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Abstract 
 

The  emergence  of  the  knowledge  economy  has  been  the  result  of 
numerous  developments  in  the  contemporary  economy  that  are  closely 
related to the expansion of the free market, the commoditization of mental 
work and the emergence of a system of intellectual property rights. In this 
paper, the context of the emergence of a knowledge-based economy for the 
recognition of its distinction historical role has been studied in order to 
maintain the continuity of the logic of contemporary economic system. In 
addition, while criticizing the views that put human knowledge to work as 
the main source of wealth, we have tried to refer to Karl Marx’s value-work 
theory,  and  focusing  on  the  relationship  between  knowledge  and  value 
theory, prominent involvement of knowledge in the process of work and the 
labor productivity increase law pay attention, and to reach the conclusion 
that knowledge-based work is inseparable from the work of the producer of 
the goods, and even serves it. In other words, human knowledge can’t be 
separated it, but these two act as mental and labor work in the direction of 
changing the organic composition of capital and adding to its constant value. 
This leads to an increase in production capacity of communities that has always 
been an issue for economists. 
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 3آذرگشب نبيز  -*8ياحمد خالق

 چكيده5

ظهور اقتصاد دانش، نتيجه تحوالت متعددي در اقتصاد معاصر بوده است كه در ارتباط 

ذهني و پيدايش نظام حقوق  سازي كار كااليي نگي با گسترش اقتصاد بازار محور،تنگات

براي محور  نشداهاي ظهور اقتصاد  فكري قرار دارد. در اين نوشتار بستر و زمينه مالكيت

تشخيص نقش تاريخي مشخص آن در راستاي استمرار و تداوم منطق نظام اقتصادي معاصر 

جاي  هايي كه دانش انساني را به بر اين، ضمن نقد ديدگاه ورد بررسي قرار گرفته است. عالوهم

نظريه ايم تا با مراجعه به  دهند، تالش كرده عنوان منبع اصلي ثروت مورد توجه قرار مي كار به

ارزش، دخالت برجسته دانش را  بر رابطه ميان دانش و نظريه  كار ماركس و با تمركز -ارزش

ي كار و در ادامه قانون افزايش بارآوري نيروي كار مورد توجه قرار داده و به اين  در پروسه

در  يناپذير است و حت از كار توليدكننده كاال جداييمحور  دانشنتيجه دست يابيم كه كار 

توان از كار جدا كرد، بلكه اين  ه بيان ديگر، دانش انساني را نميكند. ب خدمت آن نيز عمل مي

عنوان كار ذهني و كار يدي در راستاي تغيير تركيب ارگانيك سرمايه عمل كرده و مقدار  دو به

دهند. اين امر به افزايش ظرفيت توليدي جوامع كه همواره مورد توجه  ثابت آن را افزايش مي

 .شود اقتصاددانان بوده است، منجر مي
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سازد، نه لوكوموتيو، راه آهن، تلگراف برقي يا ماشين ريسندگي طبيعت نه ماشين مي»
انسان  هاي ارادهرا به اندام اند؛ كه مواد طبيعيخودكار و غيره. اينها حاصل صنعت انسان

كند. اينها هاي مشاركت انسان در طبيعت تبديل ميي او بر طبيعت يا اندامو سلطه
اند كه عينيت اند؛ قدرت دانشاند كه با دست انسان ايجاد شدههاي مغز انسانياندام
عام بردن به اين كه دانش  ثابت خود شاخصي است براي پي اند. تحول سرمايهيافته

اجتماعي، شناخت، تا چه حد به نيروي مستقيم توليد تبديل شده و در نتيجه تا چه حد 
شرايط روند زندگي اجتماعي، خود، زير فرمان تعقل عام قرار گرفته و همگام با آن تغيير 

صورت  صورت دانش بلكه به يافته است؛ تا چه حد نيروهاي توليد اجتماعي نه فقط به
 «اند.پراتيک اجتماعي، فرايند واقعي حيات، به تحقق پيوسته يهاي بيواسطهاندام

 ماركس، گروندريسه

 مقدمه -8

ارتباط ساختاري ميان دانش و اقتصاد  امروزه بسياري از كشورهاي جهان با مشاهده
توجه خاصي به اقتصاد مبتني بر دانش داشته و از آن در راستاي رسيدن به رشد و 

كه آدام اسميت، پدر علم اقتصاد در قرن هجدهم رند. زمانيگياقتصادي بهره مي توسعه
عنوان عامل مهمي در افزايش  تخصص در توليد اشاره كرد و از دانش به به نقش سازنده

گيري بود. با اين حال بنيان در حال شكلهاي اقتصاد دانشكارايي اقتصاد نام برد، ريشه
ر گسترده وارد ادبيات سياسي و طو ميالدي به 30در دهه« اقتصاد دانش»مفهوم 

« ي پساصنعتيجامعه»داري شد. هر چند تئوري اقتصادي كشورهاي مركز نظام سرمايه
هفتاد ميالدي  اول دهه تر در نيمهدارد پيش« اقتصاد دانش»كه ارتباطي نزديک با 

ي چند روندِ موازي و مرتبط در مطرح شده بود. برآمدن مفهوم اقتصاد دانش نتيجه
تصاد معاصر است: ظهور، پيشرفت و گسترش سريع فناوري اطالعات و تكنولوژي اق

ارتباطي جديد، رشد سريع تقاضا و گشودگي بازارها براي محصوالتِ مبتني بر تكنولوژي 
فكري و غيره.  هاي حقوقي مالكيتسازي دانش و پيدايش نظامجديد، روند كااليي

شناختي متناسب با آنها نيز توليد جامعه هاي اقتصادي ومتعاقب اين تحوالت، تئوري
طور كلي و اطالعات و  ي تأثيرِ انقالبي دانش بهها بر پايهتئوري  شدند. در اقتصاد،

اقتصادي موجود بنا  –ي توليد و حتي سازمان اجتماعيطور خاص بر پروسه ارتباطات به
ار و نظم اجتماعي و ي ارتباطات بر ساختكنندهشناسي نيز اثر دگرگونشدند. در جامعه

پردازي قرار گرفت. اما اين كنندگي طبقات در ارتباط با اين تحول، مبناي تئوريتعيين
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شود و نقشِ ناميده مي« اقتصاد دانش»چه هاي برآمدن آنها از پرداختن به زمينهتئوري
پوشي از درک تاريخي تاريخي مشخص آن ناتوان بودند، چرا كه موجوديت آنها در چشم

 ين مناسبات نهفته بود.ا
مورد نظرِ اين  در اين نوشتار ضمن پرداختن به اين نقاط مغفول، ابتدا به بيان مسأله 

ادبيات موجود، به تعريف  با مروري هرچند اجمالي بر پيشينه پردازيم، سپسپژوهش مي
 ياسياقتصاد س يهاهيبنيان، ارتباط ميان دانش و اقتصاد سياسي در نظراقتصاد دانش

ارزش  ست، ارتباط ميان دانش و نظريهياتونوم يهاستيک و ماركسيک، نئوكالسيكالس
پرداخته و سرانجام با تكيه بر اين مباحث جايگاه دانش را در فرايند كار با توجه به 

 دهيم. كار ماركس مورد كند و كاو قرار مي -ي ارزشنظريه

 طرح مسأله    -3

جهان  هاي بزرگ فناورانه شاهد دگرگوني چهرهشرفتبا ورود به قرن بيست و يكم و پي
اي كه جهاني شدن، همگرايي ميان بازارها، رقابت شديد بر سر توليد و هستيم. به گونه

تحول اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرنِ مبتني بر دانش و منجربه از دانش،  استفاده
سخن گفته و از آن ي دانش در اقتصاد اطالعات شده است. بسياري از توان بالقوه

-ها بر اين عقيدهكنند. به بيان ديگر آنعنوان اهرم موثري براي تسريع توسعه ياد مي به

ي اقتصادي جايگزين عوامل توليد يعني عنوان عنصر اصلي رشد و توسعه اند كه دانش به
آالت، زمين و نيروي كار شده است. اين تحوالت كشورهاي خواهان توسعه را به ماشين

صورت از فت همسويي هرچه بيشتر با اين روند افكنده است، چرا كه در غير اينصرا
اي نخواهند برد. همزمان با تاكيد بر افزايش نقش و سهم دانش مواهب جهاني شدن بهره

و تخصص در اقتصاد، و تغييرات تكنولوژيک و ساختاري متعاقب آن شاهد افزايش تقاضا 
ي پيشين خود دارد: كاري تفاوت بسياري از پوستهبراي نوع ديگري از كار هستيم كه 

هاي سازمان همكاري اقتصادي و جا كه پژوهشي دانش و تخصص؛ تا آنبر پايه
 دهد.بنيان ميدر اقتصاد دانش« كارگران دانش»خبر از ظهور  (OECD)توسعه

ش يكم افزايست و يدر قرن ب ينظام اقتصاد يهااز شاخص يكين كه يبا توجه به ا    
د يند توليبردِ نقش آن در فراشيدانش و علوم و پ يتوسعه ينهيدر زم يگذارهيسرما

-نيدر ماش يگذارهيزان سرمايا كاهش مين است كه آياست، پرسش پژوهش حاضر ا
ر با منطق و يمغا يدر دانش و فناور يگذارهيبه نسبت سرما يزات صنعتيآالت و تجه

در  يفيک تحول كيت از يتواند حكاين امر مي، و ااست يدارهين حركت نظام سرمايقوان
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-يعنوان م ياگونه كه عدها همانير؟ آيا خيداشته باشد  يو اجتماع يمناسبات اقتصاد
ثروت تبديل كرده  يبه منبع اصل« يكارانسان» يرا به جا« دانش»ر يكنند، تحوالت اخ

 است؟
گسترش انقالب تكنولوژيک گيري تحوالت نوين اقتصادي، اساساً در برخورد با شكل 

ي اجتماعي هستيم. شاهد دو جريان عمده در عرصه« اقتصاد دانش»و برآمدن مفهوم 
 ده گرفته ويادرا در روند حركت جوامع ن تحوالتن يا ريتأث يي نخست، به كلدسته
هستند.  يمعضالت و مسائل امروز يتمام يپاسخگو کيكالس يهايتئوركنند  يم تصور

رخ نداده و  يچ اتفاقيه ييشوند كه گوير روبرو ميبا تحوالت اخ يورتن گروه به صيا
گر قرار يد يكند. در مقابل، گروهيخود را دنبال م يستايو ا ير خطيخ همچنان سيتار

 يپوشده گرفته و با چشميخ و حركت سنتزگونه آن را ناديتار يكيالكتيدارند كه روند د
ن يژه، ايطور و ه بهيعام و منطق نظام سرماشكل  هب ياقتصاد يهان نظاميادين بنياز قوان

كنند. متن حاضر ضمن ير ميتعب يدارهيو سرما يان نظام طبقاتيپا يتحوالت را به معنا
ش نقش دانش در اقتصاد امروز و تالش در ير، افزايت شناختن تحوالت اخيبه رسم

-هيسرما ياسيتصاد سو اق« اقتصاد دانش» است تا رابطه زه كردن آن، بر آنيجهت تئور
كند كه با  يستادگين ادعا ايقرار داده و در برابر ا يگر مورد بررسيد يرا از منظر يدار
، شود يد حذف ميتول ي كارگران از پروسـه  ج نـقشين پس به تدرياز ا» ين تحوالتيچن

  ها را به خدمتاز آن يتعداد صرفاً يدار هيسرما رند،يگ يانسان را م يها جا روبات
ماند  يم  چه آن شود. يم  يمنتف  يتضاد طبقات عنصر از تضاد،  کي ينابود  با  و رديگ يم
(. 7: 1460)پارسا،«  رهيغ شود و يد ميو ناپد يرياث ه،يسرما، ستين يدارهيگر سرمايد

و حركات  هاجنبش  ينف  خدمت آن در ياسيس يهاز داللتيش از هر چيكه پ ييادعاها
ن است كه يحاضر ا ينوشته ياصل ين نگاه، ادعايو دارد. در برابر اداشته قرار  ياجتماع

كار در  يروين يش بارآوريقانون افزا يكار در ادامه يدانش در پروسه يدخالت برجسته
 يكسب ارزش اضاف يجهيه )در نتيسرما يش سودآوريافزامنظور  به يدارهينظام سرما

ز محسوب يد آن نيبرد بلكه مؤير سوال نميزتنها منطق آن را  از كار( بوده و نه ينسب
ند كار نبوده و ين دوره خارج از فراينقش دانش در ا ين منظر، برجستگيشود. از ايم

 يدر معنا يكه خود بر كار اجتماع «بر دانش يكارِ مبتن»عنوان  ست از آن بهيبايتنها م
 اد كرد.يعام استوار است 
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 پژوهش  ينهيشيپ -9

ها ترين آنمهم از برخي بررسي به تنها مذكور، موضوع پيرامون آثار گيگسترد به باتوجه
 يشه در آرايم كه توجه به نقش دانش در اقتصاد ريتر اشاره كردشيپردازيم. پمي

علم و آموزش  يت در قرن هجدهم به نقش عمومين رابطه آدام اسميگذشته دارد. در ا
توجه  يوركار و بهره ميآن در تقس يز نقش تخصصيو ن يو اجتماع يشرفت فرهنگيدر پ
با افزايش رقابت اقتصادي ميان كشورهاي صنعتي جهان و  (.(Smith. 1976: 177  نمود

نقش دانش در نوآوري و پويايي  هاي كاربردي اقتصاد، جوزف شومپيترآشكار شدن جنبه
  رفي كرداقتصادي را مورد توجه قرار داد و آن را اساس كارآفريني و تحول اقتصادي مع

( .(Schumpeter. 1934ي انساني، گري پس از جنگ جهاني دوم و طرح تئوري سرمايه
به تحليل اهميت آموزش و پژوهش در  ي انساني با ارجاع ويژه به آموزشسرمايهبكر در 

ي انساني پرداخت و آن را در بهبود كارايي اقتصادي حايز اهميت بسيار رشد سرمايه
 .(Becker. 1964) دانست

به طرح تقابل بيني اجتماعي ي پساصنعتي: تهوري در پيشپيدايش جامعه دنيل بل در 
صنعتي هماهنگي ميان  ي صنعتي و پساصنعتي پرداخت. از نظر او جامعهميان جامعه

ي پساصنعتي حول دانش و كه جامعهماشين و انسان براي توليد كاال است، در حالي
-نوآوري و دگرگوني سازمان يافته است. اين امر به نوبه كنترل اجتماعي و هدايتمنظور  به

 (.Bell. 1973) كندي خود روابط جديدي را رقم زده و ساختارهاي جديدي را ايجاد مي
بر اين باور است كه « به سوي پارادايم جديدي براي توسعه» در جوزف استيگليتز 

ي همچون گذشته اساسي اقتصاد بازار در توسعه امروزه نقش حجم سرمايه و اندازه
دانش و فناوري است؛ تخصص انساني نيروي اصلي تحول  نيست و اين نقش بر عهده

مهم تدوين شده و به بايست با توجه به اين عامل هاي توسعه مياقتصادي است و برنامه
گيرد كه بيشترين وي دانش را همچون كاالي عمومي جهاني در نظر مي اجرا درآيند.
زماني به نمايش خواهد گذاشت كه بدون هيچ محدوديتي توزيع شود  تاثير خود را

(Stiglitz. 1998.) 
ضمن بررسي ساختار فناوري « هاي دانشي يک اقتصادارزيابي بنيان» در ليدوسدورف 

هاي دانشي اقتصاد است. گيري بنيانبرخي كشورها و سازمان دروني آنها، در صدد اندازه
اي در بيش از يک ميليون سه سطح ملي، محلي و منطقههاي تركيبي را در وي شاخص

داده مورد آزمون قرار داده است و عقيده دارد تكنولوژي متوسط بيشتر از تكنولوژي باال 
 (.Leydesdorff. 2000) نمايددانشي اقتصاد كمک مي به پايه
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موج  عقيده دارد كه نخستين« سازي، ابعاد، امواج تاريخيجهاني»در  گوران تربورن 
سازي با گسترش دين آغاز شد و به مناطق مختلف گسترش يافت. آخرين موج جهاني
ي مجاورت فناوري اطالعات و ارتباطات است كه عامل اصلي سازي نتيجهجهاني

رشد اقتصادي و ايجاد منجربه آيد و با به كارگيري دانش تغييرات اقتصادي به شمار مي
  .(Therborn. 2000) اشتغال شده است

محور به گذار از اقتصاد انرژي« هاي دانشي يک جامعهتحليل سرمايه»مالهوترا در  
هاي را مطرح كرده است. اين دگرگوني ناشي از تمركز بر سرمايهمحور  دانشاقتصاد 

ست كه ا انساني دانشي و فكري، گسترش دانش ملي، افزايش سطح انباشت سرمايه
 .(Malhotra. 2001)ني شده است موجب تحوالت شگرفي در اقتصاد جها

فرايند حركت اقتصاد « محوري دانشهاي اقتصادي جامعهبنيان»ديويد ديكر در  
اندازي تاريخي و نيز با توجه به ضرورت مهارت و مبتني بر دانش را با تكيه بر چشم

هاي نيروي انساني مورد بررسي قرار داده است. وي نيز عقيده دارد كه رشد توانايي
 اي در كار و فعاليت انسانينولوژي در توليد كاالها و خدمات موجد تغييرات گستردهتك

نامنظم علم و فقر  ي نامنظم ميان جوامع غني و فقير ناشي از توسعهست و توسعها
 .(Dyker. 2002)دانش است 

با ي اجتماعي در كشورهاي مركز و شرق اروپا و سرمايهمحور  دانشاقتصاد اسپرر در  
 هاي توسعهكشورهاي مذكور، شاخص ه به سطح متفاوت توسعه در درونتوج

هاي پژوهشي و فناوري نام در آموزش عالي، توانمنديرا اشتغال، ميزان ثبتمحور  دانش
موجب محور  دانشاطالعات و ارتباطات برشمرده است؛ وي عقيده دارد كه اقتصاد 

 .(Sporer. 2004)شود شدن مينيتر و ادغام به موقع در فرايند جهادستيابي سريع
ي هاي منابع مذكور در راستاي اهميت و جايگاه ويژهپژوهش حاضر بر تمامي يافته 

گذارد. آنچه اين نوشتار را از منابع پيشين متمايز دانش در اقتصاد امروز تاكيد مي
ي سازد توجه به ارتباط ميان دانش و ارزش افزوده است. به بيان ديگر جنبه مي

تواند جايگاه ي آن در اين مهم نهفته است كه آيا نقش مهم دانش در اقتصاد مي وآورانهن
كار انساني در توليد ارزش اضافه و انباشت سرمايه را مختل نمايد؟ پس از بررسي مفهوم 

كار ماركس -ارزش اقتصاد دانش و ارتباط ميان دانش با اقتصاد سياسي، با تكيه بر نظريه
    به اين پرسش پاسخي درخور بدهيم.  تالش خواهيم كرد
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 آن يهايژگيف و ويگاه اقتصاد دانش، تعاريجا -4

 ت آن در اقتصاد معاصر      يگاه اقتصاد دانش و اهميجا -4-8

 بر يمبتن يسنت اقـتصاد از حـركت و يالديم  هجدهم  قرن در يصنعت انقالب وقوع
، ياسيسـ يها در صحنه يرات اساسييغرا با ت  بشر  يزندگ ،يصنعت اقتصاد به يكشاورز
رواج   ينيشهرنش  ،يانقالب صنعت يدر پ مواجه ساخت. يـژه اقتصاديو  و بـه  ياجتماع

ع يجاد صنايان دوره يدر ا شد. ير اساسييدستخوش تغ يرفاه يافت و استانداردهاي
در  ياساس ک عاملي  عنوان موجب مطرح شدن دانش به  شدن ينيمـختلف و مـاش

  کياستراتژ مهمِ ک نهادهيعنوان  به يو استفاده از دانش و تكنولوژ  شد   ديتول  يهپروس
مفهوم توسعه  ين تحوالت در دگرگوني. ادكنندگان قـرار گـرفتيتـول يتوجه تمام  مورد

تشار هرچه خود را به ان يساخت و ساز جا يكه توسعه به معنا ياموثر افتاد، به گونه
 عات و گسترش آموزش داد. رتر دانش و اطاليفراگ
ت دانش ي، اقتصاددانان به اهميالديم 30 زا در دههرشد درون يهاهيبا ظهور نظر 

ات اقتصاد دانش در ين دوره بود كه ادبيد گذاشتند و در هميدار تاكيدر حفظ رشد پا
 يها به سرعت رشد كرد. توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادسطح بنگاه

ت و ماركس در قرن نوزدهم به يكه آدام اسم يست، به نحوين يديهوم جدالبته مف
د يست تاكيک ليار توجه داشته و فردريد و اقتصاد بسينقش تخصص و دانش در تول

كند. طرفداران يدر اقتصاد كمک م ييع دانش به بهبود كارايكرده است كه خلق و توز
اقتصاد  ييايدر پو يبداع و نوآورن به نقش ايت و گوديشمن، گالبراير هريتر نظيشومپ

ه يسرما ينهيد در زميجد يهينظر يز با ارائهيتوجه خاص داشته و رومر و گروسمن ن
اند قائل شده يانقش عمده يعلم و دانش در رشد بلندمدتِ اقتصاد ي، برايانسان

 (.30: 1431)آقاجاني، 
ه و يبان سرماهمواره مورد توجه صاح يديت توليش ظرفيكه افزايياز آنجا 

عنوان  زود به يليخ ياجتماع يهيو سرما يانسان ياقتصاددانان بوده است، توسعه
ه و تالش جهت رشد يشدند. با گسترش مفهوم سرما ييشناسا يكالن اقتصاد يارهايمع

دانش  يعنيد، ين عامل جدير ايد تحت تأثيشترِ منابع توليهرچه ب يور، بهرهياقتصاد
 يبرا ياتيک منبع حيعنوان  ت و اقتصاد همواره بهيريات مدير ادبقرار گرفت، چرا كه د

 آمد.يبه شمار م يو سودآور يريپذحفظ رقابت
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از اطالعات و مهارت است كه از مصرف آن توسط  ياانباشته شده رهيدانش، ذخ 
ر يتحت تأث يورافت كه بهرهيتوان دريف مين تعريشود. از ايرندگانش حاصل ميگ

ن قرار يها و قوان، مهارتيررسميو غ ياز دانش همانند آموزش رسم يمتفاوت يهاجنبه
ن، ي(.  افزون بر ا04: 1463، يد )بهبودينمايز متاثر ميد را نيخود تول دارد كه به نوبه

در تحوالت  يو نقطه عطف ياز عناصر مهم اقتصاد يكيز ياطالعات و ارتباطات ن يفناور
محور  دانشتوسعه و گسترش اقتصاد  يود كه براشيستم محسوب ميقرن ب يانيپا
 كند.يعمل م يسوم، همچون موتور رشد اقتصاد يعنوان اقتصاد هزاره به

 آن  يهايژگيف اقتصاد دانش و ويتعر -4-3

به  يفكر يهاييشتر بر توانايب ياتكا يرا به معنا 1انيبنپاول و اسنلمن اقتصاد دانش
ها و هيجاد بهبود رويا يبه همراه تالش برا يعيا منابع طبي يكيزيف ينهادها يجا

د كاالها و ين اقتصاد به تولياند. اف كردهيد، تعريند توليمحصوالت در هر مرحله از فرا
د يناملموس در تول هيشود، و سهم سرمايز منجر ميافته نيا بهبود يع يخدمات بد

 .(Powell & Snellman. 2004) ابدييش ميافزا يناخالص داخل
)سازمان همكاري اقتصادي و توسعه(  OECDترين تعريف در اين خصوص متعلق به مهم 
 يهمكار اري آسيا و پاسيفيک( است. سازمان)كميته اقتصادي سازمان همك APECو 

د، يبر تول يماً مبتنيكه مستق يعنوان اقتصاد ان را بهيبن، اقتصاد دانشي و توسعهاقتصاد
 0تز مكالپيكرد فرين سازمان با توجه به رويف نمود. ايت، تعراز دانش اس يع و استفادهيتوز

 ين را اقتصاديبود، اقتصاد نو ياطالعات اقتصاد دانش و جامعه يشگامان حوزهيكه از پ
و كارگرِ داراي  يكيزيف يهي، سرمايعيسه با منابع طبيدانست كه در آن نقش دانش در مقا

را محور  دانشنيز اقتصاد  APEC .(OECD. 1996)د مهارت پايين در جايگاه باالتري قرار دار
اقتصادي كه در آن توليد، توزيع و كاربرد دانش، عامل و محرک اصلي رشد اقتصادي و ايجاد 

 (.6: 1463كند )معمار نژاد، ثروت و اشتغال است تعريف مي
ز گذشته تر ا تيبـا اهـم يو كم  يفيك  از نظر  دانش ان،يبن  در اقتصاد دانشن يبنابرا 

در  است. آن عامل محركه (ICT)  اطالعات و ارتباطات يفناور  كاربرد ن،ي؛ عالوه بر ااست
اطالعات و  يفناور يريبكارگ  قير دانش از طرياز مـحققان تأث  يبـرخ  نهين زمـيا

ـژه يو هو بـ ICT كه  كنند يم  استدالل گونهنينموده و ا يجامعه را بررس در  ارتباطات

                                                      
1. knowledge-based economy 
2.Fritz Machlup 
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بر دانش  ياقتصاد مبتن  يرا برا مهم نهيزم ود موجود،  موانع  برداشتن  انياز م  با  نترنتيا
 (.63: 1463ند )معمارنژاد، كن يفـراهم م

يابي به اقتصاد نوين تنها توليد و توزيع اطالعات و از لحاظ كاربردي براي دست 
ها در پايدار آن كارگيري مستمر ومهم به به آموزش كافي نيست، بلكه نكته پرداختن

بنابراين  .(Smulders. 2007)برداري از منابع اقتصادي است گسترش و ظرفيت بهره
 اي دانست كه در آن از دانش براي ايجاد را روش توليدي توان اقتصاد دانش مي

جهت تبديل بخشي از دانش آدمي به  ي محسوس يا نامحسوس و از فناوريافزودهارزش
گذاري در صنايع نيز با محوريت شود. به اين ترتيب سرمايهه ميآالت استفادماشين

گيرد؛ بدين معنا كه واحدهاي تحقيق و توسعه جهت دانش مورد توجه خاص قرار مي
ي همت خويش قرار ارتقاي دانش وارد عمل شده و توليد، توزيع و كاربرد آن را وجهه

شود كه شامل ن ميبنياگيري صنايع دانشدهند؛ اين امر منجر به شكلمي
پيشرفته، ي كاالهاي پيشرفته، سازندگان تكنولوژي پيشرفته و نيمهتوليدكنندگان عمده

هاي ارتباطي و ي صنايع دانشي از قبيل دارايي، بيمه، كسب و كار، موسسهكاربران عمده
-باشند كه سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي، ايجاد ارزشاطالعاتي و غيره مي

 .(OECD. 2000c) دهندوده و اشتغال را به خود اختصاص ميافز
بنيان، اقتصاد كميابي منابع نيست، بلكه اقتصاد فراواني عالوه بر اين، اقتصاد دانش 

استفاده قرار گرفته و مستهلک  منابع است؛ زيرا برخالف بسياري از منابع كه مورد
ن بارها مورد استفاده قرار گيرند توانند بدون مستهلک شدشوند، دانش و اطالعات مي مي

افزاري ملموس هاي سختو حتي با مصرف بيشتر رشد كنند. اگر اقتصاد سنتي با ويژگي
شود، اقتصاد سازي و غيره شناسايي ميهاي فوالد، پتروشيمي، اتومبيلهمانند كارخانه

 ست. ها و افكار اي ايدهافزاري، و دربرگيرندههاي نرممورد بحث داراي ويژگي
ک و حفظ رقابت، ساختار يرات تكنولوژييكننده، تغحات مصرفيجهت انطباق با ترج 

 يش تقاضا براير كرده، افزايين تغيز متناسب با تحوالت نويكار ن يروياشتغال و نوع ن
گذارد.  يش ميدر اشتغال رو به افزا يآورده و سهم آموزش عالدنبال  بهكار ماهر را  يروين

م آموزش عالي در اشتغال عضو سازمان صدق كرده و سه يرد كشورهاكه در مو يتيواقع
 ياز نوع يكرده است. شواهد موجود حاك  -درصد31درصد به  00از -دو برابر  را حداقل

 ط كار استيده در محيافراد آموزش د يريو به كارگ ييافزادر مهارت يريتعصب و سوگ

(OECD. 2000). د و خدمات يدها در توليسفقهي شترياشتغالِ ب به اين ترتيب شاهد
 .(Osterman. 1995) هستيم
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افزايش تقاضا براي نيروي كار ماهر و متخصص به معناي افزايش تقاضا براي  
پايه منجر به بندي شده كار كنند. مشاغل دانشكارگراني است كه بتوانند با دانش طبقه

امر بر اهميت آموزشي شود. اين يا كارگران علم و فناوري مي 1ظهوركارگران دانش
ها كند كه فراتر از يادگيري در دوران تحصيل است. كسب صالحيتتخصصي داللت مي

هاي ارتباطي، توانايي حل مسأله و كار تيمي، هاي محيط كار همچون مهارتو شايستگي
ي كار، (، سرپرستي و هدايت، اصالح برنامهICTارتباطي و اطالعاتي )هاي تكنولوژي

ها، ايجاد انگيزه براي ارتقاي كار، دارا بودن خالقيت و غيره اسب با ارزيابيمتن توسعه
(OECD. 2000e). 

ان دانشگاه، صنعت و يرا م يوند مستحكميت دانش در اقتصاد ارتباط و پيمحور 
كند. در گذشته دانشگاه و صنعت تحت نفوذ دولت قرار داشتند اما يجاد ميدولت ا

ن سه نهاد را دگرگون كرده و يان ايم يميقد يزهاد مريجد يحركت به سمت الگو
كه  يعنوان نهاد ها شكل گرفته است. همواره دانشگاه را بهان آنيم يقيم كار دقيتقس
عنوان  كند، و دولت را بهيم ينيآفركه ثروت يعنوان نهاد كند، صنعت را بهيد علم ميتول

كه هر  يرند؛ سه نهاديگيكند در نظر مين دو اعمال ميبرتر كه نفوذ خود را بر ا ينهاد
ن دانشگاه در كنار يو مختص به خود است. اما در اقتصاد نو يدار امور تخصصک عهدهي

 يهاشركت ياندازدار شده و با راهن صنعت را عهدهيشيخود نقش پ يسنت يفهيوظ
ند؛ كيم ينيآفرثروت يدانشگاه يها، شركتيعلم و فناور يهاان، پارکيبندانش

 يد آموزشيشده و به تول يتخصص يدار آموزشن خود عهدهيشيصنعت افزون بر نقش پ
 يهماهنگ در راستا ياستگذاريز با سيورزد؛ دولت نيط كار مبادرت ميبر مح يمبتن

ان و يبندانش يهاجاد شركتيو مشاركت در ا ين مليق و توسعه، تاميمشاركت در تحق
كه  ياگونه دارد. بهيش گام برميخو يز نقش سنتچندجانبه فراتر ا يروابط يبرقرار

 .(Leydesdorff. 2001a)كرد  ييها شناساان آنيرا م يافق ياتوان رابطه يم
  يروين: است يبر چهار ستون عمده متكمحور  دانشاقتصاد توان گفت ين ميبنابرا      

 مناسب يتاطالعا يها رساختياثربخش، ز يستم نوآوريس ده،يد و آموزش كار ماهر
(ICT) تر شرح كاملي از عامل نخست ارايه شد. ا. پيشيپو يو اقتصاد يستم نهاديو س

 يكه بر نحوه شودياطالق م  ييهاروش  قواعد و  نهادها، يبه شبكه اما عامل دوم،
 ها،دانشگاهو شامل  گذارد يک كشور اثر ميانتشار و استفاده از دانش  خلق، دستاوردها،

  ICT نهير زمد .گذار است استيس يفكر  يها و گروه يو خصوص يعموم ياتقيتحق  مراكز

                                                      
1. knowledge workers 
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  ها و واسطه شبكه افزار، نرم افزار، رنده سختيرا دربرگن حوزه يا يمحققان بانک جهان
ر و يتصو داده، صدا،شكل  بهاطالعات  يهيانتقال و ارا پردازش، ره،يذخ ،يآور جمع يبرا

به دور از  يرنده دولتيدر بـرگنيز ا يپو يو اقتصاد  ينهاد  ستميس كنند. يف ميمتن تعر
ت و يكه از حقوق مالكاست  ينظام قانون  کين متشكل از يچنو همر، گو و مـؤث پاسخ فساد،

ت و يحما  يطور مـتناسب به يت فكريحقوق مالك  اگر كند. يم  تيحما  يت فكريمالك
د يجد يفناورانه ت خلق دانشِجه  يكمتر يزهيمحققان و دانشمندان انگ ت نشوديتقو

  يت فكريت از حقوق مالكيز عدم حمايدر صـورت خلق دانش ن يو حـت خواهند داشـت
 (.43: 1467، يمي)عظ دينما يد را مختل ميجد  انتشار دانش  دايشد
كه اولي توان گفت يممحور  دانشو اقتصاد  يان اقتصاد سنتيسه ميدر مقام مقا 

، خطي و كند است، انتخاب نوع كاالها بيشتر مبتني بر اي يكنواختداراي توسعه
هاي باشد؛ شركتي حيات كاال در آن طوالني ميخواست توليدكننده است؛ چرخه

اي است؛ ي رقابت، محلي و منطقهبزرگ صنعتي گردانندگان اصلي آن هستند؛ گستره
يابي قرار ي مشخص بازاربازارها همگن و متجانس فرض شده و همگي تحت يک برنامه

هاي فعاليت در آن آهسته است؛ و منبع اصلي مزيت رقابتي، پذيري رشتهدارند؛ تحول
ي توليد از دسترسي آسان به مواد اوليه، نيروي كار ارزان، نقدينگي و كاهش هزينه

ي اقتصادي دستخوش هاي مقياسي است. اما در دومي، توسعهجوييطريق صرفه
ي حيات كاالها به علت تحوالت تكنولوژي و رقابت، چرخهشود؛ تغييرات بسيار شديد مي

شود؛ گردانندگان محور ميمدت است؛ انتخاب نوع كاال بيشتر مشتريدر آن بسيار كوتاه
المللي ي رقابت بينبنيان و كارآفرينان مبتكر هستند؛ گسترههاي دانشاصلي آن، شركت

ابي متفاوت، كاالهاي متفاوت، قيمت است؛ بر حسب شرايط خاصِ هر بازار، برنامه بازاري
شود؛ منبع اصلي مزيت هاي پيشبرد فروش گوناگون در نظر گرفته ميمتفاوت و روش

هاي هاي ويژه، تشكيالت برتر و ممتاز، سرعت عمل سرمايهرقابتي، برخورداري از توانايي
بر مقتضيات هاي متغير و پوياست؛ بناانساني، برخورداري از حمايت مشتريان و استراتژي

هاي متعدد بوده و هر زمان در حال آموختن باشند؛ افزون آن، افراد بايد داراي تخصص
 (.77: 1434ها هستيم )كالهي، بر اين، شاهد وحدت و ادغام شركت

  يگذار هيسرما  زانيم (OECD)  و توسعهاقتصادي  يسازمان همكار يبراساس مطالعه 
  داتيدانش و نسبت تول يتوسعه ينهيهان در زمج  يشرفتهيپ و يصنعت يهاركشو  در

 .داشته است يرات مهمييتغكشورها   نيدات ايسه با كل توليبر دانش در مقا يمبتن
  گرفته  ه قراريپادانـش يدر صدر اقـتصادها  كشور آلمان ،شده براساس اطالعات منتشر



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم

834 

از  1337ل كسب و كار در سا  درصد از محصوالت بخش 7/56ن كشور ياست. در ا
درصد و ژاپن  4/55كا يزان در مورد آمرين ميا ه حاصل شده است.يپادانش يهاتيفعال

ب بـا يترت  بـه  و فرانسه  سيانگل ،ن سه كشوريادنبال  به .است درصد 54در مقام سوم، 
 (.37: 1463، يقيان حقي)عسگر اند درصد قرار گرفته 4/31ا با يتاليدرصد و ا 50و  5/51

 و اقتصاد سياسيدانش  -7

شود، نقش دانش در وقتي از انقالب اطالعات در قياس با انقالب صنعتي صحبت مي
ي توليد گيرد. اگر ورود ماشين به پروسهي توليد در مركز توجه و تاكيد قرار ميپروسه

رود كه كااليي، تحولي عظيم در پيچيدگي و مقياس توليد كااليي ايجاد كرد، انتظار مي
اقتصادي جديد نيز، دانش اين نقش را بر عهده بگيرد. پيش از اين اشاره  در تحوالت

« ي فراصنعتيجامعه»، «ي اطالعاتيجامعه»، «اقتصاد دانش»كرديم كه مفاهيمي چون 
و غيره، قادر به درک ديالكتيكي تداوم و انقطاع در تحوالت اجتماعي نيستند. اين 

 داومِ ساختار و مناسبات پوشي از تسلط ممفاهيم عموماً با هدف چشم

عنوان بيان تحولي نوين و گسستي راديكال از مناسبات توليدي و  داري و بهسرمايه
 (.fuchs. 2009: 387)گيرند اقتصادي پيشين مورد استفاده قرار مي

ي توليد دخيل بوده است، بايد بتوان جا كه دانش همواره در پروسهبا اين وجود از آن 
دانيم عنوان مثال، مي هاي موجودِ اقتصاد سياسي مشخص كرد. بهيهنقش آن را در نظر

در فرايند انباشت سود، اين محور  دانشي كاالهاي اطالعاتي و كه يكي از مزاياي عمده
است كه اين محصوالت در قيمت بسيار باالتري از ارزش خود به فروش رسيده و موجب 

ين نقش دانش در نظريه ارزش و تبيين كسب سودِ باال مي شوند. براي اين منظور، تبي
ي كاال( ضروري است. چرا كه محور( و كاال )كار توليدكنندهرابطه ميان دانش )كار دانش

طور تاريخي مشخص ميان كاال و  توان رابطه به را مي« اقتصاد دانش»در سطح بنيادين، 
-ليل نهايي رابطهسازد در تحچه درک ما را از اقتصاد دانش ميدانش در نظر گرفت و آن

كنيم. در چارچوب اقتصاد سياسي ماركسيستي، براي است كه ميان اين دو برقرار مي اي
تبيين اين رابطه در گام اول بايد به پروسه توليد و مسائل مشخص مرتبط با آن )از 

زدايي از كار( بپردازيم، به نحوي كه بتوان نقش دانش جمله مسأله تقسيم كار و تخصص
اي ي توليد درک كرد. پيش از آن اما اشارهرا نيز در رابطه با پروسهمحور  نشداو كار 

هاي اقتصاد سياسي كالسيک، نئوكالسيک و اتونوميست كوتاه به نقش دانش در نظريه
 خواهيم داشت.
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از منظر اقتصاد سياسي كالسيک، دانش محصولي عمومي است و از آنجا كه ذاتاَ  
تواند تحت تملک خصوصي درآيد. با وجود ست و نميكمياب نيست، انحصاري هم ني

ي بهينه از منابع كمياب عنوان علمِ استفاده كه در تعاريف كالسيک، اقتصاد بهآن
عنوان يكي از عوامل توليد، امروزه  شود ولي با گسترش دانش و ظهور علم بهشناخته مي

تكنولوژيک نشان  هايبحث كميابي عوامل توليد اهميت كمتري يافته است. پيشرفت
ي كميابي هاي طوالني مسألهتواند تا مدتعنوان يک عامل توليد مي دادند كه دانش به

رغم با ارزش بودن و منابع را از حالت بحراني خارج سازد. چرا كه دانش و اطالعات علي
شوند و پس هاي اقتصادي، به هيچ وجه جزء منابع كمياب تلقي نميصيانت توسط بنگاه

رو، ويژگي مهم دانش آن است گيرند. از اينيک فرايند، در اختيار همگان قرار مي از طي
توان دانش را شود و لذا ميي افراد ديگر نميي يک نفر از آن، مانع استفادهكه استفاده

 يک كاالي عمومي مانند بهداشت و امنيت دانست.
اقتصاد دانش، دانش م زمان با برآمدن مفهواما در اقتصاد سياسي نئوكالسيک، هم 
 يا پيتـر دراهوس مقاله  ميالدي  1335انحصاري نيز باشد. در  بخشيطور  تواند به مي

او در اين اثر  نوشت. «جامعه اطالعاتي  فئوداليسم اطالعاتي در»نگرانه با عنوان  هآيند
بدبينانه با نگاهي و  به تصوير كشيد  ميالدي  0015را در سال   تصويري از جامعه اطالعاتي

حقوق  دارندگان خصوصيِ ياز آينـده، خاطرنشان نمود كـه عـصر اطالعاتي تحت سلطه
: بدبينانه پايان داد  . دراهوس كتاب خود را با اين پاراگرافخواهد آمدمالكيت فكري در

يكم به اين شكل  و اطالعاتي در قرن بيست يتوان تصور كرد كه جامعه نميالبته »
باشد و در بند   نداشته  ا اگر اهداف جوامع ما ارتباطي با اصول روشنفكريدرخواهد آمد. امـ

جهاني قرار گيرد،  يو قدرت كنترل نشده يگر، واسطهيباز ، دالل يمالكان بخش خصوص
من، دور از انتظار نخواهد بود. در دنيايي كه حـقوق بـذرها و  يها بيني پيش يگير شكل

اي محدود قرار گرفته  هاي شيميايي در دستان عده و فرمول ي.ا .انيها، د نباتات، الگوريتم
 تحت مالكيت ثروتمندان انتشار يرسان  اطالع يها است و جريان اطالعات نيز توسط رسانه

تاب ك يندهنويس .«بـود  نخواهد  يابد، به وجود آمدن فئوداليسم اطالعاتي دور از انتظار مي
  يها و رقـابت يصنعت يتوليدها يتوسعه يرادهد كه چگونه چند ابرشركت بـ ينـشان م

 يو اطالعات يو انحصار فكر زدهاز اقـدامات دسـت  يا گسترده ي، به دامنه خويش  يتـجار
 .(35: 1467، مريكنند )ريرا در دستان خود متمركز م

لحاظ  هاي اتونوميست، دانش بهطور خاص از منظر ماركسيست از نظرگاهي ديگر و به 
داري معاصر در يگر محصوالت اجتماعي متمايز است. از اين منظر، سرمايهكيفي از د
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شود. در اين فرم ناميده مي« داري شناختيسرمايه»حال تحول به آن چيزي است كه 
ي توليدِ دانش محل نزاع نيروي كار و سرمايه است و فرم داري، پروسهجديد از سرمايه

. بدين معنا كه كار ذهني )كاري كه است« شناختي»هژمونيک كار، كار ذهني يا 
كند( در توليد ارزش و در نتيجه محصوالتي غيرمادي مانند دانش و ارتباطات توليد مي

كننده دارد. در مقابل، نيروي كاري كه كاالهاي مادي در جدال طبقاتي نقش تعيين
دگي كنناهميت و قدرت تعيين« داري شناختيسرمايه»كند در حين گذار به توليد مي

ي كليدي در نقد اين ديدگاه، تبيين (. مسأله3: 1433دهد )آزاد، خود را از دست مي
رو ابتدا پس از داري معاصر است. از ايني ارزش و سرمايهي دانش در نظريهجايگاه ويژه
 پردازيم.ي ارزش ميي دانش و نظريهي ارزش ماركس، به رابطهاي از نظريهبيان فشرده

 يه ارزشدانش و نظر -0

ي آن وساطت تاريخي دهندهدانيم كه توليد و گردش كااليي سرآغاز سرمايه و تشكيلمي
گذارد. به بيان ماركس آخرين محصول ي وجود مياست كه سرمايه در ميان آن پا به عرصه

دَوَران يا گردش كااليي، نخستين صورت تجلي سرمايه است. چنين بياني ناظر خواهد بود 
ي داري كه نطفهي توليد سرمايهعنوان بخشي از تماميت شيوه سي كاال بهبر اهميت برر

ترين تضادهاي اين نظام را با خود به همراه دارد. با اطالق صفت كاال به محصولي با اساسي
ارزش مصرفي مشخص كه در عين حال نه براي رفع نياز شخصي كه با هدف فروش و عرضه 

ي كاال خودنمايي  شود، از همان آغاز عوامل دوگانهتوليد ميي كار انساني در بازار به واسطه
ي كاالهايي با ارزش مصرفي متفاوت تنها بدين دهد كه مبادلهكند. ماركس نشان ميمي

پذير است كه عاملي مشترک با نسبتي يكسان ميان كاالهاي مورد مبادله وجود جهت امكان
ساوي با كميت ثالثي باشند كه از حيث ارزش بايست مداشته باشد. به بياني ديگر، هر دو مي

مبادله، هر كدام بتوانند به اين كميت ثالث تحويل يابند. با كشف ماركس از سرشت 
نظر از شود كه ويژگي مشترک تمامي كاالها صرفي كارِ نهفته در كاال مشخص مي دوگانه

ي نه فقط شان، اين است كه همگهاي مصرفي گوناگوناشكال متفاوت كيفي و ارزش
ي كار مجرد انساني محسوب شده و ارزش هر كدام نيز بر اساس محصول كار، كه نماينده

شود. ارزشي كه لحاظ اجتماعي براي توليد آنان الزم است محاسبه مي ميزان كاري كه به
 (.170-101: 1467يابد )ماركس،  اي كاالها ميبيان و تجلي خود را ضرورتاً در ارزش مبادله

-كاال-يند تبديل پول به سرمايه شاهديم كه در فرمول عمومي سرمايه )پولدر فرا 
لحاظ  شود، و يا به بيان ماركس بهپولِ بيشتر(، پول در اين گردش تبديل به سرمايه مي
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شود نقشي كه يافته خود از پيش سرمايه است. بدين معنا ارزشي كه وارد اين فرايند مي
گردد. افزا ميآن نيز افزوده شده، و به بيان ديگر ارزش تنها حفظ بلكه بر مقدار ارزشي نه

اي كه منطق نامد. ارزش اضافهمي 1ماركس اين افزايش در ارزش اوليه را ارزش اضافه
يابد. امّا اين ارزش اضافي از كجا ناشي نظام سرمايه بر اساس آن شكل گرفته و تداوم مي

ي فه بر اساس قوانين ذاتي مبادلهدهد كه تشكيل ارزش اضاشود؟ ماركس نشان مي مي
اي ميان تواند از گردش يا مناسبات مبادلهي بين برابرها نميكاالها يعني قانون مبادله

شود و كاالداران سرچشمه بگيرد، هرچند كه ارزش جز در اين محيط محقق نمي
يل كند. به تواند پول يا كاال را به سرمايه تبدي كاال خارج از اين محيط نميتوليدكننده

تواند خارج از تواند در گردش ايجاد شود و در عين حال نميبيان ماركس، سرمايه نمي
آن پديد آيد. بنابراين ارزش اضافه نه از اين مسير كه فروشندگان كاالهاي خود را باالتر 

ها تر از ارزش آناز ارزش آن بفروشند، و نه از اين مسير كه خريداران كاالها را پايين
آيد. باقي ماندن در قلمرو مبادله صرفاً چگونگي توزيع ارزش يداري كنند بدست نميخر

 (.075-047: 1467دهد و نه چگونگي تشكيل آن را )ماركس، را نشان مي
تواند ناشي از كااليي باشد كه ماركس اين تغييرِ در مقدار ارزش تنها مينظر  به 

است ولي نه از ارزش آن كاال، زيرا كاال خريداري شده -ي نخستينِ پولدر معامله
شوند و پرداخت نيز طبق ارزش كاالها چنان كه گذشت برابرها با هم مبادله مي

تواند از ارزش مصرف كاال، يعني از استعمال گيرد. پس تغيير مزبور فقط ميانجام مي
ي ارزش آن ناشي شود. كااليي ويژه كه ارزش مصرف اش خود سرچشمه و استفاده

كند و آن . در واقع صاحب پول ما كااليي با اين ويژگي را در بازار پيدا ميباشد
عبارت است از توان كار يا نيروي كار.  از آنجا كه مصرف نيروي كار مانند هر كاالي 

ي مصرف كار در عين گيرد، پروسهديگري در خارج از بازار و محيط گردش انجام مي
ي توليد بدين زش اضافه نيز خواهد بود. پروسهي توليد كاال و توليد ارحال پروسه

افزايي و وحدت روند كار و تشكيل ارزش اضافه پروسه ارزشمثابه  بهبايست جهت مي
-ي دانش و نظريه ارزش ميقلمداد شود. پس از اين بيان فشرده، حال به رابطه

 پردازيم.
كننده كاال قائل باشيم و يا در تمايز با كار توليدمحور  دانشعنوان كار  اگر به مفهومي به 

ها از كاالهاي توليد شده ترين و پركاربردترين نمونهطور موقت قائل شويم، در دسترس به

                                                      
1- surplus value 
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توسط اين قسم از كار، نرم افزارها و محصوالت اطالعاتي از قبيل ارتباطات الكترونيكي، 
ت و انتشار رايگان هايي مانند سرقويدئوهاي ديجيتال، موزيک و غيره هستند. با وجود پديده

هاي حقوقي مالكيت اطالعات و گسترش نسبي محصوالت متن باز و البته در مقابل، رژيم
به قصد « كاال»عنوان  دارانه، بهي توليد سرمايهرايت، اين محصوالت در پروسهمانند كپي

ها همانند  شوند، ارزش و ارزش مصرفي هستند و ارزش آنمبادله و كسب سود توليد مي
ها اين ايدهشود. به بيان ديگر، ير كاالها با زمان كار اجتماعا الزم براي توليدشان تعيين ميسا

درون ساختار اقتصادي موجود كه مبتني بر انباشت هرچه بيشترِ سرمايه است، تبديل به 
گيرند. افراد با اعالم كاال شده و در بازارهاي ناهمگن مجازي و حقيقي مورد مبادله قرار مي

صورت  توانند بهت دانش خود آن را به خريد و فروش رسانده و صاحبان دانش ميقيم
 ها و موسسات كنكوري و پژوهشي.انحصاري و شبه انحصاري عمل كنند، همانند آموزشگاه

اما در مورد اين نوع كاالها، يک تفاوت قابل توجه با ديگر كاالها وجود دارد كه كندوكاو 
 سازد:يبيشتر در مسأله را ضروري م

معموالً زمان كار الزم براي اولين واحد كاال در محور  دانشي توليد يک كاالي در پروسه 
ي اصلي اي بيشتر است. در واقع يک نسخهطور قابل مالحظه مقايسه با واحدهاي بعدي به

هايي از آن هستند كه با صرف زماني نزديک به هاي بعدي صرفاً كپيشود و نسخهتوليد مي
اي كه بايد به آن پاسخ داد اين است شوند. مسألهي اصلي، توليد مير مقايسه با نسخهصفر د

كه زمان كار صرف شده براي اولين واحد كاال، چه نقشي در تعيين ارزش واحدهاي بعدي 
هاي بعدي( تفاوتي كيفي وجود دارد؟ اگر بپذيريم كه بين اين دو نوع )اولين نسخه و نسخه

ي اين دو نوع كاال تفاوتي كيفي وجود دارد؛ تفاوت كه بين كار توليدكننده ايمدارد، پذيرفته
محور( و كاري كه همان كاال را  كند )كارِ دانشميان كاري كه كااليي جديد خلق مي

 ي كاال(.كند )كارِ توليدكنندهصورت انبوه توليد مي به
به دو صورت كلي و  در تعيين ارزش كاالهاي اطالعاتيمحور  دانشي نقش كار مسأله 

كه دانش ي توليد: با فرض اينمتضاد توضيح داده شده است؛ نخست، بر اساس هزينه
ي اصلي، در شده براي توليد نسخهي ثابت توليد است، زمان كار صرفجزئي از سرمايه

تعيين ارزش هر واحد كاالي منفرد دخيل است. بر اين اساس، ارزش هر واحد اطالعاتي 

  شود:  محاسبه مي از اين طريق
   

 
  (v  ،ارزش كاالP  ،ارزش كار توليدكننده كاال

K  ومحور  دانشارزش كارN  طور كه مستقيماً از اين تعداد كاالي توليدشده(. همان
آيد، ارزش كاال به تعداد كاالي توليد شده وابسته است و چنين توضيحي رابطه بر مي

عنوان  زش قرار گيرد. عالوه بر اين، در نظر گرفتن دانش بهي ارتواند در چارچوب نظريه نمي
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ي ثابت، مستلزم استهالک و از دست رفتن ارزش دانش در فرايند توليد جزئي از سرمايه
است. در حالي كه به وضوح مشخص است كه دانش در حين و بر اثر درگيري در فرايند 

مت انحصاري: در اين تصوير ارزش دهد. دوم، بر اساس قيتوليد ارزش خود را از دست نمي
ها وابسته است و عنوان كاال، به زمان كار اجتماعاً الزم براي توليد آن محصوالت اطالعاتي به

ي شود و استفادهجا كه دانش بر خالف ساير منابع توليد بر اثر استفاده مستهلک نمياز آن
-ک كاالي اطالعاتي در پروسهساخت ي« الگوريتم»كه هزينه است، پس از آنمجدد از آن بي

توليد شد، ديگر نيازي به اين نوع كار براي توليد انبوه اين كاالها نيست. محور  دانشي كار 
بندي، زمان كار براي توليد دانشِ توليد اين نوع كاالها در تعيين ارزش آن در اين صورت

كپي كردن منحصر  از آنجا كه توليد به -دخيل نيست، در نتيجه ارزش كاالهاي اطالعاتي
صورت انحصاري تعيين شده و از  ها بهكند، هر چند قيمت آنبه صفر ميل مي -شودمي

كند. در تعيين انحصاري قيمت كاالهاي اطالعاتي، حقوق مالكيت فكري ارزش تبعيت نمي
سازي كاالهاي نقش محوري دارد؛ بدين معنا كه اگر اين حقوق وجود نداشت، كااليي

 (.jeon. 2011: 194)مكن بود اطالعاتي غيرم
توان گفت كه اين توضيح هنگامي كه ارزش كار، مي–با رجوع مجدد به نظريه ارزش 

گيرد، دو مفهوم كامالً متمايز كار انضمامي كاال را تقريباً صفر در نظر مي كارِ توليدكننده
-زم تقريبا هيچكند. زمان كار اجتماعاً ال)مشخص( و كار اجتماعاً الزم را با هم خلط مي

گاه با زمان كار انضمامي مطابق نيست. زمان كار اجتماعاً الزم عبارت است از زمان 
اي معين و كاري كه براي توليد هر نوع ارزش مصرفي در شرايط متعارف توليد در جامعه

با ميزان مهارت ميانگين و شدت كار رايج در آن جامعه الزم است. بنابراين از نزديک به 
دن زمان كار انضمامي براي تهيه يک كپي از يک سي دي در يک يا صد بنگاه صفر بو

عنوان  اي، نمي توان نزديک به صفر بودن زمان كار اجتماعاً الزم بهمحصوالت چندرسانه
 نيروي كار واحد و همانند انساني براي توليد آن كپي را نتيجه گرفت.

ز يک كاال كه بعداً به توليد انبوه در واقع نه اولين نمونه امحور  دانشمحصول كار  
هاي ذهني و روندهاي ها، دريافتاي از طرحيافتهي نظامرسد، بلكه مجموعه مي

محور  دانششود. در واقع، كار اي است كه به توليد انبوه كاال منتج ميريزي شده برنامه
جديد و يا مختص فرايند توليد كاالهاي اطالعاتي و ارتباطي نيست و توليد هر كاالي 

است. ماركس در محور  دانشسازي هر نوع كاالي موجود نيازمند ميزاني از كار بهينه
طور  اش پيش از اجرا، بهعنوان فعاليتي هدفمند كه نتيجه تحليل فرايند كار، آن را به

كند. هدفمندي فعاليت يا تصوير از پيش موجود، وجه ذهني موجود است تعريف مي
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ي كار است. به اين معنا كه در و اوليه« غريزي»هاي ساير صورت تمايز كار انساني با
فرايند كار، درک و دريافت همواره بر اجرا مقدم است. هرچند تنها از طريق اجراست كه 

ي توليد تواند محقق شود. اين تقدم ادراک بر اجرا مختص شيوهدرک و تصوير اوليه مي
توان ادعا كرد كه در طور عام است، اما مي هي كار انساني بداري نيست و مشخصه سرمايه

گي  رود و اين تقدم و تاخر به دوپارهداري مسأله از اين حد فراتر ميمورد خاص سرمايه
 .(jeon. 2011: 198)انجامد كار، كار ذهني و كار يدي، مي

دارانه، عنوان شكل اوليه و بنيادين توليد سرمايه از نظر ماركس در همياري ساده به 
ي كل پيكر كار اجتماعي در مقابل كارگران عنوان بازنمود وحدت و اراده دار بهسرمايه

تكه و به جزئي از فرايند توليد ي تقسيم كار نيز، كارگر تكهگيرد. در نتيجهمنفرد قرار مي
هاي ذهني فرايند شود. تقسيم كار مستقيماً به رويارويي كارگر با توانمنديتبديل مي

شود و اين روند چون دارايي غير و نيرويي كه بر او حاكم است منجر ميمادي توليد 
نهايتاً در صنعت مدرن با تبديل علم به نيروي مولدي متمايز از كار و در خدمت سرمايه 

شود. توانمندي ذهني فرايند توليد و علم، دو فرم از حضور دانش در فرايند تكميل مي
« كارهمگاني»دهد و آن را  يز تشخيص ميتوليد هستند. ماركس فرم ديگري را ن

ماركس وجود «. كار همگاني تماماً كار علمي، تماماً كشف و تماماً ابداع است»نامد؛  مي
كند.  تفاوت ميان كار همگاني و كار هميارانه را بر دو دسته از شواهد تجربي مستند مي

ي جديد و هزينه ي اولين مدل از يک ماشيننخست از طريق تفاوت عظيم ميان هزينه
اندازي يک بنگاه مبتني بر نوآوري جديد در ي راهتكثير آن، و دوم از تفاوت عظيم هزينه

 (.741-503: 1467خيزند )ماركس، ي آن بر ميهاي بعدي كه از دنبالهمقايسه با بنگاه

 گيرينتيجه -5

فرايند  هاي ذهنيبا كمک گرفتن از تحليل ماركس از جدايي ميان كار و توانمندي
توان مادي توليد و نيز پيدايش نقش مستقل علم در فرايند توليد در صنعت مدرن، مي

روند تاريخي انكشاف اين تفكيک را رديابي، و عينيت آن را نيز در قالب دو جزء متمايز 
عنوان فرايند توليد دانشِ  بهمحور  دانشاز فرايند كار مشاهده كرد؛ يعني فرايند كار 

 ي كاال. در تمايز با فرايند كارِ توليدكنندهتوليدِ كاال 
شود كه دانش و كار با چنين تعريفي از دانش و نقش آن در فرايند توليد، روشن مي 

در توليد يک مدل محور  دانشدر توليد هر نوعي از كاال دخيل هستند. كار محور  دانش
يد. فرايند طراحي، افزار جدجديدِ كولر به همان شكل دخيل است كه در توليد يک نرم



 

 کار ياقتصاد دانش؛ دانش به جا                                               

 

8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم  

368 

شود. اين هاي اوليه، تست و ايراديابي تا توليد انبوه در مورد كولر نيز طي ميتوليد نمونه
محور، محصول ها است. كار دانشاي از تخصصفرايند نيز نيازمند نيروي كار و مجموعه

د كلي كند و با توجه به كاركردش، در فرايني انجام كار را معين مينهايي و نيز شيوه
در ارتباط با روش توليد، كار تر  مهمي كاال تقدم دارد. و از همه كار بر كار توليدكننده

ي از طريق نوآوري و تحول در روش توليد به افزايش بارآوري كارِ توليدكنندهمحور  دانش
كاال و تحقق ارزش اضافي نسبي از طريق كاهش زمان كار الزم براي تامين وسايل 

تنها دخالت دانش در فرايند كار و توليد مختص  رو نهشود. از اينجر ميمعاش كارگر من
اقتصاد هزاره سوم نبوده بلكه افزايش نقش آن امروزه جز در امتداد حركت ذاتي سرمايه 
در جهت بارآوري بيشتر نيروي كار و توليد، و افزايش سودآوري سرمايه از طريق افزايش 

 واهد بود.تركيب ارگانيک قابل فهم و درک نخ
داري كه از سوي ماركس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، در ساختار توليد سرمايه 

خود را طي مدت زماني « نيروي كاري»ي مدت زماني است كه كارگر روزكار دربرگيرنده
فروشد. نيروي كاري كارگر عبارت است از دار ميمعين و در ازاي مزدي معين به سرمايه

گيرد، و نيز طي آن نيروي جسماني وي مورد استفاده قرار مي كه« كار يدي»صرف 
ي معاصر كه به ويژه در دوره -تر شدن امور كه با پيشرفت علم و تخصصي« كار ذهني»

يابد. به بيان ديگر، اهميت بيشتري مي -شوداز آن با عنوان عصر دانايي ياد مي
شود. از همين رو ر يدي ميهاي علمي منجر به افزايش كار ذهني و كاهش كاپيشرفت

 ناپذير است.گوييم دانش جزيي از نيروي كار و فرايند كار و از آن جدايي است كه مي

تواند از كار جدا افتاده و جايگزين دانش در اين معنا و برخالف ادعاهاي مطرح شده، نمي
سته و در تواند از ارزش نيروي كار كاآن و عوامل توليد شود. اما دانش در يک معنا مي

ي دانش و نقش آن در راستاي آرايي نمايد. در ادامه به همين جنبهمقابل آن صف
 پردازيم.ي نسبي ميي ثابت و كسب ارزش اضافه افزايش سرمايه

است. كار  «كار اضافي»و  «كار الزم»روزكاري كه پيشتر از آن سخن گفتيم شامل  
چه ذهني و  -توافق شده در قبال كارشالزم، كاري است كه طي آن كارگر به توليدِ مزد 

كاري است كه سود حاصل از آن تماماً در  «كار اضافي»ورزد، و مبادرت مي -چه يدي
گيرد. به بيان ديگر، كار الزم از اين جهت براي كارگر الزم است اختيار كارفرما قرار مي

كارگر اضافي  كه معيشت كارگر در گرو انجام آن است؛ و كار اضافي به اين دليل براي
ي بيشتري را كه انباشت و زيست سرمايه بدان متكي است كه طي آن بايد ارزش اضافه

داري خواهان كاهش مدت زمان است توليد نمايد. روشن است كه سيستم توليد سرمايه
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و افزايش  -از طريق كاهش ارزش نيروي كار و ارزش وسايل معيشت وي -كار الزم 
هاي فني كار اين امر مستلزم انقالبي تمام و كمال در پروسه مدت زمان كار اضافي است.

هاي اجتماعي است. ظهور ماشين و تحول در وسايل توليد و نيز بنديو نيز در گروه
-ها از همينآبيسفيدها و يقهوقت، يقهوقت و نيمهظهور كارگران ساده و متخصص، تمام

شود: گونه آشكار ميانيک سرمايه اينگيرد. تأثير اين روند بر تركيب ارگجا نشأت مي
آن بخش از سرمايه -ي متغيركاهش مدت زمان كار الزم مساوي است با كاهش سرمايه

، و افزايش مدت  -شود و بيانگر ارزش نيروي كار استكه صرف پرداخت دستمزد مي
 ي ثابت )آن بخش از سرمايه كه بيانگرزمان كار اضافي مساوي است با افزايش سرمايه

 ارزش وسايل توليد است(.
تر عنوان مثال، هر پيشرفت علم شيمي تعداد مواد مفيد جديد و كاربرد موادِ پيش به 

ي نفوذ سرمايه تاثير گذارده و به كند و از اين راه بر حوزهشناخته شده را چند برابر مي
ي دور ههاي دور قبلِ توليد و مصرف را به پروسآموزد كه چگونه فضوالت پروسهآن مي

اي دست يابد. ي اضافي به مواد تازهگونه سرمايهجديدِ توليد بازگرداند و بدون صرف هيچ
ي تجديد اي كه پا به عرصهي اوليهي در حال كار، سرمايهامري كه مستقل از سرمايه

 دهد.  گذارد را نيز تحت تاثير قرار ميحيات خود مي
گيرد كه با اختراع ماشين و نجا نشأت مينقش تاريخي علم در خدمت سرمايه از اي 

تر وري و فشردگي كار توانست به كاهش مدت زمان كار اجتماعاً الزم، ارزانافزايش بهره
شدن نيروي كار و كاهش ارزش آن، و نيز افزايش مدت زمان كار اضافي، تحصيل 

ر اين ي نسبي و تسريع انباشت سرمايه دست يابد. به بيان ديگر علم داضافهارزش
طور كلي كاسته و بر ارزش وسايل  ساختار با هربار پيشرفت خود از ارزش نيروي كار به

آرايي علم و ماشين در مقابل نيروي كار، چه يدي و چه افزايد و اين يعني صفتوليد مي
شود ماشين و علم وسايلي هستند براي توليد ذهني. از همين رو است كه گفته مي

كه در خدمت كارگر و ي تامپسون علم به جاي آنكه به گفتهارزش اضافه. تا آنجا 
آرايي ها در مقابل وي صفاش باقي بماند، تقريباً در تمامي زمينهافزايش قواي توليدي

 كند.    شود كه بر ضد آن عمل مينموده و مبدل به ابزاري مي
د سياسي اين سخن با جان استوارت ميل در كتاب اصول اقتصاتوان هماز اين رو مي 

پرسش مهم را مطرح كرد كه چگونه كل اختراعات مكانيكي تا به حال صورت گرفته از 
داري دانش نيز ي هيچ انساني نكاسته است؟ در سيستم و ساختار سرمايهزحمت روزانه

صورت نيرويي مستقل جذب  كند بلكه علم بههمچون ماشين چنين هدفي را دنبال نمي
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تا در جهت افزايش  -و نه جايگزين عوامل توليد  –شود مي ي كارو جزيي از پروسه
ي متغير، كاهش زمان كار الزم و افزايش ي ثابت و كاهش مقدار سرمايهمقدار سرمايه

زمان كار اضافي عمل كرده و ارزش اضافه را تحقق ببخشد. اما اين امر به معني منتفي 
كنند الف نظراتي كه تالش ميشدن دانش از كار و يا برعكس نيست. از اين رو، برخ

شود كه اوالً، دانش خارج از فرايند كار دانش را در مقابل كار قرار دهند روشن مي
اي از نيروي خود بر مجموعهمحور  دانشنيست، جزيي از فرايند و عوامل كار است، كار 

ي شود، و افزايش نقش علم در اقتصاد به معناكار استوار شده و از آسمان نازل نمي
ي تنها كار توليدكننده نهمحور  دانشكاهش كار يدي و افزايش كار ذهني است؛ ثانياً، كار 

كند بلكه در خدمت آن نيز قرار دارد و منجر به فشردگي كار كاال را حذف نمي
 شود.ي كاال ميتوليدكننده

كيت مالمثابه  بهي توليدي كه مبتني بر جدايي وسايل توليد بنابراين در چنين شيوه 
عنوان مالكان ابزار توليد، واجد  بنيان بههاي دانشغير در برابر نيروي كار است، شركت

همان نقش و ويژگي صاحبان سرمايه بوده و نيروي كاري كارگران دانش را كه دانشگاه 
گمارد، در ازاي پرداخت ميزان شان همت ميو صنعت در اقدامي مشترک به تربيت

ي نوينِ كارگران دانش در صنعت بر ميزان كنند. هر ايدهمعيني از مزد خريداري مي
افزايد. در چنين بستري دانش واجد جزء ثابت سرمايه و نيز سرعت گردش آن مي

بايست در اختيار عنوان كااليي عمومي كه مي اي پارادوكسيكال است. از يک سو بهچهره
ري كه تنها در دستان همگان باشد، و از سوي ديگر، در حالت انحصاري و شبه انحصا

هاي شود. اين تناقضات و ستيزها ناشي از خودِ علم يا فناورياي معدود متمركز ميعده
ي كاپيتاليستي از آنان است. بدين معنا كه در ي استفادهنوين نيست، بلكه ناشي از شيوه

يگري كند كه كارِ دگونه جذب و جزءِ خود مياين ساختار، سرمايه علمِ ديگري را همان
چه گفته شد خواهد داشت. پس از آندنبال  بهرا، و اين امر استثمار علم و كار را 

ي از علم و استفاده گيري كرد، بلكه شيوهي را نتيجهتوان مخالفت با علم و فناور نمي
 فناوري مورد انتقاد قرار گرفته است.  
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