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 ، خودگردانی و تصاحب فناوریرکا

 ترجمه: نوید نزهت، سهند ستاری، تونی نگری، کریستین فوکس

 

هاای دیییتااا ابازاری همگاانی     مکان اینترنت عرصه رهایی باشد. بنا بود فنااوری زمان و بیبنا بود عرصه بی: انمقدمه مترجم

دیییتاا خود عنان شرایط تولید را به دست بگیرند و قلمروهاای  در خدمت اییاد و توزیع عادالنه ارزش. بنا بود کارگران باشند 

بحبوحاه  در کااربران خاود را   داری صنعتی محاصره و اشغاا کنناد. اماا در عماه شاه شادت اینترنات       در سرمایه را شاق کاری

از ایان  ریا    و  تهاخسا خودب و لا باه نیاروی کاار داو    بدا کرد  هاسرگرمیانبوه عرضه و اجتماعی  هایها و معاشرتفعالیت

ای اسات از سال ه هرشاه بیشاتر سارمایه شااهد       که جلوهدر این عرصه  .نیروی کار مشتاقاین برای استثمار ساخت ای عرصه

میاانیی  بهو شدند های دیییتاا به ابزاری در خدمت سرمایه بدا . فناوریهستیمساعات کاری به اوقات تفریح و فراغت تعمیم 

ند و نو به زنییره جهانی ارزش الصاق کردشده در شرخه تقسیم کار را از تر معافهای پیشی، بخشبازآفرینی فرآیند کار صنعت

خاود را در محاصاره هماان انطابا      نیاز  کارگران دیییتاا . دادندموجود صنعتی را نیز افزایش  نقداًوری سازوکارهای نرخ بهره

را بخش اصلی کار تولید های بزرگ اینترنتی شرکتاست. خشک کاری یافتند که گویی به فراسوی دیوارهای کارخانه راه یافته 

بادون اینکاه   را خاود  نیاروی کاار   ها نیز و آناند محوا کردهیا همان کاربران دیییتاا کارگران  بههای روزمره فعالیتدر قالب 

 .فروشندها میشرکتدستمزدی به  هیچدر قباا  و فطای وب های اجتماعیدر شبکهدانند ب

کارهایی غافه سازد که افشاگر ماهیت ییتاا نباید ما را از آن دست سازوهای گوناگون کار دیحقیقت آن است که بداعت شهره

افزار باشیم در شارکت گوگاه، شاه یاک     مهندس نرمگر متناظر با آن است. شه یک مادی کار در عرصه دیییتاا و ابعاد سل ه

 کوین باشیم در ایسلند، شه یک کارگر معدن قلع در آفریقا، یاا صارفاً  کار بیتهای تهران، شه یک معدنراننده اسنپ در خیابان

قش ماا در تولیاد و   کند، نرا باال و پایین می های اجتماعیو شبکه صفحات وب گذرانیدر ناکیاآباد که برای وقت کاربری باشیم

سات  ا و منشأ استخراج ارزش از نیروی کااری است داری دیییتاا های دیییتاا موتور محرکه اصلی سرمایهکارگیری فناوریبه

شادن  کننده و تولیدکننده و یکین مصرفمحوشدن مرز میاخبر باشد. بسا خودش هم از فرآیندهای استثمارگر حاکم بیکه شه

 تحق  یافت.  داری دیییتاا تمام و کماا ست که عاقبت در عصر سرمایهامالکان سرمایه  دیرینهمان رویای ها آن

اند، هناوز  داری دیییتاابرنده سرمایهسل ه دیییتاا و استثمار کار دیییتاا نیروهای سازنده و پیشگرشه این اوصاف،  همهبا 

های بادیه را در مباارزات اجتمااعی    ن فوکس است که امکانکم ادعای تونی نگری و کریستیست. این دستا باقیمیاا تغییر 

هاای بادیه دیییتااا    جویند. آنان با پیش کشیدن این پرسش که مبارزات اجتماعی شگونه منیر به روی کار آمدن امکاان می

یش روی پاذیر دانساته و شاالش پا    داری دیییتااا امکاان  ای از مشترکات دیییتاا را در ب ن سرمایهشوند، تأسیس جامعهمی

دانند؛ تصاحبی که با اع ای قسمی خودگردانی به نیاروی  های دیییتاا میتصاحب سیاسی ماشین نحوهپرولتاریای سایبری را 

 سازد.بخش هموار میدامی رهاییهای دیییتاا و اقگر فناوریکار دیییتاا، راه را برای زدودن شهره سل ه

***** 
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 تصاحب سرمایه ثابت: یک استعارهت

 نگریتونی 

 . کار در عصر ماشین دیییتاا۱

هاای شاناخت و ارتباا  را باه شاکلی      های دیییتاا شیوه تولید و همچنین شایوه از آن هنگام که به این باور رسیدیم فناوری

دهاد:  اند، هرگونه بحث پیرامون تأثیرات امر دیییتاا در جامعه ما را در معرض یک فرضیه جادی قارار مای   بنیادین تغییر داده

کارگیری ماشین دیییتاا مایاه دگردیسای کاارگر، یاا هماان تولیدکنناده، اسات. در ایان میاان، بحاث بار سار پیامادهای              به

سااز باشاند، از   هاا مساهله  های دیییتاا نیز شنان گسترده است که هرشقدر هم نتایج پژوهششناختی اا سیاسی ماشینروان

 کاهد.شان نمیاهمیت یادآوری

 iگیری بیماری افسردگی، تعریف تیلوریسم الگوریتمییافته، همهر از ماشین، قسمی ازخودبیگانگی تعمیما اعت منفعالنه کارگ

المثه قدیمی از آمیز  نین یک ضربهای نوظهور و فاجعهها، فقط بخشی از این پیامدهاست. در هیاهوی این پدیدهو مانند این

کنایم، پایش ششامان ماا همچاون یاک من قاه معادنی متارو ،          زمینی که روی آن زنادگی مای  »رسد: ها به گوش مینازی

رسد بهتر است تأمه درباره تأثیرات امر دیییتاا را با بنابراین به نظر می« انسان است.شرحه کردن خود ذات شرحهکار بهدست

د؛ و اگر دارند، شگوناه  های کارگران توانایی تصاحب ماشین دیییتاا را دارنها و بدناین پرسش ظریف همراه کنیم که آیا ذهن

 آیند.از پس آن برمی

بگذارید در اینیا یادآوری کنم که اگر تأثیر و نفوذ جدید ماشین دیییتاا در تولیدکنناده، تحات فرماان سارمایه باشاد آنگااه       

یدکننده ]یاا  کند، بلکه همچنین از آنیایی که تولنمی iiتولیدکننده در جریان فرآیند تولید فقط ارزش را تسلیم سرمایه پایدار

همان کارگر[ شه از منظر نقش فردی در کار مولد و شه از بابت استفاده جمعی و تعاونی از ماشین دیییتااا یاک نیاروی کاار     
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آمیزد؛ اتصالی که به میاانیی جریاان غیرماادی کاار شاناختی برقارار       است، به ماشین متصه شده و با آن در هم می شناختی

 رد،یکاارگ خواهاد باه  یشنانکه مثابت را  هیتواند سرمایاست[، کار زنده م یمادریاز کار غ یاههب]که ش یدر کار شناختشود. می

 ریدهد زیآن را توسعه م یدیتول تیظرف یوقت نکهیاست، گو ا iiiثابت هیحاا جوهر و موتور فعاا سرما نیشون کار زنده در ع

 .دیآیسل ه آن درم

دسات کاارگر دیییتااا  یاا تولیدکنناده      باه « تصاحب سرمایه ثابات »مارکسیستی سخن از به همین اعتبار، امروزه در محافه 

هاای  وری کارگران دیییتاا یا حتی افزایش ظرفیتشناختی ]و غیرمادی[( در میان است. وقتی پای تیزیه و تحلیه رشد بهره

مسائه این شود. اما آیا ود به خود پیدا میدر میان باشد، سر و کله این قسم مسائه و مطامین نیز خ ii«بومیان دیییتاا»مولد 

 اندتصرفاً استعاره و مطامین

 . تصاحب سرمایه ثابت۲

از ساوی  « تصاحب سرمایه ثابات »هایی سیاسی هستندت فرض تر، آیا این قسم مسائه و مطامین صرفاً استعارهبه بیانی مشخص

سااا گذشاته در    ۵۰کند که  ای  کند(، مفاهیمی را احطار میکه در جهت کسب سود عمه می بنگاه در تقابه با  تولیدکننده

ای است که به شکلی گساترده در  مایهاند. پیوند انسان/ماشین همان درونانداز بودههای سیاسی و فلسفی به شدت  نینحی ه

پاپیتز( و همچناین ماتریالیسام فرانساوی  در آرای    شناسی آلمانی  از جمله آرای هلموت پلسنر، آرنولد گلن و هاینریش انسان

گیلبرت سیموندون( و نیز فمینیسم ماتریالیستی  در آرای دانا هاراوی و رزی برایدوتی( بساط و گساترش یافتاه اسات. کاافی      

( را باه یااد آوریام کاه رد آن در     machinic assemblagesهاای ماشاینی    بندیاست نظریه فلیکس گاتاری در باب سرهم

]اثر مشتر  دلوز و گاتاری[ گذاشته است. احتماالً  هزار فالتخورد و تأثیری عمی  بر  رح فلسفی رتاسر آثار او به ششم میس

های ساختاری جدیادی از خاود باروز    اند، آن است که مشخصههای فلسفی از سر گذراندهترین تحولی که این دست نظریهمهم
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شاان،  های ساختاری باین پیشین فروکاستنی نیست اا نظریاتی که با وجود تمامی تفاوت هایاند که به هیچ کدام از نمونهداده

سات آن شاکه حماسای را کاه     همگی به شکلی همگن از ساختاری ماتریالیستی برخوردارند. البته که ماتریالیسام دیرزماانی ا  

گیاری از فیزیاک قارن بیساتم     باا وام  مؤلفان عصر روشنگری شرح و بسط دادناد، از باارون دولبااخ تاا هلوسایوس، وانهااده و      

از  یارگاه هاا اشااره شاد،    تار باه آن  هایی که پایش هایی مشخصاً پویا به شنگ آورده است. با این همه، در تمامی نظریهویژگی

و  سات ین« انسان»از  یستیدئالیمدافعات ا یایصدد احوجه در چیکه البته به ه شودیم دهید سمیالیماتربر پیشانی  «سمیاومان»

 عرصه فکر هم در مقام عمه، است.در بودن بدن، هم شگاا وبودن نیتوجه به تک شایاصل یژگیو

های شاناختی و پیامادهای   شدت متمایه به جنبهمثابه یک نظریه تولید عرضه کرده که کفه آن بهماتریالیسم امروزه خود را به

سل ه امر فیزیکی به هژمونی امار  از یعنی  اا  دگرگونی در شیوه تولیدخود تولید است. آیا این همان سازی تعاونی در شندرگه

هاای بازتاابی   کادام از نظریاه  جاکاه هاوادار هایچ   است که شنین تأثیراتی بر اندیشه فلسفی گذاشته استت از آن اا غیرفیزیکی

در سنت ماتریالیستی با رشاد شایوه   گیر کنم. با تمام این اوصاف، اعتقاد راسخ دارم که این تحوا ششمنیستم، شنین فکر نمی

یک استعاره سیاسای  « تصاحب سرمایه ثابت»توان به این پرسش پاسخ داد که آیا تولید دیییتاا همزمان بوده است. اکنون می

 در صورت لزوم، قدرت سازنده( به معنای سیاسی آن برسیم و اگر تصاحب سارمایه  قدرت ستت اگر از این فرض به تعریفی از ا

ماتریالیستی زمان حااا و  شناسی به بنیانی تمثیلی برای ساخت یک سوژه اخالقی و/یا سیاسی بدا شود که به کار هستیثابت 

 ای سیاسی است.نیز ق عاً استعاره« تصاحب سرمایه ثابت»، پس شه در پیش است بیایدنگری کمونیستی آنغایت

 . کارا مارکس و سرمایه ثابت۳

نشاان   سارمایه همیشه استعاری نبوده. این مارکس بود که در کتااب  « تصاحب سرمایه ثابت»نی با این همه، سیر تحوا مطمو

شناسی او را نیاز  های مولدش، شخصیت، سرشت و هستیداد شگونه گماشتن کارگر پشت  فرمان( ابزار تولید، در کنار ظرفیت
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یاک نموناه عاالی و کالسایک     « صنعت مادرن »به « تولید کارگاهی»تغییر داده است. از این منظر، روایت مارکسی از شرخش 

به این معناا کاه وقتای فرآیناد تولیاد باا کاارگر         از اصه ذهنی تقسیم کار یافت اا توان ردیاست. در تولید کارگاهی هنوز می

کند. این برخالف صنعت مدرن است که در آن تقسیم کار فقاط و فقاط   سازگاری پیدا کرد، کارگر این فرآیند را از آن خود می

آالت است که رویاروی انسان قاد علام   ن ماشینکلی منسوخ شده و ایورانه ماشین بهکارگیری ذهنی و پیشهاست، زیرا به عینی

بسا در تالش است کارگر را به یاک حیاوان در حااا    شود که شهکند. در اینیا ماشین به یک رقیب، دشمن کارگر، بدا میمی

کار در کنار  [ اذعان دارد که کارگر و ابزارسرمایهحاا، آرای مارکس سویه دیگری نیز دارد: او ]در میلد سوم کار فروکاهد. بااین

شارایط فرآیناد زنادگی فعااا خاود او، شارایط       »ساازند، و بخاش بزرگای از شارایط زنادگی کاارگر،       هم یک پیکر تلفیقی می

وری نیروی کار به خودی خود داا بر ارتبا ی پویا و تنگاتنگ باین  برآمده از شرایط فرآیند تولید است. مفهوم بهره« اشزندگی

میانیی تیربیات کارگران در فرآیند تولید از نو جااری  به گفته مارکس اابه تشافات نظری نیز ااسرمایه ثابت و متغیر است. اک

، تصاحب سارمایه ثابات از جاناب تولیدکنناده ]یاا      سرمایهشوند. در ادامه خواهیم دید که شگونه خود مارکس، در و تقویت می

 بینی کرده است.همان کارگر[ را پیش

 است، بهگروندریسهشده در های م رحمتأثر از استدالا سرمایهاریم که هرشه باشد، تحلیه مارکس در اکنون باید به خا ر بسپ

مثابه جوهر و سوژه فرآیناد تولیاد: ایان کشاف ]نظاری[ نشاان داد کاه امار         به« تعقه عام»پردازی در باب عبارت دیگر، نظریه

کناد  فهوم سرمایه ثابت انیامیده است. وقتی مارکس ادعا میشناختی شه نقش محوری در تولید داشته و شگونه به دگرگونی م

شاده، در واقاع   « خود انساان »شود اا تبدیه به ها دانسته میمعموالً معادا شبکه ماشین سرمایهسرمایه ثابت اا که در کتاب 

کار اسات و شیازی نیسات    گرشه باید به یاد داشت سرمایه ثابت همانا محصوا کند. بینی میر زمانه ما را پیشتحوا سرمایه د

ناماد نیاز در   مای « تعقاه عاام  »وری آنچاه ماارکس   گرشه انباشت فعالیت علمای و بهاره  دست سرمایه؛ شده بهز کار تصاحبج
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ها را به صورت رایگاان  گرشه این سرمایه است که همه اینآخر،  اند؛ و دستفرمان سرمایه یابد که تحتهایی تیسم میماشین

گیرد. کار کردن این راب ه به کار میداری، کار زنده توان خود را برای وارونهای از سیر تحوا سرمایهنق هکند اا در تصاحب می

دارانه تولید اجتماعی نشان دهد، حتی شود تا اولویت خود را در نسبت با سرمایه و از منظر مدیریت سرمایهکار میبهستدزنده 

و  د وجود نداشته باشد. به بیان دیگر، هرشه کار زنده بدا به یک قدرت اجتماعی بازرگ اگر لزوماً راهی برای خروج از این فرآین

هام  شود اا آنشود، بیش از پیش در مقام یک فعالیت مستقه، ورای ساختارهای انطبا ی تحت امر سرمایه، ظاهر می تربزرگ

فعالیتی حیاتی. از یک  رف، باا انباشات فعالیات گذشاته     تر، در مقام عنوان نیروی کار، بلکه همچنین، در معنایی عامتنها بهنه

ای که در جهات عکاس،   های زندهروییم که در مقام سرمایه ثابت تبلور یافته؛ از  رف دیگر، با انسانانسان و هوشمندی او روبه

 شان از نو جذب کنند.قادرند سرمایه را در خود و زندگی اجتماعی

است. اینیا تصاحب سرمایه ثابت دیگار یاک   « خود انسان»یه ثابت، به هر دو معنا، همانا [ سرماگروندریسه]به قوا مارکس در 

تواند به خدمت مبارزه  بقاتی درآید و خود را به عنوان یاک برناماه سیاسای    ست که میاستعاره نیست، بلکه دم و دستگاهی ا

متطمن تولیدکننده باشد و سل ه خاود را باه زور   ای نیست که به شکلی عینی تحمیه کند. در این صورت، سرمایه دیگر راب ه

هاا،  ای از تولیدکنناده ست: تولیدکننده، یا  بقاه دارانه اکنون واجد یک تناقض اساسی اکند. بلکه برعکس، راب ه سرمایهاعماا 

و به همین اعتباار،   شه به صورت جزئی و شه کلی، ولی به هر ترتیب به شکلی مؤثر، مالکیت ابزار تولید را از سرمایه سلب کرده

مناد کاردن راب اه سارمایه، آن را آشاکارا باه       است. در این بین، مارکس با تاریخ خود را در جایگاه یک سوژه هژمونیک نشانده

 کند.قیاس می iiرژیم کهندر ب ن ساختارهای  iفرد و انقالبی با ظهور و پیدایش  بقه سومای منحصربهشیوه
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 دگردانیهای اجتماعی کار و خو. شبکه۴

های اجتماعی دست خود کارگران در شبکهدر اینیا باید اشکاا جدید کار را در کانون توجه قرار دهیم، خاصه آن اشکالی که به

و پرشاور هار    واس ه تعاون و همیاری و مشارکت جدیهای مولدشان بهها همان کارگرانی هستند که ظرفیتاند. اینپدید آمده

تر بشکافیم. کاار بایش از پایش باه ل اف      به نحوی ششمگیر افزایش یافته است. حاا بگذارید موضوع را دقی ها شه بیشتر آن

هام باه شاکه خاودگردان و مشخصااً در      شود، بدین معنا که ظرفیت آن برای سازماندهی تولید، آنتعاون از سرمایه منتزع می

ماند. آیا ایان درسات   رهای استخراج کار از سوی سرمایه باقی مییابد، هرشند هنوز تابع سازوکاها، افزایش میشارشوب ماشین

های کار خودگردان بازشناخته بودیمت از منظار ماا   دارانه در قالباست که در مراحه اولیه تولید سرمایه همان قسم خودگردانی

فقاط مع اوف باه فرآیناد تولیاد      روییم کاه  ای از خودگردانی روبهست.  ب  فرضیه ما، امروز با درجهشک منفی اکه جواب بی

رغام اینکاه کاار    شناختی نیز به دنباا تحمیه خود است اا تا بدان جا که در شنین شرای ی، بهنیست، بلکه در س حی هستی

درساتی از وضاعیتی سار    توان باه آورد. ش ور میشناختی به دست میآید، بافتی هستیکامالً تحت سل ه کنترا سرمایه درمی

هم ابداعات و ابتکاارات جمعای و تعااونی کاارگران     ، و رونددر فطا و زمان پیش میتولیدی، که های ن هم بنگاهدرآورد که در آ

هاای خ ای و   اسات، مگار آنکاه از دسات روش     شوند که سرمایه استخراج کردهت کار دشواریعنوان ارزشی تثبیت مینهایتاً به

باشاد. ایان شایوه باه ماا کماک        بندی شدههای مختلف مفصهگاهمیانیی دستجبری خالص شویم و روشی اتخاذ کنیم که به

گاذاری و کنتارا کاه در    کند تا دریابیم در وضعیت کنونی، فرآیندهای تولید که زیر دست کارگران است و ابزارهاای ارزش می

تواند به و قدرت رسیده که میای از اعتبار گیرند. کار به شنان درجهداری است روز به روز بیشتر از هم فاصله میاختیار سرمایه

 شده سرباز زده و در نتییه، حتی تحت فرمان نیز به خودگردانی خاص خود دست یابد.گذاری تحمیهشکلی بالقوه از ارزش
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دهاد.  رشد کار را میهای روبهاما فقط گسترش بیش از پیش تعاونی و خودگردانی فزاینده آن نیست که میاا بازشناسی قدرت

های اجتماعی و شناختی کار در ب ان سااختارهای تولیاد نیاز دنبااا کارد.       توان در اهمیت هرشه بیشتر قدرتمی ها رارد آن

بسا شک برآمده از افزایش تماس فیزیکی بین کارگران دیییتاا در جامعه ا العاتی، و شهمشخصه اوا، یک تعاون گسترده، بی

های زباانی و  واس ه مهارتاست که شنانکه پائولو ویرنو همواره گفته، به «ایعقالنیت توده»بندی مراتب بیشتر مدیون صورتبه

های دیییتاا جان گرفته و تهییج شده است. اما مشخصاه دومای نیاز در میاان اسات:      های احساسی و قدرتفرهنگی، ظرفیت

باشد به این موضاوع بیاندیشایم    وری کار را افزایش داده است. پس شاید بهترها، بهرهتصادفی نیست که این خالقیت و توانایی

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

شد، نیرویی منفرد کاه تاابع یاک    مثابه یک نیروی میزا به خدمت تولید درآمد و در آن جذب ور بهتولید کارگاهی، دانش پیشه

بهاره از دانشای   شد کاارگران نااتوان و بای   مراتبی بود. از سویی دیگر، در مرحله صنعت مدرن تصور میار سازمانی سلسلهساخت

، دانش در فرآیند «تعقه عام»دست مدیران افتاد. اما در این مرحله معاصر از هستند که الزمه تولید بود، دانشی که در نهایت به

وران در ( است، هرشند از منظر مالک، درست باید همانند دانش پیشاه multitudinous  تولید واجد یک صورت انبوه و کثیر

تولید کارگاهی، به صورت یک نیروی میزا درآید. در حقیقت، از منظر سرمایه، شیوه خودسازماندهی کار هنوز یک راز سار باه   

 مهر باقی مانده است، حتی اگر به یکی از اصوا بنیانی تولید بدا شده باشد.

هاای قدرتمناد کاار مشاارکتی و تعااونی در عملکارد       تر شدن موضوع مثالی بزنم: اماروزه یکای از صاورت   بگذارید برای روشن

هاایی کاه اغلاب هماراه باوده باا پروپاگانادایی        ایم؛ ساتایش ها پنهان شده است. در ستایش نقش الگوریتم کم نشنیدهالگوریتم

هایی در باب نبود امکان بدیه در قباا نظم قدرت موجود. اما الگاوریتم  و نیز موعظه دارانهوقفه درباره ضرورت کنترا سرمایهبی

«. تعقه عاام »راستی شیستت در وهله اوا، الگوریتم یک سرمایه ثابت است، ماشینی زاییده هوش اجتماعی تعاونی، محصوا به
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شود، اما نباید فراماوش کارد کاه    ایه تثبیت میدست سرماگرشه ارزش فعالیت مولد در فرآیند اجتماعی استخراج کار اضافی به

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

را در ( Page Rank  «رتبه صافحه گوگاه  »کنند. برای مثاا، الگوریتم های جدیدی هم عرضه میها ویژگیدر ثانی، الگوریتم

شاان باشاد. بایاد بادانیم کاه رتباه یاک صافحه وب در         و البتاه ساودآورترین   ترین الگاوریتم شدهد شناختهنظر آورید که شای

اصا الح  شود، که در اینیا منظور از کیفیت بااال پیوناد یاا باه    جستیوهای اینترنتی با تعداد و کیفیت پیوندهای آن تعیین می

در واقاع ساازوکاری   « رتبه صفحه»کند. به همین اعتبار، الگوریتم می ای دیگر با رتبه باال متصهاست که ما را به صفحه لینکی

وقتای هار پیونادی در    »نویساد  ماتیو پاسکینلی مای  iii.«اشیای اینترنتی»گذاری و قطاوت کاربران به ست برای الحاق ارزشا

با این همه، « ست، پس میموع همه پیوندها نیز دربردارنده هوش بسیار زیادی است.فطای وب نشانی کوشک از هوش انسانی ا

ر های صانعتی هاوش پیشاین را د   گرشه ماشینآن است که « رتبه صفحه گوگه»شون هایی مالحظه الگوریتماز تمایزات قابه

هاایی پیوساته در حااا افازودن هاوش اجتمااعی باه نتاایج         سازند، اما شناین الگاوریتم  قالبی بالنسبه ثابت و ایستا متبلور می

پذیرند. شااید باه نظار برساد کاه ماشاین الگاوریتمی        خل  یک فرآیند باز و تعمیمکار بهدستای که گویی اند، به گونهپیشین

کناد. بناابراین، وقتای از    است که پیوسته حاک و اصاالحش مای    این هوش انسانی خودش هوشمند است اا اما شنین نیست.

وقفاه هاوش   ها قابلیات جاذب بای   ها رسیده باشیم که آنزنیم، باید به این شناخت از ماشینحرف می« های هوشمندماشین»

اییااد   هاا خاود الگاوریتم  ی اسات کاه   ها فرآیناد اساتخراج ارزشا   های متمایز این الگوریتمیکی دیگر از ویژگیانسانی را دارند. 

. این از آن تواند مرز بین کار و زندگی را از میان برداردشود که میای اجتماعی میکنند، فرآیندی باز و افزایشی که به شیوهمی

م العاه  ست که کاربران گوگه به خوبی با آن آشنایند. دست آخر، تفاوت دیگری که بین فرآیندهای تولیاد ماورد   هایی اویژگی

مارکس و این قسم از اییاد ارزش وجود دارد، مبتنی بر این واقعیت است که امروزه دیگر مالکان ابزار تولیاد تعااون را تحمیاه    
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راساتی از تصااحب دوبااره سارمایه     توانیم باه گیرد. امروز میواس ه روابط بین تولیدکنندگان شکه میکنند، بلکه تعاون بهنمی

های هوشمند تحت یاک کنتارا اجتمااعی    آمیزی و یکپارشگی ماشینخن بگوییم و همچنین از درهمدست کارگران سثابت به

گاذاری تعااون   هاایی در پیوناد باا خاودارزش    تاوان دیاد؛ الگاوریتم   ها میخودگردان که، برای مثاا، در فرآیند ساخت الگوریتم

 اجتماعی و بازتولید زندگی.

دارانه درآیناد، حتای   گذاری سرمایهی دیییتاا و سایبرنتیک هم به خدمت ارزشتوان مدعی شد که حتی وقتی ابزارهاپس می

م یع و فرماانبردار باه کاار بساته شاود، سارمایه ثابات         هایی[ذهنیت]ه وقتی هوش اجتماعی نیز در جهت تولید سوبژکتیویت

از زمان پیدایش تمدن صنعتی به ایان  شود. آمیخته و به  بیعت ثانوی آنان بدا میها و مغزهای کارگران درهمهمچنان با بدن

هاا و  تاری نسابت باه ماشاین    شان از داناش و شاناخت ژرف و نزدیاک   داران و مدیرانسو، کارگران همواره در قیاس با سرمایه

توانناد نقشای   دست فرآیندهای مع وف به تصاحب داناش از ساوی کاارگران مای     اند. امروزه، اینهایشان برخوردار بودهسامانه

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

آیناد. کاارگران   شوند و سر بزنگاه به اجارا درمای  مولد تشدید می تعاونپذیری نیز به میانیی همکاری و حیاتی گردش و جامعه

ه ثابت را از آن خود کنند و این فرآیناد تصااحب را در رواباط اجتمااعی و تعااونی و رواباط       توانند به هنگام کارکردن سرمایمی

کننده نوعی  بیعت مولد جدید، یعنای شاکلی از   ها تعیینسیاسی خود با سایر کارگران بسط و گسترش دهند. همه اینزیست

 ست.نوظهور امروزی ا« شیوه تولید»حیات است که مبنای 

 غییر سرمایه ثابت و متغیر. راب ه در حاا ت۵

کام  مان آسیب نزند، دسات هایرگرایی که حتی اگر به استدالاتر موضوع و زدودن آن پوسته فریبنده آرمانشهبرای در  عمی 

افزاید، بهتر است با دقت شگونگی ساختاربندی فرضیه تصاحب سرمایه ثابت را از جانب کساانی  هایمان میگهگاه به سردرگمی
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[ این فرآیند تصااحب  شهرهای شورشیاند. دیوید هاروی ]در کتاب داری شناختی بودهبررسی کنیم که مشغوا م العه سرمایه

هاایی کاه در ایان فطااها     واسا ه بادن  هکند، بشهرها بررسی میگاهی و گذرگاهی در کالنه فطاهای سکونترا از دریچه تحلی

شوند اا یعنی همان جابیایی سرمایه متغیر که خود تاأثیراتی بنیاادین بار    کنند و به کار گمارده میشوند و تردد میساکن می

دهای  ها خودمختاار و در ساازمان  تمام این اوصاف همچنان در جابیاییهایی که با های تابع دارد، بدنشرایط و شیوه عمه بدن

های فکری تولیاد در بادن   گیری قدرتماند. آندره گورز که با تأکید بر شکهاند. این تحلیه اما در س ح باقی میکار خودگردان

اتاب نافاذتری ارائاه داده اسات. از     مرست، تحلیه باه کشی و ازخودبیگانگی ااجتماعی، در پی واژگون کردن شبکه پیچیده بهره

در فرآیناد تولیاد اسات.     ای ذهنی/فکاری ورزی به شایوه منظر او، آزادشدن از قید بیگانگی اجتماعی موجب اعاده توانایی کنش

سارمایه  »زده شویم که اماروزه  حاا اگر همین خط تحلیلی را گام به گام جلوتر بیاییم، دیگر نباید از کشف این واقعیت شگفت

تار از هماه، آماوزش، پارورش، بهداشات و ساالمت( در ساهام        افزار، فرآیند تحقی  و توسعه و البته مهم از جمله نرم مشهودنا

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

هاایی  آید کاه فعالیات  شود. این وضعیت وقتی بیشتر به ششم میها میابع آنها حک شده و در عین حاا تشود، درون بدنمی

افزاری را در نظر آوریم، جایی که کار در یک محصوا فیزیکی که جدای از کارگر ]تولیدکننده[ باشاد  شون تحقی  و توسعه نرم

تاوان  ترتیاب سارمایه ثابات را نمای    بادین ماند و قابه جداکردن از شخص نیسات. ] یابد، بلکه جزئی از پیکره مغز میتبلور نمی

و تحلیه آن از روابط تولید تأکید دارد قادرت   سرمایهمساوی با کار مرده گرفت[. در این میان، لورن بارونیان با ارجاع به کتاب 

ایه ثابت در خورد. سرمکننده سرمایه ثابت پیوند میرسد که با عنصر مشرو ها در سیمایی از کار به عمومیت میها و بدنذهن

جان  به عبارت دیگر، باین سارمایه ثابات و    ست که مرز بین کار زنده و بیجایی اهمان است. این جا همان تعاون اجتماعیاین

 شود.بار و برای همیشه محو میمتغیر( یک
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ذیاه عناوان سارمایه در     دار، سرمایه پایدار و متغیار ، اگر از منظر سرمایهسرمایهحقیقت آن است که  ب  استنتاج مارکس در 

گردش یکی شوند و تنها تفاوت بنیادین برای او تفاوت بین سرمایه ثابات و سارمایه در گاردش باشاد، در آن صاورت از منظار       

شاوند و تنهاا تفااوت بنیاادین باین      تولیدکننده نیز این سرمایه پایدار و در گردش است که ذیه عنوان سرمایه ثابت یکای مای  

باشاد. باه   متمرکز سرمایه ثابت بر باید  استتصاحب میدد در پی  ریمتغ هیسرمااگر خواهد بود. بنابراین،  سرمایه ثابت و متغیر

بخش کار تعاونی که در کار زنده موجود است، هرشه بیشتر و بیشاتر، فطااها و کارکردهاای    همین سبب است که شرو  رهایی

 کنند.می سرمایه ثابت را محاصره و اشغاا

دانیم آنچه سرمایه غیرماادی یاا   لونه و کریستین ماراتزی پیش ببریم. میدر همین راستا، بد نیست بحث را با آرای کارلو ورشه

های فکری و خالقه نیروی کار است. ارز قوهشود، اساساً در انسان متیسم است و به همین اعتبار، در اصه همفکری خوانده می

داری صانعتی اسات. در   روییم که مااتر  سارمایه  وار سرمایه روبههیم سرمایه پایدار و ترکیب اندامدر اینیا، با زیرورو شدن مفا

، یعنی vوار سرمایه است، دقیقاً که معادا ریاضی ترکیب اجتماعی اندام c/vراب ه بین سرمایه پایدار و سرمایه متغیر، یا همان 

شود، و اگر بخواهیم از اص الح کریستین ماراتزی وام بگیاریم، خاود   مینیروی کار است که در مقام سرمایه ثابت و اصلی ظاهر 

نیاروی کاار نقاش دیگاری هام ایفاا       کند. به باور ماراتزی، این امر ناشی از آن است کاه  عرضه می« بدن اا ماشین»مثابه را به

جاایی  ؛ البته تاا آن گیردکند و دربرمیمیکارکردهای معموا سرمایه ثابت و ابزارهای تولید را نیز مهار  ،عالوه بر خودکند و می

که این کارکردها و ابزارها همان رسوبات دانش مدون، دانش تاریخاً اکتسابی، دستور زبان و تیربیات مولد، یا در یک کالم، کاار  

 گذشته باشند.
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 های ماشینی. سوبژکتیویته۶

دارناد.   گذارند، سوبژکتیویته ماشینیه دنیای دیییتاا میتوان، محض نمونه، شنین ادعا کرد جوانانی که خودانگیخته قدم بمی

بساا در  منظور ما از امر ماشینی، نه صرفاً در تقابه با امر مکانیکی، بلکه واقعیتی فناورانه است که جدای از جامعه انسانی و شاه 

نتی همواره در قیاس باا مساهله   ها به شکه سدهد که گرشه مسهله ماشیننق ه مقابه آن قرار دارد. فلیکس گاتاری توضیح می

ها در اولویت بوده و تازه بعد و فناوری، در درجه دوم اهمیت قرار داشته، اما باید این واقعیت را پذیرفت که مسهله ماشین تخنه

شاودن  از آنیایی که ماشین با گ»شود. به باور او، ماشین آشکارا ماهیتی اجتماعی دارد: از آن است که مسهله فناوری م رح می

تاوان  سازد، مای های فردی برقرار میهای اجتماعی و سوبژکتیویتههای با سازاش، همه جور راب هخود به سمت محیط ماشینی

 «گسترش داد. های ماشینیبندیسرهممفهوم ماشین فناورانه را به 

اشااره دارد. بارای فهام     بنادی سرهم کند، بلکه همواره به یکگاه به یک ماشین منفرد و میزا اشاره نمیپس امر ماشینی هیچ

هاایی کاه باه یکادیگر متصاه شاده و باا هام         هاای مکاانیکی را مادنظر آوریام، ماشاین     بیشتر موضوع، بهتر است ابتدا سامانه

هاا را در یکپاارشگی باا رواباط ماشاینی، و      کنیم و انسانهای انسانی را به این ترکیب اضافه میاند. حاا سوبژکتیویتهدرآمیخته

 ور که گاتااری باه هماراه دلاوز تصاویر      آخر، همانشویم. دستها و جوامع انسانی متصور میها را در یکپارشگی با بدننماشی

هاای انساانی و   یابند که همه انواع عناصر انساانی و تکینگای  رونده تکوین میمثابه امری پیشهای ماشینی بهبندی، سرهمکرده

[، و باه  هازار فاالت  اند. مفهوم امر ماشینی از دیدگاه دلاوز و گاتااری ]در کتااب    م ساختهغیرانسانی را در خود یکپارشه و میس

هاایی  هایی از دانش و کنش، بیارون از هویات  تر، مفهوم تولید از منظر فوکو، هر دو بر لزوم پرورش سوبژکتیویتهشکلی متفاوت

هایی شگونه از ب ن تولیدهایی سر بار  شنین سوبژکتیویته تر دریابیمکنند باید هر شه سریعغیرمادی، تأکید دارند و گوشزد می

 آورند که در پیوند مادی با یکدیگرند.می
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دسات  یابد که هنگام تصاحب میدد سرمایه ثابات باه  هایی نمود میدر مناسبات اقتصادی، امر ماشینی آشکارا در سوبژکتیویته

ادی و غیرمادی و انواع گوناگون دانش که تبلاور تولیاد اجتمااعی    های مآیند، یعنی در آن هنگام که ماشیننیروی کار پدید می

کاار تعااون و تولیدناد. باه     باه آمیزند که در لحظه حاا دسات های اجتماعی درهم میاند، از نو با آن دست سوبژکتیویتهگذشته

( پیوناد  anthropogenic productionبندی ماشینی تا حدودی به مفهوم تولید باا خاساتگاه انساانی     همین اعتبار، سرهم

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

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

ها و اشکاا دارانه، نقش تولید سوبژکتیویتهگذاری سرمایهکنند. در ارزشش از فوردیسم به مابعد فوردیسم اا را تبیین میشرخ

سیاسای راه  شود. و این من   مستقیماً به مفاهیمی شون تولید شناختی و تولید زیسات تر از گذشته میحیات هر روز محوری

هاای  ( در پی آن است تا تکینگای anthropogenic modelزاد  یشتر این الگوی انسانبرد. امر ماشینی با توسعه هرشه بمی

تر، وقتی از تصاحب میادد سارمایه   های تولیدشده یکپارشه و متیسم سازد. به بیان دقی بندیگوناگون غیرانسانی را در سرهم

ساازی  آمیازی و یکپارشاه  از آن، درهام کنیم، منظورمان نه تملک صارف، بلکاه بایش    های کار صحبت میثابت به دست سوژه

 هایی جدیدند.کار تأسیس سوبژکتیویتهبهست که خود دستهایی ماشینی ابندیسرمایه ثابت در سرهم

هاای جدیاد تاا    هایی جز آن. اما ساوبژکتیویته است، یک ترکیب پویا از انسان و موجودیت بندیامر ماشینی همواره یک سرهم

اناد. واقعیات آن   بندی نشده و فعلیت نیافته، فقط یک امکان باالقوه مشتر  و تعاون اجتماعی مفصه زمانی که در شارشوب امر

است که اگر تصاحب میدد سرمایه ثابت در س حی فردی صورت گیرد، یعنی مالکیت خصوصی از فردی به فرد دیگار منتقاه   

د آن واجد هایچ معناای اصایلی نخواهاد باود. در      دست شده و تصاحب میدبهشود، گویی در این بین سرمایه ثابت صرفاً دست

مقابه اما وقتی ثروت و قدرت مولد سرمایه ثابت به لحاظ اجتماعی تصاحب شود و از مالکیت خصوصی بدا شاود باه مالکیات    
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ها، بندییابد. پویایی ماشینی سرهمهای تعاونی آنان نیز فعلیتی تام میهای ماشینی و شبکهاشتراکی، آنگاه قدرت سوبژکتیویته

 پیچیده و با یکدیگر در ارتبا ند.شناختی امر مشتر  به شدیدترین شکه ممکن درهماشکاا مولد تعاون و مبنای هستی

شاوند، بایاد   مای  شناختهشان در تعاون بینیم که غرق در امر مشتر ، به میانیی مشارکت ماشینیوقتی جوانان امروزی را می

اند. سرمایه نااگزیر از  اومت است. شه به این واقعیت آگاه باشیم شه نه، آنان مولد مقاومتاذعان کنیم همین وجود آنان عین مق

تواند از لحاظ اقتصادی پشتوانه تحاوا و توساعه آن قسام اماور     آن است که این واقعیت تلخ را به رسمیت بشناسد. سرمایه می

اند. اما ساخت امر مشاتر  فقاط   زش از سوی سرمایههایی باشد که خود منبع استخراج ارتولیدی توسط سوبژکتیویته مشتر 

روز باه ست کاه روز کنند. این تناقطی ااز میرای اشکاا مقاومت و فرآیندهایی ممکن است که سرمایه ثابت را از نو تصاحب می

دهناد:  ها پاسخ میو آن«. خودتان را استثمار کنید»های مولد آن است که شود. فرمان سرمایه به سوبژکتیویتهبیشتر آشکار می

جالب آن است که « ایم.دست بگیریم که خود تولید کردهگذاری کنیم، عنان امر مشترکی را بهخواهیم خودمان را ارزشما می»

هیچ مانعی در این فرآیند، حتی موانع میازی، قادر نخواهد بود از بروز ستیز و تعارض جلوگیری کند. اگر سارمایه صارفاً قاادر    

هاا نیاز در برابار    ها ارزش بیرون بکشد و آن ارزش را ماا خود کند و ایان ساوبژکتیویته  و همکاری سوبژکتیویته است از تعاون

تار و  مراتاب خشان  اش، عملکارد باه  استثمار مقاومت کنند، آنگاه سرمایه ناشار است باا بااال باردن سا ح اختیاارات و سال ه      

بیشتری بیرون بکشد. مطمون تصاحب میادد سارمایه ثابات، شناین      تری به نمایش بگذارد تا از امور مشتر  ارزشخودسرانه

 گشاید.فرجامی را پیش روی ما می

****** 
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 تونی نگری جستارتأمالتی درباب 

 های دیییتاا و تصاحب سرمایه ثابت تصاحب ماشین

 تصاحب واقعی هستی اجتماعی همچون

 کریستین فوکس

 

 مارکس. ۱

داری هاای سارمایه  به نقش فناوری در پیکارهای اجتماعی و در شاارشوب بادیه  « تصاحب سرمایه ثابت»تونی نگری در جستار 

و  گروندریساه کند. او با مفهوم فناوری نزد مارکس در پردازد. نگری هم جبرگرایی فناوارنه و هم بدبینی به فناوری را رد میمی

 گیرد.  های دیییتاا نیز دیدگاهی مشابه را به کار مییکند و نسبت به فناورکار می سرمایه

یاا   سام یاتونومباود و باه هماین دلیاه از قادیم       سارمایه هاای اساتالینی از ماارکس تمرکاز زیاادی بار روی کتااب        در قرائت

فراساوی  ماارکس  ترجیح داده اسات. در ایان زمیناه، نگاری ]در کتااب      سرمایه را بر  گروندریسههای خواهی قرائتخودگردان

 یانقالب [تیذهنسوبژکتیویته ]گذارد ینم سرمایهدر مقوالت  ءشدنیش»[ تأکید دارد که هایی درباره گروندریسهمارکس: درس

در حقیقات هماه ماا باا      راه بیندازم ااا  سرمایهخواهم یک میادله انتزاعی علیه کتاب نمی»نویسد: او می .«دست به عمه بزند

در  هیسرمااما . ایمایم و به در  نظری رسیدهبه لحاظ فکری تربیت شدهپرورانده در ما  سرمایههمان نفرت  بقاتی که خواندن 

و  یو کنارگذاشتن عناصار ذهنا   یاقتصاد یاهیرا خالصه کنند در نظر یاند تا نقاداست که از آن استفاده کرده یحاا متن نیع

 .«علام سال ه   یسرکوبگرانه معرفات در قالاب ناوع    بیبازترک  یبرانداز از  ر یایساختن پرولتارعیو م  ینیتمرکز بر عناصر ع

ارزیاابی  های انقالبی را یک متن سیاسی است که امکان»دهد که گروندریسه [ با دلیه نشان میبازیابی انقالبنگری ]در کتاب 

داری و فراساوی  نگاری باه نقاش فنااوری در سارمایه     «. آیناد وجاود مای  باه « الوقاوع بحران قریاب »هایی که با ، امکانکندمی

 کند.  تأکید می گروندریسهدر  هانیدر باب ماش یاق عهداری اشاره دارد و در این زمینه بر اهمیت سرمایه
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کند. می بینیداری پیشدلیه تحوا نیروهای مولد سرمایهرا بهظهور یک اقتصاد ا العاتی  هانیدر باب ماش یاق عهمارکس در 

نیاروی مساتقیم   »ناماد باه   مای « تعقاه عاام  »یاا آنچاه او   « عام اجتمااعی  دانش»کند که در آن بینی میای را پیشاو مرحله

تأثیری سترگ بر  «تعقه عام»تبدیه شده است. مارکس بر اهمیت دانش در تحوا سرمایه ثابت تأکید دارد. مفهوم  iiii«تولید

 کار نگری دارد و در ب ن مفاهیم مدنظر او شون کارگر اجتماعی، انبوه خل ، کار غیر مادی، و امر مشتر  حطور دارد. 

تاوان تحلیاه   تردید میرو، بیاز این«. کار عام»عنوان مفهوم توان جست، بهنیز می سرمایهرا در کتاب « تعقه عام»البته مفهوم 

، بساط داد. تاونی نگاری در کارهاای     سرمایهای از آثار مارکس، ازجمله داری به  یف گستردهدانش را درون و فراسوی سرمایه

(، تأکید دارد ۲۰۱7  مارکس و فوکوکتابش، ترین هتازروی آورده است. برای مثاا، او در  سرمایهاخیرش بیش از پیش به کتاب 

ساازد. نگاری   مای « دیدگاه سیاسی در نظریه مارکس»نوعی  جلد اوا سرمایهکه تحلیه ارزش اضافی نسبی و صنعت بزرگ در 

«. درسایدن به انسیام کامه و اصاولی   سرمایهاوا  جلدتزهایی نو و مترقی داشت که فقط در  گروندریسهمارکس در »نویسد می

هاا ابازار تولیاد ارزش    ثابت هستند، ابزاری در دست نیروی کار برای خل  ارزش اضافی. در عین حاا ماشاین  ها سرمایهماشین

گوید که صنعت بزرگ و ارزش اضافی نسبی سیاسی هستند، منظورش این اسات کاه   اضافی نسبی هم هستند. وقتی نگری می

جایی که ابزاری اسات  ست بر سر کنترا فعالیت انسانی و زمان کار. پس فناوری از آنای اداری مبارزهمبارزه  بقاتی در سرمایه

 دهی نیروی کار و زمان کار، در دا پیکارهای اجتماعی نیز جاخوش کرده و مستقر شده است.  برای سازمان

صه این کتاب است. این فصه ترین فصفحه  والنی ۱۵۰آالت و صنعت بزرگ( با تقریباً  ماشین جلد اوا سرمایهفصه پانزدهم 

داری در حااا  نویسد، فناوری در سارمایه است. مارکس در این فصه می سرمایههمچنین تنها فصه مربو  به فناوری در کتاب 

سازد و باه  می« یافتهافرد کامالً تحو»هایی برای ها و ظرفیت، اما در عین حاا امکان«تبدیه کارگر به زائده زنده ماشین است»

خود وساایه کاار، یعنای وجاه     »دهد که دامنه این مبارزه تا مبارزه علیه میدان می« دار و نیروی کار مزدیرزه بین سرمایهمبا»

دارانه بین نیروهای مولد و روابط تولید است. البته یابد. فناوری مدرن در ب ن تناقض سرمایهگسترش می« مادی وجود سرمایه
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شناسای[ فارض   ]در جامعاه  های فروپاشینظریهانیامد، آن ور که به غلط در داری نمییهاین تخاصم به فروپاشی خودکار سرما

دهاد.  میادان مای   کمونیساتی هاایی  هاا و ظرفیات  آورد و به ظهور امکاان پی به بار میدرهایی پیشود، بلکه همزمان بحرانمی

فناوری نیست، بلکه توان و ظرفیتی است کاه فقاط در    داری ناشی از[ سرمایهبونگآفهه] رفع دیالکتیکیو استعالی دیالکتیکی 

داری آماوزیم کاه فنااوری در سارمایه    ماارکس مای   سارمایه شود. ما از فصه پانزدهم مبارزه اجتماعی و از  ری  آن محق  می

داری، ههمیشه یک خصیصه متخاصم دارد؛ همانقدر که ابزار سل ه است ابزار بالقوه رهایی هم است، و، در جهان مابعاد سارمای  

 . کمونیسمو  سازیاشتراکیابزار 

انسایام و  سارمایه  و  گروندریسهتأکید دارد که تحلیه مارکس از فناوری در « تصاحب سرمایه ثابت»همچنین نگری در جستار 

گشااید بارای   آالت هام فطاایی مای   ورزی است و هم ابزار باالقوه رهاایی. ماشاین   سل ه آالت هم وسیلهپیوستگی دارد. ماشین

از یاک  »نویساد:  گذاری. در این زمینه نگری در جستار حاضار مای  استثمار و هم فطاهایی بالقوه برای خودگردانی و خودارزش

روییم که در مقاام سارمایه ثابات تبلاور یافتاه؛ از  ارف دیگار، باا         سان و هوشمندی او روبه رف، با انباشت فعالیت گذشته ان

 «.  شان از نو جذب کنندای که در جهت عکس، قادرند سرمایه را در خود و زندگی اجتماعیهای زندهانسان

 تصاحب فناوری. ۲

هاای بدبیناناه و هام نگااه خوشابینانه باه       ساخه گوید و در عاین حااا هام ن   تونی نگری از نیاز به تصاحب سیاسی فناوری می

گیرد که فناوری خود شکلی از تصاحب انسانی اسات و  کند. دیدگاه خوشبینانه به فناوری فرض میجبرگرایی فناورانه را رد می

اشااره   هاان لومارشاا مکتوان به نمونه های ارتبا ی میبه خودی خود تأثیراتی مثبت بر جامعه دارد. در حوزه م العه فناوری

اسات  الکترونیاک  که به صاورت   متقابه جدیدوابستگی »کند: کرد که معتقد بود رسانه الکترونیک یک دهکده جهانی خل  می

سانتی ماا فقاط     بازبینی اساسی نظام سیاسی»نویسد: لوهان میمک«. کندجهان را در تصویر یک دهکده جهانی از نو خل  می
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، فرآیندی که این سیاره را باه یاک   شودعملی میاست که با رسانه الکترونیک  iiایقبیله تبازگشت به حیایک نمود از فرآیند 

 «.  کنددهکده جهانی تبدیه می

نفسه یک عرصه خودمختار و مستقه است که در هار شارای ی   گیرد که فناوری فیدر مقابه، نگاه بدبینانه به فناوری فرض می

 وجاود و زماان  تأثیراتی منفی بر جامعه دارد. نمونه بارز این دیدگاه تحلیه مارتین هایدگر از فناوری مادرن اسات. هایادگر در    

هاای  شپی و روزنامهکند. هایدگر نشریات دستتوصیف می i«دیکتاتوری حقیقی»اصیه و روزنامه و وسایه نقلیه عمومی را غیر

پرساش از  داند. او در می iiبودنیا غیراصیه ینگیناخودراستی شکلی از ق ع دستهای نیمسوسیالیست را درست مثه روزنامه

کند که ذاتاً آن بندی[ را م رح میشبکه بندی،بندی، شارشوب]اسکلت iiiگشتهبرای ]توصیف[ فناوری مدرن مفهوم  فناوری

کند و در نتییه یاک خاخ خ رناا  در نظریاه     داری جدا میداند. هایدگر تحلیه فناوری را از تحلیه سرمایهکننده میرا بیگانه

 گوید.  سخن می« فاشیسم هایدگری»گذارد. نگری در این زمینه از خود باقی می

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

گیرد. تصااحب  جو ندارد، بلکه ماهیت آن با فرآیند و نتایج مبارزات اجتماعی شکه میبخش یا سل هخودی خود ماهیتی آزادی

تبادیه کنایم. تصااحب     ساازی اشاتراکی اوری را از ابزار سل ه و استثمار به ابزار مبارزه و فناوری بدین معناست که بکوشیم فن

فناروی است، یعنی، نه حذف آن و نه خل  یک نوع جدیادش، بلکاه ناوعی تبادیه و تغییرشاکه       رفع دیالکتیکیِفناوری همانا 

جاو و اساتثمارگرانه آن را محاو    سال ه  کناد، خصیصاه مخارب،   های موجود را حفظ میدیالکتیکی که بهترین کیفیت فناوری

ها و جامعاه و  بیعات اسات. تصااحب در     مشتر  انسان کند که پشتیبان رشد و تحواهایی جدید خل  میکند، و کیفیتمی

های ها از فناوری. تبدیه و تغییر شکه فناوریجامعه اشتراکیمقام مبارزه سیاسی یعنی تبدیه جامعه از یک جامعه  بقاتی به 

 بخشی از همین فرآیند تصاحب است.  سازیاشتراکیهای یه به فناوریسرما
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مشاتر   هاای  داراناه باه فنااوری   هاای سارمایه  مستلزم تبدیه فناوری به شیوه اشتراکی کنندگانمالکیتسلب مالکیت از سلب

تند. اگر ]به قاوا ماارکس   ای که در خدمت خیر عمومی هسشدههای عموماً در اختیار و کنترااست، به فناوری سازیاشتراکی

تصاحب اسات. ]ماارکس    اشتراکینیز شیوه  سازیاشتراکیپس « دارانه تصاحب استشیوه سرمایه»[ استثمار سرمایهدر کتاب 

کاه  در حاالی « شودتصاحب به صورت بیگانگی و جداافتادگی ظاهر می»داری نویسد:[ در سرمایهمی ۱8۴۴های نوشتهدر دست

اسات.  « تصااحب حیاات انساانی   »و « تصاحب واقعی هستی اجتماعی  یعنی هستی انسان(( »commonismگری  اشتراکی

های تبادیه  شر باشند، نیروهایی که یکی از پیش یافتهلحاظ اجتماعی تحواتصاحب واقعی به نیروهای مولدی نیاز دارد که به

قعی در عصر کاارگر اجتمااعی و ماشاین دیییتااا     های تصاحب واها و ن فهشر پیش iiii.اندزمان کار اضافه به عرصه آزادی

 کند.  داری مقید و محدودشان مییابد، اما همزمان سرمایهمیو تحوا موجود است 

 های دیییتااتصاحب ماشین. ۳

هاای دیییتااا   های اجتمااعی، کاالن داده و ماشاین   ها، رسانهارتبا  بین سرمایه ثابت پایدار و سرمایه متغیر در عصر الگوریتم

شاد تاا وقتای کاه از     ساختند که در فرآیند تولید اساتفاده مای  هایی میشده است. از قدیم مهندسان ماشین پویابیش از پیش 

هاای  داده»هاای دیییتااا باا    شادند. اماا ماشاین   افتادند و باید تعاویض مای  و از کار میلحاظ فیزیکی یا اخالقی فرسوده شده 

های آنالین ما تا حد قاباه تاوجهی   کرده است. فعالیت ایدادههای ما را داری دییتاا زندگیکنند. سرمایهکار می iii«دودویی

ست و هم جزئی از سرمایه ثابت. مخزن داده جز الینفاک  ای که هم کاالکنند، دادهنوعی کار دیییتاا هستند که داده اییاد می

عناوان  ها بهشوند. دادهداری دیییتاا به سرمایه ثابت پایدار بدا میها اییاد شدند در سرمایهماشین دیییتاا است. وقتی داده

کند. اما داده در عاین  ز میشوند که راه را برای انباشت سرمایه دیییتاا بابخشی از ماشین دیییتاا بر روی سرورها ذخیره می

حاوزه کاالن   ساازد. در  ست که کار دیییتاا بر مبنای آن محتوا و داده جدید مای حاا جزء سازنده، سرمایه پایدار در گردشی ا

شادن کاار دیییتااا اسات،     شاوند. داده هماان شایء   پایدار و سرمایه ثابت پایدار به هام نزدیاک مای    در گردشداده، سرمایه 
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« تعقاه عاام  »شادنِ  شود. بنابراین داده در مقام سرمایه پایادار ناوعی شایء   ءشدن سوبژکتیویته انسانی است که آنالین میشی

ای که بر روی سارورها ذخیاره شاده    های دادهن را در پایگاهگذارد و آسازی دانش انسانی را در اختیار همگان میایاست. داده

 کند.  مستقر می

گوید جوانان به  ور خاص توان و ظرفیت الزم را برای حه مسهله اساتثمار دیییتااا و سارمایه    تونی نگری در این جستار می

« ایام. دست بگیریم که خود تولیاد کارده  گذاری کنیم، عنان امر مشترکی را بهخواهیم خودمان را ارزشما می»دیییتاا دارند: 

تواناد باه شاکلی از    مای  اشاتراکی صاورت  شوند آنگاه تصاحب دیییتاا باه های سیاسی بدا میهای انسانی به سوژوقتی سوژه

هاای دیییتااا   هاا و ماشاین  شود که الگوریتمداری دیییتاا بدا شود. نگری در این جستار یادآور میمقاومت در برابر سرمایه

هاا تاوان تبادیه    هاسات کاه باه آن   ها هستند که هوشمندند. و این هوش و شعور سیاسی انساان مند نیستند. فقط انسانهوش

و تعااون   ساازی اشاتراکی داراناه را باه یاک ماشاین     دیییتاا، و ماشین دیییتااا سارمایه   امور مشتر دیییتاا را به  سرمایه

 دهد.  اجتماعی می

دربااره قادرت    آوری، افشاء و انتشار کاالن داده سو، جمعداری کالن داده استت از یکسرمایه کالن داده بدیه گریاشتراکیآیا 

تاوان انکاار کارد کاه تولیاد و      استراتژی مقاومت شاده اسات. از ساوی دیگار، نمای     دارانه و قدرت دولتی بدا به نوعی سرمایه

انباشات  یعنای  داراناه   ن داده از دا کنتارا سارمایه  کاال داری و دولت اسات.  سازی کالن داده در خدمت منافع سرمایهذخیره

نظارت دولتی بر شهروندان مبتنی بر این ایادئولوژی نظاارتی غلاط کاه ناه      یعنی سرمایه متکی بر کالن داده( و کنترا دولتی  

 ون آماده اسات.  اناد( بیار  ، بلکه نظارت و دولت پلیسی بهترین ابزارها برای مقابله با معطالت سیاسی و اجتماعیگراییاجتماعی

داری کالن داده به مقدار زیادی انرژی نیاز دارد که عمدتاً بر پایه منابع تیدیدناپذیر است، و تغییرات اقلیمی را عالوه، سرمایهبه

شده را به حداقه مقدار الزم برساند، و ما را های ذخیرهکالن داده این است که داده گریاشتراکیکند. بنابراین هدف تسریع می

 «. کالن داده»نیاز داریم نه « خرد داده»شود خالص کند. ما به از شر داده اضافی که به ارزش اضافی و قدرت مازاد بدا می
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ژی بساتن  توانیم یک الگوریتم را تصاحب کنیمت دو استراتژی اصلی برای این کار در دسات اسات. اولاین اساترات    اما ش ور می

های اینترنتی جهان همیشه به ل ف تنااقض باین اینترنات جهاانی و قاوانین داخلای کشاورها از        مالیات بر سرمایه است. غوا

تواناد بارای   های بزرگ جهاانی و تبلیغاات آنالیان مای    کنند. گرفتن مالیات از شرکتزنند و فرار میپرداخت مالیات سر باز می

شاهروندان توزیاع کناد.    بین  iiبندی مشارکتیبودجهتواند این درآمد را از  ری  لت هم میدولت درآمدزایی داشته باشد و دو

دهد که درآمدی ناشی از ارتبا  شهروندان می به همگانو حکم مالیات را دارد  یجهان یهاشرکتبرای  هاح  مشارکتی رسانه

بخاش  آورناد.  های بدیه اغلب اوقات مناابع ندارناد و کام مای    . رسانهای غیرانتفاعی اهدا شودهای رسانهتواند بعدتر به پروژهمی

شرکتی اینترنت و به  ماهیتبستن بر سرمایه تقویت کرد تا بندی مشارکتی و مالیاتتوان از  ری  بودجههای بدیه را میرسانه

شارا کاه    سات ین یلعمیک استراتژی  ی ور کلبه سبو یاستفاده از فدر قباا  پرداخت دستمزد  ور کلی رسانه تطعیف شود.

کاه شاامه کاار     ،همگاانی کار  یبرا همگانی هیدرآمد پا کی. بردیسواا نم ریزرا  تااییید یانحصار هیسرما جویسل ه ماهیت

 . رسدیبه نظر م یربهت استراتژی سیاسی شود،یمدستمزد مولد بدون  یکارها ریساو دستمزد  بدون تااییید

ها محصوا جامعه مدنی است کاه  صورت همتا ا به ا همتا است. این پروژه  های پلتفرمی و تولید ]داده[ بهاستراتژی دوم تعاونی

هایی که نه برای آورند، در مقام سازمانهای دیییتاا را به کنترا کاربران و کارگران دیییتاا درمیهای آنالین و ماشینپلتفرم

 اسات کاه   یمشاکالت تارین  اصلیثباتی منابع یکی از بیکنند. بلکه به نفع همه و خیر عمومی کار می ای قلیهسود و منافع عده

هاای پلتفرمای و   تاوان بارای تعااونی   با ترکیب ایان دو اساتراتژی مای    .شوندبا آن روبرو ممکن است  های بدیه اقتصادیپروژه

اییاد کنند که هم ای اقتصادی توانند عرصهدر صورت گسترش میها های همتا ا به ا همتا نوعی پایگاه منابع ساخت. آن  پروژه

 داری دیییتاا. خودی خود شکلی از مبارزه  بقاتی دیییتاا دربرابر سرمایهبدیلی باشد برای سرمایه دیییتاا و هم به

یما  هیا را توج یدیا شک و ترد نیشنتا حدی  نیاستالدوره تیربه  جریان شپ از قدیم از فتح قدرت دولت واهمه داشته است.

خواستند دولت را به شیزی دیگر تبدیه کنند و از آن فراتر بروناد،  ها از تصاحب دولت، شون میاما سر باز زدن آنارشیست کند.
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کاار  ثباتی مناابع و  ثابت باشند  بیهای بدیه ناتوان و کنار گذاشته شوند و درگیر یک اقتصاد سیاسی بیاغلب باعث شده پروژه

کیشی استالینی بااز  مراتب و راستهایی آنارشیستی از سلسلهگرایی و نسخهکه در نهایت نیز فطا را برای نوعی فرقه( داو لبانه

( هام  PSM«  المنفعاه های عامرسانه»ی، عرصه شهروند هایرسانهکند. نباید فراموش کرد که در عرصه ارتبا ات عالوه بر می

وجود دارد که، تا حاد زیاادی، خاارج از من ا  سارمایه       المنفعهعامهای ند رسانهوجود دارد. خصوصاً در اروپا یک سنت قدرتم

گرایی سیاسی است. اما درست همان ور که در المنفعه اغلب با آن روبرویند، حامیهای عامکند. البته مشکلی که رسانهعمه می

تاوان  از سرمایه داشت، در سپهر عمومی نیز میتر های خودگردان و مستقهتوان مبارزاتی در جهت رسیدن به عرصهاقتصاد می

گذارند های قانونی نمیتر از دولت داشت. در حاا حاضر، شارشوبهای خودگردان و مستقهمبارزاتی در جهت رسیدن به عرصه

سارمایه   المنفعاه تبادیه شاوند.   هاای اینترنتای عاام   دهندگان خدمات دیییتاا عمومی و پلتفارم المنفعه به ارائههای عامرسانه

بیند و با نفوذ در تدوین و تصویب قوانین در نهایت به نفع مناافع  را به ششم رقیب می المنفعههای عامرسانه ای انحصاریرسانه

کند  گوگه، فیسبو ، آمازون، مایکروسافت، اپاه و غیاره(. مان  رفادار اینترنتای      کار می سرمایه انحصاری دیییتاااقتصادی 

توان نظیرش را نقاداً در جاهاایی یافات کاه  هماان ور کاه ادوارد       نیستم که تحت کنترا دولت باشد اا که در حاا حاضر می

المنفعه های عامکنند اا بلکه از رسانهده مینظارتی را پیا-فی یک میموعه اینترنتی صنعتیهای مخاسنودن افشا کرد( سرویس

کنناد،  المنفعاه عرضاه مای   یا یک یوتیاوب عاام  « Club ۲.۰»ای، مثه کنم که خدمات آنالین ویژهمستقه و منتقدی دفاع می

کارد  را همچون کاالیی مشتر  که بتوان تصاحبش کرد و از آن استفاده  های سراسرییوتیوبی که که آرشیو رادیو و تلویزیون

 ( در دسترس همه قرار دهد.   iiiکامنز ویتییکر هاینامهاجازه البته با استفاده از برخی 

، اسات  داری دیییتااا هاای سارمایه  دارانه به شه معناستت به معناای مباارزه بارای بادیه    اما تصاحب ماشین دیییتاا سرمایه

فطای دیییتااا و اینترنات. در حااا حاضار ماا اغلاب شااهد         سازیتیاریسازی و سرمایهو سازی از کاالییبه دور هایی بدیه

شاود کاه   دهند. تصاحب دیییتاا متعهد میسازی میدان میهای بخش خصوصی و بخش دولتی هستیم که به کاالییمشارکت
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ور اما شاود[ و  مای  نیتاأم  عمومی بخش از آن هبودجهای بخش دولتی ]که ثر از مبارزه دیییتاا باشد که با مشارکتؤشکلی م

داری دیییتااا کماک کناد تاا از سارمایه      امور مشتر  اثر کند و بهدهی شود تا من   سرمایه دیییتاا را بیسازمان مشتر 

گسترده شنین مبارزات دیییتالی  [ زمینهحزبو  جمعیتدیییتاا فراتر رفته و آن را محو کند. ]به قوا جودی دین در کتاب 

  در مقام دیالکیتک جنبش و حزب. هم، آنگیری جریان شپ استازسرهمانا 
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 ها:نوشتپی

                                                 
i ها در تقسیم کار و نظارت بر کارگران یا کارگیری الگوریتمهست که متطمن با تیلوریسم الگوریتمی نسخه جدیدی از مدیریت علمی

ترین هدف های کاربران در فطای میازی اصلیآوری و تحلیه دادهوری تولید از  ری  جمعافزایش بهرهتولیدکنندگان دیییتاا است. 

 ست. ما تیلوریسم الگوریتمی

ii داریپا هیسرما  constant capitalبار ماارکس  را اولین  داریپا هی. مفهوم سرماشود یگذارهیسرما دیتولحوزه که در است  یاهی( سرما

 شود و با سرمایه ثابت فرق دارد. م( تعریف میvariable capital  ریمتغ هیسرمادر برابر  داریپا هیسرماکرد. م رح 

iii ثابت   هیسرماixed capitalfناد یدر فرا یولا  شودمیمحصوا استفاده  کی دیکه در تولویند گمی یواقع یکیزیف یی( به هر نوع دارا 

ابازارآالت و   و هیا نقل هیوساا  و هاا ساختمان و نیزم، مثه ثابت یهاییاست که در دارا یاهیاز که سرما یبخش ثابت یهاهیسرما. نه دیتول

 م .شودیم یگذارهیسرما غیره،آالت و ماشین

ii اصا الح  کنند. ایان  کنند و با آنان آشنایی پیدا میهای دیییتاا رشد میگویند که از بدو تولد با فناوریبومیان دیییتاا به افرادی می

های دیییتاا یا باه دور از دسترسای باه    شود که پیش از گسترش فناوریشده که به افرادی ا الق می در برابر مهاجران دیییتاا تعریف

 گیرند. م ها قرار میاند، اما به تدریج در معرض این فناوریآنان متولد شده

i  بقه سوم از روی اض رار در ترجمه «General Estate »رود، اض رار از آن روی که  بقه سوم به معنای مص لح و متداولی کار میبه

تواند معادا خوبی باشد شون داللت می« Estate»حاا،  بقه در ازای کنیم، اصالً  بقه نیست. بااین( مراد میClass  « بقه»که از واژه 

 بقاه ساوم    اا حامه ااا عاماه انقاالب دارد. ااا صاالح نیفای،      ر  مثابه شای که  بقه نیست اا بهبر وجود نوعی  بقه نا بقه اا  بقه

 یز، نشر گام نو. مسیابه شیستت

 ii شود که پیش از انقالب فرانسه، به مدت بیش از دو قرن، بر آن کشور حاکم بود. م رژیم کهن به نظامی سیاسی و اجتماعی گفته می 

iii اینترنتی   شیinternet object)  که از  ری  یک نشانی وب   دارایی اینترنتی استهر نوع ا العات یاURLدر دسترس باشد. م ) 

iiii  آهن، تلگراف برقی، یاا ماشاین ریساندگی خودکاار و     سازد، نه لوکومتیو، راه بیعت نه ماشین می»نویسد: می گروندریسهمارکس در

ن و سل ه او بر  بیعت، یاا، انادام هاای مشاارکت انساان در      های اراده انساکه مواد  بیعی را به اندام انده صنعت انسانها حاصغیره. این

اناد. تحاوا   اند که عینیت یافتاه اند؛ قدرت دانشاند که با دست انسان اییاد شدههای مغز انسانیها اندامکند. این]کار[  بیعت تبدیه می

تبدیه شده و در  به نیروی مستقیم تولیدشه حد شناخت، تا  ،دانش عام اجتماعیبردن به اینکه سرمایه ثابت خود شاخصی است برای پی

( قرار گرفته و همگام باا آن تغییار یافتاه    general intellect  تعقه عامنتییه تا شه حد شرایط روند زندگی اجتماعی، خود زیر فرمان 

 . م۲7۳-۲7۲ج دوم، صص نشر آگاه، ترجمه باقر پرهام و احمد تدین،  اا«. است

ii یاهلیت قبیابازگشت به ح»مفهوم لوهان مک  »Retribalizing بارای توضایح  جدیاد   یهاا یماردم باه فنااور    شیگارا معنای به( را 

 م کنند.یرا تیربه م یکسانیمسائه  شانیو در زندگیابند می یکسانی تیکه در آن افراد هو بردای به کار میدهیپد

i  هر دیگری همانند دیگاری  روزنامههای خبری  ، یا از سرویسنقلیه عمومیوسایه در استفاده از »نویسد: می وجود و زمانهایدگر در ،)

ای کاه دیگاران در تماایز و    کناد باه گوناه   حاه مای  « دیگاران »کامالً در نوع هستی  رااست. این با یکدیگر هستن، دازاین خاص هر کس 
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«. یاباد کسان بسط می دیکتاتوری حقیقید است که ناکنندگی و عدم ابراز وجوتوجهشان بیش از پیش ناپدید شوند. در این جلبتشخیص

 . م۱7۰-۱۶9ترجمه عبدالکریم رشیدیان، نشر نی، صصاا 

ii ناخودینگیاز هستی داللت ندارد. بلکه « ترنازا»ای یا مرتبه« کمتر»دازاین بر هستی  ناخودینگی» نویسد:می وجود و زمانر هایدگر د 

 inauthenticityاش، در منادی اش، در عالقاه اش، در برانگیختگای تغااشا اش در احسب پرترین تبلور انطامامی  تواند دازاین را به( می

 . م۵9همان، ص«. اش تعیین کندقابلیت لذت بردن

iii  گشتهکلمه »نویسد: می پرسش از فناوریهایدگر در  Gestellمعنای نوعی وسیله است، برای مثااا، قفساه   ( بنا بر کاربرد مرسوم به

عبارت است از نحوی انکشاف کاه بار ماهیات تکنولاوژی جدیاد       گشتهبندی است. ]...[ کتاب. گشته همچنین نام دیگری برای استخوان

عل  دارد عبارت است از همه آنچه ما به عناوان  وجه امری تکنولوژیک نیست. در عوض آنچه به امر تکنولوژیک تاستیال دارد و خود به هیچ

عاالوه کلیاه اجازای ماذکور، باه قلمارو فعالیات        یکن خود دستگاه، باه سیم، نظیر اهرم، پیستون و غیره. لشنااجزای ساده هر دستگاه می

ااا  «. است و ناه مسابب آن  گشته  جویی گشته، ولی هرگز نه خودِضهرتکنولوژیک تعل  دارند. شنین فعالیتی همواره پاسخی است به معا

 م  .۱۴-۱۵ترجمه شاپور اعتماد، ارغنون شماره یک، صص

iiii به زمان کار الزم. م زمان کار اضافهشود که نرخ استثمار برابر است با نسبت معموالً گفته می 

iii دودویی یهاداده  binary data )توانند دو حالت را به عنوان واحد خود بپذیرند. این دو حالت که فقط می گویند کههایی میبه داده

 ست. مشوند، برآمده از دستگاه اعداد دودویی و جبر بولی اعموماً با صفر و یک نشان داده می

ii یمشارکت یبندبودجه  participatory budgeting )صرف تحصیص و  نحوهو مردم عادی درباره شهروندان است که درآن  یندیفرا

ها و نیز نحوه گذارد تا درباره اولویتبندی مشارکتی دست شهروندان را بازمیگیرند. بودجهتصمیم می وکنند اظهار نظر می یبودجه عموم

 کردن بودجه عمومی تصمیم بگیرند. مهزینه
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