقدرت  چونهمگیرد،  فوردیسم شکل مادی به خود می

شده توسط آن کار نیستند. و  های طبیعت و دانش بسیجهای کار اجتماعی جمعی، و قدرتی قدرتشدهبتواره

وجه به دانش دانشمندان، مهندسان و مخترعان محدود نیست. عقل عمومی در  هیچشده بهاین دانش بسیج

های  و پراتیکدانش ضمنی و صریح نیروی کار است، حتی اگر ایدئولوژی    ی موردبحث شاملسراسر این دوره

 شدن این شکل شوند.مادی مسلط مانع از به رسمیت شناخته

  کند: آنان تعیّن سویگی معکوسی را آشکار میداری پسافوردیسم/شناختی یکواکاوی ورنو و ورچلونه از سرمایه

ی  هی نظریکه شالودهی کار اجتماعی  های خالقانهگیرند تا بر قدرتکم میشکلی مستمر سرمایه را دست

امروزه بیش از پیش   های کار اجتماعیگمان درست است که قدرتبی  پرستی سرمایه است تأکید کنند.بتواره

می اعمال  نحوی  نمیبه  نظر  به  که  سرمایهشوند  شکل  با  نمونهرسد  یک  باشند.  شده  تعیین  بسیار  ای  ی 

اینترنت یافته میخیره ریق کار شناختی خارج از مناسبات  شود که از طکننده در فهرست زیر از کاربردهای 

 ( hosting servicesمیزبانی وب ) ،  وبمیل متکی بر   ـی نظیر اییها اند: »ایدهسرمایه/کارمزدی ایجاد شده

نرم( Web pages)  شخصی   هایپیج بو   برای پیغام،  فوریافزار   instant messenger)  رسان 
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software )شبکه، سایت اجتماعیهای  موتورهای جست  ( social networking sites)  ی  وجوی  و 

(search engines  )یا گروهشده بیشطراحی افراد  از  آمد که میتر  پدید  افراد  از  خواستند  های کوچکی 

آزمایش کنند که در جایی که سودی    را  هاییمشکالت خود را حل کنند یا چیزی کارآمدتر از محصوالت شرکت

 [ 62]گذارند.را در اختیار می هاآنشود حاصل می

) Encryption-softwareافزار رمزگذاری )نرم -peer-to-peer file(، اشتراک فایل همتا به همتا 

sharing software( تصویر  و  صدا  ادیتورهای   ،)sound- and imageeditors  بسیاری و   )

افزاری را یافت که ابتکار آماتورها  نرم واقع، سخت بتوانتوان به این فهرست افزود: »بههای دیگر را مینمونه

کند که در  ی عقالنیت« ادعای ویرنو را تصدیق میهای معاصر »اشاعهها و سایر جلوهآیا این[  63]نباشد.«

می بدل  پراکسیس  نوع  هر  موثر  بنیاد  به  عمومی  عقل  »اشتراک  ادعای    هاآنآیا  [  64]شود«؟پسافوردیسم 

داری شناختی تحلیل رفته که تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه در سرمایهبخشند  ورچلونه را مشروعیت می

 ها باید خیر باشد.است؟ من اعتقاد دارم پاسخ به این پرسش

ای  های رایگان« ایجادشده در بیرون از شکل سرمایهکه در باال متذکر شدیم، سرمایه همیشه بر »موهبتچنان

های  متکی بر این »موهبت  داری شناختیْز ظهور پسافوردیسم/سرمایهقبل افرایند انباشت سرمایه  متکی است.  

محاسبه کلمه  دقیق  معنای  به  که  بود  شکلرایگان«  همه،  این  با  بودند.  مانع  ناپذیر  سرمایه  اجتماعی  های 

تا عقل عمومی »عمالً بهمی یابند.«شدند  باید محصوالت جدید عقالنیت    [65]طور کامل تحقق  ما  امروزه 

های رایگان اضافه کنیم.  نویسند( به فهرست موهبتافزارهای کدنویس که »آماتورها« میای )نظیر نرمتوده

که  برد  از بین نمی  را   ایسرمایه  های رایگان، قدرت شکلخود بیش از انواع دیگر موهبت خودی  اما این به

  که مانع »تحقق عمالً کامل«را    ایطور خاص، قدرت شکل سرمایهدهد. بهمی  تشکیلزندگی اجتماعی را  

ی کمونیسم  اش دربارهبینی راستایی است که مارکس در پیشهمان  و این در    برداز بین نمی  است  عقل عمومی

 مطرح کرده بود.  گروندریسهدر 

از  نمونه نظام  کهاینهایی  نحو  به  عمومی«  عقل  واسطه»اشتراک  به  سرمایهمندی  شکل  در  ی  ای 

مثالً    [66]دانیم از کجا شروع کنیم.شمارند که نمیشود چنان بیداری شناختی محدود میپسافوردیسم/سرمایه

ها و نیازهای انسانی بیرون از شکل کاالیی، کردن خواستگذاری اندک در دانش معطوف به برآوردهسرمایه

گسترش  [  67]ها و نیازهای انسانی اهمیت داشته باشد.تکردن خواس هر قدر هم چنین دانشی برای برآورده

،  [68]شودحقوق مالکیت معنوی نه فقط مانع از توزیع محصوالت دانش در حکم اجناس عمومی رایگان می
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می متذکر  درستی  به  ورچلونه  که  همانطور  میبلکه  فناورانه  ـ  علمی  دانش  گسترش  مانع  [  69]شود.شود، 

  ن یاز سود حاصل از ا  ینامتناسب  اریکه سهم بس  یمرتبط است، در حال  یکار یبا ب  هنوز  بارآوری  ی هاشرفتیپ

 یکارگران را برا  ی زهی. هر دو عامل انگدنکنصاحب میت   ارشد  یتیر یمد  های الیهو    گذاران هیسرما را    هاشرفتیپ

  یکند. فشار خارجیرنگ مشود کم  ی رارآودر ب  شرفتیکه ممکن است منجر به پ   ییهانشیگذاشتن ببه اشتراک

می  افزاییْارزش  به  الزام  وقفهیب شرکت  شودباعث  شبکه  یاصل  یهاکه  تالش  شرکت  یهادر  تا   کنندها 

  ه ارزش« را ب  ی رهی»زنج  یها بخش  نیخود کنند، سودآورتر  کنندگان عیو توز  کنندگاننیرا متوجه تام  ها سکیر

  یی ایجغرافاز لحاظ  کار پراکنده    یهاروین  علیهرا    فتح کن«  و  بیانداز  فرقه»تراهبردهای  خود اختصاص دهند و  

که معادل    دنشویع مانها مآزاد اطالعات را در داخل شبکه  ان یجر  کیستماتیعوامل به طور س  نی. ااعمال کنند

که    یعمومنامحدود عقل    یشاعهواقع با ا  بهما    رنو،ی و   نظربه  بنا  است.    یعقل عموم  یاشاعهاز    یریجلوگ

 . میکرد، فاصله داریتصور م سهی گروندربود که مارکس در   یسمی کمونمعرف  یژگیو

کنار گذاشته شده  معاصر    یدار هی در سرما  ه یسرمااز  کار زنده    یواقع  تبعیتادعا که    نی، اچلونهورنا به نظر  ب  و،

  ی دارهیدر محل کار سرما  ی واقع  تبعیت»آماتور« در    سانی افزارنونرم  ی. بله، کار زندهستیقبول نقابل زیاست ن

  [ 70]اند. رها شده  ی کار مزدپهر  سدر    یواقع  تبعیتدارد که از    دوجو  تیاز فعال  ییهابخش  نی. همچنردیگیقرار نم

  ی دارهیسرما  یبه همان اندازهمعاصر،    یدارهی. سرمامیباش  ییچند مورد استثنادادن  میمراقب تعم  دیاما ما با

  ی برا یماد  تیبه اتفاق کارگران را از زمان، آموزش و حما ب یقر تی اکثر کیستماتیدوران مارکس، به طور س

کند، در یم  غیدر  داشته باشد  هاآن  ییتوانا  ینزدیکی به حوزهاندکی  که    یزیهر چ  یمشارکت مؤثر در نوآور 

را در    یمثال، کارگران  یبرا  [71]کند.می  و نظارت  سازیدستهای افراطی یکتابع شکلرا    هاآنکه    یحال

  ی صفحه  ی نوشته روشیازپ   ی هامتن  با   دیبا   االتکه سو  ییجا  د، یریدر نظر بگ  یمراکز تماس در جنوب جهان 

یا کارگران بخش شناختی را در  [  72] هستند.  یبندکه تحت نظارت و زمان  یپاسخ داده شوند، در حال  وتریکامپ

های  پردازند و در همان حال از سیستمهای اعتبار میاکسپرس در نظر بگیرد که به پردازش درخواستآمریکن  

های  درخواست»نظام تخصصی  (:  شوندکنند )یا در واقع استفاده میاستفاده می  ی فناوری اطالعاتی تخصص

های  هزینهآورد و  به دست می  شده رااعمال  های بهرهها یا نرخ قیمتکند،  رد میدهد یا  اعتبار را اجازه می

معامالت  گر  محاسبه/رهای اپراتور ساختارگدهند ... فعالیتمشتری اختصاص می“  ی شرایط ویژه”مقرری برای  

اغلب   از  استکه  شده  محروم  قضاوت  و  محاسبه  پژوهش،  عنوان می،  عناصر  به  وجهی  بهترین  به  تواند 

ابزار که    با فعالیتتوصیف شود که    ی“عملیات” کنترلماشینبا  اپراتورهای ماشین  با کامپیوترهای  کار    شده 

 [ 73] .«کنند مقایسه شودمی
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ر سراسر جهانی که در شرایط مشابهی در کار مزدی دخالت  از منظر این کارگران و صدها میلیون کارگر د 

های  ی سیستمکار زنده از سرمایه را به همان اندازه  تبعیت واقعیِ  های فناوری اطالعاتی معاصرْدارند، سیستم

، تحمیل  کردندتحمیل میی نوزدهم  ی سدهکه تبعیت واقعی را بر کارگران کارخانه  ی مارکس ماشینی زمانه

  چون همیافته به لحاظ فیزیکی با کار زنده  های قدیم، »کار شیئیتهای جدید همانند نظامنظام. در  کنندمی

دهد ــ نه فقط با تصاحب  یابد و آن را تحت تبعیت خویش قرار میشود که بر آن سلطه میقدرتی مواجه می

های اطالعاتی را در فرارفتن  ی فناوریفتهورچلونه توانش نه  [ 74].« کار زنده بلکه در خود فرایند بالفعل تولید

 ماند. اندازه بزرگ باقی میین دو بیگیرد. شکاف بین اآن فرارفتن یکی می از تبعیت واقعی با خودِ

 گیری نتیجه

ی آن در امروز  ی اشاعهسابقهمومی مارکس و نقش بیی عقل عویرنو و ورچلونه به درستی توجه را به مقوله

چه نظری چه عملی. اما   ، اثری است با موضوعیت عظیم معاصر گروندریسهکنند. از این منظر، معطوف می

و سایر آثار    گروندریسه های اصلی  عقل عمومی سایر درونمایهآنان عالوه بر این معتقدند که تحول تاریخی  

ی معاصر  مارکس کاربردی در جامعهی ارزش  کنند که نظریهمارکس را منسوخ کرده است. آنان استدالل می

ا آن  ای که ت پذیریداری را دست کم گرفت، انعطافسرمایه  پذیری شدت انعطاف  هندارد. به نظر آنان مارکس ب 

با شکوفایی عقل عمومی در کمونیسم   ارتباط  در  یافته که گرایشی که مارکس  حد در پسافوردیسم تکامل 

کند که تکامل عقل عمومی  ورچلونه اضافه می  [75] »عمالً به تمامی تحقق یافته است.«  ه بود،توصیف کرد

 شرح مارکس از تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه را منسوخ کرده است. 

این واقعیت که سرمایه دانش تولیدشده توسط عقل    بنا به ارزش مارکس    یام که نظریهمن استدالل کرده

از موضوعیت نیفتاده  ین دانش در تولید ثروت  ا  یاهمیت فزاینده  ، یا به دلیلداندرایگان می  یموهبترا عمومی  

  واقعی   تبعیت شود. و  میمحدود    ایشکل سرمایه  با. عالوه بر این، رشد عقل عمومی همچنان به شدت  است

داری جهانی  های اطالعاتی بر اکثر کارگران در سرمایهطور مادی توسط فناوریامروزه بهکه  سرمایه    ازکار زنده  

از آنشود،  تحمیل می نظام  کمتر  نیست که  واقعی  فوردیسم تحمیل    هایتبعیت  انقالب صنعتی و  ماشینی 

 .کردند

داری همچنان مستعد بحران است و  . سرمایهورچلونه است ویرنو و  حق با  با این حال، در مورد آخرین نکته،  

با برجسته کردن ماهیت انگلی    ورچلونهویرنو و    [76]کار زنده است.   از جانب  ترین شکل بحران »نه!«عمیق

  اند: پیش بردهگفت،  از آن سخن می  گروندریسهمارکس در  چه را که  آنسرمایه در مقابل عقل عمومی،  
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از شرایط  محصول  جدایی   اش ازآگاهیش و  به مثابه محصول ]کار زنده ـ تونی اسمیت[ا   محصول  بازشناسی»

ــ  آگاهی عظیمی است    ،جدایی اجباری و ناپذیرفتنیقسمی  ی  ذیری خویش به مثابهپیابی و واقعیتواقعیت

و افول  ناقوس زوال  سان  به همانــ و این آگاهی    است  بر سرمایه  استوار  تولید  ی خود محصول شیوه  که

، همانا آگاه  باشد  مایملک شخص ثالثی تواند  بردگان به این که برده نمی  ی تولید است که آگاهیاین شیوه

داری به هستی مصنوعی رو به زوال مبدل شد شخص، به آنجا راه برد که برده  چونهمشدن برده به خویش  

 [ 77]ی تولید دوام یابد، باز ماند. ی شالودهثابهو از این که به م

ترتیب،   این  ور  اثربه  و  غیرسرمایه  همبارز  درلونه  چویرنو  اجتماعی  نظم  خودبرای  بر  مبتنی  گردانی داری 

کامالً    در مقایسه با این سهمْ   اند،ی که مطرح کردهموضوع  در  ها آن  هر گونه کاستی  دارد.   سهمدموکراتیک  

 فرعی است. 
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از    ی ک ی  مزدی و کارگران    یعوامل اجتماع   ن یا  ن یائتالف ب  جاد ی. انیستمعاصر    یدر جامعه   ،ی ررسمیو غ  ی در اقتصاد رسم

کار  /    هیسرما   یهمچنان با رابطه  یغالب جهان اجتماع   یساختار   یهاش یعصر ما است. اما گرا   یاس یس  فی وظا  ن یمهمتر

 (. Smith 2005; Harman 2002)بنگرید به  مرتبط است ی در سطح بازار جهان  مزدی

وجود دارد که از    ها«ن یماش  یدر »قطعه   هایینکته اشتباه است که عبارت   نی بخش بدون اذعان به ا  نیا   یریگجهینت  [. 48] 

ثروت  ی بزرگ  دیگر سرچشمه   اشواسطهبی کار در شکل    کهآن : »به محض  مثالً  کند، یم  تیحما   ورچلونه و    رنو ی موضع و
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و خود   پاشد، ی فرو م  یابر ارزش مبادله  کیمت د یتول  جه، یباشد... در نتنباید هم و  ی آن نیستنیز دیگر سنجه زمان کار  ، باشدن

  متاسفانه  ( Marx 1987, p. 91)  .« اضطراری و تضادمندش خواهد بوداز شکل    واسطه نیز عاریبی   ی ماد  دی تول  ندیفرآ

  ی در واقع تعداد کم )  دهد. ینشان م »ارزش« و »ثروت« را به وضوح   ن یب ی اساس ز ی حفظ تما عدماول  یکه جمله  م ییبگو  د یبا

نکرده    انیببا در نظرگرفتن چیز    مواضع خود  ر یتفس  نیتربخش ت یرا در تضاد با رضا   ی هستند که هرگز جمالت  سندگان یاز نو

  اند. شده   خته یآممارکس درهم   یه یکند ارزش و ثروت در نظری که ادعا م   ی ریدارد به تفس  تیارجح  ار یبس  ن ی ا  نبه نظر م (  باشند!

  ی عنای تلویحم  و جاهای دیگر است، بلکه این  گروندریسهتنها مغایر با بسیاری از قطعات صریح مارکس در نه دیدگاه  این  

  ، به بعد   زراعی اولیه  یداره یاز سرما  ، یداره یاز سرما  یادوره  چ یه  درارزش مارکس هرگز    یه یکه نظررا دارد    ری ناپذاجتناب 

کارگران    یپیکریافتهاز کار    ش ی ب  یزیثروت به چ  د یتول  یادر هر دوره  رای (، زبنگرید در باال    43  ادداشتیاجرا نبود )به  قابل

  رت یشود مغا ی از آن دفاع م   نجایارزش که در ا  یهینظر   ریباال با تفس  یقطعه   یاساس  ینکته  به عالوه،  بوده است.  متکی  یمزد

ثروت را    عیو توز  دی لفردی در تو  یهاادعاست که مشارکت   ن یا  یداره یسرما   بخشیتمشروع  یدئولوژیا  اساسی عنصر    ندارد. 

 یانده یفزا  و   ق یعم  ی نقش علّ  یکه عقل عموم   یی و پاداش داد. از آنجا   رفتگ  اندازه   کرد،   ز یمتما  یْ پولجبران    ق یتوان از طریم

تشخیص  شود. اما مهم است که  ی آشکار م   شی از پ  شی ادعا ب  ن یا  ی و عدم انسجام درون  بطالنکند،  ی م   یباز  عیو توز  دی در تول

  به لحاظ درونی کاذب و    یدئولوژی بر اتکی  م  ینظم اجتماع   نیی و تب  فیتوص  برای   قاًیرا که دق  ی ارزش   یه ینظر  تحول ن  یا   دهیم

  که ادعا  این    یو عدم انسجام درون   بطالن که  کند  را رد نمی   تیواقع  ن یا  ن یکند. همچنی شده بود، رد نم  بسط دادهنامنسجم  

مارکس    شود. خود به خود بارزتر می   ودشی مواسطه  بی   د یتول  ندیدر فرآ  مند و تضاد  شکل اضطراریغلبه بر  موجب    یچنین روند

 کنار گذاشت. نشانگر چیزهای دیگر بودکه را  یی های به سرعت لفاظ 

[49]. Marx 1986, p. 420 

: »]هر فرد[ قدرت اجتماعی و نیز پیوندش را با جامعه، در جیب خود  گروندریسه ی  های برجستهبندیدر یکی از صورت یا  

 . (Marx 1986, p.94کند« )حمل می 

رسد.«  به نظر می   ها آن ی  سوژه  چون هم اند و به این ترتیب خود سرمایه  »تمام توان اجتماعی تولید نیروهای بارآور سرمایه   [. 50] 

(Marx 1986, p. 505 ) 

[51]. Marx 1986, p. 84. 

[52]. Marx 1986, p. 233. 
[53]. Marx 1986, p. 383. 

همه   [. 54]  تکاملی  که  یافتهافرادی  تاریخ جانبه  محصول  که  طبیعت  محصول  نه  توسعه اند...  فراگیرندگی  و  درجه  ی  اند. 
دهد  فرض قرار می ای را پیش ی ارزش مبادله شود، دقیقاً تولید بر پایه این نوع فردیت ممکن می   ها آن هایی که در  توانمندی 

شان را نیز  های جانبگی تمامی مناسبات و توانایی ن و از دیگران، عمومیت و همه که همراه با عمومیت بیگانگی افراد از خودشا 
 (. Marx 1986, p. 99; see also pp. 234–5کند« ) ایجاد می 

[55]. Virno 2007, p. 6. 
[56]. Marx 1976a, p. 502. 

[57]. Marx 1976a, p. 505; تاکید اضافه شده است 
[58]. Marx 1986, p. 465. 
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میانگینی  باالتر از حد    یهامهارت   میتعم  ف یتوص  یاوقات برا  یگاه   « ییزدا»مهارت   را یاست ز  ترسناک الزم  یهانقل قول   [. 59] 
گاهی  که  رفت  به کار می   یکارگرانکنترل  دستمزد و    ی کاهش سطوح نسبتاً باال  ای بر  هسرمای توسط  قبالً   که  شود استفاده می 

 اند.برخوردار بوده   الزم  یهاشبه انحصار مهارت از 
[60]. Vercellone 2007, p. 17. 

[61]. Vercellone 2007, p. 19. 
[62]. Zittrain 2008, p. 85. 

[63]. Zittrain 2008, p. 89. 

[64]. Virno 2007, p. 8. 

[65]. Virno 2007, p. 4.  

 های سوم و پنجم. ، فصل  Smith 2000ها، بنگرید به  ی این درونمایه تر دربارهبرای بحث مفصل   [. 66] 

  ان یکند. شا ی افراد کمک م  ی وجود دارد که به رفاه تعداد کم   ییهای از حد انبوه در نوآور شیب  ی گذاره ین سرمای و همچن  [. 67] 
دانش   گراندر کار یگذاره یتمرکز سرما  نی شتریاطالعات، ب  یدر فناور  یبخش خصوص   یگذاریه سرما   نی شتریذکر است که ب

  ی هایی است. مشخصه »محصوالت دانش« عصر ما، دارا   یاقتصاد جهان   ی در بخش مال   ینوآور ـ    نرخ محصول  ن ی و باالتر
  دهد ی از مردم اجازه م   یمحصول به تعداد نسبتاً کمتر  ی شکل از نوآور  نی ( است. ابودننامفهوم   )تا حد  دهیچ یاز حد پ  شی ب  یمال

 .کندی م  لی نفر تحم اردهایلیرا بر م  نیسنگ  یهابیو سپس آس  دی که خطرات شد یسود ببرند، در حال  زنی گمانهتا از 
را  ی کند، حتی خاطرنشان م   ورچلونه طور که  همان   [. 68]  اقتصاد  توز  د یگوی م   جی علم  است که    یمنطق   ی زمان  گان ی را  عیکه 

 (. Vercellone 2007, p. 34)  به صفر برسد دی تول یینها ی هانه یهز
گسترده هستند،    یمعنو  تیحقوق مالک  یدارا  گرید  هیسرما  یکه واحدها   ییهامبتکران بالقوه ممکن است از ورود به حوزه   [. 69] 
کنند.   ی در اطراف خود شرکت کنند، خوددار  نهیو پرهز  ی طوالن « یینها ی هامجبورند در »انتخاب  رسد ی که به نظر م یی جا ا ی

  ی رهای دارند از مس  لی را ندارند، تما یطوالن  یشرکت در مبارزات حقوق  ی براکه منابع الزم  یتر کوچک  یهاشرکت  ن،ی همچن
 (. Anonymous, 2002)بنگرید به   کنار بکشند  دوارکننده یام ی نوآور

کنند  ی که خودشان انتخاب م  یاپروژه  یروز در هفته را برا  کی کند که    می   ق یمهندسان را تشوبه عنوان مثال، گوگل   [. 70] 
 ,Zittrain 2008. بنگرید به رسد(ی که به ذهنشان م  یز ی از هر چ یبردارحق بهره  ست،یبه گفتن ن یازیبگذرانند )نوقت 

p. 84 
[71]. Huws 2003, 2007, 2008. 

  انه کنند که در آن کار دانش خالقی بحث نم   یی ایجغرافمناطق  بر    ی کار مبتن   یفن   میدر مورد تقس ورچلونه و نه ویرنو نه [. 72] 
بنگرید به  شود )ی م  یسپاربرون   «رامونی پ»به  یکنواخت    اتی که عمل  یست، در حال »مرکزی« ادر انحصار مناطق    یبه طور کل 

Smith 2005کندی را اعالم م  « کار م یتقس ان یپا»   یحت  رنو ی(. و  (Virno 2007, p. 8 .) 
[73]. Head 2003, pp. 72–3. 

[74]. Marx 1987, p. 83. 

[75]. Virno 2007, p. 4. 

ای را در ایجاد  داری نقش روابط بین سرمایهاز بحران سرمایه   هاآن های  با این حال، من همچنین معتقدم که روایت   [. 76] 
 کند. اهمیت می ی مالی کمهاآن به انباشت بیش از حد و بحر مندنظام های گرایش 

[77]. Marx 1986, pp. 390–1. 
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