
1 

 

 
https://naghd.com 

  ی باوری دارهیپساسرما  ،ی : پساکارگرباورهانیماش ی قطعه  ی فراسو

 سال  45مارکس پس از  یها«نیماش یهاادداشت یو »

 

 تسیپ ی هر کیفردر

 کزادی: سهراب نی ترجمه

 
  1401 بهمن

https://naghd.com/


2 

 

 چکیده

  ی درباره  هاییکه از نخستین انتشار »یادداشت  شودوپنج سال میچهل  این نوشته{سال انتشار  }  2017سال  

شود نقد می  ی پیش رومقاله  در   گذرد.میاقتصاد و جامعه    ی ها«ی مارکس به زبان انگلیسی در نشریهماشین

کاربرد دیگری یافت  [  postoperaist]باور  ی پساکارگردر اندیشه  از آن پس چگونه   ی مارکس «»قطعه  که

آثار پل میسون   همین مسئله  و چگونه اندیشه  از رهگذر  اثرگذار بر  تغییرات کار    .است  شده  ی چپ امروزین 

و کمونیسمی آغازین را مسلم    پذیری«ها نوعی »بحران سنجشی ماشینهواداران قطعه  کهسبب شده است  

بهره  [  New Reading of Marx]»بازخوانی جدید مارکس«    جریان   از  بارهبرای بحث در این  بدانند. من

جایی  گیرممی از  را  بحث  که  جریانی  سر،  که  می  از  و جامعه  ینشریه  هایوجدلبحثگیرد  در    اقتصاد 

  روابط من با تکیه بر نوعی واکاوی ارزش در حکم شکلی اجتماعی که پشت به    .متوقف شده بود  1970 یدهه

ها با نقد اقتصاد سیاسی مارکس  ی ماشینقطعه  ی ازدریافت  چنانکه    کنماجتماعی ستیزآمیز دارد استدالل می

 ی ما دارد. زمانهی جامعه مغایر است و پیامدهایی برای پراکسیس چپ ای انتقادی دربارهی نظریهمثابهبه

 مقدمه

بزرگ    شمار از میراث آثار ها فقط بر صفحاتی انگشتسایر دوران  چونهمورزی چپ این روزها نیز  سیاست

.  در کانون آن قرار دارد  ی پیش رونشریهست که  چطور چنین شد حکایتیکه  این  کارل مارکس تکیه دارد ــ و 

  سرمایه های یادداشتی برای آنچه بنا بود بعدتر به (، دفتر1973)ی مارکس گروندریسهای کوتاه از  چکیده 

در1973) بار  نخستین  بشوند،  تبدیل  نشریه  1972  سال  (  جامعهی  در  و   Economy and]  اقتصاد 

Societyبروستر،   ها«ی ماشینهایی دربارهزبانان قرار گرفت. در آن زمان »یادداشت[ در دسترس انگلیسی(

  (704-706، صص  1973ها« )ی ماشینشود: »قطعهشد و امروز با عنوان دیگری شناخته میمی  نامیده(  1972

»یادداشتمترجم.  ( 1972)بروستر،   بروستر،  بن  که ،  بود  کرده  معرفی  مالحظه  این  به  بنا  را    دیدمی  ها« 

نویسِ  را ناشی از پیشآن    بتوانچه  از آنبسیار بیش  است تا آن زمان »به شهرتی دست یافته    گروندریسه

نویس  های این پیشیکی از پاره  به  امروزه شهرت(.  236ص    ،1972)  «دانستای در باب اقتصاد سیاسی  رساله

ی گذشته در سده  مانیفستی  ی حاضر به اندازهرود در سدهاحتمال میکه  این  . و با توجه به رو کرده است

شود:  می  نموداراکنون در نقاطی دور از انتظار  داری همسرمایه  سقوط  مبنی برآن    دیدگاه شود،    مرجعخوانده و  

وجدلِ پاگرفته  بحث  ی پیش رو های چپ میانه. در مقالههای پرفروش و مدار سیاست، کتابسراسری  مطبوعات

سال پس از   45نزدیک به    ، ( de Brunhoff, 1973; Pilling, 1972; Tribe, 1974در آن زمان )
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راستای پدید آوردن بحثی تازه  در    ،مهیا شدصفحات    همینشرایط برای چنین استقبالی در چارچوب    آن که

ایدهروز میبه ترتیب،  این  به  قرار میشود.  نقد  آماج  دوباره و شگفت  مبنای گیرند که  هایی  گرفتن  آور  جان 

پابرجای  آیند که به واسطهشمار میها بهی ماشینقطعه آنتونی نگری )هارت و    باوریپساکارگری نفوذ 

،  a2015ی پل میسِن )شده« ارائهباوریِداریآن در »پساسرمایه  امروزیبندی دوباره و  ( و قالب2001نگری،  

b2015ویکمی شده است. بیستی وری چپِ سدهی سخن( بخشی از زرادخانه 

وقوع  چون سخنی در باب حقیقتی درحال  این روزهاکند که  ارائه میمارکس در این قطعه طرحی از آینده  

بر دانش استوار    تربیشیابد. تولیدْ  ها و دانش در تولید گسترش میکارگیری ماشینشود؛ بهبدان بشارت داده می

کارِ مستقیم در  کنند و نقش زمانمیها را از بند کار آزاد  ها انسانشود تا بر کار و زحمت جسمانی. ماشینمی

ای به  شود. رهایی زمان کار از قید ارزش مبادلهمی  تر بیشو    تر بیشرسد و وقت آزاد  زندگی به حداقل می

ی اجتماعی را در ابعادی  نوعی توسعه  انجامد و با این حال این جهش فناورانه امکانداری میبحران سرمایه

عیت جسمانی از وسایل تولید، از نظر فکری و حس همکاری  کند. کارگران، آزادشده از قید تبوسیع فراهم می

ی ثابت دوباره  هیچ اجباری در قالب سرمایه وجود آمده است بیکنند. این »عقل عمومی« که آزادانه بهرشد می

اند.  آن جای گرفته  یحاشیه  فقط در  ی سرمایه باشندبخشی از رابطه  که بیش از آن  شود و کارگران وارد تولید می

 خالصه امکانی فراهم شده است برای نوعی کمونیسم آغازین. 

  پیرامونای سیاسی  پروژه  ساختن( هنگام  b2015میسِن )   چون همداری  پردازان امروزیِ پساسرمایهنظریه

چون آنتونی نگری دو دهه پیش آغاز کرده   باورانیدهند که پساکارگراین پیشگویی همان مسیری را ادامه می

ها و تغییرات تجربی مرتبط  ها در طول زمان همواره نوعی چرخش در ایدهی ماشینبودند. در بازخوانی قطعه

(  80، ص  2003توبرن )قول  بهبا آن وجود داشته است. تفسیر این قطعه در فضای حاکم کارگرگرایی در ایتالیا  

بخشی به حقیقت  که حاصل »عینیتاب مقدس« بوده است. چنین تفسیری بیش از آن»بسیار شبیه به تفسیر کت

  بخشی از که    تاریخی متفاوت« آن در »بافتارهای اجتماعییچندباره  بازگویینگارشی« این قطعه باشد از »

شکلترکیب میبهسیاسی    گوناگون  هایبندی  می  «آیندشمار  نقطهناشی  آغازشود؛  به  آن    گیریاوج   ی 

  مارکس فراسوی مارکس   گردد که با نامی گروندریسه بازمینگری در پاریس درباره  1978های  سخنرانی

اقتصاد  از  پساکارگرباور  های  بخش واکاویالهام  1990ی  ها در دههی ماشین( منتشر شده است. قطعه1992)

  امپراتوری    تاریخی مداوم آن تا پیش از(. بازگویی اجتماعی1996،  الزارتو  و »کار غیرمادی« بود )  [1]جدید
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رساند که  گیری بود که نگری را به این نتیجه اقتصاد جدید رویداد بود، ( شروع نشده2001هارت و نگری )

 اکنون تحقق یافته است. ها همی ماشینشده در قطعهشرایط توصیف

ی  ات ابتدای سده ز( رواج یافت، بعدتر در مبار2001)  امپراتوریی کتاب پرفروش  این نگاه که به واسطه

به جنبش اشغال    2008ی پسابحران  های آن در خالل دوره. پژواکاثرگذار شدسازی  بیستم برای تغییر جهانی

در    2010ی  ی دههدر میانه  محورهای دولتها به سیاستازپیش چپو روشنفکران آن رسید و با گرایش بیش

  گراییبخشی( شتابa2015)میسن،    باوریداریگرایی به اوج خود رسید. پساسرمایهپوپولیسم و انتخابات  قالب

[accelerationism]  ( همگی  2015  نی،بستِ(، کمونیسم تجملیِ کامالً خودکار )2015،  چک)ویلیامز و سرنی

  جایگاهی سطوری از نشریات سراسری    با تصاحب  گامبهگامها هستند. این قطعه  ی ماشیندار قطعهبنیاد واماز

، خروجی  مقابلدر    (2015این تحوالت یعنی خود نگری )  ی قابله  در واکنش،  در آگاهی عمومی یافته است. و

 داند. ها را درخور ستایشی پرشور میآن

سیاسی بوده است  -ترین چرخش همانا میزان پذیرش چنین نگاهی در دنیای حزبیدر این میان نامنتظره

(. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، در گردهمایی اخیر این حزب »سازشی  2017)پیتس و دینرستین،  

روندی   گیری پیامد(. این موضع2017ی خودکارسازی را ستود )دیکسِن،  بین کار و اوقات فراغت« در نتیجه  نو

مشورت گرفته است. جان مکدانل،    باوری هواداران میراث پساکارگرکه فعاالنه از  هاست  گذاریسیاست  تحول  از

سایه کابینهوزیر  سالی  در  دولت،  مخالف  حزب  پساسرمایه  2016 ی  شتاب  باورانداریاز  گرایان  بخشیو 

کارگاه برای  تا  کرد  دعوت  سیاستبرجسته  دربارههای  حزب  کنونی  دیدگاه  در  که  کارگر  حزب  ی  گذاری 

بستانی در کار است که  جا بده»انقالب صنعتی چهارم« نقش داشته است سخنرانی کنند. در ایناصطالح  به

حامیان اصلی کوربین هستند )بنگرید به میسن،    ها از جملهی ماشینشاهدیم روشنفکرانِ مروِج دیدگاه قطعه

ی [در حاشیهThe World Transformed]  شدهجهان دگرگون  ی بزرگی با نامجشنواره  در   (.2016

حیات فکری جدید حزب    واردی پایان کار  ها از خودکارسازی و ایدههای آنحزب، ارزیابی  اصلی  گردهمایی

هاست. از همین مسیر  ی ماشینحاکی از نهایت استقبال از قطعههای گوناگون  طیفآمیزی این درهم .شودمی

تا ترویج آن در کتاب پرفروش    باورها طریق آثار نگری و پساکارگراست که این قطعه به شهرت رسیده است، از  

 کنم.ی حاضر آن را دنبال می؛ مسیری که در مقالهداریپساسرمایهمیسن با عنوان 

ویژه در  به ست در راستای کمک به شناختِ اهمیت واقعی نگری ــکوششیی پیش رو  از همین رو، مقاله

ست:  های سیاسیــ از این نظر که از عوامل مؤثر بر نسلی از رادیکال هارتهایش با همکاری مایکل  نوشته
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جنبش تغییراز  درجهانی  های  »پساسرمایه  2000 یدهه  سازی  »شتابباورهاداریتا  و  بخشی«،  گرایان« 

ه »باورمندان به کمونیسم تجملیِ کامالً خودکارِ« امروزی و جنبش سیاسی کوربنی که اینک فرصتی برای شنید

ها به اعتبار  شود که استقبالِ این روزها از این ایدهشدن صدایش یافته است. از این چرخشِ آخری روشن می

آن کشیدن  سیاسیکنار  کنش  و  اندیشه  آتونومیستیِ  سنت  هرگونه  از  برگردانی  ها  سوی  به  رفتن  اساساً   و 

های اجتماعی رادیکال بود  مختص جنبشترها چه پیشآن سجن از  است  دموکراتیکساالرانه و سوسیالدولت

جنبش اشغال که معموالً برخاسته از آثار نگری تصور شده است.    خاص آمیز برای چپگرایی  چرخشی طعنه  ــ

آغازگاهی نیروبخش    عنوانبه  ی دانست کهتوان ناشی از مزیتدر این فضاها را میبنیاد  قطعه  یاندیشهرواج  

شود که شاید ی پیش رو نشان داده می. در نوشتهدارددموکراتیک  سوسیالی  زدهبحران  برای احیای سیاست

   جای دیگری در پی منابع نظری تازه گشت.  باید

مقاله حاضردر  مجموعه  ،ی  درهماین  ایدهتافتهی  بر  ی  تکیه  با  الهامها  که  بدیل  از  مارکسیسمی  گرفته 

با    جدید  بازخوانیگیری بدیع از این  شود. بهرهی نقد گذاشته میمارکس است در بوته  بازخوانی جدید 

اندیشه  تأثیرگذاری  هدف آثار موجود در نقد نگری جای بر  این جهت در چارچوب  از  ی کنونی و رایج چپ 

ی  از قطعه  پساکارگرباوریی درک  نحوهناپذیر  گذارد که جزء جداییای دست میگیرد که بر نقاط کور نظریمی

جا این باور مارکس  . در ایناست   تر شدهتر و مخربو در آثار پیروان امروزی نگری مدام پررنگ  استها  ماشین

آید برای  شمار میکماکان ابزاری به  است،میمون شناخت انسان    بررسی  بهترین راه برای   ( که105 ، ص1973)

قطعه ماشینشناخت  به  ی  نگاه  با  هم  پساکارگرباوری خاص  برداشت  ها  و  آن،  خود  از  شناخت  چنین 

ی  داری. مرحلهی آثار باورمندان امروزی به پساسرمایهدر حوزهقطعه    از  بعدی   تشبردابا نگاه به    پساکارگرباوری

ای  های تازهطنینتوان از منظر واپسین مرحله شناخت. من هنگام موشکافیِ  بهترازهمه می  پیشین توسعه را 

شوم که در عصر ما حامل اصلی بازخوانی  ویژه بر آثار میسن متمرکز میمرور پیدا کرده است بهکه آثار نگری به

  ، داریپساسرمایههای مارکس است. کتاب او با نام  ی ماشینو سایر جاها از قطعه  امپراتوری خاص حاضر در  

به دریافت  که  نوع  هوادار  پرنفوذترین  قطعه  پساکارگرباوریراستی  ماشیناز  نوعی  هم  هاست،ی  هم  زمان 

بلند در مجموعهسازیفهمهمه آثار  ست که به جایگاهی  نگرشی  دست یافته است و هم    پساکارگرباوریی 

بر    پابرجا ]رخ مبنی  که کوششیآینده   [unfoldingنمایی  پساکار  که  ای  جدی  چندان  بررسی ست  ارزش 

ها  ی ماشینی قطعهی ارائهدر نحوه  باره که آثار هارت و نگری چگونهمستقل را دارد. حاصل کندوکاو در این

ایدهتأثیر داشته است پرده از مسیری برمی  داریپساسرمایهدر کتاب   ای رادیکال تا رسیدن به  دارد که 
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ها  ی ماشینقطعهبازتفسیر    که هنگامدر پی در یافتن آن است  خوانندگانی پرشمار طی کرده است. این کندوکاو  

 نادیده گرفته و چه چیز حفظ شد. ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تازه چیزبرای دوره

ی  معاصر از قطعه  برداشتنوع    را در   اصلی  یجنبهی حاضر چنین است: در بخش بعدی سه  ساختار مقاله

شده در این  این باور که شرایط توصیف  یکم،  ؛کنمشناسایی مینگری و اینک میسون،  در  ز  ها، در آغاماشین

ی ارزش  کار پایهسنتی  ی  ای دور وجود دارد. دوم، استفاده از نوعی نظریهقطعه همین حاال و نه برای آینده

 شدهانجامای برای کار  این شرایط چرا و چگونه به توانایی سرمایه برای فراهم کردن سنجهکه  این  برای فهم 

همین مسئله به نوعی بحرانِ قانون ارزش  که  این  زند. سوم،ی »تولید غیرمادی« لطمه میهای تازهدر شکل

روم و  تر میشود. در بخش سوم، پیشداری میفروپاشی سرمایهانجامد که اینک در جریان است و سبب  می

از رابطهپیامدهای نظری خاصِ این ایده بازخوانی بدیل  با نگاهی به یک  بین ارزش و کار بررسی  ها را  ی 

در تفسیر مارکس که از نو    طرفدار بازنگریای شده است: شاخه  « ارائهمارکس   دیجد  یبازخوانکنم که در »می

اقتصاد  ]ی پیش رو  در نشریه  1970 یرود که در اوایل دهههای مربوط به ارزش، پول و کار میثسراغ بح

نکته دست می  مارکس   د یجد  ی بازخوان ی  بود. شاخه  [ مطرح شدهو جامعه این  ی  گذارد که قطعهبر 

خوانی چندانی ندارد و  و جاهای دیگر هم  سرمایه   ی ارزش مارکس درها چگونه با سیر تکامل نظریهماشین

 طور منطقی به درک چگونگی پیوند کار و ارزش در آثار بعدی او کند بهبینی میچرا آن نوع بحرانی که پیش

به پیامدهای    نظرآورد  ای که این مسئله به بار میخطاهای نظری  ، حاضری  در بخش چهارم مقاله  ست.متکی ا

ها با فراهم آوردن  ی ماشینکنم که چرا قطعهست. در این بخش بررسی میبررسی شده ا  شان سیاسی مخرب

های  های تغییر اجتماعی که در آثار نگری، میسن و دیگر نمونهسازی پروژههایی برای نوع درک و پیادهداللت

از جمله سرنیباورداریی »پساسرمایهاندیشه ویلیامز شاهدیم، قوهچ«  را تسخیر  ی خیال چپ  ک و  امروزی 

پردازی و ایستادگی  تری برای نظریهتر و انتقادیهای محتاطانهکنم که روشگیری میکند. در پایان، نتیجهمی

چپ باشد که هواداران    ورزیسیاستی آن نوسازی در  کنندهتا تکمیل  است داری الزم  ی سرمایهدر برابر توسعه

 هستند. ها خواهان تحقق آن ی ماشینقطعه

 های ماشینی حاضر در قطعههای اصلی  اندیشهویژگی

پیوند آن    باوربا نیای پساکارگررا  ها  ی ماشیناز قطعه  باور داریی پساسرمایهبرداشت اندیشه  سه ویژگی اساسیْ

شده ی تغییرات محل کار محقق  در نتیجهپیشاپیش  شده در این قطعه  این ادعا که طرح توصیف  ،. یکمدهدمی

به این منظور اعمال  ی ارزش مارکس است. این بازخوانی  ای از نظریهکارگیری بازخوانی ویژهاست. دوم به



7 

 

بحران    است  شده نوعی  دادن  نسبت  شود:  گرفته  نتیجه  مدرن  کار  خصلت  از  سومی  ویژگی  تا 

بینی شده است. در  ی ماشین پیشگونه که در قطعهداری معاصر همان}مقدار کار{ به سرمایهپذیریسنجش

ها بنا به ترتیب حضورشان در آثار نگری و پیروانش، و امروزه میسن  بخش حاضر به هر یک از این ویژگی

 پردازم. می

آالت در فرایند کار جانشین کار انسان  دهد که چگونه رشد ماشین ها شرح میی ماشینمارکس در قطعه

ی  برد؛ رشتهی فعالیت تولیدی انسان به حاشیه میسنجهعنوان  شود. همین مسئله نقش زمان کار را بهمی

پذیری«  همین »بحران سنجش  باورهادر نگاه پساکارگر  شود.ای قطع میپیوند کمیِ زمان کار و ارزش مبادله

های  (. برداشتa2016داری شده است )پیتس،  گیر سرمایهیا »بحران قانون ارزش« است که امروزه گریبان

پساسرمایه  باورانهپساکارگر قطعه  باورانهیدارو  ماشین از  به شیوهی  دگرگونیها، هریک  های  ی خاص خود، 

( تا فرض را بر یک بحران پیشاپیش  113- 114، صص  2012دهند )نویس،  امروزیِ کار را دستاویز قرار می

، همچنین بنگرید به  1996  الزارتوپذیری بگذارند که ریشه در پیدایش »کار غیرمادی« دارد )موجودِ سنجش

که    طور هماناندارد که در گذشته،  (. این بحرانْ عناصری را به کار می474، ص  35، ش  2015فون ایکلن،  

وقت  های شناختی، همیارانه و عاطفی؛  مندیآمدند: توانشمار می، نسبت به فرایند تولیدْ بیرونی بهشدادعا می

 . ستکرد، اینک به واقعیت بدل شده ابینی میها پیشماشینی چه قطعهبه این ترتیب، آن. آزاد

ین توجه عمومی و استقبال سیاسی برخوردار  تربیشکه امروزه از    شرحی  چنینمیسن هنگام بازگو کردن  

داری معاصر در تکاپوی مهار کردن پیامدهای شکوفایی اطالعات  کند که سرمایهاست با این تفسیر شروع می

ی قدیمیِ دستمزدها، کند و رابطهزند، حقوق مالکیت را تضعیف می»سازوکارهای بازار را برهم میاست که  

پایان  اطالعاتی در مسیر توانایی تکثیر بی  کاالهای(.  112ب، ص  2015برد« )میسن،  کار و سود را از بین می

گیرد  گذاری بر اساس آن صورت میتای که قیم با کمیابی کاالهای نهایی صفر قرار دارند. وفور این با هزینه

[ ارزشْ ورای کار مزدی با هدفِ  peer to peer production] هاترازباز و هممنافات دارد. در تولید متن

میمبادله آفریده  غیرپولی  )ی  ص  2015شود  سرمایه131ب،  که  روست  همین  از  چنان  (.  اطالعاتی  داری 

  وقت آزادرایگان و    کاالهایاند.  اجتماعی آن مهارنشدنی  روابطانگیزد که در چارچوب  را برمی  تولیدینیروهای  

ی  . در نظر میسون همین روایت است که پیام راستین قطعهدهندنمیسنجی و دستبرد سرمایه  کمیتتن به  

 های مارکس است. ماشین
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  ی تاریخی دیگری بازرمزگذاری آن در برههی  ها، با نحوهی ماشینمیسن، نظر به چنین تفسیری از قطعه

. ظهور اقتصاد  بودرسید نوعی اقتصاد جدیدِ شوم در راه  ای که در آن به نظر میندارد، آن برهه  اختالف چندانی

حکایتی   چون همها  ی ماشین از قطعه  پساکارگرباوریای بود برای بازخوانی خاصِ  خدماتی پسافوردیستی زمینه

اند  ( اصطالح »کار غیرمادی« را برای آن ساخت. هارت و نگری مدعی1996تو )زیو الزار وریتچه مدر باب آن

می ارزشی«  تصاحب  »آن  فراسوی  تولید  شکلِ  این  اندازه  رودکه  جمعی  یا  فردی  کار  براساس  گیری  »که 

)می ص  2004شود«  که 113،  چرا  تحت    چونهمکار    مهار  (؛  نیست  سرمایه  فرمانگذشته  از  دارانه  بلکه 

»انبوهه« خودسامان  جابه  کارکردهای  یک  از  حاکی  نگری  و  هارت  نظر  در  انبوهه  در است.  بنیادین  جایی 

ی سیال  وارِ پیشین به نوعی مجموعهپرولتاریا و جنبش کارگری است، از کارگر یدی مذکر و سفیدپوست نمونه

ی انبوهه از  اندازهبی  تولیدگری(.  53  ، ص 2001[ )singularities« ]هاتکینگی اصطالح »و گوناگون از به

شبکه ] رسانشهای  طریق  می  [communicativeپذیر  محقق  عاطفی  واجدِ  و  کار  حالت،  این  در  شود. 

ها و دانش انسان« به جای  است. »استعدادها، توانایی  خودافزایی خویش« از خالل فعالیت  توانمندیِ »ارزش

  چنان و    (.132-133، صص  2009آفرین« هستند )هارت و نگری،  »مستقیماً ارزشنیاز به سرپرستی سرمایه  

ی  ست که مارکس در قطعهشکل کنونیِ آن چیزی  همین   (،22- 23، صص  1996)   کندکه ویرنو اشاره می

 است.  یاد کردهها از آن با عنوان »عقل عمومی« ماشین

ی غیرمادیِ کلیتِ جامعه« جای گرفته است.  »حوضچههای خودفرمان آن در  فعالیت  الزارتوی  به نوشته

. از همین  توان آن را با چاردیواری کارخانه تعریف کردو نمی  پس چنین کاری »آشکارا به چشم دیدنی نیست«

شود. به عبارتی زندگی از کار جدانشدنی روست که »بازشناختن زمان فراغت از زمان کار مدام دشوارتر می

  در جایگاهاند که همین امرْ بحران ارزش، ارزش  مدعی  باورها(. و پساکارگر137-138، صص  1996)شود«  می

قطعه در  که  را  کار،  ماشینزمان  کاریی  رفته  وصفش  میها  نوسازیِ  تر  برای  میسون  تالش  کند. 

روایت که از نو  کند جز تکرار دقیقاً همین  آن کاری نمی  زدگیبحرانی  دموکراسی رادیکال در دورهسوسیال

 برای طرح یک »اقتصاد جدیدِ« جدید بزک شده است. 

این سنت فکری آگاهانه    در  .رسیمی ماشین میی اساسی درک معاصر از قطعهبه دومین جنبه  جااز همین

  تاریخیلحاظ  بهاین نظریه    و   شودی ارزشِ ارتودوکس مخالفت میی کار پایهبا تولیدباوریِ جدانشدنی از نظریه

ای از  تازه  بازگویی در    ( 78و    75، صص  2013فرانکو »بیفو« براردی ).  شودگذاشته میکنار    منسوخ شمرده و

ها از معنای حقیقی قطعه  پساکارگرباورپردازی ارزش و کار که بازخوانی خاصِ  آورد از نظریه، مثالی میاین نگاه

بخواهید زمان میانگینِ الزم برای تولید یک شی مادی را تعیین  نویسد که »وقتی  ست. او میا  متکی  بر آن 
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کنید، فقط به یک محاسبه ساده نیاز دارید: برای مبدل کردن ماده به آن کاال چقدر زمان کار فیزیکی نیاز  

پذیر  برد« امکان، نوآوری چقدر زمان میسبکه،  ژتولید یک ایده«، یا »پروکه این است«. اما »مشخص کردن

شود«؛ به این علت  رود، غیب میباره از میان میی بین زمان کار و ارزش به یکدر تولیدشان »رابطه  نیست. 

شود کمّی کرد ]یا[ با  (. آن را »نمی75، ص 2013حد« است )براردی، واقع بیی بهعموم عقل  تولیدگریِکه »

شود با معیار زمان اندازه گرفت که فروپاشی کلیتِ قانون  ارزش آن را نمیکه  این  دست آخر  معیار سنجید« و

 . را در پی داردارزش  

ها بر یک ارتودوکسیِ مردود  ی ماشینیافتگی قطعهی واقعیتدرباره  باوریاز این نظر، ادعاهای پساکارگر

پایهسنتی  ی  شان، از نوعی نظریهرغم ضدتولیدباوریِ ظاهریها بهاستوار است. آن هواخواهی    ی ارزشکار 

ی چنین آثاری  آورد میسن به مجموعهکنار گذاشت. ره  ود شمرد ودمر  کنند تا بتوان آن را از نظر تاریخیمی

ی قطعه  ی ارزشِ است که کلیت اندیشهکار پایه  مردود  ی ی رسوبات اتکاء به یک نظریهپردههمانا تصدیق بی

ی یک ساعت ارزش به محصوالت ساخته  اندازهبهاز آن حکایت دارد. در نظر میسن »یک ساعت کار همیشه 

که در    طورهمان(. برای مثال،  52ب، ص  2015سود است« )غایی  (. »کار منبع  158ب، ص  2015افزاید« )می

ی ارزش سنتی  ( و همچنین میسن شاهدیم، دقیقاً همین نظریه2008(، و ماراتزی )2001آثار هارت و نگری )

مدعا   این  بر  را  میراه  بحران  هموار  نوعی  تهدید  معرض  در  ارزش  قانون  که  از  گیری  اندازهکند  ناشی 

پردهدگرگونی از  را  پیوندی  است که چنین  این  در  این حال، حُسن میسن  با  دارد.  قرار  تولید  ی  های کار و 

ضوح پیش  و گاه آن است بهای را که تکیهباوریکشد و تولیدخواهی بیرون میاعتقادی ظاهری به بازنگرش

بررسی دریافتِ خاصِ پساکارگرچشم می با  تازه  باوریگذارد.  به  نگاه  با  بارز آن }اثر  از قطعه  ترین مصداق 

ها استوار  ی ارزش و کار را که در باطن بر آنآمیز این دریافت خاص دربارهتوانیم ادعاهای مناقشهمیسن{ می

فهمی  ها از یک کجی کاملی از ایدهمشکالت چنین شبکهتر دریابیم، و دریابیم که تا چه مقدار از  است راحت

 گیرد. ی سرشتِ ارزش سرچشمه میاساسی درباره

شده  رسیم: نسبت دادن بحران به قانون ارزش بنا به شرایط وصفجا به سومین ویژگی اساسی میاز همین

شود که از  مفسران پیشین مدعی میها به پیروی از  ی ماشینها. میسن در بازخوانی قطعهی ماشیندر قطعه

آزادْ  افزایشبنیان« و  »تولید دانش  جا کهآن را  وقت  نوعی  رساند  میبه حداقل    کار الزم  برای  شرایط الزم 

اندازهکار  زمان  کهچنان  ران در قانون ارزش ایجاد شده استبح نیز سنجشورای  شود. از  میناپذیر  گیری و 

موجب بحران در قانون ارزش    کار   ی جابه  هانیماش  ینیجانش  ،ی ارزشکار پایهگرای  سنتی  منظر یک نظریه

ماشینمی آزاد  شود.  حد    چونهمهای  تا  را  کار  »ضرورت  میتصورناپذیری  اطالعاتْ  بین  )میسن،  از  برد« 
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b2015  (.  167ب، ص  2015کند ) میسن،  ی را به ارزش کاالها مرتبط میتر کم(. و »ساعت کار«  165، ص

(. میسن  706، ص  1973« )مارکس،  پاشاندمی»  را  ها، قانون ارزشی ماشینقطعهی  گفتههای آزاد، بهماشین

جنگد. انحصارها،  شدن ارزش برای بقا میرغم این برچیدهبهنافرجام  داری اطالعاتیِ  دهد که سرمایهتوضیح می

و »ارزشرهم»دَحسابداری   رایت، های جدید کپیشکل  بر گمانه«  مبتنی  از  گذاریِ  بحرانی  با  زنی« همگی 

دستسنجش میپذیری  نرم  میوپنجه  موجب  اطالعات  که  )میسن،  کنند  »تولید  171، ص  b2015شود   .)

ها دست به دست هم  یِ« پیکریافته در ماشین عموم عقل، کاهش کار الزم و »وقت آزاد افزایشبنیان«، دانش

- 137، صص  b2015ها و سودها را نابود کنند« )میسن،  »سازوکارهای پیشین برای ایجاد قیمتدهند تا  می

 داری را نیز. ( و همراه با آن، خود سرمایه138

این نگرش به بحران را   از بینشوارسی می  تربیشدر بخش بعدی،  بازخوانی جدید  کنیم و  های جریانِ 

با   رابطه  در  تحول مارکس  مینظریه  سیر  بهره  مارکس  ارزش  پساکارگریگیری  که  دریابیم  تا  و    باورهام 

همباورهاداری»پساسرمایه نوعی  به  بودن  قائل  نظر  از  ساده«،  زمانسانی  چگونگی   کار ی  دو  هر  ارزش،    و 

گیرند؛ همانا اصلی محوری  نادیده می  را  [value-formی ]ارزش  کار انضمامی در شکلانتزاعیِ  گیری  میانجی

نشان داده  ها به آن بستگی دارد.  ی ماشینشده در قطعهکه بود و نبودِ هرگونه انتساب بحران به شرایط وصف

نظریه  شودمی از  بنیادی  سوءتفسیری  بر  متکی  ادعاها  این  دربارهکه  مارکس  است.  پردازی  ارزش  قانون  ی 

درستی ها، وقتی بهی ماشینشود که برجستگی طرح حاضر در قطعهکه خواهیم دید، مشخص می  طورهمان

در    سرانجامی ارزش او  که نظریهایست شکل نهاییدر بافتار کلیت آثار مارکس نشانده شود، اساساً در تضاد با  

 امروزی باید بخوانند. های  بسا همین اثر باشد که رادیکالیافته است؛ در واقع، چه سرمایه

   هان یماش یقطعه در حاضری پیامدهای نظری اندیشه

از    خواهبازنگرش  ترکمی رقیب و البته نه  اترِ نگری، شاخهمرسومباوری  در برابر پساکارگر  آید کهکم پیش می

مارکس   شود  بهبازتفسیر  بسته  شاخه  سرمایهبه    تر بیشو    گروندریسه به    ترکمکه  کار  دارد:  ی  نظر 

(  2015بنیاد است )بلوفیوره و ریوا،  آلمانی  تر بیشکه متأثر از مکتب فرانکفورت و    بازخوانی جدید مارکس 

بهدر کل    و است  نظریه  معروف  در حکم یک  سیاسی  اقتصاد  انتقادیی  »نقد  )بونفلد،  اجتماعی   »2014  .)

(  1973وف ) نو( سوزان د بر1972فری پایلینگ )چون ج  گرانیهای این »بازخوانی جدید« را نیز پژوهشدرونمایه

  دانست بسا میچهاند. پایلینگ که  زبانان قرار دادهبار پیش روی انگلیسینخستین  اقتصاد و جامعهی  در نشریه

آوردند، نوشته بود که »از نویسندگان  قانون ارزش به بار می  را برای  گران آلمانی چه سطح پیچیدتریپژوهش
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خطاهای بنیادی    ، در برخورد خود اینان با قانون ارزشدانندمیمارکسیست  خود را  شان  انگلیسی که بسیاری

سنتی  ی ارزشِ  نظریه  که همین نکته را در نظر دارد   ی بازخوانی جدید(. شاخه281، ص  1972سر زده است« ) 

، ص  1972اجتماعی تولید )پایلینگ،    روابطپرداز  عنوان نظریهبه مارکس به  را  و کانون توجه  گذاردرا کنار می

 . گرداندبازمی ( 287

. کیت  گیردپی میخوردند  میها در همین صفحات به چشموقتکه آن  را  ی بازخوانی جدید مسائلیشاخه

اولین مخالفان در  Keith Tribeترایب ] اثر را  گروندریسهفراگیر    با تب  اقتصاد و جامعه [، از  ، این 

،  1974)  شماری از موانع نظری« خواند »اثری نامنسجم و انتقالی« و با در نظر گرفتنِ »ابهامات آن، فهرستی از  

داری را، که عمدتاً  سرمایه  سقوطمبنی بر    گروندریسه گویی  ی پیشزدگی دربارهذوقآن  (. ترایب  180ص  

ی نهایی کار  نتیجه بار« نسبت بهدانشی تأسف»نوعی بی، ناشی از  استها«  های ماشین »یادداشت  بخش  در

کنار  هایش اصالح یا  شده در یادداشتهای ارائهدانست، اثری که در آن بسیاری از ایدهمی  سرمایه مارکس در  

 (. 181، ص 1974بود )ترایب،  گذاشته شده

ی ارزش  آن زمان به نظریه  چون همی حاضر است که امروزه  شده در مقالهاساس نقدِ ارائهوهمین نکته پایه

اقتصاد و  ای در همان شماره از  . پایلینگ در نوشتهنگردمی  شا نظری  رهاوردترین  مارکس در مقامِ برجسته

  ی ارزش ]...[به مسئله،  سرمایه»در    گوید:می  ها« منتشر شده بودهای ماشینکه در آن »یادداشت  جامعه

(.  301، ص  1972شود« )پایلینگ،  رسیدگی می  1850ی  تر از خروجی کار مارکس در اواخر دههکاملبسیار  

بروستر می  طورهمان با  سرمایه گوید، مارکس  که  کند که  کند »چون گمان میارزش شروع می  بحث  را 

به   گروندریسهکند که نخستین گامِ ضروری در واکاویِ موضوع این اثر است«. در مقابل، او خاطرنشان می

داری،  ی تولید سرمایهای متفاوت درباب خود موضوع اثر، یعنی شیوهرود و همین از نظریهنحو دیگری پیش می

ها در  ی ماشینی تفسیر ما از قطعه(. این نکته پیامدهایی برای نحوه239، ص  1972حکایت دارد )بروستر،  

ی »بازخوانی جدید مارکس« به پیروی از پیشگامانی چون  خهتر مارکس دارد. شاچارچوب اهتمام نظریِ کلی

چون تفسیر نادرست آن از سوی اندیشمندان امروزیِ  وتر ساختن این رابطه و چندپایلینگ، در خدمت روشن

 .  است های ماشینباورمند به قطعه

  کارکُن شده در تولید از سوی فقط یک  کارِ صرفی بازخوانی جدید، به مقدار زمانارزش، در نگاه شاخه

به مقدار زمانِ بلکه  نیست  اجتماعیبه»  وابسته  )مارکس،    لحاظ  تولید آن«  برای  یا  301، ص  1976الزم   ،)

پس از صرف    که  [validation]  ای اعتباریابیبه    است  الزم آن، بستگی دارد؛ بسته لحاظ اجتماعی  بهکار  زمان
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لحاظ  به” کارِ زماناست که   گردشدر سپهر  » ،گویدوف میبرونکه  طور همان. گیردصورت می انضمامی کار 

الزم زمان  “اجتماعی  در  را  خود  کاال  یک  تولید  همهشدهکارِ صرفبرای  جای ی  کاال  آن  تولیدکنندگان  ی 

انجام  ها  ی کاالمبادله  طی  الزم  لحاظ اجتماعیبهی  شدهصرفطریق اعتباریابی کار  از  روند  این    کهدهد«  می

آفریند می  ارزشاساساً  شود گفت کار  است که می  یابیاعتبار(. فقط از طریق این  425، ص  1973)  شودمی

 (. 266- 267، صص 2010)بونفلد، 

ارزش    که  شودمی  صداهم  سرمایهبا این تذکر مارکس در  بازخوانی جدید  ی  از همین روست که شاخه

کند که اگر چنین بود،  . مارکس گوشزد مینسبت دادشده در تولید یک کاال  کار صرف  به مقدار   صرفاً   نباید  را

کاری که  بود. به جای آن، زمانکارگر    ترینو ناماهر«  ین ارزش را داشت که محصول »تنبلتربیش آن کاالیی  

(. ارزش، بنا به  129، ص  1976است )مارکس،    الزملحاظ اجتماعی  بهکارِ  کند زمانرا تعیین میارزش  

(. در  184، ص  1976کارِ متبلور« وجود دارد )مارکس،  صورت »حجم معینی از زمانی مارکس، فقط بهگفته

توان گفت ارزش چنین است ــ و نه روی مقداری  که بر اثر آن میای است  تبلوریابیاینجا تأکید مارکس روی  

انتزاعی به کار  بنابراین، ارزش  زمان.  بر حسب  واقعی  انضمامیِ  نه به صرف شدنِ    شودمربوط می  از کار  و 

 (. 262، ص 2010فلد، انضمامی آن )بون 

ادعا می بازخوانی جدید  این اساس، در رویکرد  نثار قطعهشود که ستایشی که سایر مارکسیستبر  ی  ها 

  طور همانوجه تناسبی با جایگاه، پیوستگی و معناداری آن در کلیت آثار مارکس ندارد.  هیچاند بهها کردهماشین

بندی موقتیِ  کند، فرمولجریانِ بازخوانی جدید بیان می  س سرشناهای  (، از چهره2013که مایکل هاینریش )

ی خود مارکس رنگ  تحوالت بعدیِ آثار منتشرشده  شده درها بنا به معیارهای تعیینی ماشینموجود در قطعه

از کار مارکس بود که در سیر    های ماشینی آن از همین روست. قطعهبازد. و وضعیت چندپارهمی بخشی 

  ناتمامِ  چنانهمست که در بازگوییِ  همانی ترین بیان این نظریهاش کنار گذاشته شد. کاملپرورده شدن نظریه

  تکیه همه بر آن  ازبیش  بازخوانی جدیدیابیم و همین بیان از این نظریه است که جریان  می  سرمایهدر    آن

 دارد. 

بازخوانی شود، در تضاد با کل اهتمام نقد اقتصاد سیاسیِ مارکس   سرمایهها، اگر با نگاه به  ی ماشینقطعه

جز قانون بنیادی خود  چیزی  کند، فرانمود ارزش  ( خاطرنشان می284، ص  1972که پایلینگ )  طورهماناست.  

ی ارزش یا »اثباتِ«  کمّ  گیریاندازه  دغدغه در خصوص کند و از همین روست که مارکس هرگونه  را ظاهر نمی

آن   به  دقت  ابهامگیردمی«  سخره »را  تأثیر  قطعه.  که  ماشینزایی  بر ی  پساکارگر  ها  و    باورانهرویکردهای 
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ی کلی کار مارکس  پیکرهخوانی آن با  دهد که به همنشان می  ،گذارد« به ارزش میباورانه داری»پساسرمایه

. جالب  استی بین کار و ارزش  درکی سنتی از رابطه  مستعدِ  قطعه   در   حاضر  ی شهیاند توجه چندانی نشده است.  

پردازی  . مفهومکندبرمال میرا  ی طرفدارانش  آمدهزبانبه  باوریِست که این دیدگاه تولیدباورْ پساکارگراینجا

شده  باید مستقیم به کار انضمامیِ صرفپذیری بر آن تکیه دارد. ارزش میسنجشی نوعی بحران ها دربارهآن

. اما ارزش در عوض به کار انتزاعی مربوط  آوردشمار  تهدیدی به  کار انضمامی را  کاهش   بشود   مربوط باشد تا

تواند در  نمی(، »424، ص  1973داند )رفِ کار انسانی« میوف که آن را »صَونشود. کار انتزاعی، برخالف برمی

ها  ی ماشین(. به این ترتیب، قطعه288، ص  1972شکلی تجربی یافت شود« )پایلینگ،  داری بهنظام سرمایه

روست. طرح آن  ی آن از همیننشدهخواند؛ خصلت چندپاره و منتشری ارزشِ مارکس نمیبا سیر تحول نظریه

  ی ارزش است که مارکس بعدها از آن گذر کرد. قطعهکار پایهی  انگارانهسادهی  از بحران حاکی از نوعی نظریه

شمار آورد و به همین علت نباید از آن  توان بهاندازی مارکسی میرا صرفاً نوعی نگاه ناقص به ارزش از چشم

   و قانون ارزش را نتیجه گرفت تا با شرایط امروزی ما بخواند. گیریاندازهای درباب بحران  نظریه

ی  دیدِ شاخه   باگیری استوار باشد  ای که بر این نتیجهانگاشتههمگان  گیریِاندازهاز این رو، هرگونه بحران  

ها ترسیم ی ماشینتا طرحی که مارکس در قطعه  این دیدی  کند. و دامنهبازخوانی جدید نادرست جلوه می

. در  یابد، گسترش میاندوار آن را تکرار کردهکه طوطی  هایی باورداریو پساسرمایه باورهاکند و تا پساکارگرمی

،  استوارندکارِ مستقیم  گیری زماننوعی بحران اندازهبر فرض  داری که  های مبتنی بر سپری شدن سرمایهنگرش

وقتی درکی    باورها تا بر انتزاع آن در مبادله. پساکارگر  شودمیروی صرفِ انضمامی کار تأکید    تر بیشغلط  به

از   واقع  می  ارزشخالف  پابرجای  دارند  نقش  ز   یقاعدهتوانند  نیز  را  ببرند.  ارزش  سؤال  که    طور همانیر 

کنند، توجه  هایی که در خصوص زوال قانون ارزش صادر میدر حکم  باورهاکند، پساکارگراشاره می یسزکافنت

کند که مارکس  ( استدالل می97، ص  2013)  کافنتزیساصیل« بود.    ناماتریالیستیارکس »کنند که منمی

شان«  مند نه به خود اشیاء بلکه ]...[ به ارزش کمیداران را »عالقهداری است« سرمایهسرمایهاز  »وقتی بحث  

که از هواخواهی    طورهمانقانون ارزش را،    باورهاوجه چیزی مادی نیست!«. پساکارگرهیچدانست که »بهمی

تولیدپردهبی به  پایبندی  با  پیداست، صرفاً  از آن  ی میسن  بکنند  منسوخ میباورترین تفسیر  نه  بهو    ا رجوع 

 «. ناماتریالیستواقع »مارکسِ به

پساکارگر تفسیرهای  نظر،  این  واقعیتدرباره  باور از  قطعهی  ماشینیافتگی  شکلها  ی  کار  وشمایل  در 

مانند    هاتأکید آن.  نیست ، آنقدرها که باید غیرمادی  شکلغیرمادی، بیش از هرچیز به دلیل نداشتنِ درکی از  

نمرسوم ارزش  ریهظترین  تا    بری  است  کار  انضمامی  شدن  صرف  منتزع  شکل  بر  تفسیرها،  این  در  آن. 
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میای  واسطهبی خود  به  کار  بیکه  به  گیرد،  نظامتوجه  دگرگونی  آن، مالک  میمیانجیگری  قرار    ؛گیردمند 

اند، البته با معاف کردن خود از درک  داری برکشیدهی تغییرات در کلیت سرمایهرا به مرتبه  کار   تغییرات محل

شکل چگونه  که  ویژهاین  کاالیی  پابرهای  است  گرفته  خود  به  تولید  محصوالتِ  که  میای  د.  نمانجا 

های  خواهند به ما بقبوالنند که ارزش ربطی به شکلچون میسن می باورانیداریو پساسرمایه باورانپساکارگر

کمیت به  بلکه  ندارد  انتزاعی  بروندرون  اجتماعی  و  آندادها  سیاسی  مشی  واقع،  در  است.  مربوط  ها  دادها 

و مردود به کارخانه است.    انهتولیدباور   دلبستگی  ها مؤیدی آینده بر آن استوار است. و از همین رو، کار آندرباره

، »کار  سپری شده است  وضعیت پرولتریکه  این  رغم اظهار گوید، هارت و نگری، بهکه هاینریش می  طورهمان

که    طورهماندانند«. با این حال،  پذیر یکسان میمند و سنجشای زمانارزش را با کار کارخانه  مقومِانتزاعیِ  

کار    کردنای از صرفوجه نوع ویژهچهینزد مارکس به  “کار انتزاعی”»مفهوم    کند،( بیان می2007هاینریش )

ی فوالدی  کاالی ما لولهکه  این  گری اجتماعی« است. و »صرف نظر ازی میانجینیست« بلکه »یک مقوله

ی ارزش مارکس را نه  صادق است. اگر نظریهباشد یا کار پرستاری در یک آسایشگاه سالمندان« همین نکته  

باقی  به کمیت بین کار مادی و غیرمادی  بدانیم، دیگر تفاوت چندانی  به واکاوی شکل مرتبط  بلکه  سنجی 

ی کاالیی مربوط  آن در مبادله  [commensuration]  پذیرینه به کار بلکه به قیاس  یارزش  ماند. شکلنمی

 شود.می

. در  ما باشدمالک  تواند  میها  ی ماشینپذیری در قطعهنوعی بحران سنجش  فرضِهمین نکته در مورد  

 ( را که »مسئله247، ص  2012نقدی تازه، موشه پوستون  از خودِ  ی سنجش( این نظر هارت  تابعی  پذیری 

ی  »مسئله  ،کند؛ در واقعارزیابی می«  بودن  یا غیرمادی  ــ مادی  شودمیگیری  ست که اندازهسرشت آن چیزی

های خاص  پذیری نه به اشیاء یا فعالیتپذیری است« و قیاسی مربوط به قیاساپذیری اساساً مسئلهسنجش

تاریخی ویژه    لحاظپذیری دوسویه بههای ایجاد »مبادلهشود. زمینه« مربوط میها آن ِبلکه به »بافتار اجتماعی

ی  د. در زمانهنکمتمایز با گذشت زمان تغییر می  جنسدو  پذیر شدن  سچگونگیِ قیامثالً  و اجتماعی« است.  

گری اجتماعی«  ارزش است، چیزی که پوستون آن را »شکلی از نظر تاریخی ویژه از میانجی  این زمینه همانا ما  

کند  گری میرزش میانجیچه ا ی مادی یا غیرمادی آنرغم هر تغییری در شالوده« بهیابی خواند. این »تبلورمی

می وصفاتفاق  شرایط  آوردن  میان  به  نیازمندِ  غیرمادی  کار  نوظهورِ  شرایط  بنابراین،  قطعهشدهافتد.  ی  ی 

 ها نیست. ماشین

ای  بینانه. تصویر خوشتسا  رخ ندادهگیری  اندازهتغییری در  ئله بنگریم،  سبه مواکاوی شکلی  از منظر  اگر  

قطعه در  ماشینکه  میپیشها  ی  باشد.  نمی  شودبینی  داشته  صحت  روزمره  کافنتزیستواند  ی  استمرار 
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کارکرد دارد و برای سرمایه    چنانهمبرکنار از بحران  که    شودرا یادآور می  اقسام کارهاوانواعگیری در  اندازه

گذشتهاندازهبهدرست   پایه  ی  در  دارد.  گزارهایضرورت  خلق  »فرایند  سطح،  ایدهها،  ترین  و  موضوعات،  ها 

  اش گیریتوان اندازهست در ظرفِ زمان که می]...[ فرایندی  “ محصوالتِ غیرمادی” اصطالح  ها و دیگر بهشکل 

اندازه )و  )گیری هم میکرد  با کار کارخانه  (.111، ص  2013شود(«  این روند  ایِ زمان خود مارکس  گیریم 

  کافنتزیس شود. گیری میو بر همین اساس اندازهدهد زمان رخ میدر ظرف  ، هنوز این حالاما با   تفاوت دارد،

رسد ربطی به کاری داشته  نظر نمیپذیری »بهنویسد بحران سنجشکند که میدرک میخوبی  بهاین نکته را  

که سخت    ساییؤ، ردهندمی  انجام  سای خودؤر هرروزه تحت نظارت    دنیاباشد که میلیاردها نفر در سرتاسر  

شان چقدر از زمان را مشغول به کار خود هستند و با چه کیفیتی مدام آن کار را از نو انجام  یاند کارگرهانگران

)می به  آمیزاجباراجتماعیِ    روابط(  97، ص  2005دهند«  اماکماکان  انکارشده  و  متناقض  با    شکلی  مترادف 

 تند. سپابرجا ه شده درون آنگیری و رفعاندازه

عدم قطعیت    گیری همواره دستخوشی اندازهمسئله کند کهها، تأکید میباور، برخالف پساکارگرکافنتزیس

وکاست از روی  کمها بوده است. هیچ کاالیی نبوده که ارزش آن بیی ماشیندر طرح قطعهمنسوب به آن  

گوید، این  می  کافنتزیسکه    طورهمان  کارِ مستقیمی که صرف تولید آن شده مشخص شده باشد.مقدار زمان

ها  پساکارگرباوری کاالها و خدمات غیرمادی که  ی کاالهای مادی صادق است که دربارهقدر دربارهنکته همان

کار  ی زمانکار انتزاعی است که بر پایهکاری که ارزش یک کاال در بردارد  گذارند، چرا که  بر آن دست می

، ص  176که مارکس )  طور همان(. و  288، ص  1972شود )پایلینگ،  گیری میالزم اندازهلحاظ اجتماعی  به

ای معین و با میزان  الزم بنا به »شرایط متعارف تولید در جامعه  لحاظ اجتماعیبه  کارِنویسد، زمان( می129

  کار مستقیم و به بیان دیگر، نه به حکمِ زمان  ،شودمهارت میانگین و شدت کارِ رایج در آن جامعه« تعیین می

شود. ارزش به همین علت همواره با  ی پولی معین میاجتماعی در مبادلهیابی  انضمامی که از طریق اعتبار

طور  اند. اما این شرایط آنکنندگان برافتادن آن توصیف کردهبینیروست که پیشای روبههمان شرایط بحرانی

 تواند مهلک باشد.شود نمیها بیان میینی ماشکه در قطعه

ادعاهای پساکارگر ترتیب،  این  ما  ها در زمانهی ماشینیافتگی شرایط قطعهی واقعیتدرباره  باورانهبه  ی 

ی پرداختن به کار  وجه در شیوه هیچبهکه  این  ی ممکن شده است، حاکی ازصرفاً در اثر بدفهمیِ شکل ارزش

ها  ی ماشینی قطعه. با این حال، از سوی دیگر، در اندیشهاندنکردهغیرمادی آنقدرها که باید غیرمادی عمل  

اجتماعیِ پنهان و مستتر در تغییراتِ    روابط شود، از این رو که بر تداوم  عمل نمی  ماتریالیستینیز آنقدرها که باید  

اجتماعی بر سر اجبار فروش نیروی کار    روابطی اصلی در این  بندد. مسئلهمیانجی کار چشم میمحتوای بی
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های زیست او است و نیز جدایی قاطع و مداوم از ابزارهای فردی و جمعی که  عنوان یکی از شرطیک فرد به

سازد،  داری را برمیی سرمایهکردیم. انتزاع مبادله که جامعهریق بازتولید میدر غیر این صورت خود را از آن ط

 [ مفهومی  کیفیتی  است؛  واقعی  مادیconceptualityانتزاعی  موجودیتی  با  است  واقعی  [    روابطدر    و 

)بونفلد،   ستیزآمیز  به  .(64، ص  2014اجتماعیِ  را  نکته  این  درمیپایلینگ  آنجا که  نویسد  یابد که میخوبی 

اجتماعی(  »رابطه ای  )رابطه  اشیاء  رابطه  چون همی ارزش  بین  ها در  طوری که »آدمشود«، بهمیظاهر  ای 

»فرانمودهای  باکنند«، »توهم«ی در کار نیست بلکه صرفاً  ی کاالها ]...[ در واقع کار خود را مبادله  مبادله

، ص 1972)  آیندآن شکل درمیداری به  سرمایهی  اجتماعی در جامعه  روابطکه    روکار داریمسای  ضروری«

283 .) 

ها و کیفیت مفهومی جهان مادی  « پرده از کیفیت مادی مفهومسطحیهای اقتصادیِ »بنابراین، نقد مقوله

ی  ای که در جیب کسی قرار دارد »نوعی پیوند با جامعه را همراه دارد«، رشتهدارد. چنین است که سکهبرمی

(. آن سکه گویای این پیوند 2016گردد. )بونفلد،  »مبارزه برای دستیابی به وسایل معاش« بازمیپیوندی که به  

  روابط از ساخت آن در    ــ نیز هست که ارزش عالوه گویای یک مفهوم ــاست و با آن سروکار دارد. اما به

ست مفهومی هم هست. از این نظر،  واقعی زندگی جدانشدنی است. مبارزه برای معاش همان اندازه که مادی

شده در بونفلد،  که هورکهایمر )نقل  طور همانشود.  طور اجتماعی ساخته میواقعیت از طریق کنش انسانی به

به اسارت    تر بیشها را هرچه  ینند که آنآفرها، با کار خودشان، واقعیتی را مینویسد، »انسان( می60، ص  2016

هارت  که  انقالبی    آن خالقیت کشد بر  می  که خواهیم دید، خط بطالنی  طورهمانآورد«. این نکته  خود درمی

ی  و تجربه  انواع کنشما  های اقتصادی،  . با نقد شکلدهندنسبت می  ی موردنظرشانو نگری به »انبوهه«

  آن تجربه   کورکورانهکه  این  نه   کنیمشود نیز نقد میاز سوی آدمی بیان و میانجی میکه  نیز  انسان را    یهزیست

 ت تکریم کنیم.سگونه که ه را همان

ای اقتصادی بلکه کامالً  ( نه نظریه2014گوید )که بونفلد می  طورهمانبه این ترتیب، نقد اقتصاد سیاسی  

های عینی معینی وچرای جلوهچوندهد به تصدیق بیتن نمی  کهی کلیت جامعه است  ای انتقادی دربارهنظریه

ی  ی در تأمل دربارهسیاسنقد اقتصاد  داری به خود گرفته است.  ی سرمایهاجتماعیِ منعقدشده در جامعه  روابط که  

چه . در آندهدنمی  سرا به خود جهان پ  ی حاکم بر ماشدههای اقتصادی و اجتماعیِ شیءهمان شکلجهان  

کنند.  دقیقاً همین کار را می  های ماشیننه از قطعهباوراهای پساکارگر دهم که برداشتآید نشان میدر ادامه می

نشان می  طور همان  و ادامه  در  این همکه  امور چهدهم،  فعلی  با وضعیت  دلیل محبوبیت کنونی دستی  بسا 

های بعدی، همین پیامدهای  ای روشن کند. در بخشگذران و سردمداران رسانهنزد سیاست  را  های ماشینقطعه
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بررسی می را  از درک خاصیکنم و نشان میسیاسی  ناشی  پیامدهایی  برداشتدهم که چنین  های  ست که 

 از ارزش و کار دارند.   های ماشینکنونی از قطعه

 های ماشینی قطعهپیامدهای سیاسی اندیشه

کند، در چشم هواداران  از مارکس ایجاب میباورانه  بحران در قانون ارزش، برخاسته از درکی که تفسیر پساکارگر

می  چونهمخود   کهنه  در ظرف جهان  تازه  جهانی  خلق  برای  قطعهفرصتی  ماشیننماید.  امروزه  ی  اگر  ها 

دقیقاً به دلیل همان تصویر نیروبخش و    کند، به گمان منی خود میرا شیفته   میانه ِخوانندگان چپ و چپ

سرمایهایبینانهخوش فروپاشی  از  که  میست  نشان  جدیدِ«  داری  »اقتصاد  رویداد  روی  از  نگری  اگر  دهد. 

کرد، تالش میسن بنا بوده  ها را اعالم میی ماشینیافتگی قطعهبروز شرایطِ واقعیت 2000و    1990 هایدهه

پیش این  بکه  متناسب  را  ارائهبینی  با  کند،  روزآمد  تازه  دوران  بها  دربارهظاهر موجهی شرحی  بهتر  وقوع  ی 

قطعه ماشینپیوستن  بررسی میی  حاضر  بخش  در  جدیدتر.  تحوالت  برخی  روی  از  هم  آن  در  ها  که  کنم 

 سیاسی  از نظری ارزش  ای که چندان هم دور نیست چگونه راز مگوی نظریهچنینی به آیندههای ایننگرش

 کند.پیدا می جاپایی

تانکیسفرِ نوشته  ،ن  نشریهدر  در  شاخهحاضری  ای  در  را  گرایشی  اندیشه  های ،  ی  گوناگون 

پذیر است بلکه  فقط یک جهان دیگر امکان»نه  بر این باور است که کند که  داری« شناسایی می»پساسرمایه

هم جهان  )آن  است«  پیوسته  حقیقت  به  ص  2008اکنون  ترتیب،  (.  306،  همین  های  بازخوانیدر  به 

  ی که ما از ی ارزشاز نظریه  بریدهای کامالً  نامهآینده با ترویج  ،  نیز  « امروزی از مارکسباور یدار »پساسرمایه

دهد  . تفسیری متفاوت به ما نشان میگیردی کار قرار میسرلوحه  های ماشینقطعهغلط  به  ،مارکس سراغ داریم

پذیر است و ی ماشین ها را توصیفی از شرایطی بدانیم که در کمونیسم آینده امکاناست قطعهبسا بهتر  که چه

 شود. جا ناشی میاز همین  ، متفاوت  تفسیر این  بنا به    ها،نظر . اختالف(2013داری کنونی )اسمیت،  نه در سرمایه

کنند. عمل میبندی  دورهبرخالف این    ها به طرزی دردسرسازی ماشینهای امروزی از قطعهسازیفهمهمه

آینده در نظر دارد،کند، آنخاطرنشان می  کافنتزیسکه    طورهمان را    چه مارکس برای زمانی در  نگری آن 

. مثالً نگری در  همیشه هم چنین نبوده استالبته نگری    (. 89، ص  2005بیند )همین حاال در دسترس می

، ص  1992کند )گذار به سوی آن معنی پیدا می  نوعی  کمونیسم درگوید که  می  مارکس فراسوی مارکس

شاید بشود گفت آن کمونیسم در راه است اما با هر  .  ت سدر اینجا خبری از تکمیل شدن این گذار نیو    ( 115

یافتگی کمونیسم است که  گوید که فقط واقعیتنگری میدر آن اثر  یافته نیست.  واقعیتمنطقی که بنگریم  
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« و  گیریاندازه»نفی هرگونه  و قانون ارزش را با  کند  را برآورده میها  ی ماشینشده در قطعهتوصیفشرایط  

(. با این حال،  33، ص  1992)  رساندبه پایان خود می«  خالقیت   ــ  گراییکثرت  تریننومیدانه  آری گویی به »با  

 زند.باره که این لحظه فرا رسیده است حرفی نمینگری در این

جایی  برای جابه  شودمی  ایشالودهو  « از نو ظاهر  گرایی نومیدکثرتاین »امپراتوری  در کتاب  با این همه،  

اسپینوزاتکیه به  مارکس  از  نگریگاه  بهره  .  از با  می  گیری  تصور  تکامل  اسپینوزا  خالقیتْ  به  میل  که  کند 

درونسرمایه از  را  سوی   داری  قطعه  به  ماشینشرایط  از  .  راند میها  ی  حاکی  کار  عالمِ  در  تجربی  تغییرات 

(، نوعی »کمونیسم سرمایه« بنامیم.  2013نگن و همکاران ) وتوانیم آن را، به پیروی از بورست که میچیزی

ـ ـ »بهخالقانه، رسانش کار غیرمادیـ  امکانِ نوعی کمونیسم خودانگیخته و ابتدایی  رسد  نظر میپذیر، شناختیـ 

 (. 294، ص 2001)هارت و نگری،  «کندرا فراهم می

در سخنرانی در گذشته  دربارهنگری  ماشین، قطعهگروندریسهی  های خود  را ی  از    ها  نمونه  »بهترین 

دیالکتیکبه ستیزکارگیری  )  «[constituting]   برسازندهو    ندهی  بود  برشمرده  مارکس  آثار  ، ص  1992در 

بندی  . این تغییر به چگونگی دورهکنار رفت  با روی آوردن به اسپینوزا  این ستیزندگی و این دیالکتیک  (. اما139

  بینیپیشها را  ی ماشین، قطعهمارکس فراسوی مارکسگردد. او در  گذار تاریخی توسط نگری بازمی

نویسد  . و میشودی کارگر حاصل میسوژگی طبقه  یبرسازندهداند که از طریق قدرت  نوعی »کمونیسم« می

  ستجنبشی  .«است   برسازنده، کمونیسم پراکسیسی  استاین سوژگی    نمودارکمونیسم  که » 

  جدید در امان ی  هیچ بخشی از سرمایه نیست که از گزند بالندگی شتابانِ سوژه: » زمان حال  با   ت مخالف  در

  کشاکشی   چنین  امپراتوریبا وجود این، در    ، تأکیدها از متن اصلی است(.163، ص  1992)نگری،    «باشد  بوده

سو با زمان حال است، نه در تضاد با آن. چرا  ــ هم همان سوژگی انبوهه شود. سوژگی جدید ــتر میرنگکم

شده بینیرونوشتی از خود آن است. چنین است که کمونیسم پیش  حال  ، زماناشی ذاتینیروی خالقهدر اثر  که  

شود با آن  ست که میبلکه جریانی  ،مشروط به مبارزه نیست تا از طریق آن حاصل شودها  ی ماشیندر قطعه

 سو شد.هم

مارکسیستیِ  تدوکسی  ر آن ا   دارد با  چه پیوند تنگاتنگی  چنانهم  گراییدهد که کارگرهمین نکته نشان می

غایت و  به  باورانهتولیدباور  نگریکه  است.  آن  از  بریدن  مدعی  »کمونیسم  هنگام    ،مبارکی  سیمای  ترسیم 

  کندای کوچک میاشارهبازگشتِ کوپرنیکیِ ماریو ترونتی    ی  مبتنی بر ایدهبنیادِی کارگر مبارزه  به  ، سرمایه«

فصلی    (.1992)کلیور،   در  نیز  به  گستردهمیسن  سرکش  کارگران  که  باره  این  به  در  را  کارفرما  ترتیبی  چه 
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در  ،  وجود اینبا    ( 7، فصل  2015کند )عمل می  ترتیبهمین  اند بههای تازه واداشتهگذاری در فناوریسرمایه

  شود.ی طبقاتی تصویر میکل خالی از مبارزهدرو بحران شاهدیم، تاریخ    از تغییر  امپراتوریروایتی که در  

هر اتفاقی که در    شود و گاه دیگری. ، گاه یکی پیشقدم میدارندگام برمیامپراتوری دوشادوش  انبوهه و نظام  

از همین    (51-52، صص  2001« انبوهه است )هارت و نگری،  میل به خالقیت »   نماییرخ نتایج  افتد از  دنیا می

هارت و  ی  درباره»  »اقتصاد جدید« گفته بود،  ایامِکه توماس آزبورن در    طور همانرو جای تعجب ندارد که  

  مدیریت   روزهایاین  مبلغان  انگاردهد که  این احساس به آدم دست می  طرز غریبیبه  هاوقت  تربیش  نگری

  رؤیاپردازهای  یشود دربارههمین را می  ی مادر زمانه(.  511، ص  2003)  «گشایندلب به سخن می  خالق

 ولی گفت. بنیادِ سیلیکونو باورمندان به آرمانشهرِ فناوری میسون  چونهم باوریداریپساسرمایه

پژواک این  »در  آن  نویس  affirmationism]  «گوییی  آرها،  که   ](Noys  )می انتقاد  باد   گیرد به 

آری.  (2012)  پیداست امروزی همین  معنای  که  است  از    گویی  نگری  قطعهواقعیتتفسیر  کنونی  ی  یافتگیِ 

  گرا« را که خود نگری با آن همکاری دارد در نظر بگیرید بخشیمثالً جریان »شتاب  .کندرا روشن می  هاماشین

آورد که هرچه  انگارانه به ارمغان میبینی هیچنوعی خوش  های ماشینقطعه  ی اندیشه. در این جریان،  ( 2015)

گیری را شتاب  های اندازهو بحران {رمایهسکار از }فرآیند تبعیتخیر است. هرآنچه  پیش آید، هر قدر هم بد، 

دور نیست آن    که   گویندمی(  2015ک و ویلیامز )چبخشی در خود دارد. برای مثال، سرنیبخشد نوعی رهاییمی

  . وقتیکنندها و از دست رفتن مشاغل را نه فاجعه بلکه پیروزی گزارش  شدن بنگاهبستهها  که اخبارگو  زمان

باال  پس  در این  پایینِ نکبت سرمایهوهر  انبوهه   راننیروی پیشداری،  سخت  دیگر  است،    ایستاده  و درونیِ 

 . یافت ای از امید بارقه زندکار پیوند می با ترکمزندگی را هرچه که ی اریسمان پوسیدهکه آن  نیست

این نکته    ها اشتباه برداشت نشودآن  وشوق پیشینشورکه  این  حفظ اعتبارشان و  برای  ،ک و ویلیامزچسرنی

بالندگیِ   دهی بهشکلیافته برای  ای سازمانبدون مبارزهفناوری نو    ( که2016کنند )بنگرید به  را گوشزد می

برای اثرگذاری    مبارزه  جادر این  جاست که مسئله این  منتها  داشت.در پی نخواهد    شهری، هیچ آرمانآن  نمایان

ی  قطعهدر  گوید که  مین نیز  میسشکلی مشابه،  بهاست.  جریان  شود که پیشاپیش در  بر فرایندی منظور می

که در سطور این داستان، کارگران برای »آزادی  ، چنانشودی طبقاتی حکایت میاز مبارزه  داستانی  هاماشین

- 138، صص  b2015جنگند )« میتعلیم یافتن آدمی طی اوقات فراغت   مبارزه برای انسان بودن واز کار« و »

این » . میسن سرچشمه( 137 نو در بطن    روابط ی  را در یک سوژه  روابط اجتماعی  ی طبقاتی جدید کهنه« 

تواند  که همین حاال می  داریی پساسرمایهجامعهنوعی    آبستنِمند، »و شبکه  کردهتحصیل  فردهمانا    ؛یابدمی

ی  زمرهدقیقاً در آن را  جدید این موجودیت طبقاتیِ  ناپذیریِ(. گوناگونی و کران144ب، ص 2015) «پیدا شود
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طرح انبوهه میشدهی  نگری  و  هارت  قدری   گنجاند،ی  افزودن  با  طبقاتیمبارزه  البته  به    باورکارگر  ی 

برای »فرد شبکه  منتها  .نتیسیاق  سوبک س جایگاهی که  بهآن  پساسرمایهآبستنعنوان »مند«  قائل  «  داری 

 گران اجتماعیکنشکه  این  باوری در کار است حاکی ازدهد: در اینجا نوعی غایترا لو می  ماجرا شوند اصل  می

توانند شکلی تازه  اجازه بدهند می  فقط تا جایی که آن نیروهاشوند و  نیروهای تولید مهم شمرده می   یدر سایه

 ببخشند.  روابطبه آن 

ای را که هارت و نگری  دموکراسی کهنههمان کمونیسم و سوسیال  باز  باوری است که ناخواستههمین غایت

خاطر بود که تاریخ درست براساس  ارتدوکسی مارکسیستی آسوده  آورد.به بار می  ی از آن بودندبرکنار   در تکاپوی

.  باعث آن استو دگرگونی فناورانه  وخ  سمن داری که خردگریزی  فروپاشی حتمی سرمایهرود:  نقشه پیش می

  طور هماننه برخالف آن. با این حال،  سو با این جریان تاریخ حرکت کنند و  رفت که کارگران همانتظار می

صرفاً  »  چه هستآن  از  رویدنبالهبه    آن  میلی خود نوشته بود،  دموکراسی زمانهی سوسیالکه بنیامین درباره

ی کارگر  شود ]...[.طبقهشامل می  نیز   های اقتصادی آن رااش نیست بلکه دیدگاهمختصِ شگردهای سیاسی

  ؛ بودکند به تباهی نکشانده  سو با جریان ]تاریخ[ حرکت میی این تصور که دارد هماندازهچیز بهآلمان را هیچ

به  این طبقه را  فناورانه  بهرودی می  یسرازیری  دیدهتحوالت  با آن در حرکت  گمانش همنگریست که  سو 

دموکراسی آن بازسازی سوسیال  بساچه  رسد کهنظر میبه  (.115، ص  2012شده در نویس،  )بنیامین، نقل  «است

 .بینجامد  یخاطر کاذباطمینان  چنینبه  که امروزه شاهدیم

می  طورهمان نشان  نویس  همانا  داشتگرامی  دهد،که  دنباله»نشانه  کار  به  میلِ  این  اصلیِ«    روی ی 

[conformism]  ( بار دیگر در طرز فکر 115، ص  2015بوده است   بنیادِقطعه  و  گویانهآری  (، که امروزه 

اتکای ضدتولیدباورانه به فضاهایی غیر    که  تصوری  برخالف  و  خوردچون نگری به چشم می  باورانیپساکارگر

محل   میاز  القا  از   تربیشکند،  کار  وارونه    حاکی  تولیدباوری  در    است نوعی  تغییری  هر  آن  براساس  که 

  متورم   آخرین حد ممکنتا  محل کاری    ،خوردگره می  کارمحل  همان  آمیزی ازی مبالغهداری به نسخهسرمایه

باور  داریپساسرمایهان  نها و جانشیی ماشیناز قطعه  باورهای پساکارگربرداشت  را دربربگیرد.  جایی   تا تقریباً هر

میراث مارکسیستی رهاییِامروزی به  نیز می  اش  را  این  از  افزایند: رهاییکار چیز دیگری  را  ها  کار. هر دو 

داری  گشای پایان سرمایهنیز به غلط راه  پایان کار  ،اندبه نتیجه رسانده  گفته یکبارهی پیشروندهای فناورانه

خبر اند تا  دست گذاشتهنوع خاصی از کار، با نوع خاصی از کارگر که به همراه دارد،  بر    در اینجا  آید.شمار میبه

این نگاه    غیرمادی« است. ینندهبدهند که مقصود همان »کارکدنیای جدید کار و راه خالصی از آن نوعی  از

- کند از مارکسیسماشاره می  کافنتزیسکه    طورهمانگذارد که  نمایش میرا به  باورانهنوعی تولیدباوری سنت
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ی انقالبی  ی انقالبی در هر دورانی از »مولد«ترین عناصر طبقهجا، »سوژهلنینیسم به ارث برده است. در این

این مقام را داشت، امروزه آزادکاران طراح وبسایت    فیگر استخانو صنعت  روزگاری(. اگر 2013)  «بار آمده است

   ــ در این جایگاه هستند. مندِ« میسن»فرد شبکه ــنویس رایانه یا برنامه

نظرشان نیز  شود، نیروی کار موردجا متورم میمحیط کار تا گنجیدن همه که  طور همان پساکارگرباوری در 

  ،های مولدبه سوژهگذاری پیشین مارکسیستی  ، آن ارج پساکارگرباورییابد. در  کس تعمیم میتا گنجیدن همه

نوع بشر     کل نیروی مولدِ  مؤیدِکه »  با افزودن نوعی »متافیزیک اسپینوزایی«  ،گوید که رایان می  طورهمان

  »انبوهه«.  این روزها یعنی،  است ی انقالبی هق کس مولدترین عنصر طبهمه (.1992)  تقویت شده است  است«

نظریه همان  از  تاحدی  نگاه  »کارخانهاین  با  ی  میسون  که  اجتماعی«  میهمآن  ی  ریشه  است  گیرد،  نظر 

مانند نوعی کارخانه است   ی که براساس آن خود جامعه به محل تولید و مبارزه مبدل شده است. جامعهانظریه

ی غیرمادی« را پی  از »حوضچه  الزارتو( شرِح  a2015شود. میسن )اجتماعی می  تربیشهرچه    و خود کار نیز

  پراکنده و نامتمرکز «  رِیپذرسانشهای  آفرینیِ »شبکهبا ارزش  بنیانکه تولید دانش  شودمدعی میگیرد و  می

گار با تولید  زظاهر ناساهای جمعیِ بهدر قالب  یهمین دگرگونی فعالیت تولید  به موجب  همراه شده است و

نیز    ،به همین ترتیب.  شده استپذیر  امکانی ما  زمانهدر    داریپساسرمایهداری است که  سرمایه نزد نگری 

که  این  حاکی از  یایاسپینوز[  monism] انگاری  پایهنوعی تک  یاز دریچه  ی اجتماعیکارخانه  یایده  بازخوانی

از یک رویداد واحد است، مناسب  هر چیزی وجهی    [positivity]  نگریمثبتآید.  شمار میبه  دستاویزی 

کران و انبوهشی  « بیمیلِ خالقیتِی »نتیجه در آن بیفتدست که هر اتفاقی آمدگوی جهانیخوش ناپذیرْخلل 

»تاریخ« با »انبوهه« مترادف و    پذیرد. تنها شاهد آن خودش است.وچرا نمیچونو چنینی فرضی ماهیتاً  است.  

شود: دست روی دست  انداز میمدام طنین  انتظار  دورانطی    خاصی  پیام سیاسی  .شود همان اندازه گنگ میبه

 .کندکفایت میکنید، همان بسپارید. مهم نیست چه می باوریغایتبگذارید و مابقی را به 

های  حال و نه آینده، کنشها در زمانی ماشینیافتگی قطعههای تحلیلی با تصویر کردن واقعیتاین گزاره

آن دعوی  نزد منادیان    که  ادعایی  ،( 2012دهند )نویس،  گو« نشان میواجد بُعدی »آریاستثناء  بیانبوهه را  

،  گران اجتماعی استکنش  حمالت   در معرض   سرمایهکه  این  حاکی از   ، واقعی دارد لحاظ سیاسیتوان اجراییِ به

کوربن را در  انِ  یبجنبش پشت (2016ست. برای مثال، میسن ) نی هر تغییریروکه موتور د ی همانا »پادقدرت«

واقعیت  اندازه    یکبه داریسامانی سرمایهسامانی و نابههنگام به  آفرینی درونی بیند. این نقشهمین جایگاه می

و    کندرا برآورده می  این روزها  دوشِبهخانه  یهمرزسپارِ انبوه  ناپذیریِآن کران  سازیْ جهانی  سویی،دارد. از  

  گیرد. از سوی دیگر، بحرانْی همین انبوهه ریشه مییارانهاز خالقیتِ خودفرمان و هم  نیز  اقتصاد جدید 
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با محدودیتحاصلِ   انبوهه  است.  درگیری  اشاره می  طورهمانپس  های سرمایه  نویس  بحران  آن  د،  نککه 

- 114، صص  2012)اندازه مولد« شده است  است که »مستقیم و بی  پذیری حاصلِ نوعی مازاد زندگیسنجش

  طور همان.  و هم بحرانش راد  زانگیبرمیداری را  ی سرمایهی ادعایی هم توسعهانبوههچنین است که    (.113

  مستلزم   دارینویسد، »اگر ]...[ سرمایهمی  اقتصاد و جامعه  ینشریه  ای ازی تازهدر شماره  که آنه بارون

  ،بدهد«  بروزاز خود    [هارت و نگری]  یکمونیسم آغازین و خودانگیخته  رودانتظار میکه    ستهاییهمان روال

احیاشده را از نوعی    داری یا نوعی سرمایه آوردی ــهم بروز را از   رنگیهم  بروز  شودمیدر این صورت »چطور  

  باورهاداریست که پساسرمایهسیاسی  ایمسئلهاین    (609، ص  2013)بارون،    «؟ ــ بازشناخت  کمونیسم نوپا

 . اندآن نپرداخته هنوز به

آن ازمیظاهر  جا  این سردرگمی  نگری  و  انبوهه    شود که هارت  درونی  تجلیل    در ظرف نیروی  سرمایه 

میآن  .کنندمی کهها  سرمایه  »   نویسند  ]  همیشهاگر  سازندگی  و  است  ]...[    کامل[  positivityیک 

هیچ«ماندگاردرون  کامالًست  دستگاهی  پس  نه  ،  فرا گاه  همواره  رو  از  درونبلکه  قرار    از  بحران  معرض  در 

در بطن و نه ورای    ها« برای ساخت بدیلگشاییراه»   ش امکاناتِ هایمحدودیت  از همین روست کهگیرد ــ  می

به )می   دستخود  صص  2001دهد  بحران    (.374-373،  آن  ضربِ    رویهیچبه  گیریاندازهبنابراین،  به 

  ی را با مازاد  ی دارهیسازنده سرما  یشکلبلکه به  ،دهدنمی  رویداری  اجتماعی سرمایه  روابط نمایی  رخ   گرینفی

  داری سرمایه  عملکرد  یسازنده  یپاره  عناصراین    .کند  یدر آن موجود است مواجه م  شیشاپیکه پ  زهایاز چ

تحت سرمایه جز    زندگی که نیز  غیرکار ــ و، ارزش، خالقیت، میل، کار و  بارآوریآزاد،    وقتــ    آیدشمار میبه

گذرد  ها برمیی محدودیتاز دایره چیزی که آن ها بهبرگذشتن از آن با انبوهه. نیستنیروی کار و بازتولید آن 

تر به  وسیع  یدر مفهوم  انبوهه  . ( 113- 114، صص  2012)نویس،  گوید  آری می  هاخود این محدودیتبه    و

یابند؛ به  تداوم میها  های معقولِ همان محدودیتچارچوبدر    اغلبگوید که  آری می  چیزهاییو    روابط آن  

   ارزش، کار، سرمایه و از این دست.  بیان دیگر به

ای که محصوالت  شدههای تحریفکند که چگونه شکل، از نو بیان می( در نقدی به نگری1994بونفلد )

انسان به خود گرفته است بر   ی  . در کار نگری فقط سرچشمهدندهد و فریبمان مینشوما چیره میفعالیت 

ها جایی  و خاستگاه خود آن محدودیت  شودمیافزایی تنگ کند تبیین  های ارزشرا بر محدودیت چه عرصهآن

)پایلینگ،  ی  «اجبارآمیز که »قدرتِ بیگانه و    ی فعالیت انسانشدههای تحریفشکل  ی که درخاستگاه،  ندارد

می288، ص  1972 ما  ورای  است  یابد(  دیال  . نهفته  دیدگاهی  میکاز  کرد.توان  تیکی  درک  را  دیدگاه    آن 

انتزاعیشکل  کیفیت مفهومیِ   وحدت تضادآمیزاز سویی    دیالکتیکی کیفیت    دیگر   یسواز  و    ، های اجتماعی 
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  ی جوهر   فقط  نگری  ماندگارانگاری اسپینوزاییِدرون  اما.  گیردرا دربرمینامفهومی مبارزه برای گذران زندگی  

  گریآن حساسیت دیالکتیکی نسبت به تضاد و میانجی  از  است  بهرهبی  نگاهاین    بیند؛را می  واحد و سرراست

   .شود راه بُردمی هااز آنانبوهه فراروی  یی که مدعیهامحدودیت آنسرشت به  توان با آن میکه 

  از طریق آمده  دستبه  وقت آزادِ  دررا  ناپذیر  سنجش  ارزشکه  ش  مندافرادِ شبکهو  میسن    نگری نیز مانند

یک  هیچمنتها  .  سازدمرتبط میپذیری سرمایه  به فروپاشی مرزهای کمیتقاطعانه  را    ، انبوههآفریندمی  نوفناوری  

ها  توجهی ویژه به سرشتِ خود آن محدودیت  کشد،به چالش میرا    های سرمایهمحدودیتچه  برشمردن آندر  

پیوسته خود   شودناشی میفعالیت انسان    ازی که  اشده های تحریفشود که چگونه شکلنادیده گرفته می  ندارد.

نو تحمیل می از  به محدودیتکنشکنند.  را  برخورد  با  پا پس میهای  هایی که  دقیقاً همان  سرمایه  کشند 

ایجاد میاصل آن محدودیتهایی هستند که در کنش را  انسان  ها  فعالیت  میانجیگری  در جامعهکنند.  با  ای 

در    واکاوی فرآیندهای اجتماعی  بهفقط    نکته  . اینشودظاهر می  ، در قالب کار انتزاعیای ارزشی مبادلهرابطه

شان محصور و  ی بیرونیکه در جلوه  ستحاکی از ذاتی  این فرایندها  . مربوط نیستشان  ترین حالتانتزاعی

که در آن سوی فروش نیروی کار آدمی    آیدنیز به میان می  اجتماعی انضمامی  روابطپس پای    ،انکار شده است

   همراه است. یگذران زندگوسایل از   گی افتادستیز و اجبار و جدا با

این   افتادن  قلم  روایتاز  در  پساکارگروجوه  پساسرمایه  باورهای  قطعه رخ   یدرباره  باورداریو  ی  نمایی 

شگفتماشین مفهومها  نخست،  نگاه  در  است.  ارزش آور  قانون  بحرانِ  نحوه  پردازی  نظر  ارائهاز  اش  ی 

است و    نهفته  ملموس های  از واقعیت  ی متغیریدر مجموعه  آنسازِ  شرایط زمینه  ؛ رسدنظر میباورانه بهتاریخ

میسن، مترادف با    چونهم  ،در نگاه نگریها  اینو  .  است  تولید  روابط  ناشی از تغییرات در   گیریاندازهبحران  

  طور همانبینی،  در این پیش  ؛شان را وضع خواهند کردیکار   ت امقررنیروهای تولید است. کارگرانْ خودشان  

خاصِ  شرایط    شود،برجسته می  ( 7، فصل  b2015میسن )  داری پساسرمایهی کتاب  گفتهکه در فصل پیش

  نوایی همخوردن آن  به برهم  برسازندهیورش قدرتی    .ین اهمیت را داردتربیش  1970و    1960 های ایتالیا در دهه

شتابی   مطالبات افزایشی برای دستمزدهاوقتی    باوران پساکارگرانجامید.    بارآوری کینزی بر سر دستمزدها و  

  کارگران   این تحوالت بودند.  گرنظارهشد از نزدیک  گرفت و سرپیچی از کار کردن مدام زیادتر میوار میدیوانه

.  ( 68، ص  2000سپرد کنار کشیدند )کلیور،  میداری  سرمایهفرماندهی    بهشان را  بارآوریاز قراردادهایی که  

همان  پساکارگرباوران  کارخانه، انجامید. از نگاه  که به نوع جدیدی از اقتصاد، غیرمادی و بیسرانجام همین بود  

ای دیالکتیکی و ستیزآمیز بین این  رابطه  این  تولید نیز بود.  روابطسرکشی این نیروها در حکمِ نوعی انقالب در  

ماندگاری  درون  بهنگری    باورمندی  بارهدر این  اند.است که هر دو سو در آن سهیمبلکه نوعی تکینگی    نیستدو  
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است.    تابه یک  تابرگرداندن دوای فلسفی برای  گذارد. این باورمندی شالودهاسپینوزایی جای شکی باقی نمی

شود  شود. همین را میکه با آن همگام میبلپذیرد  فقط میدهد امپراتوری نهجایی که انبوهه راه را نشان می

 داری اطالعاتی« گفت. اصطالح »سرمایهمندش در نسبت با بهفرد شبکه میسون و یدرباره

دنیا     . وپا کرددست  اولی دست  تاریخی  شواهدشود  خیلی راحت میکلی واحد    چونهمبرای حرکت تمام 

طرح  ها  ی ماشینیافتگی قطعهاست که واقعیت  کار   میانجیتغییراتِ محتوای بیرشته  یبر پایه  که  طورهمان

تاریخمی همین  اما  میشود.  موجب  آشکار  تا  باوری  دنبالهدیگر    پساکارگرباوری شود  تشخیص  به  های  قادر 

، دیگر  دانستوقتی هر تغییری را برخاسته از محل کار  فقط به تغییر توجه دارد.    باشد. نداری  پابرجای سرمایه

حلقه رشته  تفکیک  یک  یکپارادایمهای  از  دورانی  ــ  های  پساسرمایهدیگر  سرمایهامپراتوری،  داری  داری، 

( اشاره  2007) فهیبنکه در آ طورهمان، هامیپارادااین . نیست  یچندان دشوارکار  اطالعاتی و از این دست ــ

  . روندآیند و میمیهای سطحی در محتوای کار  مطابقِ دگرگونی  .اندشده  تعیین  انهباور تولید  با مرزهاییشود،  می

ای  روی آن شکل اجتماعی  بایدمینگاهمان  ،  درک کنیمآثار مارکس    دلدر    کهها را  ی ماشینقطعهبا این همه،  

بشود آن    متمرکز  واکاوی  بودنِمیانجیبیکه  نگری  و  هارت  که  را  میکار  استوار  آن  بر  را  کنند  هاشان 

  هایی شکل بلکه درجریان   از فعالیت تولیدیِ  خاص  نوع آن نه  داری سرمایه نمای سرشت . کنندگری میمیانجی

  بندی این ویژگیِ آن صورت  شوند: ارزش و پول و سرمایه.است که محصوالت آن فعالیت در آن ظاهر می

 (. 283، ص 1972یابیم )پایلینگ،  اجتماعی است که خود را در دل آن می

ای را که قادر به درکش نیستند دستخوش بحرانی  داریبه این ویژگی، سرمایه  ی توجهبیبا  ،  پساکارگرباوران

شود.  سپاری میداری بروننمایی مساعد سرمایهرخ به  هر راهبردی  به آن بربخورد.  تواند  کنند که نمیتصور می

سبب  چیستی سرمایه    بدفهمیِزند.  آسیب می  باوریداریی پساسرمایهتازه  ورزیسیاستنظری به    ابهامهمین  

صرفاً    ارزش و کار  یدربارهغریب    هایوجدلبحث  این  شود.گزینی آن میهای ممکن برای جایبدفهمیِ راه

پیامدهایمتافیزیک یا االهیات مارکسیستی نیست   مناسک نوعی تواند  عملی دارد و در درازمدت می  ، بلکه 

ی آنانی  گیرایی فریبنده  نسبت به  هوشیار باشیم  باید  روست کهاز همین  بار بشود.  و سیاسی فاجعه  عینیلحاظ  به

  نزدداری  ی سرمایهتر دربارهای جامعنظریه  نماییخالل رخ   در   آن  بافتار   از  ها را ی ماشینقطعه  کوشندمی  که

بازخوانی و  اومارکس  آثار  از  تازه  نابه  .کنندجدا    های  زمانهکاربرد  برای  آن  لحاظ سیاسی جای  به  ی حاضر 

به   کننده است. دلگرممختلف  یشنوندهدو  برایکه  جا باشداز این  بساچهآن  محبوبیت .دارد ی حقیقیکردکار

به  عالقه  گوش و    آنناپذیر  تولیدگری سنجش  در وصف  نوازدل  ستیامرثیه  ،داریماندگاری سرمایهمندان 
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اندازی  از چشم  .آن است  زودهنگام  مخالفان نویدبخشِ دگرگونیو به گوش  .  اشجویانهآشتی  روند پیشرفت 

 . رندیگهر دو از امیدی واهی مایه می مارکسیستی و انتقادی

 گیری نتیجه

باب  ی  و نحوه  های ماشینیافتگی کنونی قطعهواقعیتی  نهباورای فرض پساکارگردرباره،  ی پیش رودر مقاله

است  بازخوانی جدید مارکس  که برآمده از  یهای. بر اساس بینشکردمبحث  شدن آن در گفتمان سیاسی چپ 

اجتماعی    روابط ی تداوم انتزاع واقعیِ ارزش و آن  مسئله  باورها، پساکارگرتسدر اینجا جانب آن گرفته شده او  

من این حکم را زیر سؤال بردم که آن    گیرند.می  یاید نادیدهکند و از طریق آن ادامه میرا که بیان می  تولید

  باورهاکه پساکارگر  جاآنواقعیت پیوسته است.    اکنون بهها همی ماشینقطعهبا    مرتبط ارزشِ  ابطالبحران و  

  ی سرمایه به زندگی زیر سیطره  چنانهم، ما  یابندمیتکوین  ی  در مرحلهنوعی »کمونیسم سرمایه« را موجود یا  

 کشیم. و کار مشغولیم و گرسنگی و رنج می

  قدمت   دخورنبه چشم می  باورپساکارگر ی تبار با  نظری لحاظ  بهامروزه  که    بنیادی قطعهاندیشه  های ویژگی

  یآمدهپی  شناخت انسانِ  بهترین راه برای فهم میمون  گفته بود  بود که  . خود مارکسدندار  آوریسیاسی شگفت 

ـ یا   (  179، ص  2009)بلوفیوره،    « استبالیده  ترکمترینْ راهنمای شناخت  بالیده»که  این  تر،طور عامبهآن استـ 

رامی  که ابهام  یدرباره  توان همین  و  میسن  کار  نوشتهزداییخروجی  و  آثار  از  که    پساکارگرباوری  هایاش 

از ارتدوکسی تولیدباور بنیادی خود   پساکارگرباوریسازی  فهمجاست که همههمیناند گفت.  بخش آن بودهالهام

بر این فرض استوار    ها رای ماشینی قطعهونقشهاش از طرح کل ارائهنگری،    چونهمدارد. میسون،  برمیپرده  

انجام آن تهدیدی   ظرف زمانی  هر کاهشی در و  دارد    اثردر ارزش    ،یعنی کار انضمامی  ،کار مستقیم  کند کهمی

  باورانه وروشی پساکارگریافته از مجرای راه، اشاعهچنین درکی از ارزش  ارزش است و بس.  یقاعده  برای بقای

  شده   ورزی چپ امروزه دامنگیر اندیشهست که هاییکاستی اصلی رشته یریشهدر برخورد با دنیایی تغییرپذیر،  

 . است

  این است که »چرا این محتوا انتقادی    ی اجتماعینظریهیک  عنوان  بهنقد اقتصاد سیاسی    ی اصلیِمسئله

  فهم آننقد اقتصاد سیاسی    هدف اصلی   (. به این ترتیب، 5، ص  2001؟« )بونفلد،  شودظاهر میاین شکل    در

تنهایی  به  مستقیم آنگیری  اندازهمیانجی و  . تغییرات در کار بیگیردخود میاست که فعالیت تولیدی به  شکلی

  .متمرکز است   های انتزاعیای از شکلزنجیره  ربارزش    کهجا  آن، تا  ارزش شود  موجب بحرانی درتواند  نمی

. با  کننده استدلخوش  است  در همین حوالی آغازین    کمونیسمیتغییرات  ت  ساین دلطف  به  چنین ادعایی که
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باقی  ی چندانی برای دلخوشی  ، مایهنشانیممی  ها را در بافتار کلیت آثار مارکسی ماشینوقتی قطعه  حال این

تولید  اجتماعی و ستیزآمیزِ  روابطگری اجتماعی و های میانجیهمانا مقوله دارینمای سرمایهسرشت. ماندنمی

ها کار کند یا  ز چکش، با ایدهکلید استفاده کند یا اصفحهکارگری از که این که صرف نظر از  هایی، مقولهاست

ها را به تأمل  ی ماشینامیدهای واهیِ متأثر از قطعه  کنندگانِالقا  باید  مانند. همین نکتهمهره پابرجا میوبا پیچ

گیری  برای اندازه  در تقال  . سرمایه هموارهگیرند اصالً بحران نیست سازی که مسلم میآن بحران دوران  وادارد.

یا    امپراتوری   این کیفیتی تازه مختصِ   .کندمثل میبهمقابلههمواره  نیز    شودگیری میچه اندازهآن  و   تسا

همان  ی صنعتی، که خرابکاری و تبعیت در آن متداول بود،  برای کارخانه  ؛ داری اطالعاتی« نیست»سرمایه

است   اندازه  »کارخانهبه  برایکه    صادق  اجتماعی«اصطالح  به  همین  در  . ی  خُردبینانه  نگاهی  که  جاست 

های  شکل  رسد. به خود گرفته است به جایی نمی  معینای  که کار انضمامی در دورهای  واسطهبیهای  شکل 

  ها تضادهایی ماندگار و همراه با آن  مانندپابرجا می  هامستتر در آن  هایستیزیو نیز هم  اجتماعی گری  میانجی

  آید. باور بحرانی ناگهانی و رهاننده میی اندیشمندانِ قطعهبینانهی خوشکه به دیده

نظری اشتباهات  سیاسی  شکل  چهچنان  این  پراکسیس  از  خاصی  آن های  نداشتند  پی  در  هم  را  قدرها 

ی  ران قطعهاهواد  ای کهفکری  ی پشتوانهبا    متناسبتا حدی    گذاران شدند. امروزه، سیاستآفرین نمیمشکل

  یاندیشهچندان معلوم نیست.   ای فناورانه هستند که تحقق آندهند، در تدارک آیندهبه دست می  هاماشین

تبلیغات  ،بنیادقطعه طریق  رسانهچیاز  آنهای  سوسیال  ، ای  دارد.  جدی  استتأثیر  آن  مسحور  ،  دموکراسی 

نخستچنانهم کوربین،  جرمی  بریتانیا  وزیرکه  بعدی  آن}  احتمالی  آرزوهای  آن    پذیرای  ،{هاسال  در 

بیآرمان برای  میخودکار  کاری شهری  از جوشسازی  که  رادیکالشود  که  وخروش  جوانی  او    گاهتکیههای 

 .  خیزدآیند برمیشمار میبه

دربارهایده نادرست  میهای  دیگر  سوی  از  جهان  شکلی  به  بینجامد.  تواند  انسانی  کنش  نادرستِ  های 

»پایان    هایش در رابطه باسو با سایر برداشتهم  ،پساکارگرباوریکند،  که کافنتزیس خاطرنشان می  طورهمان

ادعایی، سیاستی بار میمالل  کار«  با رسیدن به نهایت  پیش داری»سرمایهکه  این  آورد حاکی ازانگیز به  تر 

(. این  81، ص  2013ماند »چشم نبستن بر آن« است )و تنها کاری که می  « فناوری پیشرفته پایان یافته است

های  واکاوی  دهد.اعتقادی مشابه را از خود نشان میجرمی کوربین رهبر حزب کارگر    پیرامونِ  روزها، جنبش

هیچ کوشش    ، و با این حال  ستایند. تغییر می  در انتظار روندهای تجربی در کار و زندگی اقتصادی را   پسندْمردم

جز    گیرد.داری صورت نمیسرمایه  [negativityارکان منفی ]گیری برای فهم تداومِ  ی چشمگرانهسنجش

 متصور شد. ،کمونیسم آغازینبا همراهی را،  نیبحرا شود با این کوشش نمی
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که زیادی مسحور    انجامدمی  برای چپی  بستی راهبردیبه بن  ( 89، ص  2005خیالی« )تامپسون،  »خوشاین  

که   طور همان سامان؛پندارند و نه آنقدرها که باید نابهمی سامان بهزیادی را  چیز همه ا هآن جهان موجود است.

پراکسیس  ی  زدهافسون  هایحالت  .بینی عقل«بینی اراده، خوش»خوش  ،گوید( می307، ص  2008تانکیس )

هم  تربیش میبه  تانوایی  می   هاسازندگینوایی.  ناهم  انجامد  و  ستوده  مینفیمنفی    ارکان شود  ماند.  نشده 

و در این بین،   شوندها قاصد آن است متوسل میی ماشینی توخالی تغییر که قطعهگذاران به آن وعدهسیاست

 شود.به حال خود گذاشته میاجتماعی   یسلطه بادوامِهای شکل 

جا  این  چپ به کمک کرده است تا ،رو منتشر شد ی پیشسال پیش در نشریه  45که  ،صفحاتی از مارکس

ی  کنندهتواند یاریهست که برای خروج از این وضعیت می  ی تربیشصفحات  هنوز  با این حال،    وکشانده شود  

ی حاضر امروزه نیز  های نشریهسالی آن( در شماره283- 284، صص  1972های پایلینگ )چپ باشد. گفته

های  توان »فقط با برچیدن مقولهداری را میاجتماعی سرمایه  روابط . »فرانمودهای ضروری«  نماید می  درست

توان  می  است که  جامعهی  یابی دوبارهبه بیان دیگر، »فقط با سازمان  ؛بخش آن از میان برد«تداوم  اقتصادیِ

 . وارگی را برچید« بت

 

 از: ای است *این مقاله ترجمه

Frederick Harry Pitts (2017) Beyond the Fragment: postoperaismo, 

postcapitalism and Marx’s ‘Notes on machines’, 45 years on, Economy 

and Society, 46:3-4,324-345, DOI: 10.1080/03085147.2017.1397360 

 

 های مترجم است. های داخل }{ افزوده* نوشته*

 

 ها یادداشت

ی بیستم  های پایانی سدههست که در ده[ دورانیThe New Economyمقصود از اقتصاد جدید ]  [.1]

و پیشرفته رشد اقتصاد  های نو  متحده، با ظهور صنایع فناوریویژه و در ابتدا ایاالتاقتصادهای پیشرفته، به

 م - آمد.شمار میای را تجربه کردند که تحولی در تولید و اقتصاد بهکننده خیره
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