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Abstract7
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.
Keywords: Knowledge Economy,Value Theor, Circulate of Capital, Power
of Labor Productivity, Karl Marx.
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چكيده

ظهور اقتصاد دانش ،نتيجه تحوالت متعددي در اقتصاد معاصر بوده است كه در ارتباط
تنگاتنگي با گسترش اقتصاد بازار محور ،كاالييسازي كار ذهني و پيدايش نظام حقوق
مالكيتفكري قرار دارد .در اين نوشتار بستر و زمينههاي ظهور اقتصاد دانشمحور براي
تشخيص نقش تاريخي مشخص آن در راستاي استمرار و تداوم منطق نظام اقتصادي معاصر
مورد بررسي قرار گرفته است .عالوهبر اين ،ضمن نقد ديدگاههايي كه دانش انساني را بهجاي
كار بهعنوان منبع اصلي ثروت مورد توجه قرار ميدهند ،تالش كردهايم تا با مراجعه به نظريه
ارزش -كار ماركس و با تمركز بر رابطه ميان دانش و نظريه ارزش ،دخالت برجسته دانش را
در پروسهي كار و در ادامه قانون افزايش بارآوري نيروي كار مورد توجه قرار داده و به اين
نتيجه دست يابيم كه كار دانشمحور از كار توليدكننده كاال جداييناپذير است و حتي در
خدمت آن نيز عمل ميكند .به بيان ديگر ،دانش انساني را نميتوان از كار جدا كرد ،بلكه اين
دو بهعنوان كار ذهني و كار يدي در راستاي تغيير تركيب ارگانيك سرمايه عمل كرده و مقدار
ثابت آن را افزايش ميدهند .اين امر به افزايش ظرفيت توليدي جوامع كه همواره مورد توجه
اقتصاددانان بوده است ،منجر ميشود.
واژگان كليدي :اقتصاد دانش ،نظريه ارزش ،گردش سرمايه ،بهرهوري نيروي كار ،كارل ماركس.
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«طبيعت نه ماشين مي سازد ،نه لوكوموتيو ،راه آهن ،تلگراف برقي يا ماشين ريسندگي
خودكار و غيره .اينها حاصل صنعت انساناند؛ كه مواد طبيعي را به اندامهاي اراده انسان
و سلطهي او بر طبيعت يا اندامهاي مشاركت انسان در طبيعت تبديل ميكند .اينها
اندامهاي مغز انسانياند كه با دست انسان ايجاد شدهاند؛ قدرت دانشاند كه عينيت
يافتهاند .تحول سرمايه ثابت خود شاخصي است براي پيبردن به اين كه دانش عام
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
يافته است؛ تا چه حد نيروهاي توليد اجتماعي نه فقط بهصورت دانش بلكه بهصورت
اندامهاي بيواسطهي پراتيک اجتماعي ،فرايند واقعي حيات ،به تحقق پيوستهاند».
ماركس ،گروندريسه

 -8مقدمه
امروزه بسياري از كشورهاي جهان با مشاهده ارتباط ساختاري ميان دانش و اقتصاد
توجه خاصي به اقتصاد مبتني بر دانش داشته و از آن در راستاي رسيدن به رشد و
توسعه اقتصادي بهره ميگيرند .زمانيكه آدام اسميت ،پدر علم اقتصاد در قرن هجدهم
به نقش سازنده تخصص در توليد اشاره كرد و از دانش بهعنوان عامل مهمي در افزايش
كارايي اقتصاد نام برد ،ريشههاي اقتصاد دانشبنيان در حال شكلگيري بود .با اين حال
مفهوم «اقتصاد دانش» در دهه 30ميالدي بهطور گسترده وارد ادبيات سياسي و
اقتصادي كشورهاي مركز نظام سرمايهداري شد .هر چند تئوري «جامعهي پساصنعتي»
كه ارتباطي نزديک با «اقتصاد دانش» دارد پيشتر در نيمه اول دهه هفتاد ميالدي
مطرح شده بود .برآمدن مفهوم اقتصاد دانش نتيجهي چند روندِ موازي و مرتبط در
اقتصاد معاصر است :ظهور ،پيشرفت و گسترش سريع فناوري اطالعات و تكنولوژي
ارتباطي جديد ،رشد سريع تقاضا و گشودگي بازارها براي محصوالتِ مبتني بر تكنولوژي
جديد ،روند كاالييسازي دانش و پيدايش نظامهاي حقوقي مالكيت فكري و غيره.
متعاقب اين تحوالت ،تئوريهاي اقتصادي و جامعهشناختي متناسب با آنها نيز توليد
شدند .در اقتصاد ،تئوريها بر پايهي تأثيرِ انقالبي دانش بهطور كلي و اطالعات و
ارتباطات بهطور خاص بر پروسهي توليد و حتي سازمان اجتماعي– اقتصادي موجود بنا
شدند .در جامعهشناسي نيز اثر دگرگونكنندهي ارتباطات بر ساختار و نظم اجتماعي و
تعيينكنندگي طبقات در ارتباط با اين تحول ،مبناي تئوريپردازي قرار گرفت .اما اين
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تئوريها از پرداختن به زمينههاي برآمدن آنچه «اقتصاد دانش» ناميده ميشود و نق ِ
ش
تاريخي مشخص آن ناتوان بودند ،چرا كه موجوديت آنها در چشمپوشي از درک تاريخي
اين مناسبات نهفته بود.
در اين نوشتار ضمن پرداختن به اين نقاط مغفول ،ابتدا به بيان مسأله مورد نظرِ اين
پژوهش ميپردازيم ،سپس با مروري هرچند اجمالي بر پيشينه ادبيات موجود ،به تعريف
اقتصاد دانشبنيان ،ارتباط ميان دانش و اقتصاد سياسي در نظريههاي اقتصاد سياسي
كالسيک ،نئوكالسيک و ماركسيستهاي اتونوميست ،ارتباط ميان دانش و نظريه ارزش
پرداخته و سرانجام با تكيه بر اين مباحث جايگاه دانش را در فرايند كار با توجه به
نظريهي ارزش -كار ماركس مورد كند و كاو قرار ميدهيم.

 -2طرح مسأله
با ورود به قرن بيست و يكم و پيشرفتهاي بزرگ فناورانه شاهد دگرگوني چهره جهان
هستيم .به گونه اي كه جهاني شدن ،همگرايي ميان بازارها ،رقابت شديد بر سر توليد و
استفاده از دانش ،منجربه تحول اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرنِ مبتني بر دانش و
اطالعات شده است .بسياري از توان بالقوهي دانش در اقتصاد سخن گفته و از آن
بهعنوان اهرم موثري براي تسريع توسعه ياد ميكنند .به بيان ديگر آنها بر اين عقيده-
اند كه دانش بهعنوان عنصر اصلي رشد و توسعهي اقتصادي جايگزين عوامل توليد يعني
ماشين آالت ،زمين و نيروي كار شده است .اين تحوالت كشورهاي خواهان توسعه را به
صرافت همسويي هرچه بيشتر با اين روند افكنده است ،چرا كه در غير اينصورت از
مواهب جهاني شدن بهرهاي نخواهند برد .همزمان با تاكيد بر افزايش نقش و سهم دانش
و تخصص در اقتصاد ،و تغييرات تكنولوژيک و ساختاري متعاقب آن شاهد افزايش تقاضا
براي نوع ديگري از كار هستيم كه تفاوت بسياري از پوستهي پيشين خود دارد :كاري
بر پايهي دانش و تخصص؛ تا آنجا كه پژوهشهاي سازمان همكاري اقتصادي و
توسعه( )OECDخبر از ظهور «كارگران دانش» در اقتصاد دانشبنيان ميدهد.
با توجه به اين كه يكي از شاخصهاي نظام اقتصادي در قرن بيست و يكم افزايش
سرمايهگذاري در زمينهي توسعهي دانش و علوم و پيشبردِ نقش آن در فرايند توليد
است ،پرسش پژوهش حاضر اين است كه آيا كاهش ميزان سرمايهگذاري در ماشين-
آالت و تجهيزات صنعتي به نسبت سرمايهگذاري در دانش و فناوري مغاير با منطق و
قوانين حركت نظام سرمايهداري است ،و اين امر ميتواند حكايت از يک تحول كيفي در
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مناسبات اقتصادي و اجتماعي داشته باشد يا خير؟ آيا همانگونه كه عدهاي عنوان مي-
كنند ،تحوالت اخير «دانش» را به جاي «كارانساني» به منبع اصلي ثروت تبديل كرده
است؟
اساساً در برخورد با شكلگيري تحوالت نوين اقتصادي ،گسترش انقالب تكنولوژيک
و برآمدن مفهوم «اقتصاد دانش» شاهد دو جريان عمده در عرصهي اجتماعي هستيم.
دستهي نخست ،به كلي تأثير اين تحوالت را در روند حركت جوامع ناديده گرفته و
تصور ميكنند تئوريهاي كالسيک پاسخگوي تمامي معضالت و مسائل امروزي هستند.
اين گروه به صورتي با تحوالت اخير روبرو ميشوند كه گويي هيچ اتفاقي رخ نداده و
تاريخ همچنان سير خطي و ايستاي خود را دنبال ميكند .در مقابل ،گروهي ديگر قرار
دارند كه روند ديالكتيكي تاريخ و حركت سنتزگونه آن را ناديده گرفته و با چشمپوشي
از قوانين بنيادين نظامهاي اقتصادي بهشكل عام و منطق نظام سرمايه بهطور ويژه ،اين
تحوالت را به معناي پايان نظام طبقاتي و سرمايهداري تعبير ميكنند .متن حاضر ضمن
به رسميت شناختن تحوالت اخير ،افزاي ش نقش دانش در اقتصاد امروز و تالش در
جهت تئوريزه كردن آن ،بر آن است تا رابطه «اقتصاد دانش» و اقتصاد سياسي سرمايه-
داري را از منظري ديگر مورد بررسي قرار داده و در برابر اين ادعا ايستادگي كند كه با
چنين تحوالتي «از اين پس به تدريج نـقش كارگران از پروسـهي توليد حذف ميشود،
روباتها جاي انسان را ميگيرند ،سرمايهداري صرفاً تعدادي از آنها را به خدمت
ميگيرد و با نابودي يک عنصر از تضاد ،تضاد طبقاتي منتفي ميشود .آنچه ميماند
ديگر سرمايهداري نيست ،سرمايه ،اثيري و ناپديد ميشود و غيره» (پارسا.)7 :1460،
ادعاهايي كه پيش از هر چيز داللتهاي سياسي آن در خدمت نفي جنبشها و حركات
اجتماعي قرار داشته و دارد .در برابر اين نگاه ،ادعاي اصلي نوشتهي حاضر اين است كه
دخالت برجستهي دانش در پروسهي كار در ادامهي قانون افزايش بارآوري نيروي كار در
نظام سرمايهداري بهمنظور افزايش سودآوري سرمايه (در نتيجهي كسب ارزش اضافي
نسبي از كار) بوده و نهتنها منطق آن را زير سوال نميبرد بلكه مؤيد آن نيز محسوب
ميشود .از اين منظر ،برجستگي نقش دانش در اين دوره خارج از فرايند كار نبوده و
تنها ميبايست از آن بهعنوان «كارِ مبتني بر دانش» كه خود بر كار اجتماعي در معناي
عام استوار است ياد كرد.
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 -9پيشينهي پژوهش
باتوجه به گستردگي آثار پيرامون موضوع مذكور ،تنها به بررسي برخي از مهمترين آنها
ميپردازيم .پيشتر اشاره كرديم كه توجه به نقش دانش در اقتصاد ريشه در آراي
گذشته دارد .در اين رابطه آدام اسميت در قرن هجدهم به نقش عمومي علم و آموزش
در پيشرفت فرهنگي و اجتماعي و نيز نقش تخصصي آن در تقسيم كار و بهرهوري توجه
نمود ) .)Smith. 1976: 177با افزايش رقابت اقتصادي ميان كشورهاي صنعتي جهان و
آشكار شدن جنبههاي كاربردي اقتصاد ،جوزف شومپيتر نقش دانش در نوآوري و پويايي
اقتصادي را مورد توجه قرار داد و آن را اساس كارآفريني و تحول اقتصادي معرفي كرد
( .(Schumpeter. 1934پس از جنگ جهاني دوم و طرح تئوري سرمايهي انساني ،گري
بكر در سرمايهي انساني با ارجاع ويژه به آموزش به تحليل اهميت آموزش و پژوهش در
رشد سرمايه ي انساني پرداخت و آن را در بهبود كارايي اقتصادي حايز اهميت بسيار
دانست (.)Becker. 1964
دنيل بل در پيدايش جامعهي پساصنعتي :تهوري در پيشبيني اجتماعي به طرح تقابل
ميان جامعهي صنعتي و پساصنعتي پرداخت .از نظر او جامعه صنعتي هماهنگي ميان
ماشين و انسان براي توليد كاال است ،در حاليكه جامعهي پساصنعتي حول دانش و
بهمنظور كنترل اجتماعي و هدايت نوآوري و دگرگوني سازمان يافته است .اين امر به نوبه-
ي خود روابط جديدي را رقم زده و ساختارهاي جديدي را ايجاد ميكند (.)Bell. 1973
جوزف استيگليتز در «به سوي پارادايم جديدي براي توسعه» بر اين باور است كه
امروزه نقش حجم سرمايه و اندازه بازار در توسعه اقتصادي همچون گذشته اساسي
نيست و اين نقش بر عهده دانش و فناوري است؛ تخصص انساني نيروي اصلي تحول
اقتصادي است و برنامههاي توسعه ميبايست با توجه به اين عامل مهم تدوين شده و به
اجرا درآيند .وي دانش را همچون كاالي عمومي جهاني در نظر ميگيرد كه بيشترين
تاثير خود را زماني به نمايش خواهد گذاشت كه بدون هيچ محدوديتي توزيع شود
(.)Stiglitz. 1998

ليدوسدورف در «ارزيابي بنيانهاي دانشي يک اقتصاد» ضمن بررسي ساختار فناوري
برخي كشورها و سازمان دروني آنها ،در صدد اندازهگيري بنيانهاي دانشي اقتصاد است.
وي شاخصهاي تركيبي را در سه سطح ملي ،محلي و منطقهاي در بيش از يک ميليون
داده مورد آزمون قرار داده است و عقيده دارد تكنولوژي متوسط بيشتر از تكنولوژي باال
به پايه دانشي اقتصاد كمک مينمايد (.)Leydesdorff. 2000
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گوران تربورن در «جهانيسازي ،ابعاد ،امواج تاريخي» عقيده دارد كه نخستين موج
جهانيسازي با گسترش دين آغاز شد و به مناطق مختلف گسترش يافت .آخرين موج
جهانيسازي نتيجهي مجاورت فناوري اطالعات و ارتباطات است كه عامل اصلي
تغييرات اقتصادي به شمار ميآيد و با به كارگيري دانش منجربه رشد اقتصادي و ايجاد
اشتغال شده است (.)Therborn. 2000
مالهوترا در «تحليل سرمايههاي دانشي يک جامعه» گذار از اقتصاد انرژيمحور به
اقتصاد دانشمحور را مطرح كرده است .اين دگرگوني ناشي از تمركز بر سرمايههاي
دانشي و فكري ،گسترش دانش ملي ،افزايش سطح انباشت سرمايه انساني است كه
موجب تحوالت شگرفي در اقتصاد جهاني شده است (.)Malhotra. 2001
ديويد ديكر در «بنيانهاي اقتصادي جامعهي دانشمحور» فرايند حركت اقتصاد
مبتني بر دانش را با تكيه بر چشماندازي تاريخي و نيز با توجه به ضرورت مهارت و
توانايي هاي نيروي انساني مورد بررسي قرار داده است .وي نيز عقيده دارد كه رشد
تكنولوژي در توليد كاالها و خدمات موجد تغييرات گستردهاي در كار و فعاليت انساني
است و توسعهي نامنظم ميان جوامع غني و فقير ناشي از توسعه نامنظم علم و فقر
دانش است (.)Dyker. 2002
اسپرر در اقتصاد دانشمحور و سرمايه ي اجتماعي در كشورهاي مركز و شرق اروپا با
توجه به سطح متفاوت توسعه در درون كشورهاي مذكور ،شاخصهاي توسعه
دانشمحور را اشتغال ،ميزان ثبتنام در آموزش عالي ،توانمنديهاي پژوهشي و فناوري
اطالعات و ارتباطات برشمرده است؛ وي عقيده دارد كه اقتصاد دانشمحور موجب
دستيابي سريعتر و ادغام به موقع در فرايند جهانيشدن ميشود (.)Sporer. 2004
پژوهش حاضر بر تمامي يافتههاي منابع مذكور در راستاي اهميت و جايگاه ويژهي
دانش در اقتصاد امروز تاكيد ميگذارد .آنچه اين نوشتار را از منابع پيشين متمايز
مي سازد توجه به ارتباط ميان دانش و ارزش افزوده است .به بيان ديگر جنبهي
نوآورانهي آن در اين مهم نهفته است كه آيا نقش مهم دانش در اقتصاد ميتواند جايگاه
كار انساني در توليد ارزش اضافه و انباشت سرمايه را مختل نمايد؟ پس از بررسي مفهوم
اقتصاد دانش و ارتباط ميان دانش با اقتصاد سياسي ،با تكيه بر نظريه ارزش-كار ماركس
تالش خواهيم كرد به اين پرسش پاسخي درخور بدهيم.
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 -2جايگاه اقتصاد دانش ،تعاريف و ويژگيهاي آن
 -8-2جايگاه اقتصاد دانش و اهميت آن در اقتصاد معاصر
وقوع انقالب صنعتي در قرن هجدهم ميالدي و حـركت از اقـتصاد سنتي مبتني بر
كشاورزي به اقتصاد صنعتي ،زندگي بشر را با تغييرات اساسي در صحنههاي سـياسي،
اجتماعي و بـه ويـژه اقتصادي مواجه ساخت .در پي انقالب صنعتي ،شهرنشيني رواج
يافت و استانداردهاي رفاهي دستخوش تغيير اساسي شد .در اين دوره ايجاد صنايع
مـختلف و مـاشينيشدن موجب مطرح شدن دانش بهعنوان يک عامل اساسي در
پروسهي توليد شد و استفاده از دانش و تكنولوژي بهعنوان يک نهاده مهمِ استراتژيک
مورد توجه تمامي تـوليدكنندگان قـرار گـرفت .اين تحوالت در دگرگوني مفهوم توسعه
موثر افتاد ،به گونهاي كه توسعه به معناي ساخت و ساز جاي خود را به انتشار هرچه
فراگيرتر دانش و اطالعات و گسترش آموزش داد.
با ظهور نظريههاي رشد درونزا در دهه  30ميالدي ،اقتصاددانان به اهميت دانش
در حفظ رشد پايدار تاكي د گذاشتند و در همين دوره بود كه ادبيات اقتصاد دانش در
سطح بنگاه ها به سرعت رشد كرد .توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادي
البته مفهوم جديدي نيست ،به نحوي كه آدام اسمي ت و ماركس در قرن نوزدهم به
نقش تخصص و دانش در توليد و اقتصاد بسيار توجه داشته و فردريک ليست تاكيد
كرده است كه خلق و توزيع دانش به بهبود كارايي در اقتصاد كمک ميكند .طرفداران
شومپيتر نظير هريشمن ،گالبرايت و گودي ن به نقش ابداع و نوآوري در پويايي اقتصاد
توجه خاص داشته و رومر و گروسمن نيز با ارائهي نظريهي جديد در زمينهي سرمايه
انساني ،براي علم و دانش در رشد بلندمدتِ اقتصادي نقش عمدهاي قائل شدهاند
(آقاجاني.)30 :1431 ،
از آنجاييكه افزايش ظرفيت توليدي همواره مورد توجه صاحبان سرمايه و
اقتصاددانان بوده است ،توسعهي انساني و سرمايهي اجتماعي خيلي زود بهعنوان
معيارهاي كالن اقتصادي شناسايي شدند .با گسترش مفهوم سرمايه و تالش جهت رشد
اقتصادي ،بهرهوري هرچه بيشترِ منابع توليد تحت تأثير اين عامل جديد ،يعني دانش
قرار گرفت ،چرا كه در ادبيات مديريت و اقتصاد همواره بهعنوان يک منبع حياتي براي
حفظ رقابتپذيري و سودآوري به شمار ميآمد.
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دانش ،ذخيره انباشته شدهاي از اطالعات و مهارت است كه از مصرف آن توسط
گيرندگانش حاصل ميشود .از اين تعريف ميتوان دريافت كه بهرهوري تحت تأثير
جنبههاي متفاوتي از دانش همانند آموزش رسمي و غيررسمي ،مهارتها و قوانين قرار
دارد كه به نوبه خود توليد را نيز متاثر مينمايد (بهبودي .)04 :1463 ،افزون بر اين،
فناوري اطالعات و ارتباطات نيز يكي از عناصر مهم اقتصادي و نقطه عطفي در تحوالت
پاياني قرن بيستم محسوب ميشود كه براي توسعه و گسترش اقتصاد دانشمحور
بهعنوان اقتصاد هزارهي سوم ،همچون موتور رشد اقتصادي عمل ميكند.
 -2-2تعريف اقتصاد دانش و ويژگيهاي آن
پاول و اسنلمن اقتصاد دانشبنيان 1را به معناي اتكاي بيشتر بر تواناييهاي فكري به
جاي نهادهاي فيزيكي يا منابع طبيعي به همراه تالش براي ايجاد بهبود رويهها و
محصوالت در هر مرحله از فرايند توليد ،تعريف كردهاند .اين اقتصاد به توليد كاالها و
خدمات بديع يا بهبود يافته نيز منجر ميشود ،و سهم سرمايه ناملموس در توليد
ناخالص داخلي افزايش مييابد (.)Powell & Snellman. 2004
مهمترين تعريف در اين خصوص متعلق به ( OECDسازمان همكاري اقتصادي و توسعه)
و ( APECكميته اقتصادي سازمان همكاري آسيا و پاسيفيک) است .سازمان همكاري
اقتصادي و توسعه ،اقتصاد دانشبنيان را بهعنوان اقتصادي كه مستقيماً مبتني بر توليد،
0
توزيع و استفادهي از دانش است ،تعريف نمود .اين سازمان با توجه به رويكرد فريتز مكالپ
كه از پيشگامان حوزهي اقتصاد دانش و جامعه اطالعاتي بود ،اقتصاد نوين را اقتصادي
دانست كه در آن نقش دانش در مقايسه با منابع طبيعي ،سرمايهي فيزيكي و كارگرِ داراي
مهارت پايين در جايگاه باالتري قرار دارد ( APEC .)OECD. 1996نيز اقتصاد دانشمحور را
اقتصادي كه در آن توليد ،توزيع و كاربرد دانش ،عامل و محرک اصلي رشد اقتصادي و ايجاد
ثروت و اشتغال است تعريف ميكند (معمار نژاد.)6 :1463 ،
بنابراين در اقتصاد دانش بنيان ،دانش از نظر كيفي و كمي بـا اهـميتتر از گذشته
است؛ عالوه بر اين ،كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات ( )ICTعامل محركه آن است .در
اين زمـينه بـرخي از مـحققان تأثير دانش از طريق بكارگيري فناوري اطالعات و
ارتباطات در جامعه را بررسي نموده و اينگونه استدالل ميكنند كه  ICTو بـهويـژه
1. knowledge-based economy
2.Fritz Machlup
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اينترنت با از ميان برداشتن موانع موجود ،دو زمينه مهم را براي اقتصاد مبتني بر دانش
فـراهم ميكنند (معمارنژاد.)63 :1463 ،
از لحاظ كاربردي براي دستيابي به اقتصاد نوين تنها توليد و توزيع اطالعات و
پرداختن به آموزش كافي نيست ،بلكه نكته مهم بهكارگيري مستمر و پايدار آنها در
گسترش و ظرفيت بهرهبرداري از منابع اقتصادي است ( .)Smulders. 2007بنابراين
ميتوان اقتصاد دانش را روش توليدياي دانست كه در آن از دانش براي ايجاد
ارزشافزودهي محسوس يا نامحسوس و از فناوري جهت تبديل بخشي از دانش آدمي به
ماشينآالت استفاده ميشود .به اين ترتيب سرمايهگذاري در صنايع نيز با محوريت
دانش مورد توجه خاص قرار ميگيرد؛ بدين معنا كه واحدهاي تحقيق و توسعه جهت
ارتقاي دانش وارد عمل شده و توليد ،توزيع و كاربرد آن را وجههي همت خويش قرار
ميدهند؛ اين امر منجر به شكلگيري صنايع دانشبنيان ميشود كه شامل
توليدكنندگان عمدهي كاالهاي پيشرفته ،سازندگان تكنولوژي پيشرفته و نيمهپيشرفته،
كاربران عمدهي صنايع دانشي از قبيل دارايي ،بيمه ،كسب و كار ،موسسههاي ارتباطي و
اطالعاتي و غيره ميباشند كه سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي ،ايجاد ارزش-
افزوده و اشتغال را به خود اختصاص ميدهند (.)OECD. 2000c
عالوه بر اين ،اقتصاد دانش بنيان ،اقتصاد كميابي منابع نيست ،بلكه اقتصاد فراواني
منابع است؛ زيرا برخالف بسياري از منابع كه مورد استفاده قرار گرفته و مستهلک
ميشوند ،دانش و اطالعات ميتوانند بدون مستهلک شدن بارها مورد استفاده قرار گيرند
و حتي با مصرف بيشتر رشد كنند .اگر اقتصاد سنتي با ويژگيهاي سختافزاري ملموس
همانند كارخانههاي فوالد ،پتروشيمي ،اتومبيلسازي و غيره شناسايي ميشود ،اقتصاد
مورد بحث داراي ويژگيهاي نرمافزاري ،و دربرگيرندهي ايدهها و افكار است.
جهت انطباق با ترجيحات مصرفكننده ،تغييرات تكنولوژيک و حفظ رقابت ،ساختار
اشتغال و نوع نيروي كار نيز متناسب با تحوالت نوين تغيير كرده ،افزايش تقاضا براي
نيروي كار ماهر را بهدنبال آورده و سهم آموزش عالي در اشتغال رو به افزايش ميگذارد.
واقعيتي كه در مورد كشورهاي عضو سازمان صدق كرده و سهم آموزش عالي در اشتغال
را حداقل دو برابر  -از 00درصد به 31درصد -كرده است .شواهد موجود حاكي از نوعي
تعصب و سوگيري در مهارتافزايي و به كارگيري افراد آموزش ديده در محيط كار است
( .)OECD. 2000به اين ترتيب شاهد اشتغالِ بيشتر يقهسفيدها در توليد و خدمات
هستيم (.)Osterman. 1995
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افزايش تقاضا براي نيروي كار ماهر و متخصص به معناي افزايش تقاضا براي
كارگراني است كه بتوانند با دانش طبقهبندي شده كار كنند .مشاغل دانشپايه منجر به
ظهوركارگران دانش 1يا كارگران علم و فناوري ميشود .اين امر بر اهميت آموزشي
تخصصي داللت ميكند كه فراتر از يادگيري در دوران تحصيل است .كسب صالحيتها
و شايستگيهاي محيط كار همچون مهارتهاي ارتباطي ،توانايي حل مسأله و كار تيمي،
تكنولوژيهاي ارتباطي و اطالعاتي ( ،)ICTسرپرستي و هدايت ،اصالح برنامهي كار،
توسعه متناسب با ارزيابيها ،ايجاد انگيزه براي ارتقاي كار ،دارا بودن خالقيت و غيره

(.)OECD. 2000e

محوريت دانش در اقتصاد ارتباط و پيوند مستحكمي را ميان دانشگاه ،صنعت و
دولت ايجاد ميكند .در گذشته دانشگاه و صنعت تحت نفوذ دولت قرار داشتند اما
حركت به سمت الگوي جديد مرزهاي قديمي ميان اين سه نهاد را دگرگون كرده و
تقسيم كار دقيقي ميان آنها شكل گرفته است .همواره دانشگاه را بهعنوان نهادي كه
توليد علم ميكند ،صنعت را بهعنوان نهادي كه ثروتآفريني ميكند ،و دولت را بهعنوان
نهادي برتر كه نفوذ خود را بر اين دو اعمال ميكند در نظر ميگيرند؛ سه نهادي كه هر
يک عهدهدار امور تخصصي و مختص به خود است .اما در اقتصاد نوين دانشگاه در كنار
وظيفهي سنتي خود نقش پيشين صنعت را عهدهدار شده و با راهاندازي شركتهاي
دانشبنيان ،پارکهاي علم و فناوري ،شركتهاي دانشگاهي ثروتآفريني ميكند؛
صنعت افزون بر نقش پيشين خود عهدهدار آموزشي تخصصي شده و به توليد آموزشي
مبتني بر محيط كار مبادرت ميورزد؛ دولت نيز با سياستگذاري هماهنگ در راستاي
مشاركت در تحقيق و توسعه ،تامين ملي و مشاركت در ايجاد شركتهاي دانشبنيان و
برقراري روابطي چندجانبه فراتر از نقش سنتي خويش گام برميدارد .بهگونهاي كه
ميتوان رابطهاي افقي را ميان آنها شناسايي كرد (.)Leydesdorff. 2001a
بنابراين ميتوان گفت اقتصاد دانشمحور بر چهار ستون عمده متكي است :نيروي
كار ماهر و آموزشديده ،سيستم نوآوري اثربخش ،زيرساختهاي اطالعاتي مناسب
) (ICTو سيستم نهادي و اقتصادي پويا .پيشتر شرح كاملي از عامل نخست ارايه شد.
اما عامل دوم ،به شبكهي نهادها ،قواعد و روشهايي اطالق ميشود كه بر نحوهي
دستاوردها ،خلق ،انتشار و استفاده از دانش يک كشور اثر ميگذارد و شامل دانشگاهها،
مراكز تحقيقاتي عمومي و خصوصي و گروههاي فكري سياستگذار است .در زمينه ICT
1. knowledge workers
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محققان بانک جهاني اين حوزه را دربرگيرنده سختافزار ،نرمافزار ،شبكهها و واسطه
براي جمعآوري ،ذخيره ،پردازش ،انتقال و ارايهي اطالعات بهشكل صدا ،داده ،تصوير و
متن تعريف ميكنند .سيستم نهادي و اقتصادي پويا نيز در بـرگيرنده دولتي به دور از
فساد ،پاسخگو و مـؤثر ،و همچنين متشكل از يک نظام قانوني است كه از حقوق مالكيت و
مالكيت فكري حمايت ميكند .اگر حقوق مالكيت فكري بهطور مـتناسبي حمايت و
تقويت نشود محققان و دانشمندان انگيزهي كمتري جهت خلق دانشِ فناورانهي جديد
خواهند داشـت و حـتي در صـورت خلق دانش نيز عدم حمايت از حقوق مالكيت فكري
شديدا انتشار دانش جديد را مختل مينمايد (عظيمي.)43 :1467 ،
در مقام مقايسه ميان اقتصاد سنتي و اقتصاد دانشمحور ميتوان گفت كه اولي
داراي توسعه اي يكنواخت ،خطي و كند است ،انتخاب نوع كاالها بيشتر مبتني بر
خواست توليدكننده است؛ چرخهي حيات كاال در آن طوالني ميباشد؛ شركتهاي
بزرگ صنعتي گردانندگان اصلي آن هستند؛ گسترهي رقابت ،محلي و منطقهاي است؛
بازارها همگن و متجانس فرض شده و همگي تحت يک برنامهي مشخص بازاريابي قرار
دارند؛ تحولپذيري رشته هاي فعاليت در آن آهسته است؛ و منبع اصلي مزيت رقابتي،
دسترسي آسان به مواد اوليه ،نيروي كار ارزان ،نقدينگي و كاهش هزينهي توليد از
طريق صرفهجوييهاي مقياسي است .اما در دومي ،توسعهي اقتصادي دستخوش
تغييرات بسيار شديد ميشود؛ به علت تحوالت تكنولوژي و رقابت ،چرخهي حيات كاالها
در آن بسيار كوتاهمدت است؛ انتخاب نوع كاال بيشتر مشتريمحور ميشود؛ گردانندگان
اصلي آن ،شركتهاي دانشبنيان و كارآفرينان مبتكر هستند؛ گسترهي رقابت بينالمللي
است؛ بر حسب شرايط خاصِ هر بازار ،برنامه بازاريابي متفاوت ،كاالهاي متفاوت ،قيمت
متفاوت و روشهاي پيشبرد فروش گوناگون در نظر گرفته ميشود؛ منبع اصلي مزيت
رقابتي ،برخورداري از تواناييهاي ويژه ،تشكيالت برتر و ممتاز ،سرعت عمل سرمايههاي
انساني ،برخورداري از حمايت مشتريان و استراتژيهاي متغير و پوياست؛ بنابر مقتضيات
آن ،افراد بايد داراي تخصصهاي متعدد بوده و هر زمان در حال آموختن باشند؛ افزون
بر اين ،شاهد وحدت و ادغام شركتها هستيم (كالهي.)77 :1434 ،
براساس مطالعهي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ) (OECDميزان سرمايهگذاري
در كشورهاي صنعتي و پيشرفتهي جهان در زمينهي توسعهي دانش و نسبت توليدات
مبتني بر دانش در مقايسه با كل توليدات اين كشورها تغييرات مهمي داشته است.
براساس اطالعات منتشر شده ،كشور آلمان در صدر اقـتصادهاي دانـشپايه قرار گرفته
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است .در اين كشور  56/7درصد از محصوالت بخش كسب و كار در سال  1337از
فعاليتهاي دانشپايه حاصل شده است .اين ميزان در مورد آمريكا  55/4درصد و ژاپن
در مقام سوم 54 ،درصد است .بهدنبال اين سه كشور ،انگليس و فرانسه بـه ترتيب بـا
 51/5و  50درصد و ايتاليا با  31/4درصد قرار گرفتهاند (عسگريان حقيقي.)37 :1463 ،

 -7دانش و اقتصاد سياسي
وقتي از انقالب اطالعات در قياس با انقالب صنعتي صحبت ميشود ،نقش دانش در
پروسهي توليد در مركز توجه و تاكيد قرار ميگيرد .اگر ورود ماشين به پروسهي توليد
كااليي ،تحولي عظيم در پيچيدگي و مقياس توليد كااليي ايجاد كرد ،انتظار ميرود كه
در تحوالت اقتصادي جديد نيز ،دانش اين نقش را بر عهده بگيرد .پيش از اين اشاره
كرديم كه مفاهيمي چون «اقتصاد دانش»« ،جامعهي اطالعاتي»« ،جامعهي فراصنعتي»
و غيره ،قادر به درک ديالكتيكي تداوم و انقطاع در تحوالت اجتماعي نيستند .اين
مفاهيم عموماً با هدف چشمپوشي از تسلط مداومِ ساختار و مناسبات
سرمايهداري و به عنوان بيان تحولي نوين و گسستي راديكال از مناسبات توليدي و
اقتصادي پيشين مورد استفاده قرار ميگيرند (.)fuchs. 2009: 387
با اين وجود از آنجا كه دانش همواره در پروسهي توليد دخيل بوده است ،بايد بتوان
نقش آن را در نظريههاي موجودِ اقتصاد سياسي مشخص كرد .بهعنوان مثال ،ميدانيم
كه يكي از مزاياي عمدهي كاالهاي اطالعاتي و دانشمحور در فرايند انباشت سود ،اين
است كه اين محصوالت در قيمت بسيار باالتري از ارزش خود به فروش رسيده و موجب
كسب سودِ باال مي شوند .براي اين منظور ،تبيين نقش دانش در نظريه ارزش و تبيين
رابطه ميان دانش (كار دانشمحور) و كاال (كار توليدكنندهي كاال) ضروري است .چرا كه
در سطح بنيادين« ،اقتصاد دانش» را ميتوان رابطه بهطور تاريخي مشخص ميان كاال و
دانش در نظر گرفت و آنچه درک ما را از اقتصاد دانش ميسازد در تحليل نهايي رابطه-
اي است كه ميان اين دو برقرار ميكنيم .در چارچوب اقتصاد سياسي ماركسيستي ،براي
تبيين اين رابطه در گام اول بايد به پروسه توليد و مسائل مشخص مرتبط با آن (از
جمله مسأله تقسيم كار و تخصصزدايي از كار) بپردازيم ،به نحوي كه بتوان نقش دانش
و كار دانشمحور را نيز در رابطه با پروسهي توليد درک كرد .پيش از آن اما اشارهاي
كوتاه به نقش دانش در نظريههاي اقتصاد سياسي كالسيک ،نئوكالسيک و اتونوميست
خواهيم داشت.
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از منظر اقتصاد سياسي كالسيک ،دانش محصولي عمومي است و از آنجا كه ذاتاَ
كمياب نيست ،انحصاري هم نيست و نميتواند تحت تملک خصوصي درآيد .با وجود
آنكه در تعاريف كالسيک ،اقتصاد بهعنوان علمِ استفادهي بهينه از منابع كمياب
شناخته ميشود ولي با گسترش دانش و ظهور علم بهعنوان يكي از عوامل توليد ،امروزه
بحث كميابي عوامل توليد اهميت كمتري يافته است .پيشرفتهاي تكنولوژيک نشان
دادند كه دانش بهعنوان يک عامل توليد ميتواند تا مدتهاي طوالني مسألهي كميابي
منابع را از حالت بحراني خارج سازد .چرا كه دانش و اطالعات عليرغم با ارزش بودن و
صيانت توسط بنگاههاي اقتصادي ،به هيچ وجه جزء منابع كمياب تلقي نميشوند و پس
از طي يک فرايند ،در اختيار همگان قرار ميگيرند .از اينرو ،ويژگي مهم دانش آن است
كه استفادهي يک نفر از آن ،مانع استفادهي افراد ديگر نميشود و لذا ميتوان دانش را
يک كاالي عمومي مانند بهداشت و امنيت دانست.
اما در اقتصاد سياسي نئوكالسيک ،همزمان با برآمدن مفهوم اقتصاد دانش ،دانش
ميتواند بهطور بخشي انحصاري نيز باشد .در  1335ميالدي پيتـر دراهوس مقالهاي
آيندهنگرانه با عنوان «فئوداليسم اطالعاتي در جامعه اطالعاتي» نوشت .او در اين اثر
تصويري از جامعه اطالعاتي را در سال  0015ميالدي به تصوير كشيد و با نگاهي بدبينانه
از آينـده ،خاطرنشان نمود كـه عـصر اطالعاتي تحت سلطهي دارندگان خصوصيِ حقوق
مالكيت فكري درخواهد آمد .دراهوس كتاب خود را با اين پاراگراف بدبينانه پايان داد:
«البته نميتوان تصور كرد كه جامعهي اطالعاتي در قرن بيست و يكم به اين شكل
درخواهد آمد .امـا اگر اهداف جوامع ما ارتباطي با اصول روشنفكري نداشته باشد و در بند
مالكان بخش خصوصي ،دالل بازي ،واسطهگري و قدرت كنترل نشدهي جهاني قرار گيرد،
شكلگيري پيشبينيهاي من ،دور از انتظار نخواهد بود .در دنيايي كه حـقوق بـذرها و
نباتات ،الگوريتمها ،دي.ان.اي و فرمولهاي شيميايي در دستان عدهاي محدود قرار گرفته
است و جريان اطالعات نيز توسط رسانههاي اطالع رساني تحت مالكيت ثروتمندان انتشار
مييابد ،به وجود آمدن فئوداليسم اطالعاتي دور از انتظار نخواهد بـود ».نويسندهي كتاب
نـشان ميدهد كه چگونه چند ابرشركت بـراي توسعهي توليدهاي صنعتي و رقـابتهاي
تـجاري خويش ،به دامنهي گستردهاي از اقـدامات دسـت زده و انحصار فكري و اطالعاتي
را در دستان خود متمركز ميكنند (ريمر.)35 :1467 ،
از نظرگاهي ديگر و بهطور خاص از منظر ماركسيستهاي اتونوميست ،دانش بهلحاظ
كيفي از ديگر محصوالت اجتماعي متمايز است .از اين منظر ،سرمايهداري معاصر در
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حال تحول به آن چيزي است كه «سرمايهداري شناختي» ناميده ميشود .در اين فرم
جديد از سرمايهداري ،پروسه ي توليدِ دانش محل نزاع نيروي كار و سرمايه است و فرم
هژمونيک كار ،كار ذهني يا «شناختي» است .بدين معنا كه كار ذهني (كاري كه
محصوالتي غيرمادي مانند دانش و ارتباطات توليد ميكند) در توليد ارزش و در نتيجه
در جدال طبقاتي نقش تعيينكننده دارد .در مقابل ،نيروي كاري كه كاالهاي مادي
توليد ميكند در حين گذار به «سرمايهداري شناختي» اهميت و قدرت تعيينكنندگي
خود را از دست ميدهد (آزاد .)3 :1433 ،مسألهي كليدي در نقد اين ديدگاه ،تبيين
جايگاه ويژهي دانش در نظريهي ارزش و سرمايهداري معاصر است .از اينرو ابتدا پس از
بيان فشردهاي از نظريهي ارزش ماركس ،به رابطهي دانش و نظريهي ارزش ميپردازيم.

 -0دانش و نظريه ارزش
ميدانيم كه توليد و گردش كااليي سرآغاز سرمايه و تشكيلدهندهي آن وساطت تاريخي
است كه سرمايه در ميان آن پا به عرصهي وجود ميگذارد .به بيان ماركس آخرين محصول
دَوَران يا گردش كااليي ،نخستين صورت تجلي سرمايه است .چنين بياني ناظر خواهد بود
بر اهميت بررسي كاال بهعنوان بخشي از تماميت شيوهي توليد سرمايهداري كه نطفهي
اساسيترين تضادهاي اين نظام را با خود به همراه دارد .با اطالق صفت كاال به محصولي با
ارزش مصرفي مشخص كه در عين حال نه براي رفع نياز شخصي كه با هدف فروش و عرضه
در بازار به واسطهي كار انساني توليد ميشود ،از همان آغاز عوامل دوگانهي كاال خودنمايي
ميكند .ماركس نشان ميدهد كه مبادلهي كاالهايي با ارزش مصرفي متفاوت تنها بدين
جهت امكانپذير است كه عاملي مشترک با نسبتي يكسان ميان كاالهاي مورد مبادله وجود
داشته باشد .به بياني ديگر ،هر دو ميبايست مساوي با كميت ثالثي باشند كه از حيث ارزش
مبادله ،هر كدام بتوانند به اين كميت ثالث تحويل يابند .با كشف ماركس از سرشت
دوگانهي كارِ نهفته در كاال مشخص ميشود كه ويژگي مشترک تمامي كاالها صرفنظر از
اشكال متفاوت كيفي و ارزشهاي مصرفي گوناگونشان ،اين است كه همگي نه فقط
محصول كار ،كه نمايندهي كار مجرد انساني محسوب شده و ارزش هر كدام نيز بر اساس
ميزان كاري كه بهلحاظ اجتماعي براي توليد آنان الزم است محاسبه ميشود .ارزشي كه
بيان و تجلي خود را ضرورتاً در ارزش مبادلهاي كاالها مييابد (ماركس.)170-101 :1467 ،
در فرايند تبديل پول به سرمايه شاهديم كه در فرمول عمومي سرمايه (پول-كاال-
پولِ بيشتر) ،پول در اين گردش تبديل به سرمايه ميشود ،و يا به بيان ماركس بهلحاظ
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نقشي كه يافته خود از پيش سرمايه است .بدين معنا ارزشي كه وارد اين فرايند ميشود
نه تنها حفظ بلكه بر مقدار ارزشي آن نيز افزوده شده ،و به بيان ديگر ارزشافزا ميگردد.
ماركس اين افزايش در ارزش اوليه را ارزش اضافه 1مينامد .ارزش اضافهاي كه منطق
نظام سرمايه بر اساس آن شكل گرفته و تداوم مييابد .امّا اين ارزش اضافي از كجا ناشي
ميشود؟ ماركس نشان ميدهد كه تشكيل ارزش اضافه بر اساس قوانين ذاتي مبادلهي
كاالها يعني قانون مبادلهي بين برابرها نميتواند از گردش يا مناسبات مبادلهاي ميان
كاالداران سرچشمه بگيرد ،هرچند كه ارزش جز در اين محيط محقق نميشود و
توليدكنندهي كاال خارج از اين محيط نميتواند پول يا كاال را به سرمايه تبديل كند .به
بيان ماركس ،سرمايه نميتواند در گردش ايجاد شود و در عين حال نميتواند خارج از
آن پديد آيد .بنابراين ارزش اضافه نه از اين مسير كه فروشندگان كاالهاي خود را باالتر
از ارزش آن بفروشند ،و نه از اين مسير كه خريداران كاالها را پايينتر از ارزش آنها
خريداري كنند بدست نميآيد .باقي ماندن در قلمرو مبادله صرفاً چگونگي توزيع ارزش
را نشان ميدهد و نه چگونگي تشكيل آن را (ماركس.)075-047 :1467 ،
به نظر ماركس اين تغييرِ در مقدار ارزش تنها مي تواند ناشي از كااليي باشد كه
در معامله ي نخستينِ پول -كاال خريداري شده است ولي نه از ارزش آن كاال ،زيرا
چنان كه گذشت برابرها با هم مبادله مي شوند و پرداخت نيز طبق ارزش كاالها
انجام مي گيرد .پس تغيير مزبور فقط مي تواند از ارزش مصرف كاال  ،يعني از استعمال
و استفاده آن ناشي شود .كااليي ويژه كه ارزش مصرف اش خود سرچشمهي ارزش
باشد .در واقع صاحب پول ما كااليي با اين ويژگي را در بازار پيدا ميكند و آن
عبارت است از توان كار يا نيروي كار .از آنجا كه مصرف نيروي كار مانند هر كاالي
ديگري در خارج ا ز بازار و محيط گردش انجام ميگيرد ،پروسه ي مصرف كار در عين
حال پروسه ي توليد كاال و توليد ارزش اضافه نيز خواهد بود .پروسه ي توليد بدين
جهت ميبايست به مثابه پروسه ارزش افزايي و وحدت روند كار و تشكيل ارزش اضافه
قلمداد شود .پس از اين بيان فشرده ،حال به رابطه ي دانش و نظريه ارزش مي-
پردازيم.
اگر به مفهومي بهعنوان كار دانشمحور در تمايز با كار توليدكننده كاال قائل باشيم و يا
بهطور موقت قائل شويم ،در دسترسترين و پركاربردترين نمونهها از كاالهاي توليد شده
1- surplus value
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توسط اين قسم از كار ،نرم افزارها و محصوالت اطالعاتي از قبيل ارتباطات الكترونيكي،
ويدئوهاي ديجيتال ،موزيک و غيره هستند .با وجود پديدههايي مانند سرقت و انتشار رايگان
اطالعات و گسترش نسبي محصوالت متن باز و البته در مقابل ،رژيمهاي حقوقي مالكيت
مانند كپيرايت ،اين محصوالت در پروسهي توليد سرمايهدارانه ،بهعنوان «كاال» به قصد
مبادله و كسب سود توليد ميشوند ،ارزش و ارزش مصرفي هستند و ارزش آنها همانند
ساير كاالها با زمان كار اجتماعا الزم براي توليدشان تعيين ميشود .به بيان ديگر ،اين ايدهها
درون ساختار اقتصادي موجود كه مبتني بر انباشت هرچه بيشترِ سرمايه است ،تبديل به
كاال شده و در بازارهاي ناهمگن مجازي و حقيقي مورد مبادله قرار ميگيرند .افراد با اعالم
قيمت دانش خود آن را به خريد و فروش رسانده و صاحبان دانش ميتوانند بهصورت
انحصاري و شبه انحصاري عمل كنند ،همانند آموزشگاهها و موسسات كنكوري و پژوهشي.
اما در مورد اين نوع كاالها ،يک تفاوت قابل توجه با ديگر كاالها وجود دارد كه كندوكاو
بيشتر در مسأله را ضروري ميسازد:
در پروسهي توليد يک كاالي دانشمحور معموالً زمان كار الزم براي اولين واحد كاال در
مقايسه با واحدهاي بعدي بهطور قابل مالحظهاي بيشتر است .در واقع يک نسخهي اصلي
توليد ميشود و نسخههاي بعدي صرفاً كپيهايي از آن هستند كه با صرف زماني نزديک به
صفر در مقايسه با نسخهي اصلي ،توليد ميشوند .مسألهاي كه بايد به آن پاسخ داد اين است
كه زمان كار صرف شده براي اولين واحد كاال ،چه نقشي در تعيين ارزش واحدهاي بعدي
دارد؟ اگر بپذيريم كه بين اين دو نوع (اولين نسخه و نسخههاي بعدي) تفاوتي كيفي وجود
دارد ،پذيرفتهايم كه بين كار توليدكنندهي اين دو نوع كاال تفاوتي كيفي وجود دارد؛ تفاوت
ميان كاري كه كااليي جديد خلق ميكند (كارِ دانشمحور) و كاري كه همان كاال را
بهصورت انبوه توليد ميكند (كارِ توليدكنندهي كاال).
مسألهي نقش كار دانشمحور در تعيين ارزش كاالهاي اطالعاتي به دو صورت كلي و
متضاد توضيح داده شده است؛ نخست ،بر اساس هزينهي توليد :با فرض اينكه دانش
جزئي از سرمايهي ثابت توليد است ،زمان كار صرفشده براي توليد نسخهي اصلي ،در
تعيين ارزش هر واحد كاالي منفرد دخيل است .بر اين اساس ،ارزش هر واحد اطالعاتي
( vارزش كاال P ،ارزش كار توليدكننده كاال،
از اين طريق محاسبه ميشود:
 Kارزش كار دانشمحور و  Nتعداد كاالي توليدشده) .همانطور كه مستقيماً از اين
رابطه بر ميآيد ،ارزش كاال به تعداد كاالي توليد شده وابسته است و چنين توضيحي
نميتواند در چارچوب نظريهي ارزش قرار گيرد .عالوه بر اين ،در نظر گرفتن دانش بهعنوان
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جزئي از سرمايهي ثابت ،مستلزم استهالک و از دست رفتن ارزش دانش در فرايند توليد
است .در حالي كه به وضوح مشخص است كه دانش در حين و بر اثر درگيري در فرايند
توليد ارزش خود را از دست نميدهد .دوم ،بر اساس قيمت انحصاري :در اين تصوير ارزش
محصوالت اطالعاتي بهعنوان كاال ،به زمان كار اجتماعاً الزم براي توليد آنها وابسته است و
از آنجا كه دانش بر خالف ساير منابع توليد بر اثر استفاده مستهلک نميشود و استفادهي
مجدد از آن بيهزينه است ،پس از آنكه «الگوريتم» ساخت يک كاالي اطالعاتي در پروسه-
ي كار دانشمحور توليد شد ،ديگر نيازي به اين نوع كار براي توليد انبوه اين كاالها نيست.
در اين صورتبندي ،زمان كار براي توليد دانشِ توليد اين نوع كاالها در تعيين ارزش آن
دخيل نيست ،در نتيجه ارزش كاالهاي اطالعاتي -از آنجا كه توليد به كپي كردن منحصر
ميشود -به صفر ميل ميكند ،هر چند قيمت آنها بهصورت انحصاري تعيين شده و از
ارزش تبعيت نميكند .در تعيين انحصاري قيمت كاالهاي اطالعاتي ،حقوق مالكيت فكري
نقش محوري دارد؛ بدين معنا كه اگر اين حقوق وجود نداشت ،كاالييسازي كاالهاي
اطالعاتي غيرممكن بود (.)jeon. 2011: 194
با رجوع مجدد به نظريه ارزش–كار ،ميتوان گفت كه اين توضيح هنگامي كه ارزش
كارِ توليدكننده كاال را تقريباً صفر در نظر ميگيرد ،دو مفهوم كامالً متمايز كار انضمامي
(مشخص) و كار اجتماعاً الزم را با هم خلط ميكند .زمان كار اجتماعاً الزم تقريبا هيچ-
گاه با زمان كار انضمامي مطابق نيست .زمان كار اجتماعاً الزم عبارت است از زمان
كاري كه براي توليد هر نوع ارزش مصرفي در شرايط متعارف توليد در جامعهاي معين و
با ميزان مهارت ميانگين و شدت كار رايج در آن جامعه الزم است .بنابراين از نزديک به
صفر بودن زمان كار انضمامي براي تهيه يک كپي از يک سي دي در يک يا صد بنگاه
محصوالت چندرسانه اي ،نمي توان نزديک به صفر بودن زمان كار اجتماعاً الزم بهعنوان
نيروي كار واحد و همانند انساني براي توليد آن كپي را نتيجه گرفت.
محصول كار دانشمحور در واقع نه اولين نمونه از يک كاال كه بعداً به توليد انبوه
ميرسد ،بلكه مجموعهي نظاميافتهاي از طرحها ،دريافتهاي ذهني و روندهاي
برنامهريزي شدهاي است كه به توليد انبوه كاال منتج ميشود .در واقع ،كار دانشمحور
مختص فرايند توليد كاالهاي اطالعاتي و ارتباطي نيست و توليد هر كاالي جديد و يا
بهينهسازي هر نوع كاالي موجود نيازمند ميزاني از كار دانشمحور است .ماركس در
تحليل فرايند كار ،آن را بهعنوان فعاليتي هدفمند كه نتيجهاش پيش از اجرا ،بهطور
ذهني موجود است تعريف ميكند .هدفمندي فعاليت يا تصوير از پيش موجود ،وجه
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تمايز كار انساني با ساير صورتهاي «غريزي» و اوليهي كار است .به اين معنا كه در
فرايند كار ،درک و دريافت همواره بر اجرا مقدم است .هرچند تنها از طريق اجراست كه
درک و تصوير اوليه ميتواند محقق شود .اين تقدم ادراک بر اجرا مختص شيوهي توليد
سرمايهداري نيست و مشخصهي كار انساني بهطور عام است ،اما ميتوان ادعا كرد كه در
مورد خاص سرمايهداري مسأله از اين حد فراتر ميرود و اين تقدم و تاخر به دوپارهگي
كار ،كار ذهني و كار يدي ،ميانجامد (.)jeon. 2011: 198
از نظر ماركس در همياري ساده بهعنوان شكل اوليه و بنيادين توليد سرمايهدارانه،
سرمايهدار بهعنوان بازنمود وحدت و ارادهي كل پيكر كار اجتماعي در مقابل كارگران
منفرد قرار ميگيرد .در نتيجهي تقسيم كار نيز ،كارگر تكهتكه و به جزئي از فرايند توليد
تبديل ميشود .تقسيم كار مستقيماً به رويارويي كارگر با توانمنديهاي ذهني فرايند
مادي توليد چون دارايي غير و نيرويي كه بر او حاكم است منجر ميشود و اين روند
نهايتاً در صنعت مدرن با تبديل علم به نيروي مولدي متمايز از كار و در خدمت سرمايه
تكميل مي شود .توانمندي ذهني فرايند توليد و علم ،دو فرم از حضور دانش در فرايند
توليد هستند .ماركس فرم ديگري را نيز تشخيص ميدهد و آن را «كارهمگاني»
مينامد؛ «كار همگاني تماماً كار علمي ،تماماً كشف و تماماً ابداع است» .ماركس وجود
تفاوت ميان كار همگاني و كار هميارانه را بر دو دسته از شواهد تجربي مستند ميكند.
نخست از طريق تفاوت عظيم ميان هزينهي اولين مدل از يک ماشين جديد و هزينهي
تكثير آن ،و دوم از تفاوت عظيم هزينهي راهاندازي يک بنگاه مبتني بر نوآوري جديد در
مقايسه با بنگاههاي بعدي كه از دنبالهي آن بر ميخيزند (ماركس.)741-503 :1467 ،

 -5نتيجهگيري
با كمک گرفتن از تحليل ماركس از جدايي ميان كار و توانمنديهاي ذهني فرايند
مادي توليد و نيز پيدايش نقش مستقل علم در فرايند توليد در صنعت مدرن ،ميتوان
روند تاريخي انكشاف اين تفكيک را رديابي ،و عينيت آن را نيز در قالب دو جزء متمايز
از فرايند كار مشاهده كرد؛ يعني فرايند كار دانشمحور بهعنوان فرايند توليد دانشِ
توليدِ كاال در تمايز با فرايند كارِ توليدكنندهي كاال.
با چنين تعريفي از دانش و نقش آن در فرايند توليد ،روشن ميشود كه دانش و كار
دانشمحور در توليد هر نوعي از كاال دخيل هستند .كار دانشمحور در توليد يک مدل
جديدِ كولر به همان شكل دخيل است كه در توليد يک نرمافزار جديد .فرايند طراحي،
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توليد نمونههاي اوليه ،تست و ايراديابي تا توليد انبوه در مورد كولر نيز طي ميشود .اين
فرايند نيز نيازمند نيروي كار و مجموعهاي از تخصصها است .كار دانشمحور ،محصول
نهايي و نيز شيوهي انجام كار را معين ميكند و با توجه به كاركردش ،در فرايند كلي
كار بر كار توليدكنندهي كاال تقدم دارد .و از همه مهمتر در ارتباط با روش توليد ،كار
دانشمحور از طريق نوآوري و تحول در روش توليد به افزايش بارآوري كارِ توليدكنندهي
كاال و تحقق ارزش اضافي نسبي از طريق كاهش زمان كار الزم براي تامين وسايل
معاش كارگر منجر ميشود .از اينرو نهتنها دخالت دانش در فرايند كار و توليد مختص
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
تركيب ارگانيک قابل فهم و درک نخواهد بود.
در ساختار توليد سرمايهداري كه از سوي ماركس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت،
روزكار دربرگيرندهي مدت زماني است كه كارگر «نيروي كاري» خود را طي مدت زماني
معين و در ازاي مزدي معين به سرمايهدار ميفروشد .نيروي كاري كارگر عبارت است از
صرف «كار يدي» كه طي آن نيروي جسماني وي مورد استفاده قرار ميگيرد ،و نيز
«كار ذهني» كه با پيشرفت علم و تخصصيتر شدن امور  -به ويژه در دورهي معاصر كه
از آن با عنوان عصر دانايي ياد ميشود -اهميت بيشتري مييابد .به بيان ديگر،
پيشرفت هاي علمي منجر به افزايش كار ذهني و كاهش كار يدي ميشود .از همين رو
است كه ميگوييم دانش جزيي از نيروي كار و فرايند كار و از آن جداييناپذير است.
دانش در اين معنا و برخالف ادعاهاي مطرح شده ،نميتواند از كار جدا افتاده و جايگزين
آن و عوامل توليد شود .اما دانش در يک معنا ميتواند از ارزش نيروي كار كاسته و در
مقابل آن صفآرايي نمايد .در ادامه به همين جنبهي دانش و نقش آن در راستاي
افزايش سرمايهي ثابت و كسب ارزش اضافهي نسبي ميپردازيم.
روزكاري كه پيشتر از آن سخن گفتيم شامل «كار الزم» و «كار اضافي» است .كار
الزم ،كاري است كه طي آن كارگر به توليدِ مزد توافق شده در قبال كارش -چه ذهني و
چه يدي -مبادرت ميورزد ،و «كار اضافي» كاري است كه سود حاصل از آن تماماً در
اختيار كارفرما قرار ميگيرد .به بيان ديگر ،كار الزم از اين جهت براي كارگر الزم است
كه معيشت كارگر در گرو انجام آن است؛ و كار اضافي به اين دليل براي كارگر اضافي
است كه طي آن بايد ارزش اضافهي بيشتري را كه انباشت و زيست سرمايه بدان متكي
است توليد نمايد .روشن است كه سيستم توليد سرمايهداري خواهان كاهش مدت زمان
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كار الزم  -از طريق كاهش ارزش نيروي كار و ارزش وسايل معيشت وي -و افزايش
مدت زمان كار اضافي است .اين امر مستلزم انقالبي تمام و كمال در پروسههاي فني كار
و نيز در گروهبندي هاي اجتماعي است .ظهور ماشين و تحول در وسايل توليد و نيز
ظهور كارگران ساده و متخصص ،تماموقت و نيمهوقت ،يقهسفيدها و يقهآبيها از همين-
جا نشأت ميگيرد .تأثير اين روند بر تركيب ارگانيک سرمايه اينگونه آشكار ميشود:
كاهش مدت زمان كار الزم مساوي است با كاهش سرمايهي متغير-آن بخش از سرمايه
كه صرف پرداخت دستمزد ميشود و بيانگر ارزش نيروي كار است ، -و افزايش مدت
زمان كار اضافي مساوي است با افزايش سرمايهي ثابت (آن بخش از سرمايه كه بيانگر
ارزش وسايل توليد است).
بهعنوان مثال ،هر پيشرفت علم شيمي تعداد مواد مفيد جديد و كاربرد موادِ پيشتر
شناخته شده را چند برابر ميكند و از اين راه بر حوزهي نفوذ سرمايه تاثير گذارده و به
آن ميآموزد كه چگونه فضوالت پروسههاي دور قبلِ توليد و مصرف را به پروسهي دور
جديدِ توليد بازگرداند و بدون صرف هيچگونه سرمايهي اضافي به مواد تازهاي دست يابد.
امري كه مستقل از سرمايهي در حال كار ،سرمايهي اوليهاي كه پا به عرصهي تجديد
حيات خود ميگذارد را نيز تحت تاثير قرار ميدهد.
نقش تاريخي علم در خدمت سرمايه از اينجا نشأت ميگيرد كه با اختراع ماشين و
افزايش بهرهوري و فشردگي كار توانست به كاهش مدت زمان كار اجتماعاً الزم ،ارزانتر
شدن نيروي كار و كاهش ارزش آن ،و نيز افزايش مدت زمان كار اضافي ،تحصيل
ارزشاضافه ي نسبي و تسريع انباشت سرمايه دست يابد .به بيان ديگر علم در اين
ساختار با هربار پيشرفت خود از ارزش نيروي كار بهطور كلي كاسته و بر ارزش وسايل
توليد ميافزايد و اين يعني صف آرايي علم و ماشين در مقابل نيروي كار ،چه يدي و چه
ذهني .از همين رو است كه گفته ميشود ماشين و علم وسايلي هستند براي توليد
ارزش اضافه .تا آنجا كه به گفتهي تامپسون علم به جاي آنكه در خدمت كارگر و
افزايش قواي توليدياش باقي بماند ،تقريباً در تمامي زمينهها در مقابل وي صفآرايي
نموده و مبدل به ابزاري ميشود كه بر ضد آن عمل ميكند.
از اين رو ميتوان همسخن با جان استوارت ميل در كتاب اصول اقتصاد سياسي اين
پرسش مهم را مطرح كرد كه چگونه كل اختراعات مكانيكي تا به حال صورت گرفته از
زحمت روزانهي هيچ انساني نكاسته است؟ در سيستم و ساختار سرمايهداري دانش نيز
همچون ماشين چنين هدفي را دنبال نميكند بلكه علم بهصورت نيرويي مستقل جذب
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و جزيي از پروسهي كار ميشود – و نه جايگزين عوامل توليد  -تا در جهت افزايش
مقدار سرمايهي ثابت و كاهش مقدار سرمايهي متغير ،كاهش زمان كار الزم و افزايش
زمان كار اضافي عمل كرده و ارزش اضافه را تحقق ببخشد .اما اين امر به معني منتفي
شدن دانش از كار و يا برعكس نيست .از اين رو ،برخالف نظراتي كه تالش ميكنند
دانش را در مقابل كار قرار دهند روشن ميشود كه اوالً ،دانش خارج از فرايند كار
نيست ،جزيي از فرايند و عوامل كار است ،كار دانشمحور خود بر مجموعهاي از نيروي
كار استوار شده و از آسمان نازل نميشود ،و افزايش نقش علم در اقتصاد به معناي
كاهش كار يدي و افزايش كار ذهني است؛ ثانياً ،كار دانشمحور نهتنها كار توليدكنندهي
كاال را حذف نميكند بلكه در خدمت آن نيز قرار دارد و منجر به فشردگي كار
توليدكنندهي كاال ميشود.
بنابراين در چنين شيوهي توليدي كه مبتني بر جدايي وسايل توليد بهمثابه مالكيت
غير در برابر نيروي كار است ،شركتهاي دانشبنيان بهعنوان مالكان ابزار توليد ،واجد
همان نقش و ويژگي صاحبان سرمايه بوده و نيروي كاري كارگران دانش را كه دانشگاه
و صنعت در اقدامي مشترک به تربيتشان همت ميگمارد ،در ازاي پرداخت ميزان
معيني از مزد خريداري ميكنند .هر ايدهي نوينِ كارگران دانش در صنعت بر ميزان
جزء ثابت سرمايه و نيز سرعت گردش آن ميافزايد .در چنين بستري دانش واجد
چهرهاي پارادوكسيكال است .از يک سو بهعنوان كااليي عمومي كه ميبايست در اختيار
همگان باشد ،و از سوي ديگر ،در حالت انحصاري و شبه انحصاري كه تنها در دستان
عدهاي معدود متمركز ميشود .اين تناقضات و ستيزها ناشي از خودِ علم يا فناوريهاي
نوين نيست ،بلكه ناشي از شيوهي استفادهي كاپيتاليستي از آنان است .بدين معنا كه در
اين ساختار ،سرمايه علمِ ديگري را همانگونه جذب و جزءِ خود ميكند كه كارِ ديگري
را ،و اين امر استثمار علم و كار را بهدنبال خواهد داشت .پس از آنچه گفته شد
نميتوان مخالفت با علم و فناوري را نتيجهگيري كرد ،بلكه شيوه استفادهي از علم و
فناوري مورد انتقاد قرار گرفته است.

دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

 222دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل

منابع
آزاد ،حسن« .)1433( .دردفاع از نظريه ارزش ماركس» .نشر اينترنتي بيدار.
آقاجاني ،معصومه« .)1431( .اقتصاد دانش محور» .مجله راهبرد توسعه .شماره .41
بهبودي ،داود« .)1463( .رابطه بلند مدت اقتصاد دانش بنيان و رشد اقتصادي در
ايران» .فصلنامه علمي – پژوهشي سياست علم و فناوري .شماره .04-40 .3
پارسا ،خسرو .)1460( .جامعه انفورماتيك و سرمايه داري؛ واقعيت و اسطوره .تهران:
نشر آگاه.
ريمر ،متيو « .)1467( .فئوداليسم اطالعاتي ،مالكيت اقتصاد دانش در دستان كيست؟».
مجله سياحت غرب .شماره .71
عسگريان حقيقي ،داود« .)1463( .اقتصاد دانش پايه ،پايه اقتصاد هزاره سوم» .مجله
تدبير .شماره .37-33 .101
عظيمي ،ناصر« .)1467( .اقتصاددانشمحور دركشوهاي جنوب شرقي آسيا» .مجله
رهيافت .شماره .40-30 .34
كالهي ،افشين« .)1434( .اقتصاد دانش بنيان ،بايدها و نبايدها» .نامه اتاق بازرگاني.
شماره .63
ماركس ،كارل .)1476( .گروندريسه :مباني نقد اقتصاد سياسي .ترجمه :باقر پرهام و
احمد تدين .تهران :نشر آگاه.
ماركس ،كارل .)1467( .سرمايه .ترجمه :ايرج اسكندري .ج 0و .1تهران :نشر فردوس.
معمارنژاد ،عباس« .)1463( .اقتصاد دانش بنيان ،الزامات ،نماگرها ،موقعيت ايران،
چالشها و راهكارها» .مجله اقتصاد و تجارت نوين .شماره .1
معمارنژاد ،عباس« .)1463( .خورشيد دانش ،افق اقتصاد» .هفته نامه اقتصاد و دارايي.
شماره .414
References
Becker, Gary. (1964). Human Capital; with special Reference to
Education. U. of Chicago Press.
Bell, D. The coming of post-industrial society: A venter of social
forecasting. NY: 1973. 1. Baudrillard J.
Christian, Fuchs. (2009). A Contribution to the Critique of the Political
Economy of Transnational Informational Capitalism. Rethinking
marxism, volume 21 number 3.
دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

227 اقتصاد دانش؛ دانش به جاي کار

Dyker, David. A. Rodosevic Slavo. (2000). Economic Fundamentals of the
Knowledge Society Effects Normative Governance. International
sociology, Vol. 15, No.2, 151-79.
Heesang, Jeon. (2011). The Value and Price of Information Commodities:
An Assessment of the South Korean Controversy. Paul Zarembka,
Radhika Desai. in (Ed.), Revitalizing Marxist Theory for Today's
Capitalism (Research in Political Economy, Volume 27). Emerald Group
Publishing Limited, pp. 191 – 222.
Ledesdorff, Loet. (2000b). A Triple Helix of University- industrygovernment Relations. The Journal of Science & Health Policy, 1, PP.
43-48.
Leydesdorff, L. & Etzkowitz, H. (2001). The Transformation of Universityindustry- government Relations. Electronic Jornal of Sociology, 5(4),
(2001a).
Available
online
at:
http://www.sociology.org/content/vo1005.004/th.html.
Malhotra. A. and S. Rajagopalan. (2001). Have US Manufacturing
Inventories Really Decreased? An Empirical Study. Manufacturing and
Service operations Management, vol.3, PP 14-24.
OECD. (2000c). Education at a Glance: OECD Indicators, CERI, Paris.
OECD. (2000e). Knowledge Management in the Learning Society, CERI,
Paris.
OECD. (1996). The Knowledge-based Economy. Paris.
Osterman, P. (1995). Skill, Training and Work Organization in American
Establishments. Industrial Relations, Vol. 34, No 2.
Powell, W. W., & Snellman, K. (2004). The knowledge economy. Annu.
Rev. sociol , 30, 199-220.
Schumpeter, J. (1911). Theory of Economic Development. Harvard
University Press.
Smith, A. (1776, 1976). An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth
of Nations. University of Milan, Working Paper, No 136.
Smulders, J. & L. Bretscchger. (2007). Sustainable Use of Resources and
Economic Dynamics. Journal of Environmental &Resource Economics,
Vol. 36, PP. 1-13.
Sporer, Zelijka. (2004). Knowledge-Based Economy and Social Capital in
Central and Eastern Countries, Vol. 42, No 6, November- December
2004. PP 39-91.
Stiglits, J. (1998), “Towards a New Paradigm for Development”, UNCTAD.
Therborn, G. (2000), Globalization, Dimensions, Historical waves, Regional

8931  بهار و تابستان/2  شماره/دوره دوم

 220دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل

دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

