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 و «اوبر»های اینترنتی جهانی چون یکارگران تاکس/اعتراضات اخیر رانندگان

رگران که کا تهگرفو تپسی در ایران حول مطالباتی صورت  و رانندگان اسنپ «لیفت»

آنها مشروعیت  های صنعتی در دو قرن اخیر برای کسب آن مبارزه کرده و بهکارخانه

 یهای جدید در کنار غلبهشرکت یفناورانهاما تغییر ساختار  اند.نهادی و گفتمانی داده

این امکان را برای سرمایه فراهم کرده است تا کارگران جدید را  نولیبرالی نامگفت

 یشینپ پیمانکار مستقل معرفی کند و بدین واسطه دستاوردهای کارگری فرما یاخویش

 . نادیده بگیردرا 

بیه ش آنان بیشترآیند. نمیاما کارگران جدید همچون کارگران صنعتی به نظر 

ا این ب شدندمییت ؤرتر در سطح شهر هایی هستند که پیشآژانسرانندگان تاکسی و 

 ،نیرااختصاصی تاکسی وطچه آژانس و چه خط ،مکان ثابتی تفاوت که دیگر به هیچ

آنان  تیهای معیشضرورت هستند که مسافرکشی بیشتر شبیه رانندگان و تعلق ندارند

اشتغال  برای یکه امکان و افرادی یا جوانانی را به کارهای دوم و سوم واداشته بود

آن یعنی سرگردانی  راههماین گروه و  کاریموقتیدست نیاورده بودند. اما پایدارتر به

 شد. نمیمثابه رهایی از الزامات پایدار مشاغل ثابت تصور در فضای شهر به

کاری، این ثباتبی –مدافع شکل جدید کار  یفناورانهگفتمان  با این همه،

ابه مثاطلاعاتی جدید را به فنی ومدیریت و  کندمی وزنی را ستایشسرگردانی و بی

ی بورژوایخرده کند که نه فقط از اقتصاد راکد و کندِیستِ کاری مدرنی تصویر میز

ت است. وساطتر مدرنها ونقل وابسته به شهرداریبخش خدمات حملبلکه از  ،پیشروتر

 هایاین فضا، رانده شدن کارگران از مکان بودن ارتباطی و مجازی /های اطلاعاتیفناوری

ای )کارگری که بر پیشامدرن آزادکاری شرایطنوعی بهشتراکی خدمات عمومی و تولید ا

 . کندپنهان میکارگری را  تر(کند( و محرومیت ازحقوق مدرن )خودآگاهانهمیخود کار 
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های جدید برای که فناوری افتدامکانات اندکی اتفاق می روی در لفافاین واپس

 سازیعطاف زمانی و تسریع و بهینه. اناست کردهکاری رانندگان فراهم  یستتسهیل ز

ر د شوند کهیی پدیدار میمثابه امکانات نوبه جز آنو  ها و پیدا کردن مشتریپرداخت

. استتر تر و مدرن/ بهینهترو عقلانی ترو آرام ی زندگی کاری رهاترآورندهفراهمظاهر 

ظاهر  قدیمی یا پرتنش ،یهای صنعتی و اقتصاد بخش عمومی شهرهمزمان کارخانه

 شوند. می

ی دستکاری ایماژهای اجتماعی و سیاسی در واسطهداری متأخر بهسرمایه

 ورتجربیات زمانی مذکجایی بر جابهفرهنگ  اشکال متفاوت صنعتِگفتارهای فناورانه و 

ز نو نی ی امر نو در آید و امردر جامه بتواندموفق بوده و باعث شده است که امر قدیمی 

 روابطرین تترین و سادهترین و سنتیواسطه قدیمیبدین سرعت به تاریخ بپیوندد وبه

عنوان هب بتوانندفرهنگیِ موجود  /میانجی بازار اقتصادیاقتصادی و اشتغالات روزمره به

ه ک تجربیات شغلی باثباتیترین امور فرهنگی جلوه کنند و در مقابل ترین و مفرحمدرن

 و سنت و صلب بودن ورزی طبقات جدیدند، یادآورِ جدیتمحصول تجربه و سیاست

 ی امروز جایی ندارند.باشانهکه در فرهنگ خوش ؛ جدیتیشوند نهادهای سنتی

-فرهنگ و اقتصاد در اشکال سرمایه یدیالکتیکتعامل ی واسطهبه همزمان این امر

شدن فرهنگ، قلمرو اقتصادی کالاییمیانجی به اکنوناست. هم محقق شدهداری جدید 

ها و ساختارهای اقتصادی است. در نتیجه شرکت داده نیز به امری فرهنگی تغییر چهره

ردازند. پرقابت با یکدیگر میجدید بیش از پیش با تعینات فرهنگی خود شناخته و به

جاع لانی و تجربیِ کالاها ارکه به کیفیات عقهای موجود نیز بیش از آن«برند»که کمااین

لی فرهنگی فع /دهند، به سبک زندگیِ مشتریان خود و جایگاه آنها در ساختار طبقاتی

ها به اند که امروزه خرید مایحتاج روزمره در هایپرمارکتدهند و باعث شدهارجاع می

رش و سفا؛ خریدهای اینترنتی ودآور )نوعی امر فرهنگی( بدل شای مدرن و نشاطتجربه

است که بر سرعت و  سبک زندگی جدیدی شده ها نیز تجسمِآپخدمات از استارت
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اند. ی مدرن و عقلانیت جدید، بنا شدهدیگر تجربههای لفهؤمعنوان سهولت دسترسی به

-اند مدرنظاهر عقلانی توانستهبهروز و میانجی همین تصویر بهبهها بنگاهکه این حال آن

 کاری را منحل کنند. قراردادهایترین دستاوردهای طبقات کارگر و ن و دموکراتیکتری

 هایی دیگر این تصویر مدرن، مختصات فضایی جدید و متفاوت شرکتسویه

 آپی است که دیگر مکان حضور یا کارِ کارگران بدنی یا خدماتی نیست بلکه بهاستارت

 بگیر )متفاوتاریابان و طبقات متوسط حقوقمدیران و کارگران ذهنی و مهندسان و باز

های است. تقسیم کار ذهنی و بدنی با نابرابری از کارگر مزدبگیر( اختصاص یافته

 دتشدی و ادامه –در تقابل با آزادکاری  -جدیدی ازجمله ثبات مکانی و اجتماعی کاری 

ه کار بلک نبودهرما زنی بیشتر با کارفکاری تنها امکان چانهاجتماعی مزیت .است هشد

های تجربهپراکسیس و امکان  تواندصورت بالقوه میبه های عمومی و اشتراکیمکاندر 

ی خودآگاهی زمینه فراهم آورد. همین تجربهنیز تری را و پیچیده تراجتماعی غنی

 های جدید بر اهمیت تجارب شغلیشرکتکارگر صنعتی بوده و هست. حال  یهطبق

 اند؛ اما نه برای کارگران یدی. انگشت گذاشته )متفاوت از تجارب کار صنعتی(

 هایکارخانهمانند  اند کههایی به کار مشغولبگیران جدید در شرکتحقوقمزدو

گویا  هاروح نیستند. در ساختار این شرکتصنعتی متقدم، ماشینی و غیرانسانی و بی

-ر و طبیعیتفرهنگیتر و انسانیتی جای خود را به الگویی جهان صنع عقلانیت مکانیکیِ 

ا ی است و بناست انسان اقتصادی با طبیعت آشتی کند؛ اما نه به کمک سیاست تر داده

های جدیدی که ظاهراَ فناوری هنری بلکه به کمک و فرهنگیعمومی  یعرصه تقویت

ل عم دارانهچارچوب ساختار سرمایه تر هستند و درتر و ارگانیکیو انسانیتر منعطف

جدید این بار خواست سیاسی دیگری یعنی نفی  یفناورانه مانگفتکنند. می

و نوید  هو آشتی با طبیعت را قرض کرد )ازخودبیگانگی )در اشکال معنایی متفاوت آن

ی دهد؛ همان طور که وجدان معذب تکنوکراسی در دوران غلبهمیحل آن را 
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مندی بیشتر طبقات مختلف از امتیازات صنعتی نوید کاهش استثمار و بهرههای فناوری

  .داد و نه سیاست فناوری یواسطهبه کالایی را

)این ایده که محو  در مورد سیاست طور که تکنوکراسی با ادعایی کمینههمان

یون بآمیز است و سیاسیون و انقلاتوهماز طریق سیاست ناممکن و  سلطه و استثمار

سلط می امور اجتماعی و سیاسی بیشینهخود را بر بودند(،  باورانه به آن دل بستهخوش

ز با ی جدید نیهای فناورانهگفتمان .کرد و بدین واسطه استثمار طبقاتی را افزایش داد

تر برای همگان و محدود کردن آن به طبقات متوسط تر و انسانیوانهادن زیستی طبیعی

و فضای مجازی ها آپچون استارت غیر صنعتیهای اقتصادی جاد بنگاه، به ایجدید

دامن زد و درنتیجه اختیار ساحت اجتماع و فرهنگ و هنر را نیز به دست سرمایه 

ها تکنیک غیرسیاسی تنبسپارد و بدین واسطه سلطه بر طبیعت درون را افزون کرد. 

ط کاری توانست محیمیمار طبقاتی استث از یاد بردنسپاری تولید صنعتی و مدد برونبه

فراهم آورد . اما کنار کشیدن از تولید )بدون نقد منطق  یکیارگانشاد و طبیعی و 

امور اجتماعی و انسانی و فرهنگی و  مختلف هایسرمایه( یعنی نفوذ سرمایه به ساحت

از  ها و نهایتاَ تشدیددر نتیجه نفی خودانگیختگی و رهایی انسان در این حوزه

 سلطه بر طبیعت درون.  ودبیگانگی وخ

طور که اندرو فینبرگ، فیلسوف مطرح تکنولوژی و از اصحاب مکتب اما همان

 و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی افراد فناورانه هایاست؛ پیشرفت فرانفکورت، عنوان کرده

یاست شدن سسالاری یا فناورانهفنو نه  فناوریشدن توانست به سیاسیمیدر قرن اخیر 

-فن یبدیل آن فائق آمد. با غلبه سالاری بر گزینهفنصورت تاریخی شود. اما به منجر

های کلیدی به متخصصان فنی و نه گذاریعمومی سیاسی و سیاست یسالاری، عرصه

 هی این جایگزینی گرچه بمردم در ساختاری دموکراتیک واگذار شد. ایده یآرا

 پنجاه و شصت میلادی به اوج محبوبیت خود یاما در دههگردد میسیمون برسن

 (. Feenberg, 1999:2) گیردمیرسد و تز پایان ایدئولوژی مورد بحث قرار می
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های فناوریماند و برای فهم پیوند میفینبرگ مغفول  یای که در نظریهلهأمساما 

 مفهوم ن ایدئولوژی بهحائز اهمیت است، پیوند تز پایا متأخرداری جدید با سرمایه

 وژیکایدئول یفناورانهگفتمان و  فناوری ی شکل جدیدی ازو غلبه ی پساصنعتیجامعه

 .است سپاری بخش صنعتی و فراموشی منازعات طبقاتی سابقو همزمان برون

 

 فناورانه/ایدئولوژیک جدیدگفتمان  مختلفهای لفهؤمو  پیشینه

ی اوایل دههاز عاتی در واکنش به بحران نفتی ی پساصنعتی/ اطلاجامعهگفتمان 

و گسترش پیدا کرد. در این زمان در بسیاری از کشورهای  تکوین یافتمیلادی  0791

 هایی دامن زد که بر نوعییافته، کاهش رشد اقتصادی به گسترش مباحث و ایماژتوسعه

کز بود. بر اطلاعات متمر جایی پارادایمی از اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصاد مبتنیجابه

ی هفتاد و هشتاد میلادی، تقاضا برای شکل جدیدی از مزیت رقابتی در بازار در دهه

های نخستین در باب رسمی و گردهمایی هایگزارشاصلی را برای  یجهانی، انگیزه

 ی اطلاعاتی شکل داد.جامعه

های و جدیدتر از فناوریهای اطلاعاتی که هوشمندتر وری، فناگفتمانبا بسط این 

بینی سابق به فناوری را احیا و تشدید کردند. شدند، خوشصنعتی محسوب می

توانستند اقتصاد پویایی به بار آورند که سازگاری های اطلاعاتی ظاهراً میفناوری

بیشتری با محیط زیست دارد؛ چراکه اطلاعات امری غیرمادی/ غیر فیزیکی است و 

های طبیعت و جامعه توان تکثیر مضاعف دارد. همچنین نعمات فناوری بدون مقاومتِ

اجتماعی نیز تعلق گیرد و آنها را از مختلف های توانست به حوزهفرض میبهجدید بنا 

 مند سازد. و دموکراسی بهره تفریحهایی چون خلاقیت و موهبت

ی جامعهکلی ی اطلاعاتی بدون جدا شدن از خصایص اما اتوپیای جامعه

 یی صنعتی قرار گرفت و در مفهوم جامعهدر تقابل با جامعهاز همان ابتدا داری سرمایه

اس ی اطلاعاتی/پساصنعتی، براسی مفهوم جامعهپساصنعتی بروز پیدا کرد. مبدعان اولیه
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محور را گام خدماتی اقتصادی، اقتصاد اطلاعاتی/ ای تاریخ توسعهمرحلهسهی نظریه

ه کردند و بر این باور بودند کنهایی مراحل تولید کشاورزی و تولید صنعتی تلقی می

صورت روزافزونی اهمیت تولید دانش خصوصاً آموزش تکنیکی و تحصیلات عالی به

ها را بود که باید دانشگاه مدعی0جا که مچلاپاقتصادی پیدا کرده و خواهد کرد. تا آن

های ها از کارخانهزشناخت. چرا که با گذر زمان دانشگاهبا 2«صنایع دانش»مثابه به

  (.Machlup, 1962) کنندصنعتی برای رشد اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می

پیوند  «بنیاناقتصاد دانش»ی پساصنعتی به مفهوم جامعهگفتمان به این ترتیب 

لی ثروت تبدیل خورد؛ یعنی شکل اقتصادی که ظاهراً در ذیل آن دانش به منبع اص

شود. ل میرفاه تبدی ناگزیرویژه تحصیلات عالی، به کلید اصلی و شود و تحصیلات بهمی

زدایی بنیان مذکور، در عمل به صنعتدانشاخیر، اقتصاد  یکه در چند دههحال آن

ر دی متوسط زدایی از بسیاری از مشاغل و در نتیجه تضعیف طبقهو مهارتروزافزون 

 است.  ز کشورهای جهان منتج شدهبسیاری ا

ده و بنیان بودارانه همواره دانشکه اقتصاد صنعتی/ سرمایه نشان دادتوان می البته

: 0۹72گ، چان(است  اقتصاد پساصنعتی حتی نیاز به تحصیلات عالی را کاهش داده

 است، اقتصاد اطلاعاتی/ طور که دانیل بل توصیف و تجویز کرده( ولی همان2۲۲

زعم او است. به محور شدهی شکل خاصی از دانش، دانشمعنای غلبهپساصنعتی به

ی پساصنعتی مهم هستند ولی در جامعه نیز ی صنعتیگرچه نوآوری و دانش در جامعه

های تولید انبوه، انرژی و ارتباطات دیگر از طریق متفکران بااستعداد در فناوری نوآوری

تفاوت که نسبت به علم و قوانین بنیادین تحقیقاتشان بیگیرد و خلاقی صورت نمی

                                                      
0Fritz Machlup 
 (.Ludwig von Mises) از شاگردان لودویگ فون میزس 

2 Knowledge industries 
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 است و علم و دهی شدهمند و سازمانبلکه فرآیند نوآوری بیش از پیش نظام ،باشند

  (.Bell, 1974:20) دانتری با یکدیگر برقرار کردهفناوری پیوند نزدیک

ال ساس نوعی استقلبرا زمانیتوان نشان داد که علم و دانشی که پس در حقیقت می

گفتمان ی واسطهی تجارت و اقتصاد، معطوف به کشف حقایق جهان بود؛ بهاز حوزه

هایی متمایل شده که نه فقط سودآورتر اقتصادی و اجتماعی جدید به خلق فناوری

ها را های اجتماعی و کسب سود از این حوزههستند بلکه امکان نفوذ به سایر حوزه

  ست.ا کرده فراهم

عبارت دیگر روی دیگر این پیوند ظاهراً خجسته، تغییرات دانش و فناوری در به

داری است. این تغییر تدریجی را هاروی در کتاب و سرمایهچارچوب منطق سرمایه 

انه اورفناست که فرآیندهای تغییرات  گونه توضیح دادهاین داریهفده تناقض سرمایه

عمومی در های یفناوری نخست اند. در وهلهتغییر داده ماهیت خود رادر طول زمان 

ه ی چندین صنعت بتوانستند در عرصهداری طوری تکامل یافتند که میتاریخ سرمایه

های عمومی که آوریشوند و در نتیجه جستجو برای دستیابی به فن کار گرفته

وری، ای فنگونه نوآوری در زمینهکار رود اهمیت یافت. اینبهتوانست تقریباً همه جا می

داری آزمود. فرهنگ سرمایهوکار بزرگی شد که نوآوری را به خاطر نوآوری میکسب

ای در مرکز انگارهچون بتی همفناوری قدرت نوآوری شد و نهایتاً نوآوری در شیفته

  (.0۹۱: 0۹7۱ی، قرار گرفت )هارو توجه نظام سرمایه

های ورینوآی و فناورانگارانه، ی این کشش بتگفت که در نتیجهتوان عبارتی میبه

کل و ورای شانگارانه بتی سودآور بر علوم تفوق یافتند. با این حال این کشش انهفناور

توان مدعی است. می ساختار نهادهای اجتماعی موجود سرنوشت مذکور را رقم نزده

ی اطلاعاتی و مادیت آنها در جامعهفتمان گاقتصادی جدید در پیوند با گفتمان شد که 

ی ناورفساختار دولت و سایر نهادها به تضعیف موقعیت علم و وابستگی آن به اقتصاد و 

 است.  منجر شده
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 زعمهآید. ببه میان می «بل»ی پساصنعتی جامعهگفتمان جاست که مجدداً پای این

ی پساصنعتی ی جامعهبرای توسعه دیده، گرچه علم، دانشگاه و متخصصان آموزشاو

آخر تابع مطالبات و مقتضیات نهادها و  یشوند، اما آنها در وهلهتر میکلیدی

که کرد میبینی هستند و باید باشند. بل پیش« نظارت اجتماعی» فراگیرساختارهای 

وی سبهمداران و گرایش موجود پیوند میان دانشمندان، اقتصاددانان و سیاست

 ی پساصنعتی به رشد خود ادامه خواهد دادروکراتیک کردن کار فکری در جامعهوب

(Bell, 1974: 43 .) 

دهی خواهد شد، شکلی ای سامانسالارانهفنشکل گونه جامعه بیش از پیش به این

 شودمینمایی مقیاس خصیصهبزرگهای تر و مدیریت نظامگیران آگاهکه با تصمیم

ک کمی هایگرایشهای جدید )خصوصاً کامپیوتر( به بسط چنین . فناوری(27: همان)

و  زندگی سطحتر، افزایش محرکی برای تولید بهینه نیرویها همچنین خواهد کرد. آن

 (0۲۲-۲7)همان:  دهای جدید تفکر و تعامل اجتماعی هستنظهور شیوه

ون عموم نیستند. همچکننده تعیینمستقلاً انه فناورتغییرات در نگاه بل  همه،با این 

های ها و اثرات اجتماعی آنها نیازمند ارزیابییفناوری های اقتصادی، توسعهفعالیت

همان: ) تمثابه کل اساندیشی و مدیریت در جهت منافع جامعه بهعقلانی و مصلحت

انشمندان بود که دبه تعبیر دیگر بل در چارچوب نوعی نگاه کینزگرایانه بر این باور  .(22

کراتیک )خصوصاً دولت( هستند، ولی وهای بورو متفکران در نهایت تابع اهداف سازمان

ر زعم او اگبه قدرتمندترین قشر اجتماعی هستند. بهدهی شکلسرعت در حال بهآنها 

اکنون های قرن پیش از او بودند، همترین چهرهآنتروپرونر و مجریان صنعت مهم

های هوشمند جدید، مردان یفناوردانان و اقتصاددانان و مهندسان و ریاضی دانشمندان

 . (۹۱۱همان: ) جدید عصر حاضرند

مبتنی بر اصل سودآوری و «ِ داری تامسرمایه»در نهایت او بر این باور بود که 

ست. ا عقلانیت اقتصادی، با کنترل سیاسی جامعه و تولید اقتصادی جایگزین شده
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ق دار سابجایگرین طبقات سرمایه« محورمهارت»ها و طبقات اجتماعی جدیدِ تکنوکرات

که از جانب آنتروپرونرهای متهور جای آنها بهکه شرکتاند. کمااینی آنها شدهو سلطه

داری دستخوش تغییر شده اما سرمایه یاند. بنابراین جامعهاداره شود، بوروکراتیزه شده

 یکی بورکراتگرایی و جامعهیسم بلکه به سمت شکلی از دولتنه به سمت سوسیال

د ی تولیدلیل تأکید بر شیوهها بهزعم او مارکسیست. بر همین اساس به(۲1همان: )

اقتصاد به دولت در شکل سیاسی متفاوت آن  یفزایندهاز فهم وابستگی  یدارسرمایه

  .(279-7۲)همان: ) اندبازمانده

بل غلط از آب درآمد و اهمیت آنتروپرونرها و  هایبینیاز پیشگرچه بسیاری 

فتمان گتوان انکار کرد که اما نمی،عنوان کاهش پیدا نکردهیچآنتروپرونری بهگفتمان 

گذاران شناسان و سیاستی اخیر در میان جامعهی اطلاعاتی در چهار دههجامعه

وان عنبه در ادامه مانوئل کاستلز بل و است. نظریات دانیل تأثیرات زیادی گذاشته

ه دهی ببرای شکلثری ؤمی اطلاعاتی، کارکرد هژمونیک پردازان جامعهنظریهترین مهم

اند ی اخیر در سطح جهان داشتههای سیاسی در چند دههها و مصالحهسیاست

(Ampuja & Koivisto: 2014). 

ه دلایل نیز ب سالههشت در ایران بعد از جنگی پساصنعتی دانیل بل جامعهگفتمان 

 ،اانقلابی)گفتارهای( پسگفتمان دیگر های لفهؤممختلف گسترش پیدا کرد و در پیوند با 

 اجتماعی و اقتصادیهای گذاریسیاستها و مهندسان در تکنوکراتگفتمان ی به غلبه

از انقلاب که همگرایی گذاران مهم بعد اقتصاددانان و سیاستگفتمان . در کمک کرد

محوری چون دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی فنهای دانشگاهآنها حول 

ت، اس تاکنون مطالعه و بررسی شده «مکتب نیاوران»چون  هاییایدئولوژیاصفهان و 

 تعبیر بهتر اینخورد و بهچشم میدانیل بل به طنین بسیاری از سخنان و نظریات

 . داشتتری تر و اجتماعیت بل شکل منسجمسخنان در نظریا
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بسیاری از گفتمان خواند کم و بیش در اذهان و می« پایان ایدئولوژی»آنچه بل 

واهی خزعم او لیبرالیسم در سطح جهان، بر تمامیتاست. به گذاران تکرار شدهسیاست

رهای . در کشواست الیستی غلبه کردهیمحورِ کمونیستی و سوسکشورهای ایدئولوژی

غربی، بهبود سطح رفاه و افزایش حقوق شهروندی و افزایش مشارکت سیاسی به 

های ایدئولوژیک حول ای که در آن جدالاست؛ جامعه ای پایدارتر منجر شدهجامعه

 .(Bell: 2000/1960: 402- 03)اند اهداف بنیادین سیاسی از رونق افتاده

ماعی و اقتصادیِ مکاتب علمی و نظری متفاوت از ایدئولوژیک انگاشتنِ مباحث اجت

گرایانه( با تقریری که بل از مردان اقتصاد بازار )همچون نظریات سوسیالیستی و چپ

پذیرتر دهد، تکمیل و درکدانان( میها و ریاضیجدید )یعنی مهندسان و تکنوکرات

 یطبقهوشنفکران بینحوی یادآور مفهوم رشود. ستایش او از مردان جدید که بهمی

مثابه هب، بر این مدعای ایدئالیستی استوار است که دانشمندان ستاکارل مانهایم نیز 

 های خاص فراتر روند چراتوجهی دارند که از منافع گروهقابلای ترکیبی، ظرفیت طبقه

عِ کند که از اخلاقیات جمکه دانش، ایدئولوژی نیست بلکه قدرت اخلاقی را ترسیم می

شود که حول جستجوی مشترک گری از زنان و مردانِ آزاد حاصل میخود تنظیم

  .(Bell: 2000/1960:451) اندحقیقت، وحدت یافته

بودگی این نگاه در تأکید همیشگی اقتصاددانان لیبرال و نولیبرال ایرانی بر علم

تصاد ی اقل در رشتهدانان به تحصیسو و ترغیب مهندسان و ریاضییکاقتصاد بازار از 

ی گفته عنوان نمونه بهبه دهد.خوبی نشان میبهو مدیریت از سوی دیگر، خود را 

ی آکادمیک، فضای گرا در عرصهی ذهنیت چپغلبهاتمام سرزعیم، با پایان جنگ و 

گذاری، افرادی چون دکتر طبیبیان و عمومی، نظام کارشناسی و نهایتًا نظام سیاست

به این  ]اقتصادی جدید در ایرانگفتمان برندگان نمایندگان و پیش[دکتر مشایخی 

حاصل در جلسات اداری و کارشناسی با افرادی کمهای جای مجادلهافتند که بهفکر می

ا ز دانشجویان رگرایانه بوده، نسل جدیدی اها متأثر از مفاهیم چپکه تربیت علمی آن
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ها گیری آموزشی آنباشند و جهت مندبهرههای مدرن اقتصاد تربیت کنند که از آموزه

 (. 0۹70)سرزعیم،  اقتصاد بازار باشد

بودگی خود را بیش از شد که نابنابی تصور می های مدرن اقتصاد نیز علمِ آموزه

مین تلقی است که اقتصاددانان دلیل هگرفت. بهوار بودن آن میهرچیز از ریاضی

 مندان به ریاضیاتنولیبرال ایرانی، نسل جدید دانشجویان را از میان مهندسان و علاقه

اقتصادی را  -های اجتماعی انتخاب کردند و در گام نخست عنوان مهندسی سیستم

 (. 0۹7۱)اباذری و پرنیان:  برای آموزش اقتصاد نولیبرال برگزیدند

های ایرانی که قدرت است که اقتصاددانان و تکنوکراتجاما تناقض این

 دولتگذاری اقتصادی و اجتماعی خود را از قدرت و مشروعیت سیاستگذاری سیاست

ل دانی روایتی اطلاعاتی )جامعهگفتمان های بعد از انقلاب و سپس شکلی از در سال

نتایج  ترینکی از مهمهای اقتصادی پرداختند که یگرفتند، به ترویج سیاستبل( می

ی آن در نظم اقتصادی و آن تضعیف روزافزون شکل دموکراتیک دولت و امکان مداخله

ی هفتاد همچنان در چارچوب نوعی نگاه که بل در دههاست. حال آن اجتماعی بوده

های خصوصی تحمیل های اجتماعی که شرکتدهد که هزینهکینزگرایانه توضیح می

 -Bell: 1974: 286)بخشد ت و سیاست عمومی قوی را ضرورت می، دولدکننمی

94). 

ر ی اطلاعاتی دجامعهگفتمان جاست که در شرایط فعلی نیز شکلی از اینله أمس

گذاران و مسئولان دولتی حضور دارد و ی عمومی و خصوصاً در گفتار سیاستعرصه

ز های مالی دولت اآپی و حمایتاستارتگفتمان بخشی به یکی از منابع مهم مشروعیت

 ها نیز هست. این شرکت

ی جامعهگفتمان داری در ایران و جهان، شکل همزمان با تغییرات نظام سرمایه

ای مانوئل ی شبکهنولیبرال جامعهشبهگفتمان  اطلاعاتی نیز تغییر پارادایمی کرده و به

علی فگفتمان ظاهراً مشترک های لفهؤمدلیل قرابت و به امااست.  کاستلز نزدیک شده
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ی دموکراتیک دولت در نظم اقتصادی و اجتماعی پیشین، محوریت مداخلهگفتمان با 

 است. ی ابهام باقی ماندهو تبعات ضعف این مداخله در پرده

نولیبرال، فهم گفتمان ی اطلاعاتی در پیوند با اخیر جامعهگفتمان همچنین 

 أخرمتداری است که به بسط شکل سرمایه ی اخیر شکل دادهمشترکی را در دو سه دهه

بتدای یافته )در ادارِ تشکلی سرمایهحتی بدون نیاز به قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه

 است.  این روند( در کشورهایی چون ایران دامن زده

ی معهاجگفتمان آپی در قرابت ساختاری با شکل اخیر استارتگفتمان اکنون نیز هم

روزترین و پرطرفدارترین ساختارهای اقتصادی مورد حمایت اطلاعاتی، به یکی از به

گفتمان جاست که شکل دولتی که در چارچوب اینله أمساست. اما  بدل شده هادولت

نولیبرال و اطلاعاتی جدید بناست از ساختارهای اقتصادی جدید حمایت کند، شکل 

 ایر کینزگرایان نیست. تر مدنظر بل و سدموکراتیک

یِ ی دیالکتیکها پیوند و رابطهآپدر این میان، شکل و موقعیت ساختاری استارت

. در دهدخوبی نشان میی اطلاعاتی و نولیبرالیسم و تغییرات آن را بهجامعهگفتمان 

 بنیانهای دانشو ساختار شرکتگفتمان ها را وارث آپتوان استارتی نخست میوهله

 یجامعهگفتمان «ِ بنیاندانشاقتصاد »ها هم محصول مفهوم تلقی کرد. این شرکت

داری پیوند دارند. چرا که سرمایهداری سرمایهبا شکل اخیر هم اند و پیشیناطلاعاتی 

-ه بنگاهکار ببیشتر پذیری در سطح جهانی و انعطافهرچه بیشتر برای گسترش  متأخر

ها( آپبنیان و چه استارتهای موسوم به دانش)چه شرکت های اقتصادی کوچک

 است. متمایل شده

های صنعتی قرابت دارند؛ یعنی با بنیان با شرکتهای دانشبا این حال شرکت

ی دارسرمایهداری صنعتی به سرمایه تکاملی نخست هایی که محصول مرحلهشرکت

 و سازیخصوصیدر ی نخست در مرحله این تبدیل نیز متأخرمالی هستند. شکل 

های صنعتی وابسته به دولت در ایران بروز پیدا کرد و باعث کارخانه هایسپاریبرون
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های های صنعتی به شرکتترِ کارخانهو نوآورانه های تحقیق و توسعهشد که بخش

دن مذکور و جدا شرسمی نولیبرالی، کلیت گفتمان سپاری شوند. اما در تر برونکوچک

-ی ابهام باقی ماند و نهایتاً شرکتهای صنعتی پیشین در پردهها از کارخانهاین شرکت

های پیشرو و مستقلی تصویر شدند که مثابه شرکتبه« بنیاندانش» های موسوم به 

ی هآپی با غلبهای استارتاند. اما شرکتکنونیاقتصاد در دانش و تخصص  دار خلقعهده

ر های دیگداری فعلی و بسط مناسبات مالی و کالایی به حوزهتر سرمایهشکل مالی

 اجتماعی از جمله خدمات و فرهنگ پیوند دارند. 

سمی رگفتمان ی آنها در گرچه پیوند تاریخی و گفتمانی این دو شرکت و تاریخچه

آپی ای استارتهی شرکتو اقتصادی غالب مغفول است، اما زمانی که از تاریخچه

گردانند. ی هفتاد برمیهای نوپای دههشود، مسئولان امر آن را به شرکتپرسیده می

 هایسپاری پروژههای بزرگ دولتی برای برونشود که در این دوره، شرکتگفته می

های مخابراتی و های جدید، اعم از فناوریهای فناوریخود که عمومًا در حوزه

ا روی های نوپگذاری در شرکتژی و امثالهم بودند، به اشکال مختلف سرمایهنانوتکنولو

 آوردند. 

های مختلف دولت و سپاری مذکور، بخشزعم آنان در ابتدای مسیر برونبه

فناورانه و های پروژهبرای اجرای های لازم کارفرما هزینه عنوانبهدولتی های شرکت

ها و اهمیت پیدا کردنِ شکست مالی بسیاری از پروژهکردند ولی جدید را تقبل می

گذاری و حمایت های دیگر سرمایههای جدید، آنها را به شکلی شرکتهای نوآورانهایده

ی خطرپذیر های سرمایهها متمایل ساخت و در نهایت به رشد صندوقاز این شرکت

تأسیسی از تازههای یا گروهها نیز در آغاز از جانب دولت منتهی شد. نوع پروژه

د شهایی چون وزارت صنعت تعیین میخانهمتخصصان دانشگاهی و صنعتی در وزارت

که  ای راها، دانشجویان نخبهو در شکلی از ارتباط صنعت و دانشگاه، اساتید دانشگاه

های ، پروژهکردند تا در قالب مدیر پروژهعلایق تجاری و کاری داشتند انتخاب می
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های اطلاعاتی و شده را مدیریت کنند. این مسیر با رشد و گسترش فناوریتعیین

-عیینتهای پروژهگیران دولتی و جدایی از ارتباطی بیشتر به سوی استقلال از تصمیم

ی سرمایههای صندوقهای مالی و جای آن صندوقشده از جانب دولت رفت و به

های جدید خصوصاً برای حمایت از شرکت ،صیچه دولتی و چه خصو ،خطرپذیر

 آپی تشکیل شدند وگسترش پیدا کردند.های استارتشرکت

اریخ شود، با تاما این مسیر که در بیان رایج ضروری و معقول و طبیعی انگاشته می

 هایسیاست در چارچوب برخی از داری در کلیت آن پیوند دارد وتحولات نظام سرمایه

ا سازی انجام شده و رشد پیدسپاری و مالیجدید یعنی برون اقتصادیگفتمان حاکم بر 

 است. است و در نتیجه محتوم و طبیعی نبوده کرده

 شود، برگرفته ازآپی نامیده میاکنون اکوسیستم استارتچه هماز سوی دیگر آن

ها د فناوریرش الگوی سیلیکون ولی آمریکاست. این الگو که الگوی طبیعی و ارگانیکی

ها، نهادها و دهی عمدی دانشگاهشود، با سامانهای جدید محسوب میو شرکت

یابد؛ و واحدهای توسعه و پژوهش نظامی در محلی خاص تعین می هااندیشکده

-در پی نوداری های سرمایهشرکتابرداری و که از طریق آن دولت سرمایه ساماندهی

(. در این الگو، 029: 0۹7۱)هاروی، اندرقابتی ه برتری در عرصهیابی بآوری برای دست

ساختارهایی چون دانشگاه و صنعت و بازارهای مالی و حتی دولت و اقتصاد که بعد از 

وحدت  بودند گویا به بندی و متمایز و مستقل شدهمثابه تجسم خرد، طبقهروشنگری به

 -داریدرونی سرمایه هایتناقضوب آنها، اند. و حتی در چارچجدید رسیده همنهادو 

از جمله ناعقلانیتِ خرد ابزاری یا نابرابری در عین برابری صوری در برابر قانون یا تضاد 

 رسد. نظر میپذیر بهرفع -مانند آن میان کار و سرمایه و

نحو آزادانه و آپی همه چیز بههای استارتشود که در شرکتگفته می ،چنینهم

دارند، ی خویش نای جز دانش یا ایدهیابد و آنانی که سرمایهطبیعی/ارگانیکی توسعه می

ها( و در دهندههای مالی )شتابتوانند با گرفتن حمایت اندک از دولت یا صندوقمی
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ی محصولِ ی شرکت خود را بنا گذارند و در صورت ارائهی اولیهجمعی دوستانه، هسته

 -دیبه یمن ساختار اقتصابه این ترتیب، تری جذب کنند. گویا ی کلانهمناسب، سرمای

 تکنیکی جدید، شرایط برای بسط برابری در کنار آزادی و برادری هموارتر خواهد شد.

-رکتی ش/ فناورانهدارانهجدید، ساختار سرمایه یفناورانهگفتمان بدین ترتیب در 

اری از مشکلات اجتماعی و سیاسی پنداشته و مثابه حلال بسیبه آپیهای استارت

بقاتی های طمحیطی و اشکال مختلف نابرابریزیستشود. متقابلًا مشکلات ستایش می

ها منسوب های صنعتی یا دولتو تصلب ساختارهای اجتماعی و اقتصادی به فناوری

ی م فیزیکگونه که طبیعت در عصر صنعت مورد تعرض علوشود. در این نگاه، همانمی

است، روال طبیعی مناسبات اجتماعی و انسانی نیز  های صنعتی واقع شدهو فناوری

ا ادع این ترتیببهاست.  گر و ایدئولوژیک قرار گرفتههای مداخلهمورد تعرض دولت

های جدید این امکان را برای ابنای بشر فراهم اشکال اقتصادی و فناوری شود کهمی

ی را هایهایی استفاده کنند که صنعتی نیستند و حمایت دولتاز فناوری اند تاآورده

ای هنئولیبرالیسم، صنعت و فناوری؛ شرکت. در کتاب گر نیستندجلب کنند که مداخله

در جهت  جدید یفناورانهگفتمان نقش ایدئولوژیک تری به شکل مبسوطبه آپیاستارت

  0.ماپرداخته های جدیدرانه/مالی ِ شرکتداساختار سرمایه ی بهبخشمشروعیت

 

 داری متأخرسرمایهبه بخش جدید مشروعیت یفناورانهگفتمان 

برخی  کهایست لهأمسی جدید، فناورانهگفتمان بخش نقش مشروعیت

اران فیشر بر این باور است که  عنوان نمونه. بهاندکردهنویسندگان و متفکران مطرح 

بر توانایی فناوری در کاهش داری صنعتی/ فوردیستی رانه در سرمایهگفتارهای فناو

در ه سالارانمداخلات فنبخش استثمار طبقاتی تأکید داشت و بدین واسطه مشروعیت

                                                      

  . تهران: آگاه.آپیهای استارتنئولیبرالیسم، صنعت و فناوری؛ شرکت(. 0۹77ئفی، منصوره )خا0 
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ر جدید با تمرکز بی فناورانهگفتمان اقتصاد و سیاست و اجتماع بوده است. در مقابل 

 یمداخلهعدمبخش مشروعیتدبیگانگی های جدید در تخفیف از خوتوانایی فناوری

 ستا /انعطاف تولید و نیروی کار بودهثباتیبیدولت در بازار و تمرکززدایی اقتصاد و 

(Fisher, 2010).  گفتمان بدون تأکید روشن بر داریروح جدید سرمایه کتابیا در 

داری سرمایهبخش گفتارهای مشروعیت که است شدهنشان داده جدید،  یفناورانه

از خودبیگانگی افراد در جهان  یدرباره شدهمطرحکنند تا به انتقادات متأخر تلاش می

)و سازگار  آزاد و هنری خودمختار و اًی ظاهراما شکل مواجهه گویند داری پاسخسرمایه

 شده در اقتصاد کینزینهادینهبا طبیعت( ترویج شده، با طرد دولت و توازن طبقاتی 

 & Boltanski) تشدن فرهنگ دامن زده اسکالاییزدایی و اخلاقبه و بوده راه هم

Chiapello, 2018)  

-شروعیتمگفتمان به تغییر شکل  آدرنو و هورکهایمر نیز در دیالکتیک روشنگری

همراه با تبدیل شدن جهان  د،نگوی. آنجا که میندامتأخر اشاره کردهداری بخش سرمایه

تواند در تقابل با توجیهات بورژوایی ادوار قبلی نمی»داری متأخر مایهبه صنعت، سر

آن  ...های منطقی معرفی کندعنوان پیامدهای ضروری نظامبههای خود را خرابکاری

-به ]پیشوا و پیروانش[ای در باب رسالت و سرنوشت ملت، که آنان های اسطورهدروغ

گیرند، حتی یک کذب کامل را هم بیان کار میههای قدیمی بها و توجیهدروغ عوض

کنند: امروز، دیگر این قوانین عینی بازار نیست که اعمال صاحبان صنعت را هدایت نمی

ی تصمیمات آگاهانه ،دهد، برعکسسوی فاجعه سوق میکند و جامعه را بهمی

هایِ ن مکانیسمی کورتریکه در مقام برآیندهایی که به اندازه مدیران عامل است

اند قانون قدیمیِ ارزش مبادله و در نتیجه سرنوشت نظام تعیین قیمت اجباری

بخشد. حاکمان نیز دیگر به هیچ نوع ضرورت عینی اعتقادی داری را فعلیت میسرمایه

ی چنین امری توصیف کنند. آنان منزلههای خویش را بهحقهندارند، حتی اگر هنوز هم 
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: 0۹72)آدرنو و هورکهایمر،  «کنندان و معماران تاریخ جهان معرفی میخود را مهندس

29 .) 

گزین ی جدید جایفناورانهگفتمان با توجه به این نکات، شاید بتوان مدعی شد که 

بر  ،و اندیشگانی آنها اما برخلاف نظم منطقی ستا سابق شدههای ایدئولوژیک نظام

در مورد مدیریت امور اجتماعی  دینیشبههای وعدهنوعی همنشینی/جانشینی ایماژها و 

اخیر، مدیران  یسازی چند دههدر جریان نولیبرال کهاستوار است. کمااین و جهانی

 خود را ،ی جدیدهای فناورانهوعده قالبدر  شدهمالیهای بزرگ عامل شرکت

 . «کنندمهندسان و معماران تاریخ جهان معرفی می»

سوی هبابزار فنی،  ها وشده، در هیئت ماشینعقل بیگانه»که  بودبر این باور آدرنو 

کند که تفکر را در عین جمودش در قالب دستگاهی هم مادی و ای حرکت میجامعه

 یمنزلهدهد و تفکر را با خود جامعه بههم فکری با عنصری آزادشده و زنده آشتی می

منشأ خاص تفکر و منظر کلی آن از دیرباز سازد. موضوع واقعی آن مرتبط می

اند. امروزه همراه با تبدیل شدن جهان به صنعت، منظر امر کلی، ناپذیر بودهجدایی

تحقق اجتماعی تفکر، چنان سراسر در معرض دید است که خود حاکمان تفکر را 

 (.29 :0۹72)آدرنو، «کنندی ایدئولوژی محض طرد میمنزلهبه

-هو همزمان غلب های فلسفی و نظریدئولوژیک خواندن تمامی نظامطرد تفکر و ای

 شناسی و بازاریابی/روان منابع انسانی، و مدیریت منابع طبیعی اقتصاد/ی علومی )

 وفاینانس/مدیریت سهام و بازار مالی  ،مدیریت فناورانه مهندسی/مدیریت احساسات، 

ست. ا امر کلی در معرض دید قرار گرفته مدیریت جامعه هستند؛ منظر غیره( که نهایتاً

گفتمان بخشی چون است که تناقضات گفتارهای مشروعیت و همزمان باعث شده

گرایانه و نه منطقی آن( /سلطهگرایانهو عملیاگون ؤردلیل نظم )به مذکوری فناورانه

 شود. پذیر بیش از گذشته در برابر کنش سیاسی رؤیت
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ایدئولوژیک و اعتراضات اخیر رانندگان  یورانهفناگفتمان تناقضات 

 های اینترنتی تاکسی

در  مثابه کارگر وهای اینترنتی برای بازتعریف خود بهرانندگان تاکسی یمبارزه

را که ماند. چفقط در همین سطح باقی نمیدست آوردن حقوق کارگری نتیجه به

 ایو ایماژه های وعدهواسطهتر بهکه پیشد نای دامن زنمقایسه ند بهنتوامیسهولت به

ا یی کارگران صنعت خود بای یعنی مقایسه؛بودی جدید پوشیده مانده فناورانهگفتمان 

 کاران و آزادکاران جدید. اجتماعیمیان  ییا مقایسهو  خدماتی کارگران

ا رهمزمان تاریخی از مبارزات سیاسی کارگران برای کسب حقوقی  این مقایسه

که با وجود کمیت اندک آن در قیاس با نیازهای معیشتی فعلی، جایگاه  آوردیاد میبه

 یطهواسمشروعی برای مبارزات آتی است. سوی دیگر این یادآوری، صنعتی است که به

های ی شرکتپشتوانهی خطرپذیرِ سرمایهمالی از جمله  یسرمایه اشکال متفاوت

اما با وجود اضمحلال صنعت  است. ی مدافع آن به اضمحلال رفتهو گفتارها آپیاستارت

و وابستگی آنها به مکان ثابت  های صنعتیسازی آن، بنای سخت فناوریو خصوصی

؛ ه و داردزمینه داشت طبقات کارگر دردر شرایط کاری  را های صنعتی، تداومیکارخانه

ت عباربهاند. بهرهاز آن بی ،عدودیجز مبهآپی جدید های استارتای که شرکتخصیصه

های شغلی معنای حذف کامل فرصتدیگر حتی قراردادهای موقتِ بخش صنعتی به

. اما دهدزنی آنها را کاهش میصنعتی نیست و تنها قدرت چانه کارگر یکل طبقهبرای 

 آنها با کاریموقتیگونه نیستند. ی جدید اینشدهآپی و مالیهای استارتشرکت

پس حقوق کارگری ها ملازم است. ورشکستگی زودهنگام اغلب )نود درصد( این شرکت

 های جدید که براساسشدن ساختار اقتصادی شرکتدار لهأمسبه تواند میشده خواسته

  منجر شود.، دنکنمیی مالی عمل ی سرمایهموقتی و سوداگرانه منطق



 ی جدیدفناوارنهگفتمان های نیروهای کار و تناقض 21 

به  تواندجدید می یفناورانهگفتمان ایماژهای به این ترتیب فروپاشی یکی از 

ه ک کارگری است ،ی اسنپاگر رانندهای دیگر عنوان نمونهبه یابد.ها تسری سایر آن

خواهد حقوق کارگر صنعتی را داشته باشد یعنی طالب شرایط کاری است که در می

ی هکه تجرب؛ حال آندوشقدیمی و نابرابر و ناآزاد و پرتنش تصویر می ،فعلیگفتمان 

های ی جدید )که در تقابل با کارخانههااست که شرکت همین چند ساله نشان داده

 متوسط یهطبق در میانشدند( تنها به بهبود وضعیت معدودی میصنعتی معرفی 

بیگاری و رقابت سخت رانندگان برای امتیازگیری بیشتر و کاهش اند. جدید کمک کرده

اشکال متفاوت رقابت  دلیلبسیاری از کارگران خدماتی و ذهنی به فراغتِ نشدید زما

نه/مالی جدید، تصویر مدرن و آرام و ادر ذیل ساختارهای فناورپذیری مضاعف نظارت و

 است.  آن بدل کرده یوارونههای جدید را به طبیعی شرکت

برقراری  و در نتیجه هاهمچنین تلاش برای کسب حداقل درآمد و ایجاد اتحادیه

، خواسته یا ناخواسته ساختار مذکور را به ضوابط حقوقی میان کارفرما و کارگران جدید

)که براساس ضوابط و قواعد حقوقی  معمولشهری  رانیتاکسی ترساختار اجتماعی

های و در واقع فناوریهای اینترنتی گویا تاکسی سازد.مینزدیک  ند(نک/مدنی عمل می

-مدرن ها به شکلآژانس ترتبدیل شکل محلی/سنتی ای برایواسطه ،اطلاعاتی/ ارتباطی

کاری و تسهیل امور انعطافامکاناتی برای  و در کنار آن رانی شهری بودهتر تاکسی

 اند. فراهم کرده

تواند هم به برملاشدن وجه می هاآپشاغلان در این استارتدر نتیجه اعتراضات 

 شدنسیاسیجدید کمک کند و هم زمینه را برای  یفناورانهگفتمان وژیک ایدئول

فناوری و بازطراحی اجتماعی فناوری و ساختارهای فناورانه در جهت منافع جمعی 

 فراهم کنند. 
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