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 / برگردان: کاووس بهزادی  فلوریان توتولو، اولیور ناختوی /  ی بیست و یکم در سده    کار

داری منچستر را مدنظر داشت. دنیای کار امروز، با مدنظر  ی سرمایه ی کاری، کار در کارخانه اش از جامعه مارکس در واکاوی 

 کنندهمشخص رسد. تصویر و نماد  نظر می به   ی بازار جهانی، طور دیگری ی نئوتیلوریستی در کارخانه نگرفتن کار در کارخانه 

طور اجتماعی است. آیا  شده بهتنظیم آلود و تأسیسات پرسروصدا بلکه کار خدماتی و روابط کاری دنیای کار[ نه زنجیرهای روغن ]

   ی کاری نیست؟ ی مارکس از جامعه شده ی نگاه کهنه این امر آشکارکننده

یم، چرا که عطف توجه این نگرش نه به ماهیت فرآیند کار بلکه به تغییرات شکلی کار است.  کن ی نگرشی را رد می ما چنین شیوه 

مبتنی بر شکل خاصی از    منطقی و مفید است، چرا که او تعریفی از کار را بسط داد کههای مارکس اکنون نیز  کاربست واکاوی 

شکل   بهداری  ی مارکسی کار در فرآیند تولید سرمایه مقوله   بنابراین.  است   ای اجتماعیرابطه که   کار نیست بلکه بر روابط سرمایه 

که  ی عزیمت مفیدی هستند، حتی زمانی چنان نقطه هم   ،ها و الزامات صالحیت کاریشرط کنترل راندمان کار و پیش   مزد،دادن دست 

 همواره بایستی مورد بازبینی قرار بگیرند و با روابط موجود منطبق شوند.  

 . کار نزد مارکس 1

د و شکل  ین آفری کلیدی برای واکاوی تمام جوامع است. زیرا انسان از طریق کار، واقعیت انسانی ـ و نهایتاً خودش را می کار مقوله 

کند. کار  از اطالعات سیستم کامپیوتر مراقبت می   نیز  با کار انسان بدوی گوه را ساخت، آهنگر سم اسب را و مدیر فناوری دهد.  می

انجام می  تاریخی متفاوتی  بافتار اجتماعی و  سازی  چنین مشخص اجتماعیهای عام و همجنبه در کار    بنابراین  گیرد.همواره در 

عام معتبری از فرآیند کار را   توان تعییناتگیرد اما می انحاء مختلف انجام می که در تمام جوامع کار به علیرغم ایند. ن شومتبلور می 

بندی کرد: »کار پیش از هر چیز فرآیندی بین انسان و طبیعت است، فرآیندی که انسان در آن با اعمالش تبادل و تبدل مادی  صورت 

.  203، حسن مرتضوی، مجلد نخست. ص. فارسی / MEW 23, 192کند« )گری، تنظیم و کنترل می بین خود و طبیعت را میانجی

 کی تغییر با توجه به متن آلمانی.م(.  با اند

]منطبق[ با تصوراتش شکل    ترین شکل آن فعالیتی است هدفمند که انسان در آن طبیعت را از طریق اراده و فرآیند کار در ساده 

وعی انسان  که مارکس تعلق تام و فرازمانی طبیعت به انسان را مطرح نکرد اما برای او کار تعلق به موجود ن علیرغم ایندهد. می

طبیعت »در واقع    بر  با کاربنابراین آدمی  (.  MEW 44سازد )مراجعه شود به  ی بنیادین جامعه را می ترتیب شالوده دارد و بدین

از طریق و به علت این تولید است که طبیعت  نسان است وا  نوعی  فعال  زندگی  ین تولیدیابد، »اعنوان موجود نوعی« تکامل می به

با  فی اقتصادی، حسن مرتضویهای فلسنوشته / فارسی دست 517جا، ص.  شود« )همانگر میقعیت او جلوه عنوان کار و وابه  ،

  از این طریق است که آدمی جهان را آگاهانه (. انسان برای مارکس حیوانی کارکن است. تمایز بین انسان و حیوان  اندکی تغییر

   کند. یابی میسامان
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مشقت و  ها که در چارچوب آن مرزهای بین  مطابق با اهداف تعریف شده توسط انسان زمندی آن  تآثیرگذاری آگاهانه بر جهان، سا

مؤسسات کار اضافی  طور پایدار مختل شده است.  داری به سرمایه   در  و  شوند،یعنی بین کار و اوقات فراغت مخدوش می   تفریح

ی  نزد مارکس همه   شود. مزد پرداخت میعنوان دست چیزی که به ، یعنی بازدهی کاِر فراتر از آن کنندشان را تصاحب می کارکنان

انسان  یکاالها نیازهای  تأمین  اما آن دارای ارزش مصرفی، در خدمت  ای هستند که از طریق  ها دارای ارزش مبادله ها هستند. 

برای مارکس دارای سرشتی    شود. این امر در مورد کار نیز صادق است. کار نیز ها تعیین میی اجتماعی برای تولید آنهزینه

توانایی خود  فروش برسند.  توانند به توانایی برای کار کردن و از طریق آن تولید کاالها است که می   ارزش مصرفی آن دوگانه است:  

ای نیروی کار براساس کمیت کاالهای تولید شده  برعکس ارزش مبادله ه >کاالی< نیروی کار است.  آفرینی فقط مختص ب ارزش 

که کمابیش با سطح   شود تعیین میبازتولید کارضروری برای ی از لحاظ اجتماعی  هاشود بلکه براساس هزینه آن سنجیده نمیتوسط 

ای کاالی نیروی کار  التفاوت بین توانایی کارگر برای آفرینش ارزش و ارزش مبادلهسود مؤسسه از مابه مزد مطابقت دارند. دست 

به او    دار بایستی در ازای بازتولید نیروی کارشآفریند که سرمایه چه میتر از آن رزش بیش در یک روز اشود. کارگر  تبیین می

به   )مراجعه شود  از طریق  بنابراین سرمایه (.  MEW 32, 209بپردازد  به ناروزدن و فریبدار سودش را  دست  دادن کارگران 

پردازد که او برای بازتولید نیروی  ای را می ارزش مبادله ی،  دار به کارگر میانگین ارزش متقابل اجتماع آورد. برعکس: سرمایه نمی

 کند. عنوان ارزش اضافی تصاحب می ای تولید شده را به دار ارزش اضافی فراتر از ارزش مبادلهکار خود به آن نیاز دارد. سرمایه 

شان خارج  ها را از سیطره مارکس این اشکال تصرف ارزش اضافی را وابستگی ساختاری و روابط نابرابر نامید که توانایی انسان

داری به  این »بیگانگی« کار در سرمایه گیری کنند.  کارشان تصمیمکند تا بتوانند خودخواسته پیرامون اهداف، محتوا و اشکال  می

دیگری ندارد    ماندگاردرون  کند که معنایا کار اغلب از افزار صرف برای یک هدف تقلیل پیدا می رسد زیری اوج خود می نقطه 

شود بلکه تا سطح عمل کار تحویل  عنوان فعالیتی سازنده به یغما برده می به   کارمعناداری ترتیب نه فقط    دیندست آوردن پول. ب جز به 

مزد بی   وتربیت و سرپرستیکار مراقبتِی بازتولید نوع، تعلیمدر مقابل،    شود. می  یابیی کار مزدی سازماندر رابطه کند که  پیدا می

انجام می توسط زنان  اغلب  دارد.  حاشیه گیرد، جایگاه  که  ازای  که  حتی زمانیای  بهدر  نمونه در خانه چنین کارهایی  های  طور 

و  مقبولیت اجتماعی  از ها آن است. اما معموالً  برانگیزال جدهمواره ها ارزش آن شود، اما ها مزد پرداخت می سالمندان یا مهدکودک 

 پردازشی دارند.  های »مولد« در صنایعفعالیت تر ازبسیار پائینمزد سطح دست 

خودرأیی  بنابراین شدت استثمار،    و   ها پیرامون تقسیم مازاد تولید،داری شمار متعددی تنش ی کار در سرمایه مشخصه وجه به این دالیل  

         اجرت کار است. قایل شدن اجتماعی و چنین ارزش هم و   کار ]فعالیت[ی بیگانه بر یا اعمال اراده گیری( )خودتصمیم 

 ی کنترل چندگانه . سلطه در کارخانه و اشکال 2

نیادین مجرد )کاال، ارزش، ارزش اضافی، پول و  سو حاوی بسط مفاهیم ب دارانه در »سرمایه« از یک بازنمایی فرآیند کار سرمایه 

ی کارافزار مفهومی  کنندهارائه   فاهیماین م  است.  سازی واکاوی سلطه در کارخانهمشخص مفاهیمی از این دست( و از سوی دیگر  

های علمی،  های دقیِق نوشته مبتنی بر پژوهش و  ی نوزدهم  ی کاری سدهبرای جامعه   هاآن و کاربست    برای واکاوی جوامع کاری 
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که اثر  این  .هستندگرفته  نگارانه و تحقیقات پارلمانی پیرامون اشکال همکاری، تقسیم کار و کنترل در صنایع پایروزنامه گزارشات  

توان مفاهیم عام واهد ماند، به این بستگی دارد که تا کجا می روز باقی خی بیست و یکم به ی کاری سده مارکس برای واکاوی جامعه 

 رسند.  نظر می ارجاع به که معضالت مورد بحث در گذشته هنوز قابل بنابراین تا جاییکاربست ـ  را  در دنیای معاصر به 

طور  داران به ار به سرمایه چرخند. اگرچه فروش کاالی نیروی ک ی بیستم پیرامون این پرسش میشناسی کار در سده  جامعه مباحثِ 

ارز مزد  ی هم کند، با این وجود در قرارداد کار فقط مبادله ی کامل از ارزش مصرفی نیروی کار را محول میحق استفادهصوری 

  مارکس در بازنمایی فرآیند   ری(.یا)دامنه، شدت، ابتکار، هماند اما نه شرایط مشخص صرف کار های بازتولید تنظیم شده و هزینه 

که تولید بایستی اجتماعی و ضرورتاً مبتنی بر علیرغم این مدنظر داشت.  داری  ی کنترل را در آغازگاه سرمایه کار، اشکال مستبدانه 

باشدهم تولید همانروایی سرمایهفرمان، »یاری  میدان  در  اجتنابدار  است که فرمانقدر  میدان جنگناپذیر  در  «  روایی ژنرالی 

(MEW 23, 350،  353، سرمایه، حسن مرتضوی ص. فارسی  .) 

اصطالح مباحث پیرامون  در چارچوب به است. مایکل بوراوی و بسیاری از مؤلفان دیگر    جانبهاین توصیف از منظر امروزی یک 

 ,Burawoy 1985بر کار حرکت کرد )تر از کثرت اشکال کنترل  گیری رسیدند که امروزه بایستی بیش فرآیند کار به این نتیجه 

Edwards 1981  .)همان ( فریدمن  اندرو  که  به 1977طور  کرد،  تصریح  مستقیم(  کنترل  » موازات  تقویت    خودرأیی ، 

آور باشد، چرا که بدون این مؤلفه کارکرد فرآیند  تواند برای مدیریت مزیت شاغلین می  ی«مسئوالنه  و استقالل   گیری()خودتصمیم 

نیست.   ممکن  اساساً  مدرن  ن تولید  ارزیابی  هم این  بلکه  دارد  اقتصاد خالق مصداق  سپهر  مورد  در  فقط  های  بخش   برای  چنینه 

آنرفته پیش در  که  صنایع  کار ی  یعنی  مستمر«  بهبود  »فرآیند  مبانی  بهره   هب   توانندمی   گروهی  مستقلنیمه  ها   و  افزایش  وری 

این دعوی که شاغلینمی سخن گفته  کار«    گیه ژسواز »ی دورتر  در ازمنه   کمک کنند.ها  پذیری شرکت انعطاف  بنابراین    شود، 

کار   بایستی نیروی  صرف  برای  فردی  و    شان  مسئولیت  بگیرند  را  برعهده  خود  به ذهنیت  آن   ندازندب   جریاندر 

(Kleemann/Matuschek/Voss 2003)  . 

به  امر  این  این وجود  به هیچبا  تنش  معنای خودگرانیوجه  به  دادن  پایان  آن  یا حتی  در  فقط  استقالل در کار  نیست.  های طبقاتی 

عنوان تعمیق  چنین به تواند همگی کار می قبل از هر چیز سوژه   ها سودآور است.  گیرد که از منظر شرکت هایی انجام میعرصه 

ها بایستی  آنکند:  از شاغلین بروز می   از  هر چیز در شکل مطالبات مشخص گی کار بیش کیفی استثمار تفسیر شود زیرا سوژه

ی نوزدهم  که کارگران در سده خدمت بگیرند و دائماً آموزش ببینند و غیره. در جایی شان را برای موفقیت شرکت به و خالقیت   فردیت 

نیروی عضالنیمقدمتاً می پایان مبایستی  به صدا درآمدن آژیر کارخانه  با  بگذارند و کار  اختیار  ها شرکت گرفت،  یشان را در 

 . شوندازپیش مخدوش و مبهم می دنبال کاربست کل فردیت شاغلین هستند و مرزهای بین کار و اوقات فراغت بیش امروزه به 

ی  عنوان »دیکتاتوری دیچیتالی« یا »نوار نقاله کنیم که حتی به می داری دیچیتالی احیای اشکال مستقیم کنترل را تجربه  ما در سرمایه 

از طریق کنترل  برای مدیریت    شفافیت بازدهی کار هر فردی   (.Pfeiffer 2015, Boes et al. 2016اند ) تعبیر شده  دیچیتالی«
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شد. این اطالعات نزد  نیافتنی تلقی میی فناوری دست از جنبه ، رویای مدیریت است که تاکنون  فرآیند متکی بر فناوری اطالعاتی

های اقتصادی دیگر  شاخه چنین در  ( اما هم Nachtwey/Staab 2015های کالن لجیستیک نظیر آمازون )مراجعه شود به  شرکت 

 شوند.  کار گرفته می ارزیابی شده و برای کنترل بازدهی ]کار[ به 

 هاها و شبکه . کار در زنجیره 3

که مارکس همواره  علیرغم ایناست.    سازی کارو جهانی  ]چندپارگی[  قطعه قطعه کردن  ،ی بعدی چالش تعیّن مناسبات کاریشخصه م

بینی کرد )مراجعه شود  سازی را پیش توانیم بگوئیم که او در آثارش جهانی ریزی کرد، می اش را در چارچوب جهانی شالوده واکاوی 

 کیفیت جدیدی کسب کرده است.   1980های  جهانی کار از سال   اما تقسیم(، Butollo 2010با 

سازی دارد. رودی اشماید )مراجعه شود به  ی متقابل با دیچیتال پذیری و شتاب معامالت اقتصادی در رابطه سازی، انعطاف جهانی

اه این گرایش را پایان فوردیسم  کند، با این وجود او آغازگساز تفسیر میعنوان چرخشی دوران ( این گرایش را به324-327 ,2015

 Huws 2003 ،Fuchsهای معاصر )مراجعه شود. همین دلیل برخی از مارکسیست به  کند.ارزیابی می 1970های در اواسط سال 

طور نمونه در سیلیکون ولی  ای که به کنند، کار دانشیها بر هر کار دانشی انتقاد میبسیاری از واکاوی ( از تمرکز صرف  2014

چنین اقتصاد دیچیتالی به کار تولیدی وابسته است.  هم دهند که  ها نشان می برد. آن پیش می های دیچیتالی را به بسط و تکامل فناوری 

یابی شده در  های نئوتیلوریستی سازمان در کارخانه طور نمونه  ی محدود کلمه نیست، به معنااین امر فقط معطوف به کار صنعتی به 

بدی در آن بسیار  تولید میها همواره نسل جدیدی از دستگاهچین که تحت شرایط  الکترونیکی جدیدی  شوند )مراجعه شود.  های 

Hürtgen et al. 2009ی  کنند که وعده داری تشنه به منابع فراهم می سرمایه ی  چنین کارگرانی هستند که مواد خام برا(. منظور هم

دقیقاً بخش   کنند.می پذیرامکانها را ونقل فراورده چنین آن مشاغلی که حمل هم رشد آن هنوز بر گسترش مصرف انبوه متکی است، 

مزد بسیار )اغلب با دست پیوند تجارت الکترونیکی و کار  تری کسب کرده است.  سازی اهمیت بیشلجیستیک در جریان دیجیتال

های تجارت آنالین نظیر آمازون و زاالندو گذاشته است )مراجعه  ای بر مناسبات غول کنندهپائین( در بخش لجیتیک نه فقط تأثیر تعیین

های صنعتی راه پیدا کرده است که در آن محصوالت با نیازهای  چنین به بخشبلکه هم (  Barthel/Rottenbach 2017شود به  

داری دیچیتالی پیوند گی اصلی سرمایه ویژه(.  Butollo/Ehrlich/Engel 2017شوند )مراجعه شود به  ی مشتری طراحی می فرد

اصطالح    دردیگر پراکنده هستند، وضعیتی که  در فواصل جغرافیایی زیادی از یک های کاری مختلف است که حتی  فعالیت دادن  

، از کنندنفع خود استفاده می ها از نابرابری رفاه در جهان به بنگاه(.  Sauer 2013مند« تلخیص شده است )سازی نظام عقالیی»

میزان بسیار نازلی در روابط  که تاکنون به   یاز منابع کار    ( Dörre 2009)   یهای جدیدمعنای تصاحب سرزمینبه   گشایش جمله  

 (.  Butollo 2016)مراجعه شود به   داری ادغام شده بودند یا اساساً در آن ادغام نشده بودندتولید سرمایه 

ر  کاگری اشتغال به فرآیندهای متنوع نوساخت طور که اخیرأ دوباره رایج شده است، باید  جای عزیمت از پایان کار، آنبنابراین به

( را  Boes et al. 2016مراجعه شود به  چنین کار دانشی )امروزه نه فقط کار بر روی مواد مادی بلکه هممدنظر گرفته شوند.  
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معنای محدود آن در  طور جهانی تقسیم کرد. بنابراین باید کار دیچیتالی را به دیگر تقسیم و به توان به مراحل کاری مجزا از یک می

 جهانی بررسی کنیم.  آفرینی ارزش رابطه با 

 ی پایان جامعه کاری . افسانه 4

شود. اما  سازی همواره مطرح می رود« ـ این ارزیابی در بحث کلی پیرامون دیچیتال آیند و کار در جامعه از بین می ها میروبات »

اصطالح  الت مارکس در به توان آن را تا تأم این امر یک سنت طوالنی دارد که می وجه امر جدیدی نیست.  هیچبینی بهاین پیش

بازتاب پیدا    (1999( آندره گورز ) 1958آثار هانا آرنت )  در  چنینطور نمونه هم ( و به Lotz 2014ها دنبال کرد )ی ماشینقطعه 

های فناوری دارد  علت پیشرفت بار ادعای جدید در مباحث جاری در واقع داللت بر موج جدیدی از بیکاری به اما اینکرده است.  

های هوش  پیشرفت دلیل  کند و جایگزین کردن ]نیروی کار[ بهطور تصاعدی افزایش پیدا می بههای دیچیتالی  کارآیی فناوری زیرا  

های مراقبتی، حتی کارهای  کارهای فکری یا در مورد روبات ی ست بلکه دربرگیرنده مصنوعی فقط محدود به کارهای مکانیکی نی 

های صنعتی برای  نه ]فقط[ روبات (.  Brynjolfsson/McAfee 2014, Frey/Osborne 2013, Ford 2015)نیز هست    مراقبتی

 شوند.  می  21ی  ابودی مشاغل در سده ی خود باعث ن نوبهها در اینترنت به چنین مدل داده ها بلکه هم ی ماشینساختن بدنه 

که منجر  ی کاری واقعاً تغییرات اساسی صورت بگیرد یا این هایی از جامعه جایی جدی گرفت که در بخش این مباحث را باید تا آن 

 Autorه  )مراجعه شود ب   یهای تاکنون بینیچون بسیاری از پیش بینی از بین رفتن کار همبه از بین رفتن مشاغل شود. اما پیش

2015, Hessler 2016  کاهش اشتغال  مراحل کاری مجزا و فردی را با  پذیری  تعویض  سادگیبه   اشتباه است زیرا  فرضی( مبتنی بر

ها و  ها برای شرکت صرفه بودن و سودآوری آن بهها بستگی به مقرون گذاری در روبات زیرا سرمایهکنند.  سان ارزیابی مییک

 توسط کارگران دارد.   شانچنین میزان پذیرشهم

 گیرند. کم می داری مبتنی بر تبدیل دائمی کار به ارزش را دست گرایش منافی سرمایه ها قبل از هر چیز  بینیبا این وجود این پیشی 

بنگاه جا که کار سرچشمه از آن  بهها درصددند که منابع جدیدی از کار دست ی ارزش است،  نمونه از طریق اشتغال  یابند،  طور 

 Haubnerدر جهان جنوب یا به ارزش تبدیل کردن کار بازتولیدی و داوطلبانه )مراجعه شود به  مهاجر در بخش کشاورزی    گرانکار

ی انباشت است.  در چرخه   آن تصرف درآوردن مجدد داری آزادسازی دائمی کار برای به سرمایه ی دینامیسم مشخصه وجه   (. 2017

-Dyerکند )مراجعه شود به  خود جذب میبه در حرکتش  ست که پتانسیل کار آزادشده را همیشه و هر بار  این امر شبیه به تُندبادی

Witheford 2015 )1  . 

 
کند. اگر انباشت سرمایه از  زمان در هر دو جهت عمل مینویسد: »سرمایه همخود یک تناقض نیست. مارکس در سرمایه میخودیاین امر به 1

کاران  حال فشار بیافزاید و در همانها« میی کارگران با »آزادکردن آنتقاضا برای کار را افزایش دهد، از سوی دیگر بر عرضهسو  یک
ی  ی کار تا حد معینی از عرضهشود عرضهدار انجام دهند، و بنابراین موجب میتری را برای سرمایهکند تا مقدار کار بیششاغالن را وادار می

 (. 657، فارسی MEW 23, 669ستقل شود« )کارگر م
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( تکیه کند،  MEW 23, 670-77ی صنعتی« در »سرمایه« ) ارتش ذخیرهتأمالت مارکس پیرامون »تواند به  ی نگرشی که می شیوه

نه کاهش بلکه افزایش    آالتی توضیح چرایی این مساله است که اهمیت اشتغال به کار علیرغم افزایش کاربست ماشین کنندهارائه

ی زمانی پساجنگ هرگز به میزان  در بازه   دبگیری اشتغال دارندهایی که به کار مزشمار انسان  های کارکن و کل توده   یافته است.

 کنونی آن نبوده است.  

 ی بیست و یکم . کار در سده 5

به اصطالح روابط کاری متعارف ـ مدلی برای  صنعت مدرن.  ست بلکه اشتغال مطمئن در  نی به این ترتیب کار در حال از بین رفتن  

محافظت از    ی زندگی، محافظت در مقابل اخراج وکنندهی اشتغال نامحدود، حقوق تضمینشرایط اشتغال خوب ـ که دربرگیرنده

ی  باط با پدیدهتوانند در ارت در »سرمایه« تأمالتی وجود دارند که میازپیش کاهش پیدا کرده است.  ی اجتماعی است، بیش طریق بیمه 

 ثباتی مدنظر گرفته شوند. کنونی بی

بدل    هاهای بهبود شرایط زندگی مردم به عکس آن دهد که چگونه ظرفیت اش پیرامون نظام ماشینی توضیح می مارکس در واکاوی 

 شوند، زیرا: می

دهد؛ ماشین ماشین، کار روزانه را افزایش می دارانه از  برداری سرمایهکند اما بهره نفسه زمان کار را کوتاه می بنابراین ماشین فی »

نفسه پیروزی انسان  دهد؛ ماشین فی دارانه از ماشین شدت کار را افزایش می برداری سرمایه کند اما بهرهسبک می   را   نفسه کارفی 

نفسه ثروت تولیدکننده  شین فی کند؛ مای آن نیروها می دارانه از ماشین انسان را برده برداری سرمایه بر نیروهای طبیعت است اما بهره 

.  456/ فارسی  465جا.، ص.  کند و غیره« )هماندست می تهیدارانه از ماشین او را  برداری سرمایه دهد، اما بهره را افزایش می 

 حسن مرتضوی(.  

کار    ناورسازیشو    می سقت   کاربست این موضوع به بازار کار بدین معناست که روابط کاری پایدار همواره از طریق گرایش به 

اضافه جمعیت نسبی قلمداد  عنوان  چنین بهی کار را هم ش ذخیرهت ار  مارکس گرایش مازادبرنیاز شدن کارگرانِ د.  ن شوتضعیف می 

ی نخست اضافه  (. در درجه 658، فارسی  MEW 23, 670شود: »شناور، پنهان و راکد« )کند و بین سه شکل تمایز قائل میمی

جا کارگران  ی کارگر است که در مرکز تولید صنعتی قرار دارد. در این ی آن بخشی از طبقه دربرگیرنده جمعیت شناور یا روان  

دهند جمعیت شناور را تشکیل می شوند ]...[. این اکثریت عنصری از اضافه های وسیع از نو جذب می گاهی دفع و گاهی در حجم »

شکل پنهان از آن بخشی از جمعیت کشاورزی تشکیل شده است که  جا(.  کند« )همانهای صنعت رشد می که با گسترش آن، شاخه 

 (.  659، فارسی 671جا عتی« است )همانپیوسته در حال گذار »به پرولتاریای شهری یا تولید صن 

ثباتی بارز و مشخص مفهوم مدرِن بیی تحلیلی  همانا مقوله جمعیت نسبی  سومین شکل مطرح شده توسط مارکس، بخش راکد اضافه 

نامنظم تشکیل می :  است با اشتغالی کامالً  و  (.  659/ فارسی.  672جا  دهد« )هماناین گروه »بخشی از ارتش فعال کارگری را 

کند و دقیقاً همین امر آن  یی کارگر نزول م متعارف طبقه   تر از سطح میانگین»درنتیجه شرایط زندگی کارگران این گروه به پایین
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. با اندکی تغییر(.  660/ فارسی.  672جا.  های خاصی از استثمار سرمایه تبدیل کرده است« )همان را به بنیادی گسترده برای شاخه 

/  669  جا. دار انجام دهند« )همان تری را برای سرمایه کند تا مقدار کار بیش وادار می کاران شاغالن را  عالوه بر این »فشار بی 

بی بی(.  657فارسی.   به  منجر  برخی  می ثباتی  کسانی  آن  حتی  و  عمومی  ناامنی  احساس  و  مطمئنی  ثباتی  اشتغال  از  که  شود 

هایی  ی ابزاری برای بررسی پدیده کنندهشود که تحوالت واکاوی شده توسط مارکس ارائه جا کامالً روشن می در این برخوردارند.  

)مراجعه شود به    است طور خاص در وضعیت فعلی  به   [ Leiharbeit]قرضی/    وقت کلی و کار پاره طور  نظیر اشتغال نامطمئن به 

B. Dörre 2009, 2010  ،Holst    وNachtwey 2010  .) فرای    مندیابی روابط نظام با تکیه بر مارکس امکان شناسایی و هویت

میچشم  فراهم  متعارف  کاری  روابط  پیرامون  انداز  مارکس  مالحظات   گرفتند.  شکل  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  تازه  که  شود 

از    کند.ی عزیمتی را برای واکاوی اقتصاد دیچیتالی فراهم می ( نقطه 569، فارسی  MEW 23, 577گذاری فرعی کار« ) »مناقصه 

سپاری نیروی کار  برون های  بنگاه نیست بلکه از طریق مکانیسموی کار وابسته به یک  های تارنماهای دیچیتالی نیرطریق مدل 

تقاضا کار  براساس  برای  آماده  پیوسته  به قابل   ،و  اما  است  )دسترس  نیست  کار  به  مشغول  دائمی   ,Boes/Kämpf 2015طور 

Gerber/Krywdzinski 2017  .)  شود. این  تبدیل می  آماده به کار  کاری موقتیترتیب کارگر با قرارداد کار دائم به نیروی  بدین

های ها و مهارت برای برخی از کارگران دارای توانایی این امر کار است. مستقل شاغل و نیمه عضو موقتی بنگاه و نیمهکارگر فقط 

 ها دنیایی از خطرات.  دنیایی از فرصت است و برای بسیاری از آن ،زیاد

ی اقتصادی منجر به قطبی  در اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه   1995سازی حدود سال  ی دیچیتال موج فزاینده

با   هایی یادر بخش   هنگام مشاغلطورهم که به بسیاری از مشاغل با مهارت فنی متوسط حذف شدند، درحالی شدن جهان کار شد.  

های اصلی صنایع مزد خوب در بخش مطمئن با دست در مقایسه در مقابل مشاغل  شدند.  ی مهارت نازل یا نسبتاً باال ایجاد  درجه 

ب  مشاغل  باالبارآوری    سطح  اپردازشی  با  جدیدی  خدماتی  پرولتاریای  دست بی،  با  به  ثبات  شود  )مراجعه  دارند  قرار  بد   مزد 

Bahl/Staab 2010  .)  ـ موضوعاتی    هستندی بیست و یکم  کار در سده ی  هامشخصه وجه نابرابری، استثمار و بیگانگی  به این ترتیب

    کند. ی عزیمتی به ما ارائه می ها نقطه که مارکس برای آن 
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