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نزهت و ستاری: ترجمه 

البته این تخاصم به . فناوری مدرن در بطن تناقض سرمایه  دارانه بین نیروهای مولد و روابط تولید است

فرو پاشی خودکار سرمایه  داری نمی انجامد، آنطور که به غلط در نظریه های فروپاشی فرض می شود، 

بلکه همزمان بحران هایی پی در پی به بار می آورد و به ظهور امکان ها و ظرفیت هایی کمونیستی میدان 

استعالی دیالکتیکی و رفع دیالکتیکی سرمایه داری ناشی از فناوری نیست، بلکه توان و ظرفیتی . می دهد

است که فقط در مبارزه اجتماعی و از طریق آن محقق می شود

بنا بود فناوری های. بنا بود عرصه بی زمان و بی مکان اینترنت عرصه رهایی باشد :مقدمه مترجمان  

بنا بود کارگران دیجیتال خود عنان. دیجیتال ابزاری همگانی باشند در خدمت ایجاد و توزیع عادالنه ارزش  

.شرایط تولید را به دست بگیرند و قلمروهای شاق کاری را در سرمایه داری صنعتی محاصره و اشغال کنند  

 اما در عمل چه شد؟ اینترنت کاربران خود را در بحبوحه فعالیت ها و معاشرت های اجتماعی و عرضه انبوه

 سرگرمی ها بدل کرد به نیروی کار داوطلب و خودساخته  و از این طریق عرصه ای ساخت برای استثمار

در این عرصه که جلوه ای است از سلطه هرچه بیشتر سرمایه شاهد تعمیم ساعات. این نیروی کار مشتاق  

فناوری های دیجیتال به ابزاری در خدمت سرمایه بدل شدند و. کاری به اوقات تفریح و فراغت هستیم  

 به میانجی بازآفرینی فرآیند کار صنعتی، بخش های پیش تر معاف شده در چرخه تقسیم کار را از نو به زنجیره

.جهانی ارزش الصاق کردند و نرخ بهره وری سازوکارهای نقداً موجود صنعتی را نیز افزایش دادند  

 کارگران دیجیتال نیز خود را در محاصره همان انضباط خشک کاری یافتند که گویی به فراسوی دیوارهای

شرکت های بزرگ اینترنتی بخش اصلی کار تولید را در قالب فعالیت های روزمره. کارخانه راه یافته است  

 به کارگران دیجیتال یا همان کاربران محول کرده اند و آن ها نیز نیروی کار خود را بدون اینکه بدانند در

.شبکه های اجتماعی و فضای وب در قبال هیچ  دستمزدی به شرکت ها می فروشند

 حقیقت آن است که بداعت چهره های گوناگون کار دیجیتال نباید ما را از آن دست سازوکارهایی غافل سازد

چه یک مهندس. که افشاگر ماهیت مادی کار در عرصه دیجیتال و ابعاد سلطه گر متناظر با آن است  



 نرم افزار باشیم در شرکت گوگل، چه یک راننده اسنپ در خیابان های تهران، چه یک معدن کار بیت کوین

 باشیم در ایسلند، چه یک کارگر معدن قلع در آفریقا، یا صرفاً کاربری باشیم در ناکجاآباد که برای

 وقت گذرانی  صفحات وب و شبکه های اجتماعی را باال و پایین می کند، نقش ما در تولید و به کارگیری

 فناوری های دیجیتال موتور محرکه اصلی سرمایه داری دیجیتال است و منشأ استخراج ارزش از نیروی

محوشدن مرز میان. کاری ا ست که چه بسا خودش هم از فرآیندهای استثمارگر حاکم بی خبر باشد  

 مصرف کننده و تولیدکننده و یکی شدن آن ها همان رویای دیرین مالکان سرمایه است که عاقبت در عصر

.سرمایه داری دیجیتال تمام و کمال تحقق یافت

 با همه این اوصاف، گرچه سلطه دیجیتال و استثمار کار دیجیتال نیروهای سازنده و پیش برنده سرمایه داری

این دست کم ادعای تونی نگری و کریستین فوکس است که. دیجیتال اند، هنوز مجال تغییر باقی  است  

آنان با پیش کشیدن این پرسش که مبارزات اجتماعی. امکان های بدیل را در مبارزات اجتماعی می جویند  

 چگونه منجر به روی کار آمدن امکان های بدیل دیجیتال می شوند، تأسیس جامعه ای از مشترکات دیجیتال را

 در بطن سرمایه داری دیجیتال امکان پذیر دانسته و چالش پیش روی پرولتاریای سایبری را نحوه تصاحب

 سیاسی ماشین های دیجیتال می دانند؛ تصاحبی که با اعطای قسمی خودگردانی به نیروی کار دیجیتال، راه را

.برای زدودن چهره سلطه گر فناوری های دیجیتال و اقدامی رهایی بخش هموار می سازد

*****

یک استعاره؟: تصاحب سرمایه ثابت

تونی نگری

کار در عصر ماشین دیجیتال .۱

 از آن هنگام که به این باور رسیدیم فناوری های دیجیتال شیوه تولید و همچنین شیوه های شناخت و ارتباط را

 به شکلی بنیادین تغییر داده اند، هرگونه بحث پیرامون تأثیرات امر دیجیتال در جامعه ما را در معرض یک

در. به کارگیری ماشین دیجیتال مایه دگردیسی کارگر، یا همان تولیدکننده، است: فرضیه جدی قرار می دهد  

 این میان، بحث بر سر پیامدهای روان شناختی ــ سیاسی ماشین های دیجیتال نیز چنان گسترده است که

.هرچقدر هم نتایج پژوهش ها مسئله ساز باشند، از اهمیت یادآوری شان نمی کاهد

 اطاعت منفعالنه کارگر از ماشین، قسمی ازخودبیگانگی تعمیم یافته، همه گیری بیماری افسردگی، تعریف

در هیاهوی این پدیده های نوظهور و. و مانند این ها، فقط بخشی از این پیامدهاست [i]تیلوریسم الگوریتمی  

زمینی که روی آن زندگی می کنیم،: »فاجعه آمیز طنین یک ضرب المثل قدیمی از نازی ها به گوش می رسد  

.«پیش چشمان ما همچون یک منطقه معدنی متروک، دست به کار شرحه شرحه کردن خود ذات انسان است  
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 بنابراین به نظر می رسد بهتر است تأمل درباره تأثیرات امر دیجیتال را با این پرسش ظریف همراه کنیم که

 آیا ذهن ها و بدن های کارگران توانایی تصاحب ماشین دیجیتال را دارند؛ و اگر دارند، چگونه از پس آن

.برمی آیند

 بگذارید در اینجا یادآوری کنم که اگر تأثیر و نفوذ جدید ماشین دیجیتال در تولیدکننده، تحت فرمان سرمایه

 نمی کند، بلکه همچنین از [ii]باشد آنگاه تولیدکننده در جریان فرآیند تولید فقط ارزش را تسلیم سرمایه پایدار

چه از منظر نقش فردی در کار مولد و چه از بابت استفاده جمعی و] یا همان کارگر[آنجایی که تولیدکننده   

 تعاونی از ماشین دیجیتال یک نیروی کار شناختی  است، به ماشین متصل شده و با آن در هم می آمیزد؛

که شبهه ای از کار[در کار شناختی . اتصالی که به میانجی جریان غیرمادی کار شناختی برقرار می شود  

، کار زنده می تواند سرمایه ثابت را چنانکه می خواهد به کارگیرد، چون کار زنده در عین]غیرمادی است  

 است، گو اینکه وقتی ظرفیت تولیدی آن را توسعه می دهد زیر [iii]حال جوهر و موتور فعال سرمایه ثابت

.سلطه آن درمی آید

یا)به دست کارگر دیجیتال « تصاحب سرمایه ثابت»به همین اعتبار، امروزه در محافل مارکسیستی سخن از   

وقتی پای تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کارگران دیجیتال. در میان است]( و غیرمادی[تولیدکننده شناختی   

بومیان دیجیتال»یا حتی افزایش ظرفیت های مولد  «[iv] در میان باشد، سر و کله این قسم مسائل و مضامین 

اما آیا این مسائل و مضامین صرفاً استعاره  اند؟. نیز خود به خود پیدا می شود

تصاحب سرمایه ثابت .۲

تصاحب»به بیانی مشخص تر، آیا این قسم مسائل و مضامین صرفاً استعاره هایی سیاسی هستند؟ فرض   

، مفاهیمی را(در تقابل با بنگاه  که در جهت کسب سود عمل می کند)از سوی تولیدکننده  « سرمایه ثابت  

پیوند.  سال گذشته در حیطه های سیاسی و فلسفی به شدت طنین انداز بوده اند۵۰احضار می کند که طی   

از جمله آرای هلموت)ماشین همان درون مایه ای است که به شکلی گسترده در انسان شناسی آلمانی /انسان  

و نیز( در آرای گیلبرت سیموندون)و همچنین ماتریالیسم فرانسوی ( پلسنر، آرنولد گلن و هاینریش پاپیتز  

کافی است نظریه. بسط و گسترش یافته است( در آرای دانا هاراوی و رزی برایدوتی)فمینیسم ماتریالیستی   

 را به یاد آوریم که رد آن )machinic assemblages( فلیکس گاتاری در باب سرهم بندی های ماشینی

اثر مشترک دلوز و[ هزار فالت در سرتاسر آثار او به چشم می خورد و تأثیری عمیق بر طرح فلسفی  

احتماالً مهم ترین تحولی که این دست نظریه های فلسفی از سر گذرانده اند، آن است که. گذاشته است] گاتاری  

 مشخصه های ساختاری جدیدی از خود بروز داده اند که به هیچ کدام از نمونه های پیشین فروکاستنی نیست ــ

 نظریاتی که با وجود تمامی تفاوت های ساختاری بین شان، همگی به شکلی همگن از ساختاری ماتریالیستی

البته که ماتریالیسم دیرزمانی ا ست آن شکل حماسی را که مؤلفان عصر روشنگری شرح و. برخوردارند  
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ً  بسط دادند، از بارون دولباخ تا هلوسیوس، وانهاده و با وام گیری از فیزیک قرن بیستم ویژگی هایی مشخصا

با این همه، در تمامی نظریه هایی که پیش تر به آن ها اشاره شد، رگه ای از. پویا به چنگ آورده است  

بر پیشانی ماتریالیسم دیده می شود که البته به هیچ وجه درصدد احیای مدافعات ایدئالیستی از« اومانیسم»  

نیست و ویژگی اصلی اش توجه به تکین بودن و چگال بودن بدن، هم در عرصه فکر هم در مقام« انسان»  

.عمل، است

 ماتریالیسم امروزه خود را به مثابه یک نظریه تولید عرضه کرده که کفه آن به شدت متمایل به جنبه های

  ــ یعنی آیا این همان دگرگونی در شیوه تولید. شناختی و پیامدهای چندرگه سازی تعاونی در خود تولید است

ــ  است که چنین تأثیراتی بر اندیشه فلسفی گذاشته است؟  از سلطه امر فیزیکی به هژمونی امر غیرفیزیکی 

با تمام این اوصاف، اعتقاد. از آن جاکه هوادار هیچ کدام از نظریه های بازتابی نیستم، چنین فکر نمی کنم  

اکنون. راسخ دارم که این تحول چشم گیر در سنت ماتریالیستی با رشد شیوه تولید دیجیتال همزمان بوده است  

یک استعاره سیاسی ا ست؟ اگر از این فرض« تصاحب سرمایه ثابت»می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا   

به معنای سیاسی آن برسیم و اگر تصاحب سرمایه( در صورت لزوم، قدرت سازنده) قدرت به تعریفی از  

یا سیاسی بدل شود که به کار هستی شناسی/ثابت به بنیانی تمثیلی برای ساخت یک سوژه اخالقی و  

نیز« تصاحب سرمایه ثابت»ماتریالیستی زمان حال و غایت نگری کمونیستی آن چه در پیش است بیاید، پس   

.قطعاً استعاره ای سیاسی است

کارل مارکس و سرمایه ثابت .۳

این مارکس بود که در. همیشه استعاری نبوده« تصاحب سرمایه ثابت»با این همه، سیر تحول مضمونی   

ابزار تولید، در کنار ظرفیت های مولدش،( فرمان)نشان داد چگونه گماشتن کارگر پشت  سرمایه کتاب  

از این منظر، روایت مارکسی از چرخش. شخصیت، سرشت و هستی شناسی او را نیز تغییر داده است  

در تولید کارگاهی هنوز می توان. یک نمونه عالی و کالسیک است« صنعت مدرن»به « تولید کارگاهی»  

ــ  به این معنا که وقتی فرآیند تولید با کارگر سازگاری پیدا کرد، کارگر  ردی از اصل ذهنی تقسیم کار یافت 

این برخالف صنعت مدرن است که در آن تقسیم کار فقط و فقط عینی  است،. این فرآیند را از آن خود می کند  

 زیرا به کارگیری ذهنی و پیشه ورانه ماشین به کلی منسوخ شده و این ماشین آالت است که رویاروی انسان قد

در اینجا ماشین به یک رقیب، دشمن کارگر، بدل می شود که چه بسا در تالش است کارگر را به. علم می کند  

]سرمایه در مجلد سوم[او : بااین حال، آرای مارکس سویه دیگری نیز دارد. یک حیوان در حال کار فروکاهد  

 اذعان دارد که کارگر و ابزار کار در کنار هم یک پیکر تلفیقی می سازند، و بخش بزرگی از شرایط زندگی

مفهوم. برآمده از شرایط فرآیند تولید است« شرایط فرآیند زندگی فعال خود او، شرایط زندگی اش»کارگر،   

.بهره وری نیروی کار به خودی خود دال بر ارتباطی پویا و تنگاتنگ بین سرمایه ثابت و متغیر است  

ــ  به میانجی تجربیات کارگران در فرآیند تولید از نو جاری و تقویت ــ  به گفته مارکس   اکتشافات نظری نیز 



، تصاحب سرمایه ثابت از جانبسرمایه در ادامه خواهیم دید که چگونه خود مارکس، در. می شوند  

را پیش بینی کرده است] یا همان کارگر[تولیدکننده  .

متأثر از استدالل های مطرح شده سرمایه اکنون باید به خاطر بسپاریم که هرچه باشد، تحلیل مارکس در  

به مثابه جوهر و سوژه فرآیند« تعقل عام»است، به  عبارت دیگر، نظریه پردازی در باب گروندریسه در  

نشان داد که امر شناختی چه نقش محوری در تولید داشته و چگونه به دگرگونی] نظری[این کشف : تولید  

معموالً سرمایه وقتی مارکس ادعا می کند سرمایه ثابت ــ که در کتاب. مفهوم سرمایه ثابت انجامیده است  

شده، در واقع تحول سرمایه در زمانه ما را« خود انسان»معادل شبکه ماشین ها دانسته می شود ــ تبدیل به   

گرچه باید به یاد داشت سرمایه ثابت همانا محصول کار است و چیزی نیست جز کار. پیش بینی می کند  

می نامد نیز« تعقل عام»تصاحب شده به دست سرمایه؛ گرچه انباشت فعالیت علمی و بهره وری آنچه مارکس   

 در ماشین هایی تجسم می یابد که تحت فرمان سرمایه اند؛ و دست  آخر، گرچه این سرمایه است که همه این ها

 را به صورت رایگان تصاحب می کند ــ در نقطه ای از سیر تحول سرمایه داری، کار زنده توان خود را

کار زنده دست به کار می شود تا اولویت خود را در نسبت با. برای وارونه کردن این رابطه به کار می گیرد  

 سرمایه و از منظر مدیریت سرمایه دارانه تولید اجتماعی نشان دهد، حتی اگر لزوماً راهی برای خروج از

به بیان دیگر، هرچه کار زنده بدل به یک قدرت اجتماعی بزرگ  و بزرگ تر . این فرآیند وجود نداشته باشد  

 شود، بیش از پیش در مقام یک فعالیت مستقل، ورای ساختارهای انضباطی تحت امر سرمایه، ظاهر می شود

از یک طرف،. ــ آن هم نه تنها به عنوان نیروی کار، بلکه همچنین، در معنایی عام تر، در مقام فعالیتی حیاتی  

 با انباشت فعالیت گذشته انسان و هوشمندی او روبه روییم که در مقام سرمایه ثابت تبلور یافته؛ از طرف

 دیگر، با انسان های زنده ای که در جهت عکس، قادرند سرمایه را در خود و زندگی اجتماعی شان از نو

.جذب کنند

[ گروندریسه به قول مارکس در اینجا تصاحب. است« خود انسان»سرمایه ثابت، به هر دو معنا، همانا  [  

 سرمایه ثابت دیگر یک استعاره نیست، بلکه دم و دستگاهی ا ست که می تواند به خدمت مبارزه طبقاتی درآید

در این صورت، سرمایه دیگر رابطه ای نیست که به. و خود را به عنوان یک برنامه سیاسی تحمیل کند  

بلکه برعکس، رابطه سرمایه دارانه. شکلی عینی متضمن تولیدکننده باشد و سلطه خود را به زور اعمال  کند  

تولیدکننده، یا طبقه ای از تولیدکننده ها، چه به صورت جزئی و چه: اکنون واجد یک تناقض اساسی ا ست  

 کلی، ولی به هر ترتیب به شکلی مؤثر، مالکیت ابزار تولید را از سرمایه سلب کرده و به همین اعتبار، خود

در این بین، مارکس با تاریخ مند کردن رابطه سرمایه، آن. را در جایگاه یک سوژه هژمونیک نشانده  است  

رژیم در بطن ساختارهای [v]را آشکارا به شیوه ای منحصربه فرد و انقالبی با ظهور و پیدایش طبقه سوم  

.قیاس می کند [vi]کهن

شبکه های اجتماعی کار و خودگردانی .۴
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 در اینجا باید اشکال جدید کار را در کانون توجه قرار دهیم، خاصه آن اشکالی که به دست خود کارگران در

این ها همان کارگرانی هستند که ظرفیت های مولدشان به واسطه تعاون و. شبکه های اجتماعی پدید آمده اند  

حال بگذارید. همیاری و مشارکت جدی  و پرشور هر چه بیشتر آن ها به نحوی چشمگیر افزایش یافته است  

کار بیش از پیش به لطف تعاون از سرمایه منتزع می شود، بدین معنا که. موضوع را دقیق تر بشکافیم  

 ظرفیت آن برای سازماندهی تولید، آن هم به شکل خودگردان و مشخصاً در چارچوب ماشین ها، افزایش

آیا این درست همان. می یابد، هرچند هنوز تابع سازوکارهای استخراج کار از سوی سرمایه باقی می ماند  

 قسم خودگردانی  است که در مراحل اولیه تولید سرمایه دارانه در قالب های کار خودگردان بازشناخته بودیم؟

طبق فرضیه ما، امروز با درجه ای از خودگردانی روبه روییم که. از منظر ما که جواب بی شک منفی ا ست  

 فقط معطوف به فرآیند تولید نیست، بلکه در سطحی هستی شناختی نیز به دنبال تحمیل خود است ــ تا بدان جا

 که در چنین شرایطی، به رغم اینکه کار کامالً تحت سلطه کنترل سرمایه درمی آید، بافتی هستی شناختی به

چطور می توان به درستی از وضعیتی سر درآورد که در آن هم بنگاه های تولیدی، که در فضا. دست می آورد  

 و زمان پیش می روند، و هم ابداعات و ابتکارات جمعی و تعاونی کارگران نهایتاً به عنوان ارزشی تثبیت

 می شوند که سرمایه استخراج کرده؟ کار دشواری  است، مگر آنکه از دست روش های خطی و جبری

این شیوه به ما. خالص شویم و روشی اتخاذ کنیم که به میانجی دستگاه های مختلف مفصل بندی شده  باشد  

 کمک می کند تا دریابیم در وضعیت کنونی، فرآیندهای تولید که زیر دست کارگران است و ابزارهای

کار به. ارزش  گذاری و کنترل که در اختیار سرمایه داری است روز به روز بیشتر از هم فاصله می گیرند  

 چنان درجه ای از اعتبار و قدرت رسیده که می تواند به شکلی بالقوه از ارزش گذاری تحمیل شده سرباز زده و

.در نتیجه، حتی تحت فرمان نیز به خودگردانی خاص خود دست یابد

 اما فقط گسترش بیش از پیش تعاونی و خودگردانی فزاینده آن نیست که مجال بازشناسی قدرت های روبه رشد

رد آن ها را می توان در اهمیت هرچه بیشتر قدرت های اجتماعی و شناختی کار در بطن. کار را می دهد  

مشخصه اول، یک تعاون گسترده، بی شک برآمده از افزایش تماس فیزیکی. ساختارهای تولید نیز دنبال کرد  

«عقالنیت توده ای»بین کارگران دیجیتال در جامعه اطالعاتی، و چه بسا به مراتب بیشتر مدیون صورت بندی   

 است که چنانکه پائولو ویرنو همواره گفته، به واسطه مهارت های زبانی و فرهنگی، ظرفیت های احساسی و

تصادفی نیست که: اما مشخصه دومی نیز در میان است. قدرت های دیجیتال جان گرفته و تهییج شده است  

پس شاید بهتر باشد به این موضوع بیاندیشیم. این خالقیت و توانایی ها، بهره وری کار را افزایش داده است  

از پیش می دانیم که. که در تاریخ روابط بین سرمایه و کار، نقش دانش تا چه حد دستخوش تغییر بوده است  

 در جریان مرحله تولید کارگاهی، دانش پیشه ور به مثابه یک نیروی مجزا به خدمت تولید درآمد و در آن

از سویی دیگر، در مرحله صنعت. جذب  شد، نیرویی منفرد که تابع یک ساختار سازمانی سلسله مراتبی بود  

 مدرن تصور می شد کارگران ناتوان و بی بهره از دانشی هستند که الزمه تولید بود، دانشی که در نهایت



، دانش در فرآیند تولید واجد یک صورت«تعقل عام»اما در این مرحله معاصر از . به دست مدیران افتاد  

 است، هرچند از منظر مالک، درست باید همانند دانش پیشه وران در تولید )multitudinous( انبوه و کثیر

در حقیقت، از منظر سرمایه، شیوه خودسازماندهی کار هنوز. کارگاهی، به صورت یک نیروی مجزا درآید  

.یک راز سر به مهر باقی مانده است، حتی اگر به یکی از اصول بنیانی تولید بدل شده باشد

امروزه یکی از صورت های قدرتمند کار مشارکتی و: بگذارید برای روشن تر شدن موضوع مثالی بزنم  

در ستایش نقش الگوریتم کم نشنیده ایم؛ ستایش هایی که اغلب. تعاونی در عملکرد الگوریتم ها پنهان شده است  

 همراه بوده با پروپاگاندایی بی وقفه درباره ضرورت کنترل سرمایه دارانه و نیز موعظه هایی در باب نبود

اما الگوریتم به راستی چیست؟ در وهله اول، الگوریتم یک سرمایه. امکان بدیل در قبال نظم قدرت موجود  

اگرچه ارزش فعالیت مولد در«. تعقل عام»ثابت است، ماشینی زاییده هوش اجتماعی تعاونی، محصول   

 فرآیند اجتماعی استخراج کار اضافی به دست سرمایه تثبیت می شود، اما نباید فراموش کرد که نیروی کار

بدون کار زنده از الگوریتم هم هیچ خبری نیست. زنده همچنان سرمنشأ این فرآیند است .

رتبه صفحه گوگل»برای مثال، الگوریتم . در ثانی، الگوریتم ها ویژگی های جدیدی هم عرضه می کنند « 

)Page Rank( باید. را در نظر آورید که شاید شناخته شده ترین الگوریتم  و البته سودآورترین شان باشد  

 بدانیم که رتبه یک صفحه وب در جستجوهای اینترنتی با تعداد و کیفیت پیوندهای آن تعیین می شود، که در

 اینجا منظور از کیفیت باال پیوند یا به اصطالح لینکی  است که ما را به صفحه ای دیگر با رتبه باال متصل

در واقع سازوکاری ا ست برای الحاق ارزش گذاری و« رتبه صفحه»به همین اعتبار، الگوریتم . می کند  

اشیای اینترنتی»قضاوت کاربران به  «.[vii]  وقتی هر پیوندی در فضای وب»ماتیو پاسکینلی می نویسد  

با.« نشانی کوچک از هوش انسانی ا ست، پس مجموع همه پیوندها نیز دربردارنده هوش بسیار زیادی است  

آن است که گرچه ماشین های« رتبه صفحه گوگل»این همه، از تمایزات قابل مالحظه الگوریتم هایی چون   

 صنعتی هوش پیشین را در قالبی بالنسبه ثابت و ایستا متبلور می سازند، اما چنین الگوریتم هایی پیوسته در

 حال افزودن هوش اجتماعی به نتایج پیشین اند، به گونه ای که گویی دست به کار خلق یک فرآیند باز و

این هوش. شاید به نظر برسد که ماشین الگوریتمی خودش هوشمند است ــ اما چنین نیست. تعمیم پذیرند  

حرف می زنیم،« ماشین های هوشمند»بنابراین، وقتی از . انسانی  است که پیوسته حک و اصالحش می کند  

یکی دیگر. باید به این شناخت از ماشین ها رسیده باشیم که آن ها قابلیت جذب بی وقفه هوش انسانی را دارند  

 از ویژگی های متمایز این الگوریتم ها فرآیند استخراج ارزشی است که خود الگوریتم ها ایجاد می کنند،

 فرآیندی باز و افزایشی که به شیوه ای اجتماعی می شود که می تواند مرز بین کار و زندگی را از میان

دست آخر، تفاوت دیگری که. این از آن ویژگی هایی ا ست که کاربران گوگل به خوبی با آن آشنایند. بردارد  

 بین فرآیندهای تولید مورد مطالعه مارکس و این قسم از ایجاد ارزش وجود دارد، مبتنی بر این واقعیت است

 که امروزه دیگر مالکان ابزار تولید تعاون را تحمیل نمی کنند، بلکه تعاون به واسطه روابط بین تولیدکنندگان
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امروز می توانیم به راستی از تصاحب دوباره سرمایه ثابت به دست کارگران سخن بگوییم و. شکل می گیرد  

 همچنین از درهم آمیزی و یکپارچگی ماشین های هوشمند تحت یک کنترل اجتماعی خودگردان که، برای

 مثال، در فرآیند ساخت الگوریتم ها می توان دید؛ الگوریتم هایی در پیوند با خودارزش گذاری تعاون اجتماعی

.و بازتولید زندگی

 پس می توان مدعی شد که حتی وقتی ابزارهای دیجیتال و سایبرنتیک هم به خدمت ارزش گذاری

هایی مطیع و]ذهنیت[سرمایه دارانه درآیند، حتی وقتی هوش اجتماعی نیز در جهت تولید سوبژکتیویته   

 فرمانبردار به کار بسته شود، سرمایه ثابت همچنان با بدن ها و مغزهای کارگران درهم آمیخته و به طبیعت

از زمان پیدایش تمدن صنعتی به این سو، کارگران همواره در قیاس با سرمایه داران. ثانوی آنان بدل می شود  

.و مدیران شان از دانش و شناخت ژرف و نزدیک تری نسبت به ماشین ها و سامانه هایشان برخوردار بوده اند  

 امروزه، این دست فرآیندهای معطوف به تصاحب دانش از سوی کارگران می توانند نقشی تعیین کننده  ایفا

این فرآیندها صرفاً در جریان فرآیند تولید نیست که رنگ واقعیت به خود می گیرند، بلکه در فرآیندهای .کنند  

 حیاتی گردش و جامعه پذیری نیز به میانجی همکاری و تعاون مولد تشدید می شوند و سر بزنگاه به اجرا

کارگران می توانند به هنگام کارکردن سرمایه ثابت را از آن خود کنند و این فرآیند تصاحب را در. درمی آیند  

همه این ها. روابط اجتماعی و تعاونی و روابط زیست سیاسی خود با سایر کارگران بسط و گسترش دهند  

نوظهور امروزی« شیوه تولید»تعیین کننده نوعی طبیعت مولد جدید، یعنی شکلی از حیات است که مبنای   

.ا ست

رابطه در حال تغییر سرمایه ثابت و متغیر .۵

 برای درک عمیق تر موضوع و زدودن آن پوسته فریبنده آرمانشهرگرایی که حتی اگر به استدالل هایمان

 آسیب نزند، دست کم گهگاه به سردرگمی هایمان می افزاید، بهتر است با دقت چگونگی ساختاربندی فرضیه

.تصاحب سرمایه ثابت را از جانب کسانی بررسی کنیم که مشغول مطالعه سرمایه داری شناختی بوده اند  

این فرآیند تصاحب را از دریچه تحلیل فضاهای سکونت گاهی و] شهرهای شورشی در کتاب[دیوید هاروی   

 گذرگاهی در کالن شهرها بررسی می کند، به واسطه بدن هایی که در این فضاها ساکن می شوند و تردد می کنند

 و به کار گمارده می شوند ــ یعنی همان جابجایی سرمایه متغیر که خود تأثیراتی بنیادین بر شرایط و شیوه

 عمل بدن های تابع دارد، بدن هایی که با تمام این اوصاف همچنان در جابجایی ها خودمختار و در سازمان دهی

آندره گورز که با تأکید بر شکل گیری قدرت های. این تحلیل اما در سطح باقی می ماند. کار خودگردان اند  

 فکری تولید در بدن اجتماعی، در پی واژگون کردن شبکه پیچیده بهره کشی و ازخودبیگانگی ا ست، تحلیل

از منظر او، آزادشدن از قید بیگانگی اجتماعی موجب اعاده توانایی. به مراتب نافذتری ارائه داده است  

حال اگر همین خط تحلیلی را گام به گام جلوتر. فکری  در فرآیند تولید است/کنش ورزی به شیوه ای ذهنی  

از جمله نرم افزار،) سرمایه نامشهود»بیاییم، دیگر نباید از کشف این واقعیت شگفت زده شویم که امروزه   



در سهام سرمایه جهانی( فرآیند تحقیق و توسعه و البته مهم تر از همه، آموزش، پرورش، بهداشت و سالمت  

سرمایه ثابت در چارچوب بدن هاست که.« سهم بیشتری از سرمایه فیزیکی به خود اختصاص داده است  

این وضعیت وقتی بیشتر به چشم. نمایان می شود، درون بدن ها حک شده و در عین حال تابع آن ها می شود  

 می آید که فعالیت هایی چون تحقیق و توسعه نرم افزاری را در نظر آوریم، جایی که کار در یک محصول

باشد تبلور نمی یابد، بلکه جزئی از پیکره مغز می ماند و قابل] تولیدکننده[فیزیکی که جدای از کارگر   

در این میان،]. بدین ترتیب سرمایه ثابت را نمی توان مساوی با کار مرده گرفت. [جداکردن از شخص نیست  

و تحلیل آن از روابط تولید تأکید دارد قدرت ذهن ها و بدن ها در سرمایه لورن بارونیان با ارجاع به کتاب  

سرمایه ثابت در. سیمایی از کار به عمومیت می رسد که با عنصر مشروط کننده سرمایه ثابت پیوند می خورد  

به عبارت دیگر،)این  همان جایی ا ست که مرز بین کار زنده و بی جان . این جا همان تعاون اجتماعی  است  

یک بار و برای همیشه محو می شود( بین سرمایه ثابت و متغیر .

، اگر از منظر سرمایه دار، سرمایه پایدار و متغیر ذیلسرمایه حقیقت آن است که طبق استنتاج مارکس در  

 عنوان سرمایه در گردش یکی شوند و تنها تفاوت بنیادین برای او تفاوت بین سرمایه ثابت و سرمایه در

 گردش باشد، در آن صورت از منظر تولیدکننده نیز این سرمایه پایدار و در گردش است که ذیل عنوان

بنابراین، اگر سرمایه. سرمایه ثابت یکی می شوند و تنها تفاوت بنیادین بین سرمایه ثابت و متغیر خواهد بود  

به همین سبب است که شروط. متغیر در پی تصاحب مجدد است باید بر سرمایه ثابت متمرکز باشد  

 رهایی بخش کار تعاونی که در کار زنده موجود است، هرچه بیشتر و بیشتر، فضاها و کارکردهای سرمایه

.ثابت را محاصره و اشغال  می کنند

می دانیم آنچه. در همین راستا، بد نیست بحث را با آرای کارلو ورچه لونه و کریستین ماراتزی پیش ببریم  

 سرمایه غیرمادی یا فکری خوانده می شود، اساساً در انسان متجسم است و به همین اعتبار، در اصل هم ارز

در اینجا، با زیرورو شدن مفاهیم سرمایه پایدار و ترکیب اندام وار. قوه های فکری و خالقه نیروی کار است  

در رابطه بین سرمایه پایدار و سرمایه متغیر، یا. سرمایه روبه روییم که ماترک سرمایه داری صنعتی است  

ً c/v همان  یعنی نیروی کار است که در ،v که معادل ریاضی ترکیب اجتماعی اندام وار سرمایه است، دقیقا

 مقام سرمایه ثابت و اصلی ظاهر می شود، و اگر بخواهیم از اصطالح کریستین ماراتزی وام بگیریم، خود

به باور ماراتزی، این امر ناشی از آن است که نیروی کار نقش. عرضه می کند« بدن ــ ماشین»را به مثابه   

 دیگری هم ایفا می کند و عالوه بر خود، کارکردهای معمول سرمایه ثابت و ابزارهای تولید را نیز مهار

ً  می کند و دربرمی گیرد؛ البته تا آن جایی که این کارکردها و ابزارها همان رسوبات دانش مدون، دانش تاریخا

.اکتسابی، دستور زبان و تجربیات مولد، یا در یک کالم، کار گذشته باشند

سوبژکتیویته های ماشینی .۶



 می توان، محض نمونه، چنین ادعا کرد جوانانی که خودانگیخته قدم به دنیای دیجیتال می گذارند، سوبژکتیویته

منظور ما از امر ماشینی، نه صرفاً در تقابل با امر مکانیکی، بلکه واقعیتی فناورانه است که. ماشینی  دارند  

فلیکس گاتاری توضیح می دهد که گرچه. جدای از جامعه انسانی و چه بسا در نقطه مقابل آن قرار دارد  

و فناوری، در درجه دوم اهمیت قرار داشته، تخنه مسئله ماشین ها به شکل سنتی همواره در قیاس با مسئله  

 اما باید این واقعیت را پذیرفت که مسئله ماشین ها در اولویت بوده و تازه بعد از آن است که مسئله فناوری

از آنجایی که ماشین با گشودن خود به: »به باور او، ماشین آشکارا ماهیتی اجتماعی دارد. مطرح می شود  

 سمت محیط ماشینی اش، همه جور رابطه ای با ساز ه های اجتماعی و سوبژکتیویته های فردی برقرار

گسترش داد سرهم بندی های ماشینی می سازد، می توان مفهوم ماشین فناورانه را به .«

 پس امر ماشینی هیچ گاه به یک ماشین منفرد و مجزا اشاره نمی کند، بلکه همواره به یک سرهم بندی اشاره

برای فهم بیشتر موضوع، بهتر است ابتدا سامانه های مکانیکی را مدنظر آوریم، ماشین هایی که به. دارد  

حال سوبژکتیویته های انسانی را به این ترکیب اضافه می کنیم و. یکدیگر متصل شده و با هم درآمیخته اند  

 انسان ها را در یکپارچگی با روابط ماشینی، و ماشین ها را در یکپارچگی با بدن ها و جوامع انسانی متصور

دست آخر، همان طور که گاتاری به همراه دلوز تصویر کرده ، سرهم بندی های ماشینی به مثابه امری. می شویم  

 پیش رونده تکوین می یابند که همه انواع عناصر انسانی و تکینگی های انسانی و غیرانسانی را در خود

، و به شکلی]هزار فالت در کتاب[مفهوم امر ماشینی از دیدگاه دلوز و گاتاری . یکپارچه و مجسم ساخته اند  

 متفاوت تر، مفهوم تولید از منظر فوکو، هر دو بر لزوم پرورش سوبژکتیویته هایی از دانش و کنش، بیرون

 از هویت هایی غیرمادی، تأکید دارند و گوشزد می کنند باید هر چه سریع تر دریابیم چنین سوبژکتیویته هایی

.چگونه از بطن تولیدهایی سر بر می آورند که در پیوند مادی با یکدیگرند

 در مناسبات اقتصادی، امر ماشینی آشکارا در سوبژکتیویته هایی نمود می یابد که هنگام تصاحب مجدد

 سرمایه ثابت به دست نیروی کار پدید می آیند، یعنی در آن هنگام که ماشین های مادی و غیرمادی و انواع

 گوناگون دانش که تبلور تولید اجتماعی گذشته اند، از نو با آن دست سوبژکتیویته های اجتماعی درهم

به همین اعتبار، سرهم بندی ماشینی تا حدودی به. می آمیزند که در لحظه حال دست به کار تعاون و تولیدند  

برخی از. پیوند خورده است )anthropogenic production( مفهوم تولید با خاستگاه انسانی  

تولید انسان»تیزبین ترین اقتصاددانان مارکسیست، از رابرت بویر گرفته تا کریستین ماراتزی، با تمرکز بر   

بداعت و تازگی تولید اقتصادی« تولید کاالها به وسیله کاالها»، در تمایز با انگاشت سنتی «به دست انسان  

در ارزش گذاری. معاصر ــ و همچنین چرخش از فوردیسم به مابعد فوردیسم ــ را تبیین می کنند  

و این منطق. سرمایه دارانه، نقش تولید سوبژکتیویته ها و اشکال حیات هر روز محوری تر از گذشته می شود  

امر ماشینی با توسعه هرچه بیشتر. مستقیماً به مفاهیمی چون تولید شناختی و تولید زیست سیاسی راه می برد  

 در پی آن است تا تکینگی های گوناگون غیرانسانی را )anthropogenic model( این الگوی انسان زاد



به بیان دقیق تر، وقتی از تصاحب مجدد سرمایه ثابت. در سرهم بندی های تولیدشده یکپارچه و متجسم سازد  

 به دست سوژه های کار صحبت می کنیم، منظورمان نه تملک صرف، بلکه بیش از آن، درهم آمیزی و

 یکپارچه سازی سرمایه ثابت در سرهم بندی هایی ماشینی ا ست که خود دست به کار تأسیس سوبژکتیویته هایی

.جدیدند

اما. امر ماشینی همواره یک سرهم بندی  است، یک ترکیب پویا از انسان و موجودیت هایی جز آن  

 سوبژکتیویته های جدید تا زمانی که در چارچوب امر مشترک و تعاون اجتماعی مفصل بندی نشده و فعلیت

واقعیت آن است که اگر تصاحب مجدد سرمایه ثابت در سطحی فردی. نیافته، فقط یک امکان بالقوه اند  

 صورت گیرد، یعنی مالکیت خصوصی از فردی به فرد دیگر منتقل شود، گویی در این بین سرمایه ثابت

در مقابل اما وقتی ثروت. صرفاً دست به دست شده و تصاحب مجدد آن واجد هیچ معنای اصیلی نخواهد بود  

 و قدرت مولد سرمایه ثابت به لحاظ اجتماعی تصاحب شود و از مالکیت خصوصی بدل شود به مالکیت

پویایی. اشتراکی، آنگاه قدرت سوبژکتیویته های ماشینی و شبکه های تعاونی آنان نیز فعلیتی تام می یابد  

 ماشینی سرهم بندی ها، اشکال مولد تعاون و مبنای هستی شناختی امر مشترک به شدیدترین شکل ممکن

.درهم پیچیده و با یکدیگر در ارتباطند

 وقتی جوانان امروزی را می بینیم که غرق در امر مشترک، به میانجی مشارکت ماشینی شان در تعاون

چه به این واقعیت آگاه باشیم چه نه،. شناخته می شوند، باید اذعان کنیم همین وجود آنان عین مقاومت است  

سرمایه می تواند. سرمایه ناگزیر از آن است که این واقعیت تلخ را به رسمیت بشناسد. آنان مولد مقاومت اند  

 از لحاظ اقتصادی پشتوانه تحول و توسعه آن قسم امور مشترک تولیدی توسط سوبژکتیویته هایی باشد که خود

اما ساخت امر مشترک فقط از مجرای اشکال مقاومت و. منبع استخراج ارزش از سوی سرمایه اند  

این تناقضی ا ست که روز به روز بیشتر. فرآیندهایی ممکن است که سرمایه ثابت را از نو تصاحب می کنند  

و آن ها«. خودتان را استثمار کنید»فرمان سرمایه به سوبژکتیویته های مولد آن است که . آشکار می شود  

ما می خواهیم خودمان را ارزش گذاری کنیم، عنان امر مشترکی را به دست بگیریم که خود: »پاسخ می دهند  

جالب آن است که هیچ مانعی در این فرآیند، حتی موانع مجازی، قادر نخواهد بود از بروز.« تولید کرده ایم  

اگر سرمایه صرفاً قادر است از تعاون و همکاری سوبژکتیویته ها ارزش. ستیز و تعارض جلوگیری کند  

 بیرون بکشد و آن ارزش را مال خود کند و این سوبژکتیویته ها نیز در برابر استثمار مقاومت کنند، آنگاه

 سرمایه ناچار است با باال بردن سطح اختیارات و سلطه اش، عملکرد به مراتب خشن تر و خودسرانه تری به

مضمون تصاحب مجدد سرمایه ثابت، چنین. نمایش بگذارد تا از امور مشترک ارزش بیشتری بیرون بکشد  

.فرجامی را پیش روی ما می گشاید

******



تأمالتی درباب جستار تونی نگری

تصاحب ماشین های دیجیتال و تصاحب سرمایه ثابت

همچون تصاحب واقعی هستی اجتماعی

کریستین فوکس

مارکس .۱

به نقش فناوری در پیکارهای اجتماعی و در چارچوب« تصاحب سرمایه ثابت»تونی نگری در جستار   

او با. نگری هم جبرگرایی فناوارنه و هم بدبینی به فناوری را رد می کند. بدیل های سرمایه داری می پردازد  

کار می کند و نسبت به فناوری های دیجیتال نیز دیدگاهی سرمایه و گروندریسه مفهوم فناوری نزد مارکس در  

.مشابه را به کار می گیرد

بود و به همین دلیل از قدیم سرمایه در قرائت های استالینی از مارکس تمرکز زیادی بر روی کتاب  

در این زمینه، نگری. ترجیح داده است سرمایه را بر گروندریسه اتونومیسم یا خودگردان خواهی قرائت های  

شیءشدن مقوالت»تأکید دارد که ] درس هایی درباره گروندریسه: مارکس فراسوی مارکس در کتاب[  

نمی خواهم یک: »او می نویسد«. انقالبی دست به عمل بزند] ذهنیت[نمی گذارد سوبژکتیویته  سرمایه در  

ــ  در حقیقت همه ما با همان نفرت طبقاتی که سرمایه مجادله انتزاعی علیه کتاب راه بیندازم   

در سرمایه اما. در ما پرورانده به لحاظ فکری تربیت شده ایم و به درک نظری رسیده ایم سرمایه خواندن  

 عین حال متنی است که از آن استفاده کرده اند تا نقادی را خالصه کنند در نظریه ای اقتصادی و کنارگذاشتن

 عناصر ذهنی و تمرکز بر عناصر عینی و مطیع ساختن پرولتاریای برانداز از طریق بازترکیب سرکوبگرانه

با دلیل نشان می دهد که گروندریسه] بازیابی انقالب در کتاب[نگری «. معرفت در قالب نوعی علم سلطه  

«بحران قریب الوقوع»یک متن سیاسی است که امکان های انقالبی را ارزیابی می کند، امکان هایی که با »  

نگری به نقش فناوری در سرمایه داری و فراسوی سرمایه داری اشاره دارد و در این«. به وجود می آیند  

تأکید می کند گروندریسه در قطعه ای در باب ماشین ها زمینه بر اهمیت .

ظهور یک اقتصاد اطالعاتی را به دلیل تحول نیروهای مولد قطعه ای در باب ماشین ها مارکس در  

یا آنچه او« دانش عام اجتماعی»او مرحله ای را پیش بینی می کند که در آن . سرمایه داری پیش بینی  می کند  

نیروی مستقیم تولید»می نامد به « تعقل عام» «[viii] مارکس بر اهمیت دانش در تحول. تبدیل شده است  

تأثیری سترگ بر کار نگری دارد و در بطن مفاهیم مدنظر او« تعقل عام»مفهوم . سرمایه ثابت تأکید دارد  

.چون کارگر اجتماعی، انبوه خلق، کار غیر مادی، و امر مشترک حضور دارد

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=6514#_edn8


از این رو،«. کار عام»نیز می توان جست، به  عنوان مفهوم  سرمایه را در کتاب« تعقل عام»البته مفهوم   

 بی تردید می توان تحلیل دانش را درون و فراسوی سرمایه داری به طیف گسترده ای از آثار مارکس،

.روی آورده است سرمایه تونی نگری در کارهای اخیرش بیش از پیش به کتاب. ، بسط دادسرمایه ازجمله  

، تأکید دارد که تحلیل ارزش اضافی نسبی و(2017) مارکس و فوکو برای مثال، او در تازه ترین کتابش،  

نگری می نویسد. می سازد« دیدگاه سیاسی در نظریه مارکس»نوعی  جلد اول سرمایه صنعت بزرگ در  

به انسجام کامل و اصولی سرمایه تزهایی نو و مترقی داشت که فقط در جلد اول گروندریسه مارکس در»  

در عین. ماشین ها سرمایه  ثابت هستند، ابزاری در دست نیروی کار برای خلق ارزش اضافی«.  رسیدند  

وقتی نگری می گوید که صنعت بزرگ و ارزش. حال ماشین ها ابزار تولید ارزش اضافی نسبی هم هستند  

 اضافی نسبی سیاسی هستند، منظورش این است که مبارزه طبقاتی در سرمایه داری مبارزه ای است بر سر

پس فناوری از آن جایی که ابزاری است برای سازمان دهی نیروی کار و. کنترل فعالیت انسانی و زمان کار  

 .زمان کار، در دل پیکارهای اجتماعی نیز جاخوش کرده و مستقر شده است

 فناوری در سرمایه داری همیشه یک خصیصه متخاصم دارد؛ همانقدر که ابزار سلطه است

ابزار بالقوه رهایی هم است، و، در جهان مابعد سرمایه داری، ابزار اشتراکی سازی و کمونیسم

  صفحه طوالنی ترین فصل این۱۵۰با تقریباً ( ماشین آالت و صنعت بزرگ) جلد اول سرمایه فصل پانزدهم

مارکس در این فصل. است سرمایه این فصل همچنین تنها فصل مربوط به فناوری در کتاب. کتاب است  

، اما در عین حال«تبدیل کارگر به زائده زنده ماشین است»می نویسد، فناوری در سرمایه داری در حال   

مبارزه بین سرمایه دار و نیروی کار»می سازد و به « فرد کامالً تحو ل یافته»امکان ها و ظرفیت هایی برای   

خود وسایل کار، یعنی وجه مادی وجود»میدان می دهد که دامنه این مبارزه تا مبارزه علیه « مزدی  

فناوری مدرن در بطن تناقض سرمایه دارانه بین نیروهای مولد و روابط تولید. گسترش می یابد« سرمایه  

البته این تخاصم به فروپاشی خودکار سرمایه داری نمی انجامد، آنطور که به غلط در نظریه های. است  

فرض می شود، بلکه همزمان بحران هایی پی در پی به بار می آورد و به ظهور] در جامعه شناسی[فروپاشی   

]آفهه بونگ[ رفع دیالکتیکی استعالی دیالکتیکی و. امکان ها و ظرفیت هایی کمونیستی میدان می دهد  

 سرمایه داری ناشی از فناوری نیست، بلکه توان و ظرفیتی است که فقط در مبارزه اجتماعی و از طریق آن

مارکس می آموزیم که فناوری در سرمایه داری همیشه یک سرمایه ما از فصل پانزدهم. محقق می شود  

 خصیصه متخاصم دارد؛ همانقدر که ابزار سلطه است ابزار بالقوه رهایی هم است، و، در جهان مابعد

.سرمایه داری، ابزار اشتراکی سازی و کمونیسم

تأکید دارد که تحلیل مارکس از فناوری« تصاحب سرمایه ثابت»همچنین نگری در جستار   

ماشین آالت هم وسیله  سلطه ورزی است و هم ابزار بالقوه. انسجام و پیوستگی دارد سرمایه و گروندریسه در  



ماشین آالت هم فضایی می گشاید برای استثمار و هم فضاهایی بالقوه برای خودگردانی و. رهایی  

از یک طرف، با انباشت فعالیت: »در این زمینه نگری در جستار حاضر می نویسد. خودارزش گذاری  

 گذشته انسان و هوشمندی او روبه روییم که در مقام سرمایه ثابت تبلور یافته؛ از طرف دیگر، با انسان های

.»زنده ای که در جهت عکس، قادرند سرمایه را در خود و زندگی اجتماعی شان از نو جذب کنند

تصاحب فناوری .۲

 تونی نگری از نیاز به تصاحب سیاسی فناوری می گوید و در عین حال هم نسخه های بدبینانه و هم نگاه

دیدگاه خوشبینانه به فناوری فرض می گیرد که فناوری خود. خوشبینانه به جبرگرایی فناورانه را رد می کند  

در حوزه مطالعه فناوری های. شکلی از تصاحب انسانی است و به خودی خود تأثیراتی مثبت بر جامعه دارد  

 ارتباطی می توان به نمونه مارشال مک لوهان اشاره کرد که معتقد بود رسانه الکترونیک یک دهکده جهانی

وابستگی متقابل جدید که به صورت الکترونیک است جهان را در تصویر یک دهکده جهانی: »خلق می کند  

بازبینی اساسی نظام سیاسی سنتی ما فقط یک نمود از فرآیند: »مک لوهان می نویسد«. از نو خلق می کند  

 است که با رسانه الکترونیک عملی می شود، فرآیندی که این سیاره را به یک [ix]بازگشت به حیات قبیله ای

.»دهکده جهانی تبدیل می کند

 در مقابل، نگاه بدبینانه به فناوری فرض می گیرد که فناوری فی نفسه یک عرصه خودمختار و مستقل است

نمونه بارز این دیدگاه تحلیل مارتین هایدگر از فناوری. که در هر شرایطی تأثیراتی منفی بر جامعه دارد  

دیکتاتوری»روزنامه و وسایل نقلیه عمومی را غیراصیل و  وجود و زمان هایدگر در. مدرن است  

هایدگر نشریات دست چپی و روزنامه های سوسیالیست را درست مثل. توصیف می کند [x]»حقیقی  

پرسش از او در. می داند [xi]روزنامه های نیم قطع دست راستی شکلی از ناخودینگی یا غیراصیل بودن  

گشتل فناوری مدرن مفهوم] توصیف[برای  فناوری [xii] [اسکلت بندی، چارچوب بندی، شبکه بندی] را مطرح 

هایدگر تحلیل فناوری را از تحلیل سرمایه داری جدا می کند و در. می کند که ذاتاً آن را بیگانه کننده می داند  

سخن« فاشیسم هایدگری»نگری در این زمینه از . نتیجه یک خأل خطرناک در نظریه خود باقی می گذارد  

.می گوید

 نگری در مقابل دیدگاه های بدبینانه و خوشبینانه به فناوری تأکید دارد که تصاحب فناوری یک مبارزه سیاسی

فناوری به خودی خود ماهیتی آزادی بخش یا سلطه جو ندارد، بلکه ماهیت آن با فرآیند و نتایج مبارزات. است  

تصاحب فناوری بدین معناست که بکوشیم فناوری را از ابزار سلطه و استثمار به. اجتماعی شکل می گیرد  

فناروی است، یعنی، نه رفع دیالکتیکِی تصاحب فناوری همانا. ابزار مبارزه و اشتراکی سازی تبدیل کنیم  

 حذف آن و نه خلق یک نوع جدیدش، بلکه نوعی تبدیل و تغییرشکل دیالکتیکی که بهترین کیفیت فناوری های

 موجود را حفظ می کند، خصیصه مخرب، سلطه جو و استثمارگرانه آن را محو می کند، و کیفیت هایی جدید

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=6514#_edn12
http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=6514#_edn11
http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=6514#_edn10
http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=6514#_edn9


تصاحب در مقام مبارزه. خلق می کند که پشتیبان رشد و تحول مشترک انسان ها و جامعه و طبیعت است  

تبدیل و تغییر شکل فناوری ها از. سیاسی یعنی تبدیل جامعه از یک جامعه طبقاتی به جامعه اشتراکی  

.فناوری های سرمایه به فناوری های اشتراکی سازی بخشی از همین فرآیند تصاحب است

 سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان به شیوه اشتراکی مستلزم تبدیل فناوری های سرمایه دارانه به

 فناوری های مشترک اشتراکی سازی است، به فناوری های عموماً در اختیار و کنترل شده ای که در خدمت خیر

پس« شیوه سرمایه دارانه تصاحب است»استثمار ] سرمایه به قول مارکس در کتاب[اگر . عمومی هستند  

در:]  می نویسد۱۸۴۴مارکس در دست نوشته های . [اشتراکی سازی نیز شیوه اشتراکی تصاحب است  

در حالی که اشتراکی گری« تصاحب به صورت بیگانگی و جداافتادگی ظاهر می شود»سرمایه داری   

)commonism( » «تصاحب حیات انسانی»و (« یعنی هستی انسان)تصاحب واقعی هستی اجتماعی   

تصاحب واقعی به نیروهای مولدی نیاز دارد که به لحاظ اجتماعی تحول یافته  باشند، نیروهایی که یکی. است  

 پیش شرط ها و نطفه های تصاحب واقعی [xiii].از پیش شرط های تبدیل زمان کار اضافه به عرصه آزادی اند

 در عصر کارگر اجتماعی و ماشین دیجیتال موجود است و تحول می یابد، اما همزمان سرمایه داری مقید و

.محدودشان می کند

تصاحب ماشین های دیجیتال .۳

 ارتباط بین سرمایه ثابت پایدار و سرمایه متغیر در عصر الگوریتم ها، رسانه های اجتماعی، کالن داده و

از قدیم مهندسان ماشین هایی می ساختند که در فرآیند تولید. ماشین های دیجیتال بیش از پیش پویا شده است  

 استفاده می شد تا وقتی که از لحاظ فیزیکی یا اخالقی فرسوده شده و از کار می افتادند و باید تعویض

داده های دودویی»اما ماشین  های دیجیتال با . می شدند «[xiv] سرمایه داری دیجتال زندگی های ما. کار می کنند  

فعالیت های آنالین ما تا حد قابل توجهی نوعی کار دیجیتال هستند که داده ایجاد. را داده ای کرده است  

.مخزن داده جز الینفک ماشین دیجیتال است. می کنند، داده  ای که هم کاالست و هم جزئی از سرمایه ثابت  

داده ها به عنوان بخشی. وقتی داده ها ایجاد شدند در سرمایه داری دیجیتال به سرمایه ثابت پایدار بدل می شوند  

اما. از ماشین دیجیتال بر روی سرورها ذخیره می شوند که راه را برای انباشت سرمایه دیجیتال باز می کند  

 داده در عین حال جزء سازنده، سرمایه پایدار در گردشی ا ست که کار دیجیتال بر مبنای آن محتوا و داده

.در حوزه کالن داده، سرمایه در گردش پایدار و سرمایه ثابت پایدار به هم نزدیک می شوند. جدید می سازد  

بنابراین داده. داده همان شیء شدن کار دیجیتال است، شی ءشدن سوبژکتیویته انسانی است که آنالین می شود  

داده ای سازی دانش انسانی را در اختیار همگان. است« تعقل عام»در مقام سرمایه پایدار نوعی شیء شدِن   

.می گذارد و آن را در پایگاه های داده ای که بر روی سرورها ذخیره شده مستقر می کند
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 تونی نگری در این جستار می گوید جوانان به طور خاص توان و ظرفیت الزم را برای حل مسئله استثمار

ما می خواهیم خودمان را ارزش گذاری کنیم، عنان امر مشترکی را: »دیجیتال و سرمایه دیجیتال دارند  

وقتی سوژه های انسانی به سوژ های سیاسی بدل می شوند آنگاه.« به دست بگیریم که خود تولید کرده ایم  

.تصاحب دیجیتال به صورت اشتراکی می تواند به شکلی از مقاومت در برابر سرمایه داری دیجیتال بدل شود  

فقط انسان ها هستند. نگری در این جستار یادآور می شود که الگوریتم ها و ماشین های دیجیتال هوشمند نیستند  

و این هوش و شعور سیاسی انسان هاست که به آن ها توان تبدیل سرمایه  دیجیتال را به امور. که هوشمندند  

.مشترک دیجیتال، و ماشین دیجیتال سرمایه دارانه را به یک ماشین اشتراکی سازی و تعاون اجتماعی می دهد

 آیا اشتراکی گری کالن داده بدیل سرمایه داری کالن داده است؟ از یک سو، جمع آوری، افشاء و انتشار کالن

از سوی دیگر،. داده   درباره قدرت سرمایه دارانه و قدرت دولتی بدل به نوعی استراتژی مقاومت شده است  

کالن داده. نمی توان انکار کرد که تولید و ذخیره سازی کالن داده در خدمت منافع سرمایه داری و دولت است  

یعنی نظارت دولتی)و کنترل دولتی ( یعنی انباشت سرمایه متکی بر کالن داده)از دل کنترل سرمایه دارانه   

 بر شهروندان مبتنی بر این ایدئولوژی نظارتی غلط که نه اجتماعی گرایی، بلکه نظارت و دولت پلیسی

به عالوه، سرمایه داری. بیرون آمده است( بهترین ابزارها برای مقابله با معضالت سیاسی و اجتماعی اند  

 کالن داده به مقدار زیادی انرژی نیاز دارد که عمدتاً بر پایه منابع تجدیدناپذیر است، و تغییرات اقلیمی را

بنابراین هدف اشتراکی گری کالن داده این است که داده های ذخیره شده را به حداقل مقدار. تسریع می کند  

ما به. الزم برساند، و ما را از شر داده اضافی که به ارزش اضافی و قدرت مازاد بدل می شود خالص کند  

کالن داده»نیاز داریم نه « خرد داده» «.

اولین. اما چطور می توانیم یک الگوریتم را تصاحب کنیم؟ دو استراتژی اصلی برای این کار در دست است  

غول های اینترنتی جهان همیشه به لطف تناقض بین اینترنت جهانی. استراتژی بستن مالیات بر سرمایه است  

گرفتن مالیات از شرکت های. و قوانین داخلی کشورها از پرداخت مالیات سر باز می زنند و فرار می کنند  

 بزرگ جهانی و تبلیغات آنالین می تواند برای دولت درآمدزایی داشته باشد و دولت هم می تواند این درآمد را

حق مشارکتی رسانه ها  برای شرکت های. بین شهروندان توزیع کند [xv]از طریق بودجه بندی مشارکتی  

 جهانی حکم مالیات را دارد و به همگان درآمدی ناشی از ارتباط شهروندان می دهد که می تواند بعدتر به

بخش. رسانه های بدیل اغلب اوقات منابع ندارند و کم می آورند. پروژه های رسانه ای غیرانتفاعی اهدا شود  

 رسانه های بدیل را می توان از طریق بودجه بندی مشارکتی و مالیات بستن بر سرمایه تقویت کرد تا ماهیت

پرداخت دستمزد در قبال استفاده از فیسبوک به طور. شرکتی اینترنت و به طور کلی رسانه تضعیف شود  

.کلی یک استراتژی عملی نیست چرا که ماهیت سلطه جوی سرمایه انحصاری دیجیتال را زیر سوال نمی برد  

 یک درآمد پایه همگانی برای کار همگانی، که شامل کار دیجیتال بدون  دستمزد و سایر کارهای مولد بدون

. دستمزد می شود، استراتژی سیاسی بهتری به نظر می رسد
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این پروژه ها محصول. به صورت همتا ـ به ـ همتا است] داده[استراتژی دوم تعاونی های پلتفرمی و تولید   

 جامعه مدنی است که پلتفرم های آنالین و ماشین های دیجیتال را به کنترل کاربران و کارگران دیجیتال

 درمی آورند، در مقام سازمان هایی که نه برای سود و منافع عده ای قلیل بلکه به نفع همه و خیر عمومی کار

بی ثباتی منابع یکی از اصلی ترین مشکالتی  است که پروژه های بدیل اقتصادی ممکن است با آن. می کنند  

با ترکیب این دو استراتژی می توان برای تعاونی های پلتفرمی و پروژه های همتا ـ به ـ همتا. روبرو شوند  

آن ها در صورت گسترش می توانند عرصه ای اقتصادی ایجاد کنند که هم بدیلی. نوعی پایگاه منابع ساخت  

 باشد برای سرمایه دیجیتال و هم به خودی خود شکلی از مبارزه طبقاتی دیجیتال دربرابر سرمایه داری

.دیجیتال

تجربه دوره استالین تا حدی چنین شک و تردیدی. جریان چپ از قدیم از فتح قدرت دولت واهمه داشته است  

اما سر باز زدن آنارشیست ها از تصاحب دولت، چون می خواستند دولت را به چیزی دیگر. را توجیه می کند  

 تبدیل کنند و از آن فراتر بروند، اغلب باعث شده پروژه های بدیل ناتوان و کنار گذاشته شوند و درگیر یک

که در نهایت نیز فضا را برای نوعی( بی ثباتی منابع و کار داوطلبانه)اقتصاد سیاسی بی ثابت باشند   

نباید فراموش کرد. فرقه گرایی و نسخه هایی آنارشیستی از سلسله مراتب و راست کیشی استالینی باز می کند  

رسانه های عام المنفعه»که در عرصه ارتباطات عالوه بر رسانه های شهروندی، عرصه  « )PSM( هم 

خصوصاً در اروپا یک سنت قدرتمند رسانه های عام المنفعه وجود دارد که، تا حد زیادی، خارج. وجود دارد  

البته مشکلی که رسانه های عام المنفعه اغلب با آن روبرویند، حامی گرایی. از منطق سرمایه عمل می کند  

اما درست همانطور که در اقتصاد می توان مبارزاتی در جهت رسیدن به عرصه های. سیاسی است  

 خودگردان و مستقل تر از سرمایه داشت، در سپهر عمومی نیز می توان مبارزاتی در جهت رسیدن به

در حال حاضر، چارچوب های قانونی نمی گذارند. عرصه های خودگردان و مستقل تر از دولت داشت  

.رسانه های عام المنفعه به ارائه دهندگان خدمات دیجیتال عمومی و پلتفرم های اینترنتی عام المنفعه تبدیل شوند  

 سرمایه رسانه ای انحصاری رسانه های عام المنفعه را به چشم رقیب می بیند و با نفوذ در تدوین و تصویب

گوگل، فیسبوک، آمازون،)قوانین در نهایت به نفع منافع اقتصادی سرمایه انحصاری دیجیتال کار می کند   

من طرفدار اینترنتی نیستم که تحت کنترل دولت باشد ــ که در حال حاضر(. مایکروسافت، اپل و غیره  

سرویس های مخفی یک( همانطور که ادوارد اسنودن افشا کرد)می توان نظیرش را نقداً در جاهایی یافت که   

نظارتی را پیاده می کنند ــ بلکه از رسانه های عام المنفعه مستقل و منتقدی دفاع-مجموعه اینترنتی صنعتی  

 یا یک یوتیوب عام المنفعه عرضه می کنند، یوتیوبی که »Club 2.0« می کنم که خدمات آنالین ویژه ای، مثل

 کل آرشیو رادیو و تلویزیون های سراسری را همچون کاالیی مشترک که بتوان تصاحبش کرد و از آن

 .در دسترس همه قرار دهد )[xvi]البته با استفاده از برخی اجازه نامه های کرییتیو کامنز( استفاده کرد
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 اما تصاحب ماشین دیجیتال سرمایه دارانه به چه معناست؟ به معنای مبارزه برای بدیل های سرمایه داری

.دیجیتال است، بدیل هایی به دور از کاالیی سازی و سرمایه  سازی و تجاری سازی فضای دیجیتال و اینترنت  

 در حال حاضر ما اغلب شاهد مشارکت های بخش خصوصی و بخش دولتی هستیم که به کاالیی سازی میدان

تصاحب دیجیتال متعهد می شود که شکلی مؤثر از مبارزه دیجیتال باشد که با مشارکت های بخش. می دهند  

و امور مشترک سازمان دهی شود تا منطق سرمایه] که بودجه آن از بخش عمومی تأمین می شود[دولتی   

 دیجیتال را بی اثر کند و به امور مشترک دیجیتال کمک کند تا از سرمایه داری دیجیتال فراتر رفته و آن را

زمینه  گسترده چنین مبارزات دیجیتالی همانا] جمعیت و حزب به قول جودی دین در کتاب. [محو کند  

.ازسرگیری جریان چپ است، آن هم در مقام دیالکیتک جنبش و حزب
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م. تحلیل داده های کاربران در فضای مجازی اصلی ترین هدف تیلوریسم الگوریتمی ا ست

[ii] سرمایه پایدار )constant capital( مفهوم. سرمایه ای است که در حوزه تولید سرمایه گذاری شود  

سرمایه پایدار در برابر سرمایه متغیر. سرمایه پایدار را اولین بار مارکس مطرح کرد  )variable 

capital( م. تعریف می شود و با سرمایه ثابت فرق دارد
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 می تواند معادل خوبی باشد چون داللت بر وجود نوعی طبقه ناطبقه ــ »Estate« بااین حال، طبقه در ازای

طبقه سوم ــ صالح نجفی،. طبقه ای که طبقه نیست ــ به مثابه شرط ــ حامل ــ عامل انقالب دارد  
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م. در دسترس باشد )URL( وب

[viii] طبیعت نه ماشین می سازد، نه لوکومتیو، راه آهن، تلگراف برقی،: »می نویسد گروندریسه مارکس در  

این ها حاصل صنعت انسان اند که مواد طبیعی را به اندام های اراده. یا ماشین ریسندگی خودکار و غیره  

این ها اندام های. طبیعت تبدیل می کند] کار[انسان و سلطه او بر طبیعت، یا، اندام های مشارکت انسان در   

تحول سرمایه ثابت خود. مغز انسانی اند که با دست انسان ایجاد شده اند؛ قدرت دانش اند که عینیت یافته اند  

تبدیل به نیروی مستقیم تولید ، شناخت، تا چه حددانش عام اجتماعی شاخصی است برای پی بردن به اینکه  

تعقل عام شده و در نتیجه تا چه حد شرایط روند زندگی اجتماعی، خود زیر فرمان  )general intellect( 
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[x] یا از سرویس های خبریوسایل نقلیه عمومی در استفاده از: »می نویسد وجود و زمان هایدگر در ،  

این با یکدیگر هستن، دازاین خاص هر کس را کامالً در نوع. ، هر دیگری همانند دیگری است(روزنامه)  

در. حل می کند به گونه ای که دیگران در تمایز و تشخیص شان بیش از پیش ناپدید شوند« دیگران»هستی   

ــ ترجمه«. کسان بسط می یابد دیکتاتوری حقیقی این جلب توجه ناکنندگی و عدم ابراز وجود است که  
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«.انضمامی اش در اشتغال اش، در برانگیختگی اش، در عالقه مندی اش، در قابلیت لذت بردن اش تعیین کند  
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[xii] گشتل کلمه: »می نویسد پرسش از فناوری هایدگر در  )Gestell( بنا بر کاربرد مرسوم به معنای نوعی 
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م. جبر بولی ا ست
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