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حول ک تکار با ی در گذار از سرمایه داری صنعتی به سرمایه داری شناختی، رابطه سرمایه و

رزش ا کهی تولید، ترکیب طبقات شیوهموضوع بطور تفکیک ناپذیر به  شود. اینبنیادین مشخص می

 اجاره ستمزد،های توزیع درآمد بین دلو در نهایت شک گیردفزایی سرمایه بر اساس آن صورت میا

ت. ل بزرگ اسها و عوامل اساسی این تحوهدف این مقاله بازسازی ویژگی .شودمیو سود مربوط 

فرآیند  ینا پس از یادآوری منشأ و معنای تاریخی برای این کار در سه مرحله پیش خواهیم رفت.

علی در فهد تغییرات داصلی را که به ما امکان می ایهیویژگه منجر به هژمونی کار شناختی شد،ک

خواهیم  شانندر نهایت،  نسبت سرمایه و نیروی کار را تعریف کنیم، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

کسب و  درود سدستمزد /  تقابلسنتی  جایگزینآنتاگونیسمداد که چرا نقش فزاینده و اصلی اجاره، 

 ود.شمی کار

 

 [ تا هژمونی کار شناختی1از کارگرِ توده ]

 



 

 

یت، با اهم امروزه ما شاهد جهش در رابطه سرمایه و کار در جهتی متفاوت هستیم ، اما از نظر

ابل مقایسه [ تأکید کرده بود، ق2] آمریکایی گرایی و فوردیسم، در 1930در دهه  گرامشیآنچه 

گونه چکه  برای درک ریشه و وسعت این نقطه عطف تاریخی، الزم است به یاد داشته باشیم است.

ر نعتی بصتحقق منطق توسعه سرمایه داری  یهرشد فوردیستی نشان دهند ،در دوره پس از جنگ

 ستی؛دقطبی شدن اجتماعی دانش و جداسازی کار فکری از کار  اساس چهار گرایش اصلی بود.

ر بدی کار ما ا؛ محوریتهغام شده در سرمایه ثابت و سازمان مدیریتی شرکتهژمونی دانش اد

 ثابت به مایهتایلوریستی برای استخراج ارزش اضافی؛ نقش استراتژیک سر رهایطبق تبعیت از معیا

 عنوان شکل اصلی مالکیت و پیشرفت فنی.

ادل در تع ننقطه شروع این برهم خورد در پی بحران فوردیسم، این روندها زیر سوال رفته است.

 ا واسازیار رهای سازمان علمی کپایه ،توده که از طریق آن کارگرِ ریشهدارد دینامیسمِ متضادی

ی و خدمات جمع هاضمانتانواع ای فوردیسم به گسترش عظیمهیو بسیار فراتر از سازگار کرد

مند و یک فرایند قدرت پولی به نسبت دستمزد رهایاختاتضعیف س ،نتیجه رفاهی منجر شد.

 بود. های فکری تولیدقدرتجمعی از  و تصاحب مجدد

ین و در تعی توده بحران ساختاری مدل فوردیستی رااز طریق این دینامیسمِ متضاد است که کارگر

، در مایه بودکار را که فراتر از منطق سراز ناختی شتیهسعین حال عناصر یک دگرگونی مشترک و

ی و ذهن شرایط و خرد عمومی با ساختن چهره کارگر جمعیِ تودهکارگر .ایجاد کردقلب سرمایه 

( را ت خودبر اساس نقش تحرک و انتشار دانش، خود )یا حداقل مرکزی یاقتصاد ساختارِهمچنین 

 ه باکگشایش یک مرحله تاریخی جدید در رابطه سرمایه و کار است  ،نتیجه نفی کرده است.

 ود.شیمشخص م و عمومی گسترده هوشمندیِعدِ شناختی کار و ایجاد بازگشت قدرت بُ

و دبر  اگر الزم است پیدایش و ماهیت سرمایه داری جدید به اندازه کافی مشخص شود، باید

 کید شود.تااستدالل اساسی 



 

 

 ده نهفتهر زنر نیروی کااست که موتور اصلی برای ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش داولین مورد این 

ش یداییری اقتصاد مبتنی بر دانش، چه از نظر منطقی و چه از نظر تاریخی بر پگاست. شکل

یک  تیجهندر واقع  این آخرییرد.گو در تقابل با آن قرار میشناختی مقدم است  سرمایه داریِ

ا رید دانش کند شرایط جمعی تولیآن سرمایه سعی م یهبه وسیلار است که فرایند تجدید ساخت

خرد  یعهبه شیوه ای انگلی جذب کرده و تحت تسلط خود درآورد و ظرفیت رهایی را که در جام

 شخصمت را . با مفهوم سرمایه داری شناختی، سیستمی از انباشاز بین ببردعمومی موجود است، 

 رکزی ارزشود و در آن محور مشمیمولد کار فکری و غیر مادی مسلط کنیم که در آن ارزش می

انش به یک و دگرگونی د [3] گذاری سرمایه مستقیماً به سلب مالکیت از طریق اجاره امر مشترک

 نجامد.اکاال می

عیین تنصر های انقالب انفورماتیک مدعی هستند، عدوم این است که برخالف آنچه نظریه موضوعِ

ناوری فش محرکه مبتنی بر نق یِهتوان بر اساس یک جبر فن آورانشِ فعلیِ کار را نمیکننده جه

فراموش  ها دو عنصر اساسی رااین نظریه ،در واقع (.TIC) اطالعات و ارتباطات توضیح داد

ی ایدهش زنی عمل کند مگر به لطف دانواند به درستت: فناوری اطالعات و ارتباطات نمیکنندمی

ن ر غیر ایست دتواند آنها را بسیج کند، زیرا این دانش است که بر پردازش اطالعات حاکم اکه می

و  خالق بنابراین نیروی سرمایه بدون کار. درست چیزی شبیهصورت یک منبع عقیم خواهد بود 

ایه پامر بر  این ود.شنمیز پویایی ناشی از سرمایه ناشی اصلی انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات ا

رای بهم  ای اجتماعی همکاری کار استوار است، حامالن یک سازماندهی آلترناتیوهایجاد شبکه

 ها و هم برای بازار به عنوان اشکال هماهنگی تولید.شرکت

 

 ای اصلی رابطه جدید سرمایه و کارهویژگی

و  است شده و فعال بسیج کار توسط که است ازدانش جدیدی هژمونی موید رشدبُعدشناختی کار،

این کار زنده است که در حال حاضر  ا،هشرکتدر سازماندهی مدیریت حتی بیشتر از این موارد 



 

 

دانش به  دهد.شد، انجام میتعداد زیادی از وظایف اصلی را که زمانی با سرمایه ثابت برآورده می

سازماندهی داخلی شود و این واقعیت، هم ای به طور جمعی به اشتراک گذاشته میطور فزاینده

جدید رابطه  فیگوردهد. در ها با دنیای خارج را به طور اساسی تغییر میها و هم رابطه آنشرکت

ای در فزاینده طوربه همزماناما  شرکتاستکار در داخل  -دیدهمانطور که خواهیم  -کار و سرمایه

فوردیستی که به روابط  - دراینتحول، مجموعه قراردادهای صنعتیشود.خارج از آن سازماندهی می

شود، عمیقا یل مالکیت و توزیع درآمد مربوط م، اشکار و مفهوم کار مولد، اندازه ارزشمزدی، تصو

 دهیم.وسعت این تحول است، نشان می یرا که مشخصهعناصرما در زیر برخی از  ند.کتغییر می

 وارونه شدن روابط بین کار زنده و مرده و بین کارخانه و جامعه. :اول

انند مموس های تاریخی اشاره دارد که از طریق آن بخشی از سرمایه غیرملبه پویایی اول عنصر

ده است نده شدر انسان گنجا ، تربیت و سالمت ، اساساتر از هر چیز آموزشمهم و توسعهتحقیق و 

ادی در مایه و از سهم سرم شود()این چیزی است که اغلب و به اشتباه سرمایه انسانی نامیده می

املی ا عوببنابراین این روند  موجودی واقعی سرمایه پیشی گرفته و محرک اصلی رشد شده است.

بخش  ت کهرد: این چیزی اسگسترده هستند، ارتباط تنگاتنگی دا که زمینه ساز ظهور هوشمندیِ

 دهد.توضیح می است،و قابل توجه تر از سرمایه را که غیرملموس  رو به گسترش

یک یستماتسحداقل چهار معنی عمده دارد که تقریبا به طور  عنصرطور دقیق تر، تفسیر این  به

 پنهان شده است.OCSE[4 ] توسط اقتصاددانانِ 

 نیرویمعنای اول این است که برخالف تصور اقتصاددانانِ اقتصاد دانش بنیان، شرایط اجتماعی و 

. شودهای خصوصیِ تحقیق و توسعه یافت نمیهاقتصاد دانش بنیان در آزمایشگا محرکه واقعیِ

، که به طور سنتی توسط برعکس، آنها با تولیدات جمعی توسط انسان و برای انسان مطابقت دارند

نهادهای عمومی دولت رفاه )بهداشت، آموزش، تحقیقات عمومی و دانشگاهی و غیره( تضمین 

شود، درست در یحذف م OCSEاین عنصر به طور سیستماتیک توسط اقتصاددانان  .شدمی

زمانی که فشار فوق العاده ای برای خصوصی سازی این موسسات وجود دارد. توضیح این پنهان 



 

 

تجاری  سیاسی و استعمار -راتژیکی مرتبط است که کنترل زیستیکاری فاحش با نقش است

تربیت نه تنها بخش رو  و سالمت، آموزش د.ننکهای شناختی ایفا میموسسات رفاهی برای سرمایه

و  دهندهای زندگی را شکل میها شیوهنند، بلکه بیشتر آنکنمایندگی میبه رشدی از تولید را 

امر مشترک  نئولیبرالیِسازیخصوصی هایدراهبردرگیری و تضاد مرکزی بین یه زمینهاینجاست ک

 شود.باز می یرفاه اموربازتصاحب دموکراتیک  هایِپروژه با

نوان به ع هم از نظر سازماندهی تولید و همشامل این واقعیت است که در حال حاضر دوم معنای

که  سی رااسا که برخی از وظایفِدارندوجود کارهایی ،عامل اصلی رقابت پذیری و پیشرفت دانش

این جنبه را به  [5]کریستین ماراتزی .دهندی، انجام مشدطور سنتی با سرمایه ثابت تأمین میبه

 خوبی برجسته کرده است.

اضر ال ححسوم در این واقعیت نهفته است که شرایط شکل گیری بازتولید نیروی کار در  معنای

 ییهامکاریهامروزه بیشتر و بیشتر در  "ثروت ملل"به طور مستقیم مولد است و بنابراین منبع 

ل یم که مدجه دارما ضمنا در مواجهه با این تکامل تو ها قرار دارد.شرکت دیوارواقع در باالدست 

 کار یرویعارف نظریه دانش )که بر اساس آن تولید دانش از اختیارات نخبگان و بخشی از نمت

فاده است دهد. اگر هنوز بتوان از این اصطالح( همه معنایش را از دست میمتخصص و ماهر است

مه اید به هبولد مکرد، این بخش در واقع با کل جامعه امروزی مطابقت دارد. از این رو، مفهوم کار 

 ابد.رش یهای اجتماعی که در تولید و بازتولید اقتصادی و اجتماعی مشارکت دارند، گستزمان

ربوط شدند، متاریخی توسط دولت رفاه تضمین می که از لحاظ برتربه اصطالح  سرانجام، خدماتِ

ل کااشنها آبین ماعد شناختی، ارتباطی و عاطفی کار غالب است و هایی شده که در آنها بُبه فعالیت

ه به ست کشود. این امر مبتنی بر تولید مشترک خدماتی اجدیدی از خودمدیریتی کار ایجاد می

 .ندکشدت کاربران را درگیر می

 

 



 

 

 : تقسیم شناختی کار، طبقه کارگر و بی ثبات سازی شرایط متعارف مزدیمدو

 وریِو بارآ ییکارایلوریستی به تقسیم شناختی کار است.امربوط به گذار از تقسیم ت دوم عنصر

یست، بلکه مبتنی بر دانش و ن کارهای عملیاتی الزم برای هر دیگر متکی بر کاهش زمان ،مولد

یادگیری، نوآوری و سازگاری با  توانایی به حداکثررساندن قدرتپذیری نیرویکاری است که تطبیق

خدمات برتر و  ما توجه داریم که فراتر از مدل پارادایمی .را داردپویایی و تغییرات مداوم 

های مربوط به تولید دانش و جمع وری پیشرفته در اقتصاد جدید، انتشار فعالیتآهای فنفعالیت

با شدت تکنولوژیکی ضعیف، تأثیر  یهایهای اقتصادی، از جمله بخشآوری اطالعات بر تمام بخش

قطعا این روند منحصر  های خودگردانی در کار است.گواه این امر پیشرفت کلی شاخص ذارد.گمی

توان بر اساس اصول به فرد نیست. در یک بخش واحد، مراحل خاصی از فرآیند تولید را می

)به ویژه عملیات صنعتی استانداردتر(  شناختی سازماندهی کرد، در حالی که سایر مراحل تولید

 وجودبا این  شوند.ممکن است بر اساس یک سازمان کار تایلوریستی یا نئوتایلوریستی پایه گذاری 

 ارزششناختی است که در مرکز فرایند ( کارOCDEِ)حداقل در کشورهای  سطح کیفیاز نظر 

شکستن سازوکارهای تولید سرمایه داری را در درهم و بنابراین قدرت  -افزاییِ سرمایه قرار دارد

کنیم که چگونه رشد  اختیار دارد. ما در اینجا ویژگی سوم را داریم و از این منظر الزم است تأکید

شود که مبادله سرمایه و کار را تنظیم می متعارفی کار باعث بی ثباتی مضاعف اصول عد شناختیِبُ

 ند.کمی

، جایی که محصول کار شکل بسیار غیرمادی به یِ دانش محورهای فشردهدر فعالیت سواز یک  

ی چشم یعنمزدی هستیم،  هایدقرارداگیرد ما شاهد زیر سوال رفتن یکی از شرایط اولیه خود می

هایی .در فعالیتشانکارگران )در ازای دستمزد( از هرگونه ادعای مالکیت بر محصول کار پوشی

 کندیمادی جدا از کارگر تجسد پیدا نم مانند تحقیق یا تولید نرم افزار، کار به صورت یک محصول

بعنوان مثال این .شودبنابراین از شخص او جدا نمیماند و در مغز کارگر ادغام شده و باقی میبلکه

ها برای به دست آوردن جهش و تقویت حقوق توضیح فشاراعمال شده از سوی شرکت امر به

 .کندکمک می،  دانش ی گردشِهاکسب و کنترل مکانیسم معنوی با هدفِمالکیت 



 

 

 ؛یداد مزدفوردیستی قرارهنجار به زمان و مکان کار که  دقیق از سوی دیگر، حدود و هماهنگی

نعتی، اری صدسرمایه  انرژتیکِچرا؟ در الگوی  امروزه عمیقا تغییر یافته است. بخشیدمیساختار 

 هار شرکتدر اختیااینک که دستمزد؛ معادل خرید بخش معینی از زمان انسان توسط سرمایه بود 

 افتنبه یفرما مجبور ، کار]سرمایه داری صنعتی[ ی. در چارچوب زمان کاره استقرار گرفت

 ین مقداربیشتر به منظور استخراجپرداخت شده  کار برای بهره برداری از زمان رهااکهرامؤثرترین 

فاق د اتبدیهی است همه اینها خود به خو ممکن  کار اضافی از ارزش مصرفی نیروی کار بود.

در آن ارکلمی افتد، زیرا سرمایه و نیروی کار ذاتا منافع متضادی دارند. اصول سازماندهی عنمی

 ناسبیم، پاسخ کارگر سلب مالکیت دانش و تجویز سفت و سخت زمان و وظایف یبه وسیلهزمان 

 به این پرسش تعیین کننده بود.

شود، ]کار می اختیند که کار بیش از پیش غیر مادی و شنکاما همه چیز وقتی تغییر می

 لیلتقشود، تواند به یک مصرف انرژی ساده که در یک زمان معین انجام میشناختی[ دیگر نمی

 تنها به . سرمایه نهشودمعضل قدیمی مربوط به کنترل کار دوباره در اشکال جدید ظاهر می یابد.

ل طو بانش دا یمشارکت و همراه و ثمرات به نتایجبتواند دانش مزدبگیران وابسته شده، بلکه باید

 .دست یابد ،عمر مزدبگیران

، نتیجهدستیابی به  الزام، کسب و کاردرونی سازی اهداف  به منظور متناسب تجویز ذهنیتِ

یه های اصلی سرماراه ،ثباتی بیامرتبط ب سادهخالص و  اجبار و محدودیتِفشارمشتری همراه با 

کار در واقع  یشغلی و بی ثبات اشکال مختلف ناامنی .استسابقه برای پاسخگویی به این مشکل بی

 و بدون پرداخت دستمزدِ شناساییبدون  تواندو بیش از هر چیز ابزاری برای سرمایه است که ب

ی را تبعیت کامل، استدر قرارداد کار گیری قابل اندازهغیر و  غیرقابل ادغاممربوط به این زمان که 

گیری نشده هاین تحوالت به رشد کار انداز بهرهمند شود. بصورت رایگان تحمیل و از آنبر کار

این یکی از  دشوار است.،سنتیگیریِشود که تعیین کمیت آن بر اساس معیارهای اندازهمنجر می

زمان کار مولد و دستمزد در  عناصری است که باید ما را به تجدید نظر جهانی در مورد مفهومِ

 مقایسه با دوران فوردیسم سوق دهد.



 

 

در سرمایه داری شناختی،  به نظر کهاین نکته است  فهمیکی از توضیحات کلیدی برای  این مساله

سرمایه داری در شدن  و تکه تکه که تفکیک کندایفا مینقشی را همان ، در کارتزلزل و بی ثباتی

دهد که چرا به نظر روندمحرومیت و همین منطق توضیح می .کردایفا می تایلوریستی صنعتی

 دهدمی جایگاه و اعتبارپدیده عظیمی از تنزل  جای خود را بهاستهالک نیروی کار در حال حاضر 

عیف ضکاهش حقوق و تباعث یا  -ذاردگکه به ویژه بر زنان و فارغ التحصیالن جوان تأثیر می -

 شود.، میداردوجود  ی کاریهادر انجام فعالیت هایی کهتوجه به مهارتشرایط استخدام با 

 

 بحران فرمول سه گانه: اقتصاد اجاره و خصوصی سازی امر مشترک

ی و توزیع های جذب ارزش اضافید ارتباط نزدیکی با تغییرات شکلی تولهای شیوهدگرگونی

 ر گیرد.ه قرابرجسته باید مورد مطالعدرآمد دارد. در این چارچوب، مهم تر از هر چیز دو تحول 

ری شکل گی تولید و سازوکارهای اجتماعیماهیت افزایش اولین تحول مربوط به شکاف آشکار بین 

به  د رافوردیستی هستند که دسترسی به درآم دستمزد است که همچنان در بند قوانین قدیمیِ

یط شرا این شکاف به شدت باعث رکود دستمزد واقعی و نامطمئن بودن ند.کاشتغال وابسته می

 هاآن ن ازو استفاده کنندگا مزایای اجتماعی همزمان، کاهش شدیدی در میزان زندگی شده است.

یندی آفر های اجتماعی یا حقوق شهروندی(.عینی وجود دارد )مرتبط با مشارکتمد درآبر اساس 

ایی جاست،[ 6( ]Workfareسیستم رفاهی به یک سیستم دولت کار )نتیجه انتقال از یک که 

تفاده اس به که است یکه اولویت با خدمات رفاهی بسیار ضعیف و همزمان  با رعایت شرایط سخت

 کند.ف میضعیتزنی کل نیروی کار را زند و قدرت چانهیکنندگان انگ م

به عنوان ابزاراصلی برای جذب ارزش  تحول دوم مربوط به بازگشت نیروی اجاره است. این دومی

توان . معنا و نقش کلیدی توسعه اجاره را میشوداضافی و غیراجتماعی کردن امرمشترک ظاهر می

معیارهای تمایز که : از یک سو، در سطح سازماندهی اجتماعی تولید در دو سطح اصلی درک کرد

تارشدن مرزهای بین اجاره و سود  مظاهرِشود. یکی از کمرنگ تر میسنتی بین اجاره و سود 



 

 

ایجاد  تنهابرایاز نو و را  کسب و کارحکمرانیهایشاخص،دهد قدرت مالیموردی است که نشان می

یرد که گویی حرکت گهمه چیز به گونه ای صورت می .دهدتغییر میسهامدارانانحصاری  ارزش

سرمایه در شکل انتزاعی،  خودمختارحرکت و در انطباق با موازات هبهمیاریِ کار  مختاردخو

یندی آک جهش کیفی جدید در ارتباط با فراین ی .ستپوال -انعطاف پذیر و متحرک سرمایه

از آنجایی که تاریخی است که منجر به جدایی فزاینده مدیریت و مالکیت سرمایه شده است. چرا؟ 

 مواجهیموبری یوارهبت و فرینکارآافول قطعی شخصیت با در عصر سرمایه داری شناختی، نه تنها 

از  مهم ترهمچنین و آورد(ود گرد هم می)که وظایف مالکیت و مدیریت شرکت را در شخص خ

که مشروعیت خود را از  ،[ مطابقت دارد7همه با بحران برگشت ناپذیر ساختار فنی گالبرایتی ]

ای جای خود را به شیوه هااین یرد.گنقش ایفا شده در برنامه ریزی نوآوری و سازماندهی کار می

ها و عملکردهای مالی و سوداگرانه است، در فعالیتاصلی آن شامل  مهارتد که ندهمی ازمدیریت

وابسته ای به کارِتولید به طور فزاینده کارکردهای واقعی سازمان -همانطور که دیدیم-حالی که 

این مورد می توان در مورد توان هم در سطح هر شرکت )در شود. این تحول را مینسبت داده می

در واقع رقابت  و جامعه مشاهده کرد. شرکتمطلق صحبت کرد( و هم در سطح رابطه بین  اجاره

های داخلی بلکه به اقتصادهای خارجی بستگی دارد، دها بیش از پیش نه به اقتصاپذیری بنگاه

یک سرزمین. در یک مقیاس بی سابقه  یعنی به توانایی جذب مازاد تولید ناشی از منابع شناختیِ

[  به عنوان اجاره توصیف کرده است تا این هدیه 8تاریخی، این همان چیزی است که مارشال]

در  شود، از منابع عادی سود تشخیص دهد.رایگان را که از پیشرفت عمومی جامعه ناشی می

ای از طبیعت ، گویی هدیهردبیبهره ماز مزایای دانش جمعی جامعه  بطور رایگانمجموع، سرمایه 

ها از آن اوتی که صاحبان حاصلخیزترین زمینمتف یاست و این بخش از ارزش اضافی با اجاره

مطابق با خالص ترین اشکال و  ،توسعه کنونی اجاره دیگربرخوردارند، قابل مقایسه است. از سوی 

داری از طریق داستان ایه ساس پیدایش سرمامربوط بهآنهایی که  استیعنی کارکردهای آن

محصول خصوصی سازی امر ،حصارکشیرسد یاز این زاویه، به نظر م ها بوده است.حصارکشی

دهد درآمدی را که ناشی از کمبود مصنوعی منابع است، است که بر این اساس اجازه میرک مشت



 

 

ری امالک و عنصر مشترکی وجود دارد که در یک منطق واحد، درآمد ناشی از سوداگ برداشت کند.

، به لطف خصوصی سازی پول و بدهی عمومی، 1980اجاره مالیه را گرد هم آورده و از اوایل دهه 

تالش  در. منطق مشابهی ه استنقش مهمی در بحران مالی و برچیدن نهادهای دولت رفاه ایفا کرد

 آن معنوی است و بربرای خصوصی سازی دانش و زندگی، به لطف سیاست تقویت حقوق مالکیت 

وعی باال نگه داشته شود، در دهد هزینه بسیاری از کاالها به طور مصناجازه می وندکنظارت می

در اینجا ما تجلی  شود.آنها بسیار کم است یا حتی به صفر نزدیک می بازتولیدِهای که هزینهحالی

 دیگری از بحران قانون ارزش و آنتاگونیسمِ بین سرمایه و کار در عصر خرد عمومی را داریم.

طبقاتی  کیبتراین تغییرات عمیق در رابطه بین دستمزد، اجاره و سود، محور سیاست تقسیم بندیِ

 شدیدا دوگانه است. پیکربندیِ یک و بازار کار به معنای

ترین د که در سودآورترین و اغلب انگلینکممتاز از نیروی کار را متمرکز میبخش اول، اقلیتی 

های تحقیقاتی با ها، فعالیتهای سرمایه داری شناختی مانند خدمات مالی برای شرکتفعالیت

در دفاع از مالکیت معنوی مشغول به  و تخصصی،های حقوقیثبت اختراع، فعالیتحق هدف اخذ 

توصیف  "مات اجاره سرمایهمقا"عنوان  باوان ته اصطالح شناختی )که میباین بخشِ کار هستند.

های وی به صراحت به رسمیت شناخته شده ها و مهارتصالحیت کندمشاهده می د(شو

 در تقسیم سود سرمایه روزافزونبه طور در حقوق و دستمزد خود این کارگران همچنین است.

های بازنشستگی و های مرتبط با سیستم صندوقنند و از انواع حمایتکمشارکت می مالی

ریم که باعث تمرکز از سوی دیگر طرف دومی را هم دا شوند.خصوصی بهره مند می هایبیمه

شود. بنابراین، این های آنها به رسمیت شناخته نمیها و مهارتشود که صالحیتنیروی کاری می

اه و مرتبه جایگ یند تنزل شدیدآتحت فر –همانطور که دیدیم  -دسته از کارهای شناختی اغلب 

نه تنها باید شایع ترین مشاغل بی  در تقسیم بندی شناختی کار این بخش اجتماعی قرار دارند.

با دستمزد شخصی خانگیخدمات  مربوط بهرشداستاندارد شده  عملکردنئو تایلوریستی وثبات بلکه 

یک دور بنابراین، دوگانگی بازار کار و توزیع درآمد در  ها را ضمانت کند.کم را پوشش داده و آن



 

 

ادغام به  بازار برچیدن خدمات رفاهی جمعی به نفع گسترش خدمات تجاریو شده باطل تقویت

 شود.کار با قلمرو خانگی معاصر  منجر می

ضای به طور خالصه، اجاره در اشکال مختلف آن )مالی، امالک، شناختی، حقوق و غیره( ف

در  .ندکیماشغال  مردمرا در توزیع درآمد و در طبقه بندی اجتماعی  رو به گسترشیژیک استرات

یک  ی به شکلجامعه اموید و  رخ داده ،نامیده شدهنتیجه تجزیه آنچه که اصطالحا طبقه متوسط 

ای ه برمگر اینکه )این تنها گزین شود.می ساعت شنی است که با قطب بندی شدید ثروت مشخص

رزش اصلی ارفرم است که می توانیم در کوتاه مدت تصور کنیم( با در نظر گرفتن این که منبع 

نه در  ه است ومزدبگیران نهفت ابداعو نیروی انعطاف ]انجام وظایف گوناگون[ اکنون در خالقیت، 

ه بولید را دهی تایش خودگردانی در سازمانتواند افزنمیسرمایه ثابت و کار اجرایی مرسوم، سرمایه 

نی خودگردا کهینولی مشروط به  ا ،دهد. به بیان بهتر در واقع این کار را انجام میرسمیت بشناسد

له مسا متمرکز کند.هدایت و ،های دستیابی به اهداف تعیین نشدهرا به سمت انتخاب روش

 یریگبازپس  نهادهای خودگردان امر مشترک است. و ساخت سلب این قدرت از سرمایه ،سیاسی

، هم از است سازماندهی کار در جامعههای جمعی و خوددموکراتیک نهاد رفاه، که متکی بر پویایی

 ده درهای تولیدی و هم از نظر هنجارهای مصرف، به عنوان عنصری تعیین کننهنجاردیدگاه 

 انسان و رایِبرسد. مدلی بر اساس اولویت تولید انسان یک مدل توسعه آلترناتیو به نظر می ساخت

اید باین مفهوم  هب ،شودانسان می عمومی، سرمایه اصلی خودِوقتی در تولید خرد  .[9] انسانتوسط

ه برای ارزمب منطق همکاری اجتماعی را فراتر از قانون ارزش و خود فرمول سه گانه درک کنیم.

شود، یمصور ایجاد یک درآمد اجتماعی بی قید و شرط  و تضمین شده که به عنوان درآمد اولیه ت

و  ولید ارزشبلکه به تأیید شخصیت بطور فزاینده جمعیِ ت [10] (RMIتوزیع مجدد )مانند  بهنه 

ارزش  ی ازتواند قدرت چانه زنی کل نیروی کار را با کسر بخشثروت ارتباط دارد. این امر می

نقباض اعیف آید، دوباره مطرح و تقویت کند. در عین حال تضسرمایه ای که از اجاره به دست می

مینی زیر ز وسیاه ،ییکاالرها از منطق  یِکار هایفرمرشد و توسعهنفع نسبت دستمزد، بهبه پولی 

 .است



 

 

 

***** 

 :ترجمه ای است ازاین نوشتار 

Il rapporto capitale/lavoro nel capitalismo cognitivo di Antonio Negri e 

Carlo Vercellone 

 که در لینک زیر در دسترس است:                                          

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00264147/document 

 پانویس ها:

نگ رباهضبا  و ثابت یارگری است که در خط تولیدها کارگر توده در اصطالح اتونومیستک [:1]

انعطاف  شان تحرک،ویژگی اما کارگران اجتماعی یا انبوهه ول به کار استیکنواخت و تکراری مشغ

 و ناپایداری است.

ت ه مدیریر شیو[: عنوان نوشته ای از آنتونیو گرامشی که با ابداع اصطالح فوردیسم که ناظر ب2]

اشکال  ولیدت و تایلوری اقتصادتولید در صنایع اتومیبیل سازی هنری فورد بود، به ابعاد کالن 

 .پرداخت ایدئولوژیک و هژمونیک متناسب با آن

ا در آن مشترک هستند هنانسا است که همه[ همان چیزی The common[: امر مشترک ]3]

ها، گلهای تولید، آب، زمین، هوا، جنچه طبیعی باشد و چه محصول کار و تالش انسانی: ابزار

داری چه در شکل دولتی و چه مالکیت سرمایه …ها، تجارب، تأثرات ومعادن، زبان، عواطف، ایده

داریِ شناختی که سمت سرمایهدر چرخش به در شکل خصوصی در برابر امر مشترک قرار دارد.

همان هژمونی و اهمیت مرکزی امر مشترکِ غیر مادی مانند دانش است، سرشتِ تکثیرپذیری، 

های هی و بسط منطق آن بر سایر بخشدتعدم وجود منطق کمبود در آن و جه ناپذیری وکمیت



 

 

اصلی سرمایه تبدیل کرده و تضاد  و اتیکپروبلمامر الکیت و ضبط آن را به پروسه کار و تولید، م

 ازد.سیمامی اشکال مالکیت را آشکارتر مامر مشترک با ت

یکی از  وتاسیس شد  1960[: نام اختصاری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که در دسامبر 4]

 مهم ترین نهادهای بین المللی برنامه ریزی بازار و تجارت جهانی است.

 ارد.دنام « سرمایه و زبان»پسامارکسیست ایتالیایی که مهم ترین اثر او [: نویسنده 5]

ر اساس بت که اصطالحی که معانی و کاربرد گسترده ای دارد اما اینجا یک برنامه دولتی اس :[6]

 ت،قاما آن دریافت خدمات و مزایای اجتماعی مشروط است و دریافت کنندگان موظف به پذیرشِ

 شغلی هستند. آموزش های دوره شرکت در غل خدمات عمومی یامشا

ر ددولت  نقشوی به [: جان کنت گالبرایت اقتصاددان و سیاستمدار کانادیی امریکایی بود، 7]

های بزرگ به نفوذ شرکت هرد که انگیزکمی استدالل و ریزی اقتصادی اعتقاد راسخ داشتبرنامه

 .سازمانی بستگی دارد ایمن یا مدیریت« ساختار فنی»

نی هژمو چتر سازی اقتصاد ویران اروپای پساجنگ برای گسترشمبدع طرح مارشال برای باز[: 8]

 های رفاهی جدا از بلوک شرق بود.آمریکا و ایجاد دولت

داریِ شناختی را از نظر توانیم تولید در سرمایهارت داللت بر این دارد که ما نمی[: این عب9]

دو سوژه هستند.  کنیم، بلکه تولیدکننده و محصول هری تولیدی و شئ تولیدشده درک سوژه

خود  کاالی تولیدی،شویم یاین معنا متوجه م در. شودند و انسان تولید میکانسان تولید می

های که مبتنی بر روابط و مکانیسم معاصرداری که در سرمایه فرایندیفعالیت تولید کننده است.

هدف نهایی سرمایه را نه کاالی مادی بلکه روابط  ،است شناختیسیاسی و هژمونی کار  یزیست

ستلزامات اساسی کمونیسم داند. این مساله یکی از اهای زندگی و خودِ انسان میو فرماجتماعی 

داریِ های کار و تولید در سرمایهدگرگونیتر از هر زمان دیگر بهشود که نزدیکمحسوب می

ی. دارو تولید ذهنیت برای جامعه پساسرمایهشناختی است. آفرینش چیزی جدید، نظام حسی 

تولید نه فقط ایجاد عین برای ذهن، » نویسد: می 1844های همانطور که مارکس در دستنوشته



 

 

ود و با فرض مثبت الغای مالکیت خصوصی، انسان، خ …باشدبلکه ایجاد ذهن برای عین نیز می

 «ند.کها را تولید میدیگر انسان

ر ددهد داده ها ی جاوا، فن آوری است که اجازه میکامپیوتر بویژه در برنامه نویس[: در علوم 10]

 یک شبکه توزیعی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 


