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ی و عمومی، شناخت، تا چه حد به نیروی بالواسطه بردن به این که دانش اجتماعست برای پیی استوار خود شاخصیتحول سرمایه»

و مستقیم تولید تبدیل شده و در نتیجه تا چه حد شرایط روند زندگی اجتماعی، خود، زیر فرمان خرد عمومی قرار گرفته و همگام 

 (1).«با آن تغییر یافته است

ای در باب قطعه»ریسه که عموما تحت عنوان ها پیش بر اهمیت بخشی از گروندهای ایتالیایی از مدتبسیاری از مارکسیست

هایی ی اخیر مقالهی حاضر ترجمه( نوشته2کردند.)در فراز باال تأکید می« خرد عمومی»ویژه مفهوم شهرت یافته، و به« ماشین

کنند اهمیت تالش میدهد. هر دو مقاله ی خرد عمومی را مورد بررسی قرار میلونه دربارهاز سوی پائولو ویرنو، کارلو ورچه

 (3).نظری و عملی گروندریسه را مورد ارزیابی قرار دهند

 لونه در نظریه و تاریخویرنو و ورچه

کند، این داری در اروپا را خالصه میبازسازی تاریخی از مراحل اصلی روابط کار سرمایه« ای در باب ماشینقطعه»مارکس در 

نامد. در این دوره، می« تابعیت صوری کارگران از سرمایه»در جای دیگر آن را شود که او ای آغاز میبازسازی از دوره

گیرند، تا محصولی را تولید آیند، و از سوی نمایندگان سرمایه تحت نظارت قرار میکارگران مزدبگیر به استخدام سرمایه درمی

ری کار روزانه )ارزش اضافی مطلق( از کار زنده کنند که متعلق به سرمایه است. ارزش اضافی از طریق طوالنی کردن اجبا

 .ماندتر از همه استفاده از ابزارها( تحت کنترل مستقیم کارگران باقی میشود، گرچه خود روند کار )مهماستخراج می

یق افزایش وقتی که کار روزانه به مرزهای نهایی خود رسید، سرمایه در جهت تابعیت واقعی کار و اخذ ارزش اضافی نسبی از طر

شود یعنی تولید کند. دستیابی به این هدف با کاهش آن بخش از کار روزانه که به کار الزم اختصاص داده میبارآوری حرکت می

ی روند (. کاهش کار الزم خود مقدمتا از طریق تجزیه4شود)میسر می« کمیتی از محصوالت الزم برای حفظ توانایی کار زنده»

ی کافی پیشرفت کرد، ی خرد عمومی ـ به اندازهشود. بعدا هنگامی که دانش علمی و فنی ـ ثمرهمیسر می«( زئییعنی کار ج)»کار 

 :شود(. اکنون کار زنده به زائده صرف این نظم ماشینی تبدیل می5گیرد)ترکیبی از ماشین آالت مورد استفاده قرار می

شود. قدرتی که از لحاظ شکل و رو میر به عنوان قدرت مسلط با کار زنده روبهیافته در روند کادر نظام ماشینی، کار عینیت»

افزایی صرفا به عنوان ارزش از کار زنده همان سرمایه است، ادغام فرایند کار در روند ارزشعنوان عامل تصاحب اضافهبه

ی به حرکت درآمدن آن ی آن و وسیلهزنده به زائدهآالت، و تبدیل کار ای از آن به شکل مادی با تبدیل ابزار کار به ماشینلحظه

 (6).«گیردانجام می

داری ی نه چندان دور جایگزین سرمایههنگامی که مارکس گروندریسه را به رشته تحریر درآورد، انتظار داشت که کمونیسم در آینده

 :ی به شکل زیر خالصه کردتوان به طور تقریبرا می« ی در باب ماشینقطعه»صنعتی شود. استدالل او در 

 .سرمایه ضرورتا به افزایش بارآوری گرایش دارد •

 .پیشرفت بارآوری، استوار بر خرد عمومی است •

 .یابدتری میمند شوند، خرد عمومی رشد بیشی خالق بهرهتری برای آموزش و تجربههرچه عامالن اجتماعی از زمان آزاد بیش •

دهد. این امر حداقل در اصل به تمام عامالن اجتماعی فرصت داری، زمان کار الزم را کاهش میایهبارآوری در سرم رفتپیش •

 .دهد تا از زمان آزاد برای رشد خرد عمومی استفاده کنندمی

افی، دهد، این انگیزه برای افزایش زمان کار اضاما سرمایه زمان کار الزم را صرفا برای افزایش زمان کار اضافی کاهش می •

های شرط(. به سخن دیگر، سرمایه در عین ایجاد پیش8کند)ی خالق جلوگیری میاز اشتغال اکثر کارگران برای آموزش و تجربه

 (9).کندمادی برای رشد خرد عمومی، امکان فعلیت یافتن آن را سد می

 .شودتر میشدن اجتماعی بیش، غیرعقالنیشوندکه حکومت سرمایه ادامه دارد، این تضادها طی زمان حادتر میتا زمانی •

ای است برای مبارزه در راستای یک نظم اجتماعی بدیل یا ایجاد زمان آزاد برای آموزش عقالنیت اجتماعی، انگیزهافزایش عدم •

 (10).است« کمونیسم»ی خالق همگان. نام این بدیل و تجربه

 .نی تاریخی مارکس به وقوع نپیوستبیدانیم این پیشخوبی میطور که همه بههمان

تر خرد عمومی اشتباه داری زمان خود به عنوان مانعی در برابر رشد بیشلونه، ارزیابی مارکس از سرمایهبه نظر ویرنو و ورچه

 .داده بودهای اجتماعی آن کم بها داری برای رشد خرد عمومی و ادغام انرژینبود. اما او به ظرفیت سرمایه

در قرن « فوردیسم»ی مارکس و ها و شکل سازماندهی اجتماعی در دورهلونه هر دو بر تداوم بنیادی بین فناوریو ورچهویرنو 

های بزرگی که به طور پرداخت، و در شرکتای از کاالهای استاندارد شده میکنند، که به تولید انبوه و زنجیرهبیستم تأکید می

کند. همراه با انبوه کارگران جمعی دیگر جدا میردیسم به شکل افراطی، طراحی و اجرا را از یک(. فو11عمودی ادغام شده بودند)
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لونه ی استوار پیکر یافته بود. ویرنو و ورچهکه از دانش تخصصی علمی ـ فنی بیگانه بودند، و این دانش علمی و فنی در سرمایه

ی تواند شرایطی را به وجود بیاورد که برای کسب جمعی و دوبارهقعی میتعمیق منطق تابعیت وا»چنین با مارکس هم نظرند که هم

(. به نظر آنها مارکس 12«)بتواند بخشی از کار مازاد او را به وقت آزاد بدل کند« کار زنده»دانش مناسب باشد تا جایی که 

 .تحقق استداری هم قابلارچوب سرمایهنه فقط در کمونیسم، بلکه درچ« کسب دوباره و جمعی دانش»بینی کند که نتوانست پیش

ی عمومی برای مبارزه»ی صنعتی در عین آن که مشوق یک دهد که چهگونه پیشرفت بارآوری سرمایهلونه توضیح میورچه

ین ی ا(. در نتیجه13کند)های مادی برای موفقیت این مبارزه را نیز فراهم میشرطاست، پیش« شدن دستیابی به دانشاجتماعی

کشد ـ تأمین های بازتولید نیروی کار را بر دوش میی هزینهکردن بخش عمدهداری ـ که اجتماعیموفقیت، دولت رفاه سرمایه

عنوان یک طبقه، توانستند بخشی از زندگی خود را در (. سپس کارگران مزدبگیر به14ی آموزش عمومی را آغاز کرد)هزینه

های معرفتی مجهز ای از تواناییاندوخته»رف کنند، که تا آن زمان سابقه نداشت. و به آموزش و تمرین رسمی و غیررسمی ص

تجرید و  توانایی سخن گفتن، استعداد آموختن، حافظه، توانایی عمل»، از جمله «توانست در ماشین عینیت پیدا کندشدند که نمیمی

اند. فت کسانی که در کار زنده مشارکت دارند از خرد عمومی بیگانهتوان گ(. در این مرحله، دیگر نمی15«)ارتباط و خوداندیشی

 .نامدمی« گسترش و انتشار خرد»لونه آن را و ورچه« ایخردمندی توده»ویرنو این وضعیت را 

کند ی میلونه یادآوربوده است. و ورچه« فوردیسم»ی بحران ای علت اصلی و عمدهکنند که برآمد خرد تودههر دو مؤلف اظهار می

پذیرش خطرات مدیریت مستقیم کار تصمیم بگیرد. در این آمد تاریخی باید در مورد پذیرش یا عدمکه سرمایه در هر پیش

ی هدایت و کنترل روند کار به آن بستگی ی فناوری و دانشی است که وظیفهبدون تردید عامل اصلی حدود سلطه»ها گیریتصمیم

فرادستی دانش »ی تولید، از آغاز قرن شانزدهم تا پایان قرن هیجدهم، به علت ندی نفوذ سرمایه به حوزهگوید ک( او می16«)دارد.

ی ( سرمایه بعد از یک دوره17«)وپنجه نرم کند.تابعیت کارگران در تولید مجبور بود با آن دست»که سرمایه برای « وران بودپیشه

کاربرد دانش در تولید با آهنگی موزون و با سلب مالکیت «رقرار کند، طی این دورهی خود را بر روند کار بطوالنی توانست سلطه

اجبار به کار مزدی دیگر نه تنها خصلت پولی، »( در پایان این روند رشد و سلب مالکیت 18«)دانش از کارگران به پیش رفت.

( اما این وضعیت دیری 19«)زا بدل کرده بود.بلکه خصلتی فنی نیز به دست آورده بود که پیشرفت دانش آن را به امری درون

( در این نقطه، تقابل سنتی و 20«)گرایشی در جهت کاهش کنترل سرمایه بر تقسیم کار شد.»انتشار بعدی دانش سرآغاز »نپایید. 

ی سرمایه و ی صنعتی بین کار زنده و مرده، جای خود را به شکل نوینی از تضاد خصمانه میان دانش مردهمتناسب با سرمایه

ی صرف سر باز زد، بحران فوردیسم آغاز شدن به یک زائده( سپس زمانی که کار زنده از تبدیل21«)ی کار داد.«دانش زنده»

آوردهای تیلوریسم در بارآوری ی کاهش نرخ سود و تضعیف اجتماعی دستاین امتناع از سازماندهی علمی کار دلیل عمده»شد: 

ی ( اما واکنش سرمایه در برابر این بحران فرار از صحنه22«)آغاز شد. 60ی وردیسم در اواخر دههبود که در اثر آن بحران ف

توانست دانش پراکنده را بسیج و ادغام کند. از نظر ویرنو این امر ظهور تاریخ جهان نبود، بلکه به شکلی تحول پیدا کرد که 

ای از دهد. چنین درجههای تولیدی کوتاه را توضیح میون از زنجیرهمرکب از خطوط تولیدی گوناگ«پسافوردی تولید»های شبکه

 قطعه شدهکار تکراری و قطعه»پذیری به نیروی کاری نیاز داشت که از نظر فنی مجرب و از نظر فکری متعهد و از قید انعطاف

در طراحی، تولید و بازاریابی را هدف خود رها شده باشد. عالوه بر این، پسافوردیسم نوآوری مداوم « ی بلند تولیدزنجیره»در 

داری در حال تحول بود، قرار داده بود، که با استفاده از فکر خالق طیف وسیعی از کارگران و دانشی که خارج از شرکت سرمایه

 (24)«.رفتشرکت خرد عمومی بنیاد مؤثر هرگونه عمل به شمار می»( به طور خالصه 23یافت.)تحقق می

ی توان آنها را به نقش سرمایهای برخورداراند، که نمیی اجرا و طرح منطقی از نقش عمدهی هدف، نحوهسم، مجموعهدر پسافوردی

نیز دانش رسمی و غیررسمی، « خرد عمومی»ناپذیر است. ی عوامل زنده جداییاستوار فروکاست، چون از تعامل مجموعه

 (25).گیردرا دربرمی« های زبانیزیبا»های تفکر و تخیالت، تمایالت اخالقی، شیوه

ی کمونیستی به مارکس بر این باور بود که گرایش خرد عمومی در جهت کنترل شرایط روند زندگی اجتماعی صرفاً در جامعه

یافته در دوران پسافوردیسم کامالً تحقق  کردگرایشی که مارکس به آن اشاره می»گوید رسد، اما ویرنو برخالف او میکمال می

 (26)«.است

ی صنعتی را را قبول ندارد، چون اقتصاد معرفتی معاصر گسست از مرحله« پسافوردیسم»ی لونه بر خالف ویرنو مقولهورچه

داری دانش ـ مدار استفاده دهد از اصطالح سرمایهگیرد. او ترجیح میقطعیت بخشیده است که ویرنو اهمیت آن را دست کم می

کار زنده ابعاد معرفتی کار را، در »داری معاصر نه در نکات اصلی با ویرنو توافق دارد. به نظر او در سرمایهلو( ورچه27کند.)

 (28)«.های مادی و غیرمادی، دوباره از آن خود کرده استی فعالیتحوزه

د، گروندریسه اهمیت نظری بینی کرده بودرستی مرکزیت مطلق گسترش خرد عمومی را پیشجا که مارکس بهاز این منظر، تا آن

های کلیدی نظر مارکس داری ناموفق بود. سایر جنبهبینی حدود این گسترش در سرمایهکند، اما او در پیشو عملی فراوانی پیدا می

شدنی خی چنین منسوی برجستهی ارزش مارکس را نمونهلونه نظریهاند. ویرنو و ورچهدر گروندریسه )و آثار دیگر او( منسوخ شده

 .دانندمی

ی شکل معینی تواند به طور مناسب به وسیلهکار بالواسطه می»فرض متکی است که ی ارزش بر این پیشلونه نظریهبه نظر ورچه

دهد. او فکر گیری شود، این زمان معیار مناسبی برای ثروت اجتماعی به دست میاندازه« سنجزمان ساعت و زمان»از زمان مثل 

چنین تنها از نظر شکل ارزش مبادله، بلکه همکار نه»ی معین تاریخی تعلق دارد، که در آن ها به یک دورهفرضد که این پیشکنمی

ای که از انقالب صنعتی اولیه تا فوردیسم ادامه ( دوره92«)شود.از حیث محتوی از هرگونه کیفیت فکری و خالق تهی و مجرد می

خوانی ماشینی( با این معیار هم ی استوار و نظامشکلی ویژه تحت سرمایهکار زنده تحت سرمایه )به علت تابعیت واقعیداشت، به

 .دارد



ماند، پذیرفت که با رشد خرد عمومی این مدعا که کماکان کار مستقیم نیروی مسلط تولید باقی میاما خوِد مارکس در گروندریسه می

« توان آن را یک تز مارکسی-سختی میکرد که بهمارکس از چیزی دفاع می»دهد: میتر از دست مقبولیت خود را هر چه بیش

تدریج به نیروی اصلی تولید تبدیل خواهد شد، ی اول نه فقط دانش علمی( بهدانش مجرد )در درجه»کند که قلمداد کرد. او ادعا می

( مارکس در جای دیگر 30«)شود.ای از گذشته تبدیل میازماندهی تولید به بی زنجیرهقطعه شدهزودی کار تکراری و قطعهو به

کرد بینی نمیرسد. او پیشی کمونیستی به این درجه از تکامل میکند که خرد عمومی صرفاً در جامعهانتظار خود را چنین بیان می

گر شود. ای جلوهدر شکل خرد توده« لینیروی مولد اص»داری به نظامی بدل شود که در آن خرد عمومی به ی سرمایهکه جامعه

سنجش کمیت ارزش اقتصادی کار بر اساس ساعت »کرد که در آن بینی نمیداری را پیشبه سخن دیگر، او شکل دیگری از سرمایه

کریافته قانون ارزش را )که ارزش کاال با زمان کار پی»اصطالح ( مارکس به31دیگر اعتبار خود را از دست بدهد.)« سنجو زمان

( 32«)داری منسوخ و ابطال شده است.دانست. این قانون با رشد سرمایهشود( داربست روابط اجتماعی مدرن میدر آن تعیین می

که در مغز او دانش »ی ارزش ـ دانش گذر کرد که در آن انسان است زمان کار به یک نظریه-ی ارزشاکنون باید از نظریه

 (33)«.شودی استوار بدل میدارد به سرمایه ی اجتماعی وجودشدهانباشت

ی ها را از جرگهداری معاصر آنی ارزش مارکس در سرمایهلونه و ویرنو باور ندارند که انکار قابلیت کاربرد نظریهویرچه

هایی پذیرند، گرایشداری میزای سرمایههای بحرانها، تزهای مارکس را در مورد گرایشسازد. هر دوی آنمارکسیسم خارج می

داری نویسد سرمایهلونه می-ها فایق آید. ورچهتواند به طور همیشه بر آناند و تنها کمونیسم میکه صرفاً به طور موقت قابل تعویق

ی که هایگرایش»پسافوردیستی دانش ـ مدار، این نظام را قادر ساخته است هژمونی خود را حفظ کند، اما صرفاً به قیمت تشدید 

ی اول سبب بحران فوردیسم شد. سرمایه اکنون مجبور است عاملی که در مرحله« دهد.کنترل سرمایه را بر تقسیم کار کاهش می

( 34ی اجتماعی خود بر سازوکار تابعیت صوری متوسل شود. از جمله تشدید عدم امنیت شغلی،)تر برای حفظ سلطههر چه بیش

وابستگی پولی کارگران مزدی را در »ها ( که تمامی آن35تر کمبود ساختگی،)تحمیل هرچه بیش افزایش شدید بدهی خانوارها، و

( اتکای آشکارتر سرمایه بر تابعیت صوری در سرکوب امکانات تاریخی که به مدد خرد 36«)روند گردش افزایش داده است.

( خیانت مداوم به 37برد.)پویایی خود را از بین می یتر سرچشمهتر شده است ـ و سرمایه هر چه بیشعمومی فراهم شده عریان

-مدار به فراخوانی کمونیسم از سوی مارکس در گروندریسه فعلیت بیشداری پسافوردیستی ـ دانشبخش سرمایههای رهاییوعده

ی استوار بر دانش خود را ن، جامعهعنوان آن جنبش واقعی تعریف کنیم که از طریق آتوانیم کمونیسم را بهما می»بخشد: تری می

سازد؛ و امکان رهایی را در یک اقتصاد استوار داری که آن را تحت تابعیت خود درآورده آزاد میبه شکل مؤثر از منطق سرمایه

در  خرد عمومی»کند: (. ویرنو در موافقت با او اعالم می38«)کندبر گردش آزاد دانش، دموکراسی و خرد عمومی فراهم می

(. 39چون یک سپهر عمومی خودمدار و خودپو مستقر سازد)تواند خود را همصورت گسست خود از تولید کاالیی و کار مزدی، می

 .ها مورد تأیید قرار گیردترین آنعنوان اولین و مهمتواند بهلونه و ویرنو میهای ورچههای متعدد برداشتاین جنبه در میان جنبه

ها بحث را ها نکاتی دیگری وجود دارد که محل منازعه اند، پس بگذارید با بررسی رد تئوری ارزش از سوی آناما در نظرات آن

 .ادامه دهیم

 ی ارزشو نظریه« خرد عمومی»

« پیکریافته»ی ی واحدهای همگون زمان کار مستقیم و سادهلونه ارزش کاالها در اقتصاد مارکسی به وسیلهبه نظر ویرنو و ورچه

کار زنده[ را «]شدند، وها نظام ماشینی در زمان مارکس موجب تابعیت واقعی کار زنده میی آنشود. به عقیدهها تعیین میر آند

گیری و واحدهای همگون زمان کار مجرد را به معیار مناسبی برای اندازه«. ساختنداز هر گونه کیفیت خالق و فکری تهی می

رود. در نتیجه دند. اما امروزه خرد عمومی به شکل کار فکری پراکنده نیروی بارور اصلی به شمار میکرارزش کاالها تبدیل می

ای برای تعیین کمیت ارزش عنوان وسیلهسنج را بهشده از سوی ساعت و زمانتوانیم زمان تعیینها اعتقاد دارند که ما دیگر نمیآن

گیری تضاد و گسستی وجود دارد، که اولی بین روند تولید و واحد اندازه»این که  (، با توجه به40«)اقتصادی کار استفاده کنیم

ً و منحصراً بر دانش استوار است و دومی بر ثروت که هنوز با کمیت کارپیکریافته در محصول انطباق دارد  (41).«مستقیما

است، پس « گیری ثروتمناسب اندازه« معیار»ی پیکریافته در کاال ی ارزش چیزی جز این ادعا نیست که کار سادهاگر نظریه

ی دیگری از تاریخ چنین روایتی در حال حاضر نیز از حداقل قدرت توضیحی برخوردار است و نظری بدین صورت در هیچ دوره

ه بوده که وابست« رایگانی هدایای»ای به کنندهداری همواره به طور تعیینگذشته نیز صادق نبوده است. تولید ثروت در سرمایه

ها سال ( هدایای طبیعی نظیر باروری خاک یا قدرت آب یا باد که طی میلیون42کرده است.)ها را از آن خود قلمداد سرمایه آن

های معرفتی و فیزیکی خارج از محل کار، کار داری، رشد تواناییآوردهای فرهنگی جوامع پیشاسرمایه( دست43اند. )تکامل یافته

های تحقیقاتی که ی مدرن رشد یافت، و دستاوردهای آزمایشگاهی زنان، دانش علمی و فنی که در آغاز دورهنشدهتمراقبتی پرداخ

شدند. نقش علّی این عوامل در تولید ثروت همواره به شکل غیرقابل های عمومی طی دوران شکوفایی فوردیسم تأمین میبا بودجه

عنوان معیار مطلق ثروت ای وجود ندارد که در آن کار پیکریافته بهداری دورهدر سرمایهگیری عظیم بوده است؛ و بنابراین اندازه

ی ارزش کرد. او به طور دانست و در عین حال زندگی خود را وقف تکامل نظریهخوبی میعمل کرده باشد. مارکس این نکته را به

 .گیری ثروت نیستادن معیاری برای اندازهکرد، چون هدف این نظریه به دست دپیوسته این کار را دنبال می

ی زیر اکتفا کرد. نقطه عزیمت جا باید به توضیح خالصهمشاجره است. متأسفانه در اینی ارزش موضوعی پیچیده و قابلنظریه

شده و در عین داری، نظامی است اجتماعی که از واحدهای جدا، بدون پیوند )مستقیم( اجتماعی تشکیل ی تولید سرمایهشیوه مفهوم

( 44«)آورد.ها را به وجود میدیگر، پیوند اجتماعی آنتوجه به یکوابستگی متقابل و مطلق این واحدهای منفرد و بی»حال 

شود، و سپس باید از یافته است که در آن تولید به طور خصوصی اداره میداری به طور ویژه، نظام تولید کاالیی تعمیمسرمایه



( کاالهایی که تولیدشان از حیث اجتماعی تأییدشده 45«)آمیز کاالها در برابر پول خصلت اجتماعی پیدا کند.موفقیتی طریق مبادله

آورد، که از صفات طبیعی به دست می«( های معینمبادله بودن به نسبتقابل« )»ارزش»یک ویژگی اجتماعی، یا به عبارتی 

زند، و بنابراین پول به تنها ها مهر تأیید اجتماعی میی کاالها با پول به آنیافته، مبادلهکاالها متمایز است. در تولید کاالیی تعمیم

توان کار مجرد نامید. این کند میی ارزشی تولید میشود. کاری که کاالها را با خصلت ویژهمعیار عینی اجتماعی ارزش بدل می

مگون و مشخص کارهای متفاوت، تجرید انجام گرفته است، و این اصطالح مناسب است، چون در این مورد از خصوصیات ناه

گیری -بُعد از کار به طور علّی عامل تولید یک صفت مجرد از کاالهاست، که با واحدهای مجرِد شییء مجرد )یعنی پول( اندازه

گذاری با هدف اخذ مقدار -سرمایه داری است کهیافته یک نظام سرمایهدهد که تولید کاالیی تعمیمشود. سپس مارکس توضیح میمی

تر تر و پیچیدهای مشخصتوان به شیوه-بر آن مسلط است. اکنون کار زنده را می (M) نسبت به پول اولیه (‹M) تری از پولبیش

 .شونداجیر می M و´M عنوان فعالیت کارگران مزدبگیر تعریف کرد، که از سوی سرمایه برای تولید ارزش اضافی در تفاوت بینبه

است که دریابیم چهگونه یک نظام اجتماعی متشکل از اجتماعیت گسیخته و جدا از هم در طی زمان  داری، الزمبرای درک سرمایه

کند( پاسخ مارکس این است که اشیا )کاال و پول( میانجی این شود )و تضادهایی که در جریان این بازتولید ظهور میبازتولید می

تر شکل شود، به طور مشخصاند: شکل اجتماعی کارهای خصوصی از طریق گردش کاالها و پول برقرار میبازتولید اجتماعی

کند. نظام پولی ارزش، اجتماعی کارمزدی در واحدهای خصوصی هنگام تولید و اخذ ارزش اضافی اعتبار اجتماعی پیدا می

ی نخست و قبل از هر چیز ثروت نیست. این نظام در درجه ی کار در تولیدگیری سهم واحدهای سادهسازوکاری برای اندازه

ی کار زنده با مبادله»ی سرمایه و کار مزدی: تر از آن رابطهداری، مهمسازوکاری است برای بازتولید مناسبات اجتماعی سرمایه

ی ابط ارزشی و تولید بر پایهیافته یعنی برنهادن کار اجتماعی در شکل تقابل سرمایه و کارمزدی انکشاف نهایی روکار عینیت

ی بین اشیا( و ی تاریخی و عجیب و غریب رابطهشکل ویژه( میان بازتولید روابط ارزشی )روابط اجتماعی به47«)ارزش است.

 .شان( تمایز بنیادی وجود داردی تاریخیهای مصرف جدا از شکل ویژهتولید ثروت )ارزش

ای که از انقالب صنعتی اول لونه به نقش خرد عمومی در دورهد من معتقدم ویرنو و ورچهگونه که در بخش بعدی خواهیم دیهمان

پیمایند. اما مطمئنا داری معاصر راه اغراق میدهند، چون در تأکید بر نقش آن در شکوفایی سرمایهتا فوردیسم ادامه دارد کم بها می

ی ارزش ی مهمی تبدیل شده است. آیا این امر، نظریهای به نیروی مولدهتودهها در تأکید بر این نکته حق دارند، که کار فکری آن

یافته به شکل سپارد؟ تا زمانی که شکل اصلی سازماندهی اجتماعی، تولید کاالیی تعمیمهای منسوخ میدان نظریهمارکس را به زباله

چنان به وساطت اشیا یعنی بر فروش زتولید اجتماعی همدیگر است، جواب منفی خواهد بود. اگر بااجتماعیت جدا و مستقل از یک

کاالها در مقابل پول باشد، باز هم جواب منفی است. و بازتولید اجتماعی کماکان بر بازتولید کار و سرمایه استوار است. امروزه 

رند اجرای کار فکری ( مادامی که روابط ارزشی وجود دا47شود.)چنان با این مختصات تعریف میداری هم]خصلت[ سرمایه

« منابع باز»هایی که از شود )نظیر شرکتتصاحب می« ی رایگانهدیه»عنوان شکل دیگری از پراکنده یا از سوی سرمایه به

شود. نظریه ارزش مارکس دقت توصیفی و قدرت ی حیات اجتماعی رانده میکنند(، یا به حاشیهُکدهای کامپیوتری استفاده می

وار را در نظر کند. برای فهم تولید ثروت، ما باید کار فکری تودها زمانی که این روابط پابرجاست حفظ میتوضیحی خود را ت

ترین تفسیر کنندهکم با قانعی ارزش مارکس، دستای ببخشیم، اما این امر با نظریهبگیریم و در مقابل کار ساده به آن اهمیت فزاینده

 (48).گیرد ربطی ندارددر نظر می ها رای جنبهاز این نظریه که همه

 داریخرد عمومی در تکامل تاریخی سرمایه

خواهم دو مفهوم اصلی از گروندریسه داری من میلونه از تکامل تاریخی سرمایهقبل از تالش برای ارزیابی بازسازی ویرنو و ورچه

د(: اولی تعیین شکل ]از سوی سرمایه[ و دیگری های دیگری که مارکس به نقد اقتصاد سیاسی اختصاص دارا معرفی کنم )و متن

 .کندآید نقش مرکزی ایفا میوارگی. این مفاهیم در ارزیابی آنچه که در زیر میبت

دهد. تعیین شکل از سوی ی ارزش مارکس بازتولید روابط اجتماعی را از طریق روابط بین اشیا مورد بررسی قرار مینظریه

ی این اشیا شکل های ذهنی و رفتار خارجی عوامل انسانی به وسیلهها و اولویتند که در آن انتخابکسرمایه به روشی اشاره می

کنند. پول و سرمایه به علت این اشکال یافته اتخاذ میی شکل اجتماعی که آنها در تولید کاالیی تعمیمعنوان نتیجهشود؛ بهداده می

ی شوند، بر فراز سر و در مقابل سوژههمچون ابزارهای حیات اجتماعی محسوب نمی شدناجتماعی تا آن حد که پیکریابی اجتماعی

 :منفرد انسانی قرار دارند

های ذهنی ها، اولویتکنند بر انتخابای اشاره دارد که طی آن اشیا با شکلی که در تولید کاالیی عام کسب میتعیین شکل به شیوه»

ارند. به علت این اشکال اجتماع، پول و سرمایه بیش از آنکه ابزارهای حیات اجتماعی گذو رفتار خارجی عوامل انسانی اثر می

ی بورژوایی مثالً در جامعه«شوند که بر فراز سر و در مقابل افراد انسانی قرار دارند:باشند، پیکریابی اجتماعیتی محسوب می

خواهد اند، او میی واقعی بدل شدهل او قرار دارند به جامعهای، اما اشیایی که در مقابکارگر صرفاً عامل است، بدون هیچ وسیله

( از منظر تعیین شکل اینطور به نظر 49«)کنند.ی غذایی فراهم کند، اما آنها او را به غذای خویش تبدیل میاز این اشیا وعده

که دهد، در حالیها شکل میست و به آنهای افراد انسانی اها و فعالیتشناسی مقدم بر نیتاز لحاظ هستی« سرمایه»رسد که می

اند، های ذهنی و رفتار کسانی که مالک و ناظر سرمایهها و اولویتاند. تعیین شکل انتخابافراد انسانی مسئول پیدایش و دوام آن

کنند. ر او تحمیل میای که واحدهای سرمایه برای تولید ارزش اضافی برحمانهافزایی است، یعنی اجبار بیخود تابع ضرورت ارزش

فروشند، نیز از سوی همین ضرورت ی خود را در برابر مزد میهای ذهنی و رفتار کسانی که کار زندهها و اولویتشکل انتخاب

گیرد، و نه صرفاً افزایی شکل میچون روند ارزشتر. به عنوان نمونه روند کار آنها همای متناقضتعیین میشود، هر چند به شیوه

لوحانه دهد. از این منظر کامالً سادهبخشیدن به کار گذشته فعلیت میهای خود را با کمک عینیت مچون روندی که کار زنده تواناییه



ی قدرت اجتماعی بیانگاریم که از سوی انسانها برای اهداف انسانی مورد استفاده قرار عنوان وسیلهو خطاست که سرمایه را تنها به

های چون قدرتسازد و قدرت اجتماعی تولید را همهای خود میانسان را تابع هدف« قدرت فراتر از شرایط»که یک  گیرد. گوییمی

 (50).دهدخویش مورد استفاده قرار می

« ی اجتماعیخصلت ویژه»اما از سوی دیگر، اشیا در خود قدرتی ورای قدرت اجتماعی ندارند. این قدرت ظاهری به خاطر 

 :دهد که برای سرمایه و پول هر دو صادق استیافته است، مارکس در فرازی توضیحی مید کاالیی تعمیمی تولیشیوه

ای صرف همراه با تقسیم کار یعنی با خصلت اجتماعی تولید پیشرفت نیاز به مبادله و تغییر و تبدیل فراورده به ارزش مبادله»

ی خود را همچون قدرتی خارج و مستقل از ی مبادلهکند، یعنی رابطهشد میکند. اما همراه با رشد تقسیم کار قدرت پول نیز رمی

تر از رسد که مبادله هر چه بیشتر تولیدکنندگان به مبادله به نظر میموازات وابستگی هرچه بیشبه… کندتولیدکنندگان مستقر می

ظاهر ماورایی پول را به وجود رشد این تضادها قدرت به کند. برعکس،پول این تقابل و تضادها را ایجاد نمی… شودآنها مستقل می

 (51) «.آوردمی

یافته بر گسست و جدایی کند. مناسبات اجتماعی در تولید کاالیی تعمیموارگی مارکس هدایت میی بتاین مطلب ما را به قلب نظریه

حقق خود )یعنی وسایل تولید و زندگی( و محصول کارش پیوندهای اجتماعی استوار است، یعنی جدایی اجباری کار زنده از شرایط ت

های سرمایه کامالً بر تصاحب نیروی خالق کند. اما قدرتهای سرمایه جلوه میعنوان قدرتقدرت جمعی افراد اجتماعی ضرورتاً به

 :شود(ا بسیج میکار جمعی اجتماعی استوار است )و نیروهای طبیعت و دانش علمی ـ فنی که توسط کار جمعی اجتماعی ر

نیروی … کند. قدرت خالق خود راعنوان یک مقدار معین، در واقع تسلیم میاو ]کارگر[ در مبادله با توانایی کارش خود را به»

بارآوری کار او، تمامی … شود رو میکند و با او چون نیرویی بیگانه روبهچون نیروی سرمایه تثبیت میخالق کار او خود را هم

شود. برعکس آید، بلکه حرکت و کار واقعی است، به یک نیروی بیگانه با او بدل میجا که تنها یک توانایی به شمار نمیش تا آنکار

 (52) «.کندافزایی میسرمایه با تصاحب کار بیگانه ارزش

ی روند تولید به نظر در نتیجههایی که در بطن کار زنده وجود دارد و توانایی»به طور خالصه، سرمایه چیزی نیست به جز 

 (53)«.هایی بیگانه با اوکند ـ اما واقعیتهای خارجی بروز میرسد که به شکل واقعیتمی

گرایی سنتی محسوب ای فراتاریخی انسانکند سوژهوارگی تأیید میی بتای که مارکس قدرت خالق آن را در نظریهکار زنده

ی فکر است و این اشتباه نظری عمیقی است که قدرت خالق را از کار زنده صرفاً تجریدی زاییدهشود. یک مفهوم فراتاریخی نمی

ی تاریخی ای است در شکل ویژهگیرد کار زندهای که در گروندریسه مورد بررسی قرار میبه تجرید فکری نسبت دهیم. کار زنده

دهد، در درون هایی که او پرورش میشود. قدرتلی از سرمایه بدل میاستفاده از یک کاال که بعد از آن سرمایه آن را خرید به شک

شناسانه در ( اما این مورد کامالً مهم از تعیین شکل، ادعای هستی54یابند.)ی همین شکل رشد میواسطهاین شکل اجتماعی و به

و عملکردهای اجتماعی مادی دگرگون شود، یعنی برد. اگر ساختار روابط اجتماعی وارگی سرمایه را از بین نمیی بتقلب نظریه

اجتماعی که پول و سرمایه -های ظاهراً فراشود، قدرتدیگر شدن گسسته و جدا از یکشدن دیگری جایگزین اجتماعیاگر اجتماعی

رکس کمک به شناخت ی ارزش ماشوند. هدف نهایی نظریهشناسانه برمال میهای هستیاند، بالفاصله به عنوان فریفتاریمدعی آن

 .این فریفتاری است تا روز بازپسین زودتر فرا برسد

توانایی سخن گفتن، استعداد آموختن، حافظه، توانایی عمل تجرید و برقراری )»کند گونه که ویرنو آن را تعریف میخرد عمومی آن

ی بوده است. این امر چیزی نیست که برای دار( تجلی کار جمعی اجتماعی در سراسر تاریخ سرمایه55«( )ارتباط و خوداندیشی

ای از ذخیره»داری بر آموزد که هر شکل از سرمایهوارگی مارکس میی بتاولین بار در قرن بیستم ظاهر شده باشد. نظریه

« مادیت کارکردی» داری بر خرد در شکلیعنی تمامی انواع سرمایه« تواند واقعیت پیدا کند،های معرفتی استوار است که نمیتوانایی

داری اولیه بدون تردید خرد عمومی در سرمایه« کند.دهی میرا سازمان« جهان-زیست»آن استوار است تا جایی که روند تولید و 

کند. اما ـمدار کنونی اشکال متفاوتی پیدا میداری دانشداری پسافوردی سرمایهدر انگلستان قرن نوزده، در فوردیسم و در سرمایه

 .ی مرکزی داردکند جنبهواره برای نیروی جمعی کار اجتماعی که در سرمایه به شکلی بیگانه ظهور میهم

دهند. ی انقالب صنعتی اولیه تا فوردیسم کم بها میخرد عمومی در فاصله« انتشار»لونه به میزان کنم که ویرنو و ورچهفکر می

های جمعی ی قدرتوارهکه قدرت سرمایه )استوار( در ابزارهای ماشینی شکل بت ها به بهای نادیده گرفتن این امربه نظر من آن

لونه انقالب صنعتی زمان مارکس کنند. ویرنو و ورچهجانبه تأکید میی استوار به طور یککار اجتماعی است بر تعیین شکل سرمایه

ی گیرد که در سرمایهلمی ـ فنِی تخصصی به خود میگیرند که در آن خرد عمومی شکل دانش عای در نظر میعنوان دورهرا به

آالت و بدین ترتیب از خرد عمومی گیری از گروندریسه بر بیگانگی کارگران مزدبگیر از ماشینها با واماستوار پیکر یافته است. آن

که یابد. مارکس هنگامیادامه می کنند، بیگانگی که در فوردیسمآالت پیکر یافته بود( تأکید می)دانش علمی و فنی که در ماشین

تر تفصیل نوآوری تکنیکی را بررسی نکرده بود. اما هنگام نگارش کتاب سرمایه تصویر پیچیدهنوشت هنوز بهگروندریسه را می

 .شودمی

ز ماشین تا کشف ی اولیه اکند، از استفادهدر سرمایه، مارکس مراحل مختلف تکامل ابزار ماشینی را در انقالب صنعتی توصیف می

ی آن و باالخره طراحی مجدد آن با استفاده از نقاط قوت و حذف حداقل نقاط ضعف آن. در متن نقاط قوت و ضعف طرح اولیه

سو و سایر انواع کارگران توجه تأکید مارکس بر تعامل خالق در بین دانشمندان، مهندسان و مخترعان از یکی مهم قابلحاضر نکته

ی عملی جمعی خود از آن ی تجربهی روند تولید که کارگران مزدبگیر در نتیجهت. دانش نوشته و نانوشتهاز سوی دیگر اس

 :کرد )که تقریبا عموما آن را نادیده گرفتند(ای بازی میبرخوردار بودند نقش عمده

کمک مکانیک، شیمی و غیره حل ی چگونگی اجرای هر فرایند خاص و ترکیب فرایندهای جزئی متفاوت در یک کلیت، به مسأله»

 (56)«.ی انباشت شده در مقیاس وسیع تکمیل شودشود. اما البته در این مورد نیز باید مفهوم نظری با تجربهمی



ای مکانیک و انباشت تجارب عملی، شکل یک ماشین کامال مطابق با اصول مالحظهتنها پس از تحول دانش قابل«و بار دیگر

 (57)«.شوداند رها میو از قید شکل سنتی افزارهایی که منشاء آن بوده ته شدهمکانیک طراحی و ساخ

هر درجه از تکامل نیروهای »جایگزینی نباشد، آالت خاصی وجود ندارد که قابلداری هیچ ماشین یا مجموعه ماشیندر سرمایه

( با تعمیم برداشت 58«)کند از آن عبور کند.ش میبارآور اجتماعی، مراوده، دانش و غیره برای سرمایه همچون مانعی است که تال

مارکس باید بپذیرم که تغییرات فنی بعدی نیز به تعامل خالق بین کارگران علمی ـ فنی به معنای محدود کلمه و کارگران مجرب با 

 .دانش غیررسمی و نانوشته قابل مالحظه از روند کار بستگی دارد

ی صرف ابزار ی فوردیسم کارگران به زائدهگویند از زمان مارکس تا دورهن گرایش درست میلونه در تأکید بر ایویرنو و ورچه

ها ها بیگانه کرد. این گرایشپیکریافته در این ماشین« ماشینی تبدیل شدند، و گرایش حاصله کارگران منفرد را از دانش علمی و فنی

چنین متضمن این امر است کند، اما برداشت موجود در کتاب سرمایه همبه میاند که هر کارگر آن را تجرهای مادی و عینیواقعیت

کند. تأکید یک جانبه بر ی علمی توانایی و اشکال جدیدی از دانش را کسب میزمان در تجربهطور کلی و همکه نیروی کار به

خرد « انتشار»ی ای به دامنهجانبهین تأکید یک( چن59کند.)-در این دوره دریافت مارکس را بیش از حد ساده می« زداییمهارت»

دهد. در این دوره خرد عمومی در انحصار گروه کوچکی از متخصصان علمی ـ فنی عمومی در زمان انقالب صنعتی کم بها می

 .قرار نداشت

بافی را در محل کار خیالی فوردیستی مبتنی بر جدایی کامل طرح از اجپذیرد که برنامهلونه خود میجالب توجه این که ورچه

 .محض است

پوشی از ی غیرقابل چشمهای بزرگ فوردیستی نیز یک جنبهیادآوری این نکته مهم است، به خاطر داشته باشیم که در کارخانه»

ی رهدانش کارگران وجود داشت، و آن تفاوت بنیادین بین وظایف تجویز شده و واقعیت کار آنها بود. بدون این تفاوت خط زنجی

 (60)«.توانست به کار خود ادامه دهدگاه نمیتولید هیچ

عنوان متغیری تعریف کرد که دیگر دانش کارگران توان بهاکنون بارآوری را می»نویسد: ی فوردیسم میاما دو صفحه بعد او درباره

ی کارگران مزدبگیر را نش نانوشته و نوشتهبار دیگر دااو بدین وسیله یک« ی آن محلی از اعراب ندارد.کنندهدر عوامل تعیین

 (61)«.کندناپدید می

ی تاریخی که از اولین انقالب صنعتی تا فوردیسم لونه از مفهوم خرد عمومی در یک دورهی ویرنو و ورچهخالصه کنیم: استفاده

وارگی مارکس، به طور ی بتی نظریههپیچید شناسانهی هستیی وضعیت پیچیدهکردن بیش از اندازهادامه دارد، به زیان ساده

کند. نیروهای سرمایه که در سیستم وسیع ماشینی از انقالب صنعتی تا جانبه بر تعیین شکل از سوی سرمایه )استوار( تأکید مییک

ا چیزی نیستند جز شکل کنند. اما این نیروهعنوان نیرویی فراتر از شرایط واقعی تولید جلوه میاند، بهفوردیسم شکل مادی پیدا کرده

شده به هیچ دهد. و این دانش بسیجی نیروهای جمعی کار اجتماعی، نیروی طبیعت و دانشی که کار مورد استفاده قرار میوارهبت

ی ی موردبحث دانش نوشته و نانوشتهشود. خرد عمومی در سراسر دوره-وجه به دانشمندان، مهندسان و مخترعان محدود نمی

 .گیرد، حتی اگر ایدئولوژی مسلط و کارکردهای مادی مانع به رسمیت شناختن آن باشندرا دربر می نیروی کار

ها گذارد: آنداری دانش ـ مدار تأکیدی یکجانبه و معکوس را به معرض نمایش میلونه از پسافوردیسم سرمایهتحلیل ویرنو و ورچه

 .وارگی سرمایه است تأکید کنندالق کار اجتماعی که مبنای نظری بتدهند تا بر قدرت خبه تعیین شکل سرمایه کم بها می

رسد شکل کنند که به نظر میتر طوری عمل میبه طور قطع این نکته حقیقت دارد که نیروهای کار اجتماعی امروزه هر چه بیش

توان مشاهده کرد که از اربرد اینترنت میی آن را در فهرست زیر از کی برجستهها نقشی ندارند. یک نمونهسرمایه در تعیین آن

ی آزادند، هایی که متکی بر شبکه-میلهایی نظیر ایطرح»طریق کار معرفتی، خارج از روابط کار ـ سرمایه تکامل یافته است: 

وجو ی اجتماعی موتورهای جسترسان فوری، صفحات شبکهافزار پیامداری برای صفحات شخصی در شبکه، نرمخدمات مهمان

هایی های کوچک یا افرادی شکل گرفته که خواهان حل مشکالت خود هستند، یا با انگیزهتر از سوی گروهبا طراحی خوب که بیش

های شخصی بین دو افزار استفاده از دادهافزار رمزگشا، نرم( نرم62«)هایی خصوصی تدوین شده است.غیراز سودجویی شرکت

افزاری را در واقع دشوار است نرم»توان به این فهرست اضافه کرد. های دیگر که مییاری نمونهنفر، تنظیم صدا و تصویر و بس

« کار فکری»ها و موارد دیگر از انتشار ( آیا این نمونه63«)ای ارائه نشده باشد.ی آن از سوی افراد غیرحرفهیافت که ابتکار اولیه

( 64«)کند.عنوان بنیاد مؤثر هرگونه عملی را توجیه میمشارکت خرد عمومی بهدر مورد »ی پسافوردیسم، اظهارنظر ویرنو درباره

داری دانش ـ مدار کند مبنی بر این که تابعیت واقعی کار زنده از سرمایه در سرمایهلونه را توجیه میها ادعای ورچه-آیا این نمونه

 .ها منفی استاهمیت خود را از دست داده است؟ پاسخ این پرسش

کند. قبل اند تکیه میداری تولید شدهکه خارج از شکل سرمایه« هدایای رایگان»گونه که در باال اشاره شد سرمایه همواره بر همان

وابسته « هدایای رایگان»ای به این داری دانش ـ مدار روند انباشت سرمایه به میزان غیرقابل محاسبهاز ظهور پسافوریسم/ سرمایه

( امروز ما باید 65تحقق پیدا کنند)« کامالً و به شکل واقعی»شوند که خرد عمومی جتماعی سرمایه مانع میهای ابود. اما شکل

کنند( را به فهرست آن را طراحی می« ایغیرحرفه»افزاری که افراد ای )مثل رمزهای نرممحصوالت جدید کار فکری توده

قدرت شکل سرمایه را در تکوین حیات « هدایای رایگان»بیش از سایر انواع  اضافه کنیم. اما این امر به تنهایی« هدایای رایگان»

« تحقق واقعی و کامل»شدن بر سر راه خرد عمومی در سرمایه در مانع خصوص قدرت شکلکند، این امر، بهاجتماعی منتفی نمی

 .بردمیبینی مارکس در مورد کمونیسم در گروندریسه را از بین نخرد عمومی در راستای پیش

ـ محور به طور پیوسته و منظم مانع مواردی که شکل سرمایه در پسافوردیسم/ سرمایه شود می« مشارکت خرد عمومی»داری دانش 

گذاری در دانش برای برآوردن نیازها و ( سرمایه66توان گفت که از کجا باید شروع کرد.)سختی میاند که بهچنان فراوان

( گسترش 67چنان در برآوردن این نیازها ناکافی است.)شکل کاالیی، بهرغم اهمیت این دانش هم های بشری خارج ازخواست



( 68های عمومی و رایگان توزیع شوند،)عنوان فرآوردههای علمی بهشود که فرآوردهتنها مانع میهای فکری نهحقوق مالکیت دارایی

چنان های بارآوری همند مانعی است در راه رشد دانش علمی ـ فنی نوین. پیشرفتکدرستی اشاره میلونه بهگونه که ورچهبلکه همان

های باالی مدیریت گذاران و الیهها به طور نامتعادلی نصیب سرمایهی این پیشرفتکه ثمرهاند، در حالیبا ایجاد بیکاری همراه

دهد. فشار شود کاهش میکه به پیشرفت در بارآوری منجر میی کارگران برای مشارکت در دانشی را شود. هر دو عامل انگیزهمی

ها تالش کنند مخاطرات را به دوش ای از شرکتهای مرکزی در شبکهشود که شرکتافزایی موجب میخارجی دایم اجبار ارزش

تفرقه »های د. و از استراتژیرا از آن خود کنن« ی ارزشزنجیره»کنندگان بیاندازند. و سودآورترین بخش کنندگان و عرضه-توزیع

علیه نیروی کاری که از حیث جغرافیایی پراکنده است استفاده کنند. این عوامل به طور منظم جریان آزاد « بیانداز و حکومت کن

عمومی کند. به لطف ویرنو! از انتشار بالمانع خرد ندازد و گسترش خرد عمومی را ُکند میااطالعات را درون شبکه به تعویق می

 .ی کمونیسم به تعریف مارکس در گروندریسه است بسیار فاصله داریمکنندههای تعیینکه یکی از مشخصه

ی پذیرش نیست. آری، کار زندهداری معاصر قابللونه! پایان تابعیت واقعی کار زنده از سرمایه در سرمایهو به لطف ورچه

ی کار مزدی چنین در حوزهداری قرار ندارد. همیت موجود در محل کار سرمایهافزارها تحت تابعنرم« ایغیرحرفه»نویسندگان 

( اما از موارد استثنایی معدود نباید اشکال عام را استنتاج کرد 70های تابعیت واقعی قرار دارند.)هایی خارج از حیطهگروه

کثریت کارگران را از آموزش و حمایت مادی برای داری زمان مارکس به شکل پیوسته و منظم اداری معاصر نظیر سرمایهسرمایه

ها را به اشکالی جدید و افراطی تحت کنترل و استاندارد کند، و به میزانی کمتر توانایی آنمشارکت مؤثر در نوآوری محروم می

کنند، جایی که یعنوان مثال کارگرانی را در نظر بگیریم که در مرکز تلفن در جنوب جهانی کار م( به71آورند.)شدن درمی

کاران را در امریکن اکسپرس که با استفاده از ( یا دانش72شود.)ی کامپیوتر داده میشده در صفحههای قبالً تنظیمها با پاسخپرسش

 :دهندهای اطالعاتی ـ فنی تخصصی درخواست متقاضیان وام را مورد بررسی قرار میهای نظامجدول

با ذکر قیمت یا نرخ بهره، و با در نظر گرفتن شرایط خاص مشتری دادن وام را تأیید یا رد های اعتباری تخصصی جدول»

گیری در کنندگان معامله بدون استفاده از اغلب عناصر تحقیق، محاسبه و تصمیمهای کاربران کامپیوتر ـ یا تنظیمفعالیت… کنندمی

هایی که رایانه مقایسه با کاربرد ابزار و آالت در ماشینتوصیف شود، قابل« هاکاری بر روی داده»تواند به عنوان بهترین حالت می

 (73)«.کندآنها را کنترل می

برای این کارگران و صدها میلیون کارگر دیگر در سراسر جهان که در شرایط مشابه به کارمزدی اشتغال دارند، نظام فناوری 

بر کار زنده است. و این با نظام ماشینی زمان مارکس و تحلیل تابعیت  یهاطالعاتی معاصر به معنای تحمیل تابعیت واقعی سرما

عنوان یافته به طور فیزیکی بهکارعینیت»واقعی بر کارگران کارخانه در قرن نوزدهم تفاوت چندانی ندارد. در هر دو مورد، 

کند ـ نه صرفاً با استخراج ]ارزش اضافی[ از گیرد و به طور فعال آن را تابع خود مینیرویی مسلط در برابر کار زنده قرار می

لونه توانایی نهفته در نوآوری اطالعاتی برای فراتر رفتن از تابعیت واقعی را ( ورچه74«)کار زنده، بلکه در روند تولید واقعی.

 .ناپذیری عمیق استگیرد. شکاف بین این دو به میزان سنجشبا خود این روند اشتباه می

 گیرینتیجه

داری امروز توجه نشان ی آن در سرمایهسابقهی خرد عمومی مارکس و به نقش گسترش بیدرستی به مقولهلونه بهنو و ورچهویر

عنوان اثری بااهمیت تلقی چنان بهدهند. از این منظر، گروندریسه برای جهان امروز چه از لحاظ نظری و چه از حیث عملی هممی

ی آثار مارکس را ی گروندریسه و بقیههای عمدهاورند که تکامل تاریخی خرد عمومی سایر موضوعشود. اما آن دو، بر این بمی

پذیری نظام ی کنونی کاربرد ندارد و او به انعطافی ارزش مارکس در جامعهها معتقدند که نظریهاعتبار کرده است، آنبی

ای از تکامل رسیده که قادر است آنچه ی پسافوردیسم به نقطهمرحلهداری در داری کم بها داده است. به نظر ویرنو سرمایهسرمایه

کند که تکامل لونه اضافه می( ورچه75«)به طور کامل عملی کند.«نامیدشکوفایی خرد عمومی در کمونیسم می»را که مارکس 

 .داری را منسوخ کرده استخرد عمومی برداشت مارکس از تابعیت واقعی کار زنده در سرمایه

« ی رایگانهدایا»ی ارزش مارکس به این علت که سرمایه با دانش تولید شده از سوی خرد عمومی به عنوان شان دادم که نظریهن

کند، اعتبار خود را از دست نداده است. تری پیدا میکند و در نتیجه به این علت که این دانش در تولید ثروت نقش مهمبرخورد می

داری جهانی کنونی فناوری اطالعاتی همچنان کند و در سرمایهچنان رشد خرد عمومی را محدود میمعالوه شکل سرمایه هبه

کند. و این تحمیل نسبت به نظام ماشینی دوران انقالب صنعتی تابعیت واقعی سرمایه را به شکل مادی بر اکثر کارگران تحمیل می

 .وجه کمتر نیستهیچو فوردیسم به

ترین شکل بحران چنان مستعد بحران و عمیقداری همگویند که سرمایهلونه درست میآخر ویرنو و ورچه یاما در مورد نکته

در مقابل خرد عمومی به  کردن خصلت انگلی سرمایهلونه با برجسته( ویرنو و ورچه76از سوی کار زنده است.)« نافرمانی»

 :بخشندتری میسخن مارکس در گروندریسه اهمیت بیش

هاست. و اگر جدایی از شرایط تولید و سود بردن از کارشان ی زحمت خود آنهای کار نتیجها اگر کارگران دریابند که فرآوردهام»

کنند که ها تحمیل شده است، در آن صورت آگاهی عظیمی پیدا میرا محکوم کرده، و درک کنند که وضعیتی غیرقابل تحمل بر آن

داری است. این جاست که ناقوس مرگ سرمایه به صدا در خواهد آمد؛ درست مانند ی تولید سرمایهخود آن هم البته ناشی از شیوه

های نظام بردگی را ُسست کرد ها فهمیدند که وجودشان مایملک دیگری نیست و همین آگاهی به شخصیت خویش پایهوقتی که برده

 (77)«.تدریج روبه نابودی رفتو این نظام به

دهی لونه مشارکتی است در مبارزه برای نظمی اجتماعی در برابر سرمایه و مبتنی بر خود سازمانویرنو و ورچه به این طریق اثر

 .روددموکراتیک. در مقایسه با این ادای سهم، هر کوتاهی ]نظری[ موضوعی ثانوی به شمار می
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