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 Sergei( مفهوم جدید و بدیعی است که سرگیی بُدرونُف )noonomy« )نونامی»

Bodrunov  مارکسااایساااترنهانگرا  روسااای و در ارانه نر راب ه با ( اقتصااااننا

دا بر یرات آ ثنگر  این تحولات و تأتحولات عظیم و سریع ت نولوژیک کنونی و آینده

جدید از ترکیب نو واژه یونانی نوس   . این واژهاندکرنهبشااارر  ر    آینده  جامعه

(noos(  ُباا نو معنی  نانه و دو،ر و نُر )nomos)  معنی نظمر قانو  و شااایوهر باه

برا  آ  مناسب باشد. این « بنیان-نانه نظام »سااتته شاده اسات. نر سارسی شاید معان  

آور  که سااارساااامتحولات ساااریع و   زمینهمفهوم از مفاادیم متعدن  که تاکنو  نر 

تحولات ت نولوژیک ا لاعاتیرارتبا اتی تحت عنوا  اقتصااان نیتیتا ر اقتصااان گی ر 

تر  عوسیدا  نظر  رونر و عرصهدا  دید آورنهر سراتر میلاتفرمیر و امثا  آ اقتصاان  

دا سخت و نر موارن  بسیار  رمسئله است. آ   کند که دضم و  ذیر، درهرا  ر  می

دا برا  نرک بهتر  آنچه که نر زما  ما نر   این نظریهاما آشنایی و تف ر و تعرق نرباره

 رسد.نظر میهب حا  رخ نان  استر ضرور 

وین نیزنرحا  ت  ی ااسردا  درراه باا تیییر و تحولاات ساااریع ت نولوژیکر نظریه

( قرار نارند که با cyber-utopia« )سایبر  شهرآرما »ند. از یک سور  رسدارا  ابونه

بینانه اینترنت  را که گویا قانر اساات با نموکراتیزه کرن  نسااترساای به تو،نلی  سااانه

نانند. نر سااو  نیگر بخه میرداییانسااا  را از سااتم  سااترگرا  ردا سااازنر ا لاعاتر 

گر   جانبهیک( را ناریم که با Cyber-dystopia« )ساااایبر  شاااهرویرا » رسدارا  

 مراقبتتر و تحت  بیشدرچه گرر بشریت را تحت کنتر  سل هند که اینترنت  ابدبینانه برآ 

(Surveillance)  میااا   نر دااا  نیگر  نیزندااد. اسرا قرار میگرا  سااال ااهنایری

تیییرات حاضااار را صاااور   برتیمیهنا ر روبرو دساااتیم  دمنیروداا  چ،ر از جرله 

بینندر و نری ۹۱قر    نیرهنار  نار  امروز و سااارمایهبیننادر و تفاوتی بین سااارمایهمی

انق است و معتقدند که درا  نرک  گذشاته و متو   قدیم کراکا  نر شارایا امروز صاا

نار  امروز را ا  نیگر سااارمایهنیااز  برا  باازنگر  نظر  وجون ندارن. نر مقابپ  اره
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  ارز، مارک  مصداقی نارنر بینندر که از نظر آنها نیگر نه نظریهچنا  متفاوت میآ 

  دا  سیاسیر بقاتی  مارکسی.و نه نیدگاه

تحلیپ    زمینهیدان جداگانه نر ر شادد  نو رو۰۲۰۲نر روزدا   ایانی ساا   ویرانگر  

ت وین »رللی الکنفران  مشترک بینار  زبرگنار   نیتیتا  بونیم  او  تحولات  سرمایه

الیست سوش  سالنامه  شرارهترین تازهنر سن  ترزبورگ روسیهر و نوم انتشار  ۹«نونامی

حاضر ام ا    با آ  که نر نوشته ۰.«نار  نیتیتا سراسو  سرمایه» تحت عنوا  رجیستر

 ون.شاشاره می آ تر یات این نو رویدان نیستر به بعضی م الب مهمئ رناتتن به جز

 

 ، سن پترزبورگ«تکوین نونامی»المللی کنفرانس بین

از  «ت وین  نونامی»الرللی ر کنفران  مشترک بین۰۲۰۲نساامبر سا   ۴تا  ۰نر تاریخ 

اقتصان   تی ویتهر نانشگاه مس ور نانشگاه لومونوسُفر جامعهصنع  سو  انستیتو توسعه

 گکارکنا  آموزشااایر علوم و ت نولوژ ر نر سااان  ترزبور  آزان روسااایهر و کنگره

شدر میر ازگتا ر کرونا به ش پ متاز  برهکنفران  که باین  برگزار شاد. نر سه روز

م به یتعدان  ازجرله من نتوانست تا ر مساائپ سنیهبسافانه أمتمقاله ارائه شاد.  ۰۲بیه از 

دا  هنوشت ا  ا لاعات مربو  به کنفران  و مخصاوصااًکنفران  وصاپ شاویمر اما  اره

 است.  بونرونُف را نریاست کرنیم که موضوع این مرور مختصر

یک کتاب و   کراکا  محدون استر از متروعه« نونامی»ا لاعات نر مورن مفهوم 

ینار که مبنا  سااار نونامیویژه کتاب  چناد مقااله که به زبا  انگلیسااای ترجره شااادهر به

                                                      

۹  Joint International Congress “SPEC-PSE – 2020”, Genesis of 

Noonomy: Scientific and Technological Advance, Diffusion of 
Property, Socialization of Society, Solidarism, St. Petersburg, S.Y. 
Witte Institute of New Industrial Development. 

۰  Leo Panitch, Greg Albo, eds. Socialist Register, vol. 57, 2021. 

Beyond Digital Capitalism. 
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توا  چنین برناشت می ۹نر نانشاگاه کربری  بونهر« مارک  نر عصار  سناور    یشارسته»

د اسااات که ت نولوژیکر معتق  وقفهکرن کاه بُادرونُف با تأکید بر تیییر و تحولات  بی

تلا،  ر واساااتنر جهت  یک تیییر کیفی نر حا  گذر بونه ی کرّیییرات متروعه این ت

گویدر دایه مینسااات ندد. نر ی ی از نوشاااته  آینده بهکند تصاااویر  از جامعهمی

ستن از سرار»نیرودا  مولدر انساااا  با   بینی کرنه بون که درراه با توساااعهمارک   یه

توادد شد که نر اصپ برا  آ  تلق شده مشیو   سعالیتی ر ن «دا  تولید مان محدونه

 بُدرونُفو ارضاااا  نیازدا  ایراقتصاااان . ساااریر امین نر مورن « تلاقیت»بونه  ]یعنی[ 

 از تحولات تاریخیر تصویر بسیار بُدرونُفالعانه سونمند  سوقنرک  ظریف و »گویدر می

  بالاتر رحلهعنوا  م  ماارک  نر مورن گذار  آینده به کرونیسااامر بهروشااانی از ایاده

 «ندد.اجتراعیر ارائه می  توسعه

ا  تون تشاااری  صااافحه ۴۸۴نر کتاب  بُدرونُف  نونامی که تلاصاااه کرن  نظریه

اه دا  مختلف و گکند از نظریهرو که او سعی میآ ویژه ازا  نیستر بهکرنهر کار سانه

نگار نیستر آیندهت یا گوید که سیوچریسمی بُدرونُفمتضانر سنتز  ارائه ندد. با آ  که 

« ترد  آینده»قو  او هآینده یا ب  ا، به سااااتتار  اسااات که جامعهتوجه  اماا عرده

اشاره و ااکنو  سرا رسیده است. دمنظر او بخشی از آینده هتون توادد گرستر و حتی بهب

( شده و Knowledge-intensive« )بَر -نانه»کند که تولید مان  بیشاتر و بیشتر می

قه  شااونر نتر میمتراکمآید و شااونر و ساالسااله تیییراتی که نر این راه به وجون میمی

کند که نر ندد. برا  نرونه اشااااره میعوامپ مان  نر تولید را بیه از  یه کاده می

تولید تلفن   نرصد کپ دزینه ۸ر۴مورن تلفن درراه اَ  پ آ  سو ر بخه مان  تولید تنها 

  عرضااه  شااون. )جالب آ  که درین حدون  ن  نرصااد نر یک زنتیرهرا شااامپ می

شااونر و گیرنر تولید میکشااور جها  را نربر می ۴۰شاارکت نر  ۰۲۲عظیم که بیه از 

                                                      

۹ Sergey Bodrunov, (2018), Noonomy, English Version, for Seminar, 

“Marx in a high technology era: globalization, capital, and class”, 
October 26-27, 2018, Cambridge. 
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د که اسزایه کنشون.( اضاسه میمابقی توسا کانر تخصصی اَ پ نر کالیفرنیا  راحی می

شونر بل ه جایگزین تولید مان  می نقه  نانه به آ  معنی نیست که سعالیت ذدنی تراماً

 نر بر  -رساد که سهم  بخه نانهاین روندر زمانی سرا می  بدا  معنی اسات که با انامه

گیرنر و نانه و نه منابع مان  منبع اصااالی مراتب از ساااهم مان  آ  سزونی میبهتولید 

ا  نر دهکننتعیینو تسلا به نانه نقه « مهارت»کند که میضااسه اشاون. او توساعه می

 دا نه چندا  نور مقوله  نرآینده بُدرونُفکناد. باه انعا  موقعیات اجترااعی ایفاا می

تدری  نقه و ادریت تون را از هحقوقی و اقتصاااان  ازجرله ارز،ر مال یتر و  و ر ب

اجتراعی که امروز اقتصان   از حوزه رساد که انسا  کلاًندندر و زمانی سرا مینسات می

شااا پ تونکار هبعردتاً آیندهر امور تولید    رون. نر جامعهشاااونر کنار مینامیده می

 .کندتیییر می ر و نیز سردن  مصرسی «روابا تولید » ذیرنر و انتام می

ظیم به کارگیر   این توا   عبهتأکید او بر این است که توا  انسانی انتهایی ندارنر اما 

 ا  انسااا  گوید که سعالیت دوشااارندانهاسااات. میتیییرات نرنهاندا  اجتراعی نیازمند 

ترین عااماپ تحو   ترد ر جامعهر و حتی کنناده( تعیینHomo noosus) مادارنانه

دا   بیعت توادد بون. به نظر او ترد  صنعتی جدیدر نه با سرما  نولتی از بالار که سرایند

عه توانند این روند  توسمیدا  امروز  که تنها انسا با گیرنر نه نر س   جامعه ش پ می

ین گیرن. ایک ملت و کشور صورت می  هنر محدون صارساً نه را تند و یا کند کنندر و

  لبد.   مدنی را میالرللی و نهاندا  جامعهدا  بینترد  در ار 

دا  حد  است که دیچ یک از نظریهت  این تحولات کیفی بهبه نظر او شدت و حدّ

رست دا و نشا  نان   راه  برو مروز قانر به توضی  و تحلیپ نقیق آ اجتراعی ا-اقتصان 

 گوید من ق عقلانیت بازار تنها به نابونساز میاو دا و مش لات امروز  نیستند. از بحرا 

 کند.    واقعی بشر را ارضادامحیا زیست انتامیده و نتوانسته نیاز

کندر اما سااعی شااروع می مارکساای یاز نیدگاد بُدرونُفآنچه که واضاا  اسااتر 

دا  اقتصاااان  و اجتراعی را که ا  نظریهسراتر رونر و نر این راه  ارهاز آ  کند که می
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گیرن. کار میدا  اتیر نر ارب م ر  بونهر با تیییراتر انتقانات و اصاالاحاتی بهنر نده

گز رکند که دنانا  نوکلاسیک حرله میاقتصاناو از یک  رف سخت به نرک نانرست 

یرن که گایران می« ارتدک »دا  نرک نرستی نداشتندر و از سو  نیگر به مارکسیست

دا  گذشااته کار  ن رنه و چیز  به نید  مارکساای اضاااسه ن رنند. از جز ت رار حرف

دا هآید که این نظریتون استفانه کرنهر چنین برمی  نر نظریهو  متروعه مفادیری که 

اجتراعی نظیر -تنها نهاندا  اقتصااان نه –( Institutionalismعبارتند از نهانگرایی )

دار تانوانهر بل ه نهاندا  حقوقیر اتلاقیر عانات و ایرهر و دار اتحانیهنولتر شاارکت

(ر Industrial Societyصااانعتی )  جامعه    نظریه-- زیساااتی -دا  روانیجنباه

دا  ابعلوم و ت نولوژ ر انقل  همبتنی بر تولیاد انبوه متاأثر از کااربرن  سزایند  جاامعاه

دد  نقرار می تأثیرداا  زنادگی  اجترااعی را تحت نر ی کاه تراامی جنباهصااانعتی  ی

ا  که علم و نانه نقه (ر جامعهPost-Industrial Society ساااصاانعتی )  جامعه

و  کندرکنناده نارن و بخه تادماات ثروت بیشاااتر  از بخه صااانعات تلق میتعیین

 .سالارسنا لاعاتی و ا  است جامعه

ا  دستیمر جامعه« صنعتی  نوین  نوم  جامعه»اشااره نارن که ما نر حا  ورون به و  

یابد  تولیدر بیشتر  نر سرایند تولید میدرچه نسبت عناصر مان  تولیدر سهم  بهکه نانه 

تر وتاهک  ابداعات ت نولوژیک کوتاه و شوند  چرتهتر می یوستهدمعلومر و آموز، به

ه تنها نر تولید صنعتی و تدماتر بل شاون  و گستر،ر  راکن ه و کاربرن  ابداعات نهمی

گیرن  نقه انسا  نر تولید مرنمر شادت می  دا  اجتراعی و زندگی روزمرهنر سرایند

نر حا  « شااد  جدید صاانعتی»و... از این رور معتقد اساات که   یابدمان  کاده می

ترین سااتو  آ  نیتیتالیزه شااد  سزاینده اسااتر و این روند مهمشاا پ گرستن اساات که 

ات شاگرسی نر ساتتاردا  اقتصان  و اجتراعی کشوردا  مختلف توادد ناشت. تأثیر

کند که با کاده نقه انسا  نر تولید مان ر ا نر جهتی حرکت مییاین شرا  متروعه

سرن  و   را  توسعهکنندر و زما  بیشتر  بمی معا،تر  صارف کسب اسران وقت کم

تون هکند که ت نولوژ  و علوم تونبتأکید میاو تلاقیت و تفری  توادند ناشت. البته 
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 او  به توسعه و  آورندر و رساید  به ترد  جدید نر ودلهبرا  انساا  توشابختی نری

 ۹تحو  تون  انسا  نیازمند است.

تحو  مان  تاریخ  بحثی نیسااات کاه نر کلیاات  تونر این نیدگاه دم جهت با نید

ر بر ادریت تحو  ایدئولوژ  آلرانی اسااات. مارک  و انگل  از درا  آااز از جرله نر

توانیم ینر این اثر م تولید نر تحولات اجتراعی تأکید ناشتند. مثلاً ت نولوژ  و وساایپ

واقعی مر ن است  برنگی بدو  پ یوساابحث ردایی انساا  تنها نر جها  واقعی و »که 

 «ریسیر و سرواژ بدو  کشاورز    یشرسته از بین نخوادند رست.ماشاین بخار و ماشین نخ

کاه مرنم به اندازه و با کیفیت کاسی اذار  ماانام»شاااون کاه جاا نیز تاأکیاد مینر دراا 

و نه  یک عرپ تاریخی 'ردایی'ر مس نر و لباس نداشته باشندر ردا نخوادند بون. یدنینوش

مارک  نر  ۰«آید[.  صنعتر تتارتر کشاورز ...]به وجون میذدنی استر و با توسعه

( و عنوا  معیار آ نر مبحاث تضاااان بین بنیاا  تولید بورژوایی )ارز، به گرونادریساااه

زئی از ج»کند که کار نیگر چندا  آلاتر مشخصا به شرای ی اشاره میماشاین  توساعه

ظادر    این سرایند«هکنندتنظیمنگهبا  و »عنوا  نیساتر بل ه انسا  بیشتر به« سرایند تولید

نر جا  نیگر نیز نر درین اثرر نر مبحث تضاااان بین زما  آزان و زما  کارر  ۴شاااون.می

 کند  سرن  کهاشااااره می« کامپ سرن  زما  آزانر یعنی زمانی برا  توسااعه»مارک  به 

                                                      

۹  Vladimir Plotnikov, “Review of the Book ‘Noonomy’ by Sergey 

Bodrunov”, Global Journal of Archeology and Anthropology, Vol. 9, 
No. 4, June 2019. P. 101. 

 :ایدئولوژ  آلرانی۰ 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_G
erman_Ideology.pdf 

 ۰۱۲سارسی  رویز بابائیر نشر چشرهر ص   ترجره

 گروندریسهر ۴ 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch14.
htm  

file:///D:/downloads/ایدئولوژی%20آلمانی,%20https:/www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch14.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf
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رَ، نارن.«   جامعهشاادهنانه  انباشاات»ی از جامعهر ئعنوا  جزبه مارک  نر  ۹را نر سااَ

یز ترین واقعیات امروز ما است نر که ی ی از مهم«سرعت  ارتبا ات» رتأثیگروندریساه از 

 م ویبیستدا  تون را نر قر  یانناشتمارک  آورن. شاید دم اگر صحبت به میا  می

دا نار  بدو  اینترنت و تلفن درراه و  لاتفرمنوشاتر سرمایهآورنر میبه رو  کااذ می

تر وجه به معنی نترمینیساام  ت نولوژیک نیساادیچو الگوریتم از بین نخوادد رست! این به

داا  ماان  و شااارایا اقتصاااان  و اجترااعی اشااااره نارن که تحولات بل اه باه زمیناه

سااااز  تحولات دا تون زمینهآورنر و کاربرن آ  ت نولوژ ت نولوژیاک را باه وجون می

 شون.ساتتار  می

دا  جدید برا  نرک تحولات عظیم جها  امروزر  رناز تأکید بر ضاارورت نظریه

وی مر بسیار ارزشرند است. نر این واقعیت ترنید  بیستنار  قر  و تحلیپ نظام سرمایه

ا ذیر ناجتنابدا را نظریه آمیز،نوعی داا  ننیا  امروز نیسااات کاه تحلیاپ  یچیادگی

ر ناشاااتنتعلق»  ا  کاه نوسااات عزیز محردرضاااا نی فر نیز نر مقالهن تاه –کناد می

دایی از لیبرالیساام  ساایاساایر کندر و من دم قبلاً نر مورن جنبهعنوا  می ۰«نداشااتنتعلق

ر این ر اما بحث بر ساا–ام کرنهدار و مارکساایساام بر آ  تأکید متدولوژ   تئور  ساایسااتم

  علری توا  نر این تحلیپ و مشاددهدا را میدا  آ دا و چه جنبهاست که کدام نظریه

تواند ی و با نقت سراوا  به تحولات ت نولوژی ی که مینرسااتبه بُدرونُفبه کار گرست. 

 دا  سیاسی و چگونگی نستیابیزمینه رنازنر اما  یهانسا  را نهایتاً آزان و ردا سازن می

و در ارانه نر التقا   بُدرونُفمورن نظر، روشان نیست. به نظر من « ترد  جدید»به 

  مرکز  آ  را تا حد زیان  دسته ا  از مارکسایسام را حفک کرنه وتونر تنها  وساته

 اند. کنار گذاشته

                                                      

 ۲۹۰جار ص درا ۹ 

۰ https://pecritique.com/2021/01/08/تعلق-ناشتنر-تعلق-نداشتن-محردرضا-نی فر/ 

https://pecritique.com/2021/01/08/تعلق-داشتن،-تعلق-نداشتن-محمدرضا-نیکفر/
https://pecritique.com/2021/01/08/تعلق-داشتن،-تعلق-نداشتن-محمدرضا-نیکفر/
https://pecritique.com/2021/01/08/تعلق-داشتن،-تعلق-نداشتن-محمدرضا-نیکفر/
https://pecritique.com/2021/01/08/تعلق-داشتن،-تعلق-نداشتن-محمدرضا-نیکفر/
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  زما  آزان و سراات و ادریت آ  نر اعتلا  ماارک  نر دراا  جاایی کاه نربااره

کندر بر این ن ته تأکید نارن که این زما   آزان یا توا   ذدنی و تلاقیت انسا  صحبت می

زان و آ تواند واقعاًاسااات که می« نار تنها با  ایا  روابا مال یت سااارمایه»زما  سراات 

تون  تون هنار  نیز ب ایا  روابا مال یت ساارمایه ۹اسزایی باشااد.ارز،عار  از تولید 

دا  سااایاسااای سراوانی نارنر که نر جادا  نیگر به آ  زمینه یه ذیرن و صاااورت نری

تی نیده    بقامشاخصی به تحلیپ  بقاتی و مبارزه  ام. نر بحث نونامی اشااره رناتته

  ت نولوژ  و سارمایهر و مال یت و کنتر  نومی بر اولی چندا  روشن شاون. راب هنری

دا آ   توبی بر حضور انحصارات بزرگ و قدرت سزایندهبه بُدرونُفنیسات. با آ  که 

واقف اساااتر از ویژه نر بخه نیتیتا  داا  تولیاد و تادمااتر باهنر تراامی عرصاااه

آورن. بدو  ترنید نر تأکید او بر ( مال یت صااحبت به میا  میdiffusion« ) راکَن ه»

ر اندیشرندا  و  امتخصاصادار یعنی و صااحبا  این مهارت« دامهارت»  ادریت سزاینده

ر بانفوذتیا  راز و تجا  آ  که دمهدا بشون که این صاحبا  مهارتادپ علمر سرامو، می

ر که صااااحب وساااایپ  امال شاااوندر کارمندا  و حقوق بگیرا   « مال یت»با  از صاااح

د  حذف نیرو  کار از سراین نر ی او نر کاده و نهایتاًدا   یتولیادنادر دساااتند. تأکید

ر که نر «بازتولید »و نیز وجون کاردا  « انواع کار»تولیاد ماان ر به نقپ و انتقالات بین 

. اما توجه استتوجه و شاید کمرناتته توادد شدر بیحاضر به آ     بخه نوم نوشته

ا، از نعوتسازنر تلا، او و را حائز ادریت می بُدرونُفآنچه که مفهوم نونامی و کار 

دایی اسااات که بتواند از شااارایا بحرانی و مخرب امروز گذر نیگرا  برا  یاستن نظریه

 سو  ننیا  نیگر  را مر ن سازن. هکند و حرکت ب

 

  

                                                      

 ۲۹۰گروندریسهر درانتار ص ۹ 
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 لداری دیجیتاالیست رجیستر، فراسوی سرمایهسوش
سااف بساایار آترین أکه با ت -- ۰۲۰۹ر سااا  ۰۲  شااراره نر سااوشااالیساات رجیسااتر

 هبه مارکساایساات بون ک  یان لیو  انیچر متف ر برجسااتهویرایه  نوساات و در ارم زنده

ا ر نرما  تبر اثر ابتلا به کرونا نر بیرارساااتانی که به آ ر چند روز از انتشاااار  ساصاااله

دا  مختلف مربو  مقاله نر عرصه ۹۲متروع  --سر ا  نر آ  بستر  بونر نرگذشت 

تیتا  و ت نولوژ   نی  نار  و تیییرات ناشی از کاربرن سزایندهبه تحولات اتیر سارمایه

ستارا  ) انیچ و گ ر گ َالبو( نر . ویرااست شادت گرستن آ  نر نورا  کرونار ارائه شاده

کنند که این متروعه با توجه به این که ت نولوژ  نیتیتا  تا چه حد  یشگفتار اشاره می

  شانهاندیدا  سانهنار  شدهر با نیدگاهنا ذیر  از ویرانگر   بازار سرمایهبخه جدایی

رایا نار ر حتی نر شیهسرماایی شون که  ویکند. اشاره میسایبر  مقابله می شهرآرما 

ر حا  نهفته که ن« ت ک- اد»دا  عظیم سناور   یشرسته بحرا  عریق جهانیر نر شرکت

برقرار  ارتبا اتر کار و مصاارفر بل ه نر   شاایوه تنهانهتتدیدسااازما  و تیییر نان   

این   به این نلیپ که دره زنادگی کرن   ماا بونه و دساااتند. اما نقیقاً  واقع تیییر نحوه

نار ر و از  ریق بازتولید  روابا تحولاات نر قالب  من ق  انباشااات و اساااتثرار سااارمایه

دا  جدید  را نیز با ت رَن دا و بی ذیرنر تناقضنارانهر صاااورت میاجتراعی  سااارمایه

دا    ساارمایهوقفهرحرانه و تلا،  بی  بارز آ  رقابت بیآورن. نرونهتون به درراه می

برا     انتقا  ا لاعاتدزارم  ثانیهیکسرعت بخشید  بیشتر و کاده چند بزرگ برا  

 ترین توجهی به لزوم آمانگیتر از رقیباا  متررکز بونهر نر حاالی که کمسرو،  ساااریع

که . جالب آ اسااات کرونا نر کار نبونهگیر  عالمبرا  مقاابله با رویدان  مانند ویروس 

نولت نر امور   نار  با در گونه مداتلهسااارمایها  دبنگاه  قباپ از این رویادانر دره

 سریع  اقتصاان  مخالف بونندر اما بعد از شایوع ساریع و سراسر  آ  توادا  مداتله

دایی که به رام کُند   مفتضحانهر اگر نر کار کرک  رسانی شدنددا برا  کرکنولت

 ریخت. نبونر کپ نظام سرو می
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نازا   رترین نظریه  اورساولا دیوزر از برجستهمقاله ترین مقالات این شارارهراز مهم

است. « ابرتارییسا»  تحلیپ  کار نر نورا  نیتیتا  و واضع مفهوم مارکسیست نر عرصه

کرن   گرنبان: نیتیتالیزه کرن ر تتدید سازما ر و بسی  نر بحرا  نرو»  نر مقاله دیوز

ا یرات قبلی نر سرایند  کار نر نورا  کرون  تییتیییر و تحولاتی را که نر انامه ۹ر«کووید

  کاردا  کند. نر این مقاله که ننبالهصااورت گرستهر با تیزبینی تاص تون تشااری  می

نر عصار حاضار است و نر زیر به آ  اشاره « کار»  تیییر و تحولات ا، نر زمینهاصالی

  دا  بحرانی ندهرام سا آور  اقتصان نیتیتا  بهتوادم ناشاتر به تداوم  رشاد سرسام

دا کند که تخرینشااونر و  ر  میقبپ از کرونا و نر نورا  کرونا اشاااره می  گذشااته

نرصااد اقتصااان جها  از  ریق  لاتفرم  آنلاین توادد بونر و  ۴۲ندد که حدون نشااا  می

 –شون کار  که به شا پ متاز  با اساتفانه از ابزار آنلاین انتام می --« کار   لاتفرمی»

بند  جدید  نر نیرو  کار ازجرله به ق باو ندد. سارعت به گستر، تون انامه میبه

نر بازار کار جهانی که از قبپ شاا پ گرستهر اما نر بحرا  کرونا تشاادید شاادهر اشاااره 

ار تون  شات کامییوترشا  ک  دا   راکندهدایی که نر تانهبند  بین آ کند  ق بمی

«(. متحرک)»ندندر دا  سیزی ی را ارائه میتدمات و کالا دا کهر و آ «(ساکن)»کنند می

و ]نر کشاااوردااا  اربی[ عرادتاااً  تحصااایاپ کرنهر حقوق بگیرعراادتااً گروه او  کاه 

 وساااتا  و رنگینعردتاً اندر شااایپ و نر آمد معین نارندر اما گروه نومر  وساااتسااافید

او  و نیگرا  ارائه مخا رهر تدمات اساااساای را به گروه یا  رکارند و نر شااراثباتبی

ندر و دا قرار ناردار و مراقبتبازبینیدار ترین کنتر ندند. اما در نو نسته تحت شدیدمی

                                                      

۹  Ursula Huws, (2021), “‘Reaping the whirlwind: Digitalization, 

restructuring, and mobilization in the Covid crisis”, in Socialist 
Register, 2021. 
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دوگو رانیچه با نو   داا را زیر نظر نارند  واقعیتی که نر مقالهداا در عراپ آ الگوریتم

  ۹شون.تشری  می« تیلوریسم  نیتیتا »درین متروعه تحت عنوا   در ار نیگر نر

ندند که اکثر این دا  تون، و نیگرا  نشاااا  میکند که بررسااایدیوز اشااااره می

  دار کاردا  نوم و حتی سااوم  این نیرو  کار اسااتر که با از نساات رستن  سزایندهکار

علاوه بر بهدا را انتام ندند. ترین نسااترزن و حقوقر آ کمدا  نائریر حاضارند با شایپ

کند که چو  کار  آنلاین نر سااا   جهانی و از راه نور انتام مهم تأکید می  این ن تاه

گیرنر رقابت برا  کارگرا  نر یاستن  و حفک  شاایپ نیگر نه نر سااا   محلی و حتی می

در    لش ر جهانی کاررنار با نسترسی به این متروعهملیر بل ه جهانی استر و سرمایه

د. و کنجا منتقپ میآ ر کار را به تر باشااادکمدا  نیرو  کار کم و جاا که مزن و دزینه

ر  نر نیگ  مقاله  گیرن که به قو  برایا   الررر نویساندهاین نر شارای ی صاورت می

ویژه نر نورا  کرونار مفهوم درین متروعاهر نر جریا  تیییرات عظیم ت نولوژیک و به

تقسایم متداو   روز و شابر ]زما [ کار و اساتراحتر ]زما [ تصوصی و »و « زما   کار»

ا د«سیار برو »)لازم به توضای  اسات که با آ  که  ۰«.نردم ریخته اسات عرومی کاملاً

ک دا  مشتر گذارسرمایهملیتی دریشه از  ریق   چندداو شرکتامر جدید  نیسات 

دا  کاردا  متاز  نر این   سااایاربرو کنندر اما تفاوت  و مساااتقیم چنین کرنه و می

ندارنر و در « میزبا »  نر کشااور گذارساارمایهنار تارجی نیاز  به اساات که ساارمایه

و  کار و ام انات  محلی ا لاعات شاارکتی نر در کشااور  که بتواند با اسااتفانه از نیرو 

شاااونر و با  یدا شاااد  تر  رناز، کندر کار به آ  واگذار میساااریعتر و ارزا دا را نانه

 شون.( جا منتقپ میآ تر  نر جا  نیگرر کار به ارزا رقیب  

                                                      

۹  Matthew Cole, Hugo Radice, and Charles Umney, (2021), The 

Political Economy of Datafication and Work: A New Digital Taylorism, 
Socialist Register, 2021. 

۰ Bryan D. Palmer, (2021), “The Time of our Lives: Reflections on 

Work and Capitalist Temporality”, Socialist Register, 2021. 
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با این حا  دیچ یک از نویساااندگا  این متروعه این تیییر و تحولات را نه مبتنی بر 

دا نر آ  ینیسااام ت نولوژیکر بل ه بر اسااااس روابا اجتراعی که ت نولوژ جبر و نترم

 رچنیندندند. شاااوندر مورن تتزیه و تحلیپ قرار مییابند و به کار گرسته میتوساااعه می

م رام ترابهعلاوه  رف. بهداا ناه تونمختاارندر و نه بیشاااون کاه ت نولوژ تاأکیاد می

رام  ت نولوژیک برا  ساارمایه به ارمیا  آورنهر و بهدا  ماشااینی و ام اناتی که کنتر 

رف نساااترسااای  تقریباً دا  درگانی به ت نولوژ   راکنده شاااد  کار و نیرو  کارر صااا 

 ریرساااانا لاعدا  مدیریت نیتیتا  اساااتر ام انات وسااایع نیتیتا  که از ضااارورت

  زات  بقهی و بسااای  را نیز سرادم آورنهر و شااارایا جدید  را برا  مبارندساااازما 

 دا به وجون آورنه است.کارگر و سوسیالیست

 

 بودن محصولات مجازی و انواع کار« کالا»
ه رام حدت و شدتی که نارندر تأییدکننده و نبهتأکید بر این اسات که این تیییرات 

ن تریاورسااولا دیوز مشااخ ه زمیناند. نر این نار ساارمایه ت امپناسی  نرک  مارکساای  

کند. به قو  تون، برا  نرک بهتر این موضوع لازمست به نیگر برتورندا را ارائه می

  جرله نر مقالهازرجوع شون. ساوشاالیسات رجیستر دا  قبلی  دا  او نر شارارهنوشاته

تلاف که بر بر این نید ت یه نارن تلویحاً ۹ر«  اقتصاااان  بی وز ننیاا  مان : اسااا وره»

رو   ایتا  ر قو   انیچ اگهسقا شیئ سنگینی است که ب« کالا»دا کساانی که به تصور آ 

رورت  کندر و ضفتد نرنتا  توادد گرستر بر کالا بون  محصاولات  متاز  تأکید میبی

ا ر« مان   ننیا   متاز   اجزاکرن   ی ئمر»ر و «جسااریت بخشااید  به سضااا  سااایبر »

باازتولیاد اجتراعی نر »  داا  او مقاالاهترین نوشاااتاهمنداد. اماا ی ی از مهنشاااا  می

                                                      

۹  Ursula Huws, (1999), “Material World: the Myth of Weightless 

Economy”, Socialist Register, 1999. 
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شاااد  و اسااات. با آ  که تأکید اصااالی مقاله کالایی ۹«ی موقر  بیساااتنار  سااارمایه

وین نار  ت شاد  کار تانگی استر دیوز به انواع کار که نر  و  تاریخ سرمایهبازار 

داعات و ین واقعیت که ابیاستهر و بساته به ضرورت از نوعی به نوع نیگر تبدیپ شدهر و ا

. کنداتتراعات جدیدر دریشاه کاردا  جدید  را تلق کرنه و جانشین کرنهر اشاره می

« کار  باز تولید »ر که نومی را «مولدکار ایر»و « کار مولد»از مفادیم دیوز باا اساااتفاانه 

ر شااه نوع کار را م ر  «نشاادهکار  رناتت»و « شاادهکار  رناتت»نامدر و مفادیم می

 :کندمی

 کار معیشاااتی برا  بازتولید  –نشاااده نر تاانوانه و کامیونیتی کاار  رناتات

 اجتراعی:

نظاستر و نیز    اذا و  ارز، مصرسیر به بازتولید سیزی یر تهیهاین نوع کار  تولیدکننده

 و ناو لبانه و« کار آزان»تواند نشده دم میآموز، ت لم و ایره اسات. این کار  رناتت

 نار  دم وجون ناشته.اجبار  باشد. قبپ از سرمایهدم کار  

 کار  تدمه: –شده نر تانه یا مزرعه کار تدماتی تصوصی  رناتت 

شده شاونر و با آ  که  رناتتشاده انتام می  اساتخدامکار  اسات که توساا تدمه

م نار  دکند و تنها ارز، مصاارسی نارن. قبپ از ساارمایهاسااتر ارز، اضاااسی تولید نری

 ن ناشته است.وجو

 کار تدماتی  –دا شاااده برا  شااارکتکاار تادماتی تصاااوصااای  رناتت

 نارانه:سرمایه

                                                      

۹  Ursula Huws, (2020), “Social Reproduction in the Twenty-First 

Century capitalism”, Socialist Register, 2020. 
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دا  دار شرکتدار دتپدار رستورا شده نر میازهکاردا  کارگرا  و کارمندا  استخدام

به حساااب « مولد»دا را نیز کار دا  نظاست کار و ایرهر که دیوز آ ونقپر شاارکتحرپ

 آورن.می

 شده: کار  تدمات عرومی   رناتت 

کاردا  تدمات عرومی و نولتی که به رام آ  که به نفع سرمایه دستندر ایر مولدندر و 

 اند.تنها بازتولید 

 نارانه:کار تولید  سرمایه –دا  تولید  صنعتی شده نر شرکتکار  رناتت 

 وف وجه را به آ  معکه مارک  بیشاااترین ت« مولد»کاار  تولیاد کالایی برا  بازار  کار 

  آ  را به اَشاا ا  مختلف از جرله کاربرن کند که دزینهنار تلا، میناشاتر و ساارمایه

   کارر کاده ندد. آلات و ت نولوژ ر و استفانه از ارته ذتیره  ماشینسزاینده

  کار  مصرسی: –کار  رناتت نشده نر تانه و کامیونیتی 

  شدهر با آ  که نقه بسیار مهری نر تبدیپ کار  ترین توجه به آاین کار  است که کم

ا  بازتولید  به کار  مولدر و تشادید  استثرار  کارگرا   مولد نارن. این کار   رناتت نشده

شاادر و حا  با کرک ت نولوژ  توسااا اساات که قبلاً توسااا کارگرا  مولد انتام می

ت دار ترید بلیارکتشون. از جرله سلف سروی  نر سو ر ممصرف کنندگا  انتام می

کنندر دا. این کاردا مستقیرا ارز، اسزونه تلق نریتی ام نر بانک  آنلاینر اساتفانه از ا 

 کند.نارا  کرک میسرمایه و ایر مستقیم به استثرار کارگرا  مولد توسا
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این شه ۹توا  یاست.(می   من با دیوزمصاحبه)توضایحات بیشاتر درین مد  را نر 

نارانه(ر و چهار نارانهر و کار تولید  سرمایهمقوله نر نو نوع  مولد )کار تدماتی سارمایه

منز  و کار عرومی تدماتی(ر و   شاااده )تدمه رناتتتا  آ  نوع  بااز تولید  که نو

 ور د. درا شونر تقسیم میاست نشده )کار معیشتی و کار  مصرسی( رناتتنوتا  نیگر 

ی از نوعی تاریخ  تبدیپ نوعهنار  بکند که تاریخ سرمایهکه اشااره شادر دیوز تأکید می

 کار به نوع  نیگر بونه است. 

  اعضااانشااده توسااا  رناتتتانواردا که قبلا به شاا پ کار بساایار  ازتدمات 

دا  شاادر حا  توسااا شاارکتتانوانهر یا توسااا تدمهر و یا صاااحبا  ح رَف انتام می

ورت دا  آنلاین صدا با استفانه از  لاتفرمشاونر که بسیار  از آ نار  انتام میسارمایه

وآمد و آموز،. اذار رست  ذیرن  از تدمات نظاست تا  رسااتار  از کونکر تحویپمی

نشده  رناتتیا  نر این مسایر اسات که بسایار  از کاردا  تدماتی  تصاوصای که قبلاً 

دم  اببونندر و یا ایر مولد و بازتولید  بونندر به کار مولد تبدیپ شدند. نو روند  مرتبا 

سو کینر راب ه با عرضه و تقاضار سرایند  گستر، تدمات تصوصی  مولد را رقم زن. از 

   هسل نار  بر اثرسرمایه  با محدون شاد  تدمات  نولت  رساه نر کشاوردا   یشرسته

نولت  درگانی از سو  و رایگا   بخا ر عرضه لیبرالیسمر تدماتی که قبلاًروزاسزو   نو

وصیر   به بخه تصسیاربرو دا و یا ساز شده بونندر با تصوصی« زناییکالا»نوعی به

اسزایی برا  تحت کنتر  نولت به ارز، یشااادند  )از ارز، مصااارس« کاالایی» متادناً

نارا  تبدیپ شدند.( این امر تقاضا برا  تدمات رسادی تصوصی را اسزایه نانر سرمایه

   تارج ازشده رناتتنشینیر کاده نسترزندا   واقعیر ضرورت کار رشاد شهر و با

اسزونه شد. از سو  نیگرر رشد سریع بی ار  تانه توسا ز  و شودرر بر رشد  این تقاضا 

                                                      

 نار ر گذار از سرمایه  نر متروعهر با اورسولا دیوز   سعید ردنرامصاحبه۹ 

-۰۱۲ر ص ۹۴۱۲انتشارات آگاهر چاپ سومر  ترجره  رویز صداقترنار ر ایهگذار از سرمو ساعید ردنرار 

۰۱۱. 

https://pecritique.com/2015/10/19/درباره%E2%80%8Cی-گذار-از-سرمایه%E2%80%8Cداری-9-گفت%E2%80%8C
https://pecritique.com/2015/10/19/درباره%E2%80%8Cی-گذار-از-سرمایه%E2%80%8Cداری-9-گفت%E2%80%8C/
https://pecritique.com/2015/10/19/درباره%E2%80%8Cی-گذار-از-سرمایه%E2%80%8Cداری-9-گفت%E2%80%8C/
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انی نارکار ر و ورون مهاجرا ر نیرو  کار عظیم و ارزانی را نر اتتیار ساارمایهثباتو بی

دا  ندندر قرار نانه است. از آ  جا که شرکتارائه می« مولد»  وربهکه این تدمات را 

دمات  تر  را از تد تدمات ارزا توانستننار  با تشدید استثرار این کارگرا ر میسرمایه

متوساااا نیز   بورژواز (ر ارائه ندندر بسااایار  از اقشاااار  بقهصااااحبا  ح رَف )ترنه

ات دا قرار گرستند. این تدم رولتریزه شده و به ش پ کارگر مادر نر تدمت این شرکت

میر ردا   لاتفمحور. با ورون شرکت –یا تدمات سیزی ی دستندر و یا تدمات ا لاعات 

بزرگ  دا بیشاتر این تدمات تحت کنتر  و مدیریت از راه نور قرار گرستندر و سرمایه

دا تون را این شرکت ۹ند.ادا سراوا دا  آ این تدمات شدندر که نرونه  نیز وارن ارائه

یا  مختلفر نوعی رانتوکار کسبدا  کنندر اما با اساتفانه از مد قلردان نری« کارسرما»

نند. کخ ثابتر و یا نرصاااد  از کارسرمار یا کارگرر یا در نو را نریاست میبه شااا پ نر

دا برکنار از اسزایه سشاااار به کارگرا  که البته حد  رحرانه بین این شااارکترقاابات بی

 علوم و ت نولوژ  نیتیتا  درراه بونه وقفهجسرانی و ذدنی محدون  نارنر با کاربرن بی

 . است

نار  دریشاااه با امواج ابداعات و کند که تاریخ سااارمایهنرساااتی تأکید میدیوز به

اتتراعااتر کاه کاارداا و کالادا  جدید  را تلق کرنهر درراه بونه اسااات. در بحرا  

  ندی درراه بونهر و در تتدید سازما ر توسعهسازما نار  نیز با امواج تتدید سارمایه

د سرادم آورنهر و نر درین سرایند است که صنایع جدید  را برا  تولید محصولات جدی

دا و رگاهنر کا تنهانهیابد  تعادان کارگرانی که نر تولید  مولد سعا  دساااتندر اسزایه می

و اایی. زاسارز،  ساااازندر که نر کپ زنتیرهدایی که این کالادا  جدید را میکارتانه

دا  یندد که ترامی  ویژگیگیرن که ترامی این تیییرات نشااا  مبر این اساااس نتیته می

                                                      

۹ Cleaning (Housekeep, Helping, Task Rabbit); maintenance (Trust 

trader, Local House, Mybuilder…), Food delivery (UberEats, 
Deliveroo, Foodora…), Taxi service, (Uber, Lift…_), Childcare (Find a 
baby sitter…),Dog walking… etc. 
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نار  که مارک  تشری  کرنر کراکا  معتبر استر و بیه از  یه انواع کاردا به سرمایه

 شوند. نارانه کشانده می رف کار  سرمایه

 

*** 

 گیریجای نتیجهبه

دا  متفاوت و مرتبا  تیییر و تحولات ت نولوژیک نر عصر در نو مبحث بالا به جنبه

 رنازندر و در یک به نرجات مختلف نقا  قدرت و ضعف تون را نارند. تا مینیتیتا  

اساات که  بنیان راه نراز  نر  یه اساات. واضاا  -نونامی یا نظام نانه  زما   ساال ه

اگر کنتر   اجتراعی  نموکراتیک »اشاره شدهر  ۹«ر نیتیتا کار نر عص» ور که نر درا 

قانر    ت نولوژیک امروز از توسعهبر ت نولوژ  و تولید حاکم بونر حتی درین س   

ه دا  انسانی را برا  بخ"تلاقیت"بون کار روزانه را کوتاه کند و ام انات رشاد نیگر 

کار   ساصله"حذف کندر و حتی دا  سخت را وسیعی از جرعیت سعا  سرادم کندر کار

اما امروزه کنتر  ت نولوژ  بیشااتر و بیشااتر نر نساات « را کاده ندد. "س ر  و ید 

 شون. دا  او   ی ر متررکز میشرکت

  ننیا  حاضر این است که ضرن آ  که تحولات ت نولوژ  بسیار  یچیده  مسائله

ویژه نر راب ه با تسااهیپ ارتبا ات برا  ا  را بهدا  بساایار مهم و سااازندهنیتیتا  زمینه

نیرو  کار و جریانات چ، سرادم آورنهر اما اساتثرار نسبی و م لق نیرو  کار را تشدید 

تر نیرو  کار را مهم. از دره اساات را شاادت بخشاایدهکار  بیکار  و ثباتبیکرنه و 

بیه از در زما  نیگر   راکنده ساااتته و نر بساایار  موارن کار  جرعی را به کار  منفرن 

تبدیپ سااااتته اسااات. کنتر   تونکار  مدیریت و صااااحبا  سااارمایه بر کار کارگرا  و 

ه توانسات ناشتریکارمندا  به حد  رسایده که سرنریک تیلور حتی آرزو  آ  را دم ن

                                                      

۹ https://pecritique.com/2016/12/18/کار-نر-عصر-انقلاب-نیتیتا -سعید-ردنرا/ 

https://pecritique.com/2016/12/18/کار-در-عصر-انقلاب-دیجیتال-سعید-رهنما/
https://pecritique.com/2016/12/18/کار-در-عصر-انقلاب-دیجیتال-سعید-رهنما/
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اردا و را گرسته و رست داسر رستو  سرکارگردادا نر بسیار  موارن جا  باشد. الگوریتم

 تحت نظر نارند.  وقفهبازنه کار  کارگرا  و کارمندا  را بی

رنر دا اشاره نابرکنار از تشادید استثرار نر کاردا  تدماتی که اورسولا دیوز به آ 

نر مورن کاردا  تولید  شدت و حدت کاربرن ت نولوژ  تا به آنتا رسیده که علاوه بر 

ق م انی ی را نیز تلنیرهروبات یا کارگر -دار حا  ساارمایه نوعی انسااا دا و روباتبات

( است که رو  بد   کارگر exoskeleton« )اس لت بیرونی» بارز آ   کرنه. نرونه

جا کندر هتر را با سرعت بیشتر  جابندد تا ق عات سنگینشون و به او ام ا  میسوار می

تر  بتواند از بازوا  و انگشااتا  تون اسااتفانه کند. این اساا لت و یا برا  مدت  ولانی

یع ساتت از نادم اکنو  نر بسایار  صا رم انی یر یا نسات م انی ی  بیرونی یا جلیقه

ساز ر و نیز نر صنایع ساتترانی مورن استفانه استر ساز  و کشتیجرله صانایع دوا یرا

شونر و  لی بین کار ید  و روبات تولید می  سارعت انواع مختلف آ  وارن عرصهو به

 رساند.است و استثرار کارگر را به حد اعلا  مر ن می
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 م انی ی!!روباتر کارگر  نیره -اس لت بیرونیر انسا  «ا کسو اس لتو »

    

 

دا  کارگر  نر کشاااوردایی که دنوز نر این شااارایا و نر وضاااعیتی که اتحانیه

 دا  بزرگروندر و کارگرانی که قبلاً نر واحد  سعالیت نارندر رو به ضاااعف میاجازه

  کوچک و متوسا   داکرنندر حا  نر واحدصانعتی نر کنار دم نر یک محپ کار می

اساااساای نر چگونگی مقابله با قدرت   اندر مساائلهعرضااه  راکنده  شااب ه و زنتیره

ی ندسااازما دا و روزاسزو   ساارمایه و مال ا   ت نولوژ  اساات. شاارایا جدیدر تحلیپ

  لبد. جدید  را می

 


