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تونی اسمیت
ترجمه: مانیا بهروزی

توضیح کارگاه بر انتشار این مجموعه مقاالت

( اقتصششادleadingبسیاری از نظریه پردازان اجتماعی چنین ادعا می کنند که در بخش ها و منششاطق پیشششرِو )
معاصْر گذاری از »فوردیسم« به نظام تولید و توزیِع »تولید نحیف« در حششال انجششام اسششت. مقششاله ی حاضششر

( تولید نحیف مورد مالحظه قرارalleged riseمعنای امروزی جلد دوم کاپیتال را در پرتو برآمدِن مفروِض )
می دهد.ش در وهله ی نخست می باید تصویری فشرده از ماهیت این گذاِر مورد بحث ترسیم کنیم.

. نوشتار پیِش رو ترجمه ی فصل چهارم از مجموعه مقاالت زیر است:1
Christopher J. Arthur,  Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s

Capital, MacMillan 1998.

این مجموعه مقاالت یکی از کتاب های پژوهشِی سه گانه  درباره ی سه جلد کاپیتال مارکس اسششت کششه توسششط نحله ای از مارکس پژوهششان
معاصر انتشار یافته است. کارگاه دیالکتیک ترجمه و انتشار این کتاب ها را در قالب یک پروژه ی جمعی در دست انجششام دارد )تششرجمه ی

جلدهای اول و دوم این سه گانه به زودی در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت(. 
2  Tony Smith, 1998, The Capital/Consumer Relation in Lean Production: The Continued Relevance of Volume 
Two of “Capital”, In Arthur & Reuten (eds.): The Circulation of Capital; Essays on Volume II of Marx’s Capital.
Ch. 4. pp. 67-93. MacMillan 1998. 
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از فوردیسم به تولید نحیف. ۱

( برای توصیف شکلی از سرمایه دارِی چیره بر بخش هاideal type به یک سنخ آرمانی )اصطالح »فوردیسم«ش
و مناطقی  معین در نیمه ی قرن بیستم اشاره دارد. این سنخ آرمانی سنتزی از ویژگی های مختلفیش به قششرار

زیر است:

assembly یک فرآیند کار حول خطوط مونتاژ )(۱  linesکه به گونه ای سازمان می یابد کششه در هششر یششک از )
آن ها به هر کارگر وظیفه ی ویژه ای محول می شود که باید به طور تکراری اجرا گردد؛

 نظام فراگیری از دسته بندی های صورِی کار و قواعد کاری، که مبتنی بر جدایی نسبتًا سفت وسخت کار(۲
ذهنی و کار یدی هستند؛

( گسترش وسیع کار غیرمستقیم، شامل سازوبرگ بوروکراتیکی از نششاظران و مششدیران میششانی، بخش هششای۳
کنترل کیفیت و غیره؛

 در هر مرحله از فرآیند تولید و توزیع، ]بششر اسششاس3( انبوه موجودی ِ انبار کاالهاstockpiling( تلنبار شدنش )۴
justدغدغه ی[ »صرفا چنانچه« )  in  caseمشکالتی حادث شوند که وقفه و گسسششتی در تولیششد و توزیششع )

ایجاد نماید؛

(؛standardized goods تولید انبوه کاالها و خدمات همگون و استانداردشده )(۵

( وsuppliers( میان شرکت های تولیدی/سازنده و تامین کنندگان )hands-offروابط »عدم مداخله گری« )( ۶
توزیع کنندگانِش ]محصوالت[؛

 بازارهای توده ای مصرف کنندگان.(۷

می توان پرسید: آیششا این ویژگی هششا بششرای توجیششه این مششدعا کافی سششت کششه فوردیسششم دوره ی مجششزایی در
سرمایه داری به شمار می رود؟ تولید انبوه و بازارهای توده ای مصرف کنندگانش در قرن نوزدهم پدیدار شششدند،

. این موضوع نمی باید در اینجا حل وفصششل4بسی پیش از آنکه هنری فورد کار خود را در میشیگان آغاز کند
( اقتصششادیevolutionشود. برای مقصود ما پرسش جالب تر آن است که آیا مششرحله ی جدیششدی در تحششول )

سرمایه داری در حال وقوع است.

 و۱۹۶۰هر یک از ویژگی های هفت گانه ای که باالتر برشمرده شد، در بحران فوردیسم که از اواخششر دهه ی 
 سر باز کرد، سهم دارند. طیف وسیع پاسخ هایی کششه بششه این بحششران داده شششد، توسششط۱۹۷۰اوایل دهه ی 

استراتژی های متفاوت سرمایه، موازنه های متفاوت نیروهای طبقاتی، سیاست های متفششاوت دولششتیش و غششیره

3 extensive inventories

4 {Hounshell 1984; Walker 1989; Glick & Brenner 1991}
3



. به رغم پیچیششدگی و نششاهمگونی عظیم فرآینششدهای اقتصششادی، بسششیاری از نظریه پششردازان5تعششیین شششده اند
( معین اهمیت ویششژه ای دارد:developmentه در این میششان، یششک مسششیر پششویِش )اجتماعی بر این باورند کشش

ی زیششر، این مسششیر را6مسیری که از فوردیسم به تولید نحیف می رسد. رشششته »فاکت هششای پردازش شششده« 
به  گونه ای که در متون مربوط به تولید نحیف بیان  شده اند توصیف می کنند.ش

. به نظر می رسدش کششه7، ُخردسازی و اتمیزه کردن کار جزئی در فوردیسم به نقطه ای مرزی رسیدنخست آنکه
رشِد بیشتر نیامند باز-ادغام و یکپارچه سازِی مجددش فرآیند تولید و تأکید بیشتری بر همکاری اجتماعی در

.8محل کار باشد )»مفهوم تیم«(

، تالش برای تحمیل جدایی قاطعی میان کار یدی و کار ذهنی نیز به نقطه ای مرزی رسید. نشششاندوم آنکه
incrementalداده شده است کششه در درازمششدت، بزرگ تششرین پیشششرفت ها در بششارآوری از تغیششیرات نمششّوی  )

changesبه منظور آنکه این تغیششیرات نمششوی به طششور مششوفقی بینش هششا و9(  در فرآیند تولید ناشی می شود .
laborخالقیت ها را نیز در بر بگیرند، نیروی کار )  force« می باید بسیج شود. این امر )kaizenیششا »بهبششود »

.10دایمی« نام گرفته است

، در فوردیسم هزینه های غیرمستقیم کار، یعنی کششاری کششه مسششتقیمًا بششه ارزش محصششول نهششاییسوم آنکه
، به یک نقطه ی مرزی رسید. این هزینه ها که شامل کار نظارت، کنترل کیفیت، کار نگهداری و11نمی افزاید

shop( در کارگششاه )operatorغیره می شوند را می توان کاهش داد، درصششورتی کششه مسششئول فششنی )  floorو )
( بدل شوند که قادر به خود-راهششبریmultiskilledمسئول فنِی دفتری ]توامان[ به یک کارگر چندمهارتی )

(self-direction( باشد؛ برخالف کارگر جزئی )detail  labororدر دوره هششای پیشششیِن سششرمایه داری. کششارگر )
.12ظایف نظافتی را در فرآیند کار با هم تلفیق می کندشچندمهارتی دغدغه های کیفیت، نگهداری ماشین، و و

just، در فوردیسم هزینه های مرتبط با ذخیره و انبارداری، برآمده از دغدغه ی »صرفا چنانچه« )چهارم آنکه

in caseاین موجودی ها مورد نیاز باشند، به یک نقطه ی مرزی رسید. اگر هر گام در فرآیند تولید و توزیع )
justتنها هنگامی تکمیل گردد که مورد نیاز واقع شود، یعنی »درسششت به هنگششاِم« )  in  timeاسششتفاده از )

5 {Bonefeld & Holloway 1991}

6 stylized facts

.   نکته و آنچه در پی می آید،ش توامان برای پویش های کارخانه و دفتر کار صدق می کنداین  {۱} 7
یادداشت های مؤلف و منابع ذکرشده در درون متن اصلی، در ترجمه ی حاضر در پانویس صفحاِت مربوطهتوضیح ضروری: ]

سایر پانویس ها و نیز عبارت های درون کروشه ] [  در این متن، افزوده های مترجم هستند.[و در درون آکوالد } { آمده اند. 
8 {Aoki 1989}

9 {Dertouzos et al. 1991}

10 {Imai 1986}

در اینجا در معنای فنی مورد نظر در نظریه ی کارپایه ی ارزش به کار نرفته است؛ بلکششه در معنششای بششازتری کششه در« ارزش»ترم   {۲}11
.  متون مربوط به تولید نحیف یافت می شود، به کار رفته است

12 {Koike 1988}
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محصوالت برای مرحله ی بعدِی فرآیند، هزینه ی انبارداری می تواند پایین نگه داشته شششود. در این رویکششرد،
finalمونتاژ/سرهم بندِی نهایی )  assembly.تنها هنگامی کامل می شود که سفارشی دریششافت شششده باشششد )

اقالم بخشا تمام شده فقط هنگامی تولید می شوند که برای سرهم بندِی نهایی مورد نیاز باشششند و قطعششات و
( به کارخانه ارسال می  شوند کششه بششرای تولیششدsuppliersمصالح خام فقط هنگامی از سوی تامین کنندگانش )

مورد نیاز باشند.  

، در فوردیسم سرمایه ی ثابت صرف ماشین های تک منظوره می شد، یعنی ماشین هایی کششه قششادرپنجمش آنکه
( هسششتند. صششاحبان و کنترل کننششدگان سششرمایه طبعششاoutputبه تولید نوع منفردی از بششرون داد/خششروجی )

خواهان آن بودند که از سششرمایه گذاری خششود تششا جششای ممکن برگشششت هرچششه بیشششتری دریششافت کننششد و
productبدین ترتیب آن هششا متمایششل بودنششد کششه چرخه هششای محصششول )  runsرا از محصششوالت همگششون و )

unitاستانداردشده فراتر ببرند. همچنین هزینه های واحششد )  costsبششرای ]چششرخش بششه[ نششوع جدیششدی از )
خروجی در ابتدا بسیار باال بودند، چون ماشین هایی که هنششوز کششار می کردنششدش می بایسششت ]بششا ماشششین های

 )ابزارهششای ماشششینِی قششابل تنظیم و کنششترل بششا13جدیدی[ جایگزین شوند. با ورود ماشین هایی همه منظوره
محاسبات کامپیوتری، روبات ها، کامپیوترها و غیره( می توان به سادگی نوعی جدیدی از خروجی را از طریق
باز-برنامه دهی به ماشین ها تولید کرد، بی آنکه تاثیرچنششدانی بششر هزینه هششای واحششد بگششذارد. و بششدین ترتیب

. با اینکه ُبعد و14( برای محصوالتی متنوع تر شکل گرفتshorter runsگرایشی به سمت چرخه های کوتاه تر )
( کاالهششا وtailoring، در تولید نحیف بیشترین سودها از سفارشی سازِی )15حجم به ندرت از اهمیت افتاد ه اند

خدمات متناسب با نیازهای ویژه ی مشتری های خاص حاصل می شوند، به گونه ای که این سودها به سششادگی
.  16از سوی دیگران قابل تهدید نیست

، رویکرد »درست به هنگام« آشکارا بیانگر آن است که مناسششبات میششان شششرکت های مونتششاژگر )ششم آنکه
assembly  firms»و تامین کننششدگان و توزیع کننششدگاِن آن هششا نمی توانششد از جنس »عششدم مششداخله گری )

13  general-purpose machines vs. single-purpose machines

درحالی که تولیدکننششدگان آمریکششایی. دوره های کوتاه تر محصوالت متنوع تر تا حدی با فناوری های متعارف قابل دستیابی ست  {۳} 14
رویای اتوماسیوِن کامل را دنبال می کنند، ژاپنی ها آموخته اند که چگونه با ترکیب ماشین های متعارف کم هزینه در واحششدهای تولیششدی،

با این حال، همچنین روشن است که نظام های تولید نحیف(. Warner;1989:276)را خلق کنند « چندکارکردی»ماشین های در عمل 
]programmable)بنا به گرایشی درونی، به گونه ای انکشاف می یابند که ماشششین های چنششدکارکردِی برنامه پششذیر  [قابششل برنامه نویسی(ش 

جایگزین ماشین های متعارف گردند؛ و این ماشین های چندکارکردِی قادرند با هزینه ای اندک بین یششک کاربسششت تولیششدی و کاربسششتی
(.   Ohno, 1988; Maleki, 1991)دیگر تغییر کاربری دهند 

ایفا می کنند که قادرند( modules)بزرگ ترینش نقش را در تولید اجزای مستقلی ( Economies of scale)اقتصادهای مقیاس   {۴} 15
(.   Reich, 1991:112)به طیفی از انواع مختلِف محصوالت نهایی راه بیابند 

16{ نشان می دهد که چگونه سودآورترینش شرکت ها در بازاریابِی فوالد، پالسششتیک، ابششزار و مششواد صششنعت رنششگ،(شش Reich)رایش   {۵ 
)نیمه هادی ها، نرم افزار، ارتباطات راه دور، باربرِی جاده ای، راه آهن و ترابرِی هوایی،ش و حوزه ی مالی این خصلت را به نمششایش می گذارنششد 

Reich, 1991:82-3   .)
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مشخصه ی فوردیسم باشد. در تولید نحیف، تامین کنندگان، سازندگان/مونتاژگران، و توزیع کنندگانش می باید
اطالعات ، فناوری ها و نیروهای فنی را میان خود به اشتراک بگذارنششد. این به اشششتراک گذارْی پیشششرفت هایی

concurrentنظیر »مهندسیش همزمان« )  engineeringرا ممکن می سازد که به موجب آْن شششرکت سششازنده )
ضمِن طراحی محصول نهایی، طراحی قطعات ساخته شده توسط تامین کنندگان را نششیز برعهششده می گششیرد.
به عنوان پیامدی از روابط نزدیک تِر میان شبکه های شرکت ها، جنبه های هرچه بیشتری از تولید و توزیع را

( کرد، بی آنکه فرآینششد کلی تولیششد و توزیششع دچششار گسسششت گششردد. وoutsourcingمی توان »برون سپاری« )
سرانجام: 

، در تولید نحیف مصرف کننده به شکل کیفیتا نوینی در فرآیند تولیششد ادغششام می شششود. تقاضششایهفتم آنکه
مصرف کنندْه آغازگِر زنجیره ی رویدادهای »درست به هنگاِم« است. و از آنجا کششه چرخه هششای تولیششد کوتششاه
می شوند، شرکت های تولید نحیف می باید از فناوری های اطالعاتی بهره گیرند تا بتواننششد بششه جابجایی هششای

( پاسخ دهند.real timeحادث در تقاضای مصرف کننده در محدوده ای نزدیک به زمان جاری )

ماشینی که دنیا را تغییر داد: بررسیمولفین اثر پژوهشی تاثیرگذاری درباره ی صنعت خودروسازی، با نام »
«، بر این باورند که نظام تولید نحیف در مسیر اثبات برتری اش هم بر تولید انبوه فوردیسششتی وتولید نحیف

( حرکت می کند:craft productionهم بر تولید مهارتی/صنایع دستی )

ی پایگاه هششای صششنایع ما بر این باوریم که تولید نحیف، هم جایگاه تولید انبششوه و هم بازمانششده درنهایتو 
 تا به نظام همگون و جهششانِی تولیششد در،تمامی حوزه های تحرکات صنعتی را غصب خواهد کرددستی در 

  {. Womack et al., 1990: 278قرن بیستم مبدل شود }

 متفششاوتی راِ. اما مقاله ی حاضر در پی آن اسششت کششه خششط پژوهشی17این داعیه ی بسیار مناقشه انگیزی ست
 این نوشششتار، در معنششای وسششیْع درسششتی این مششدعا را بپششذیریم،ِدنبال کند: اگر برای حفظ روند استداللی

موضوعیت و اهمیت کاپیتال مارکس در جهان معاصر را چگونه باید ارزیابی کنیم؟

مارکس در سه جلد کاپیتال نظریه ای عام درباره ی سرمایه داری ارائه کرد، یعنی ارزیابی  از آنچششه خششود وی
(، نظمLakatos به دسششت داد. برحسششب فلسششفه ی علمش الکششاتوش )تلقی می کششردآن را منطق عششام سششرمایه 

hardسیستماتیِک مقوله های اقتصادی در کاپیتال »هسته ی اصلی« )  coreبرنامه ی پژوهشی مارکسششی را )
 )انضششمامی( سششرمایه داری جهتِصشکل می دهد، که به سمت تحقیقات تجربی درباره ی پدیششده های مشخ

 باشند، کل برنامه ی19. اگر نتایج چنین پژوهشی درنهایت با هسته ی اصلی زیربنای آن ها ناسازگار18می یابد
پژوهشی با مشکلی جدی مواجه می شود.

(.Babson, 1995: )برای مطالعه ی مباحثات بین منتقدان و مدافعان این برنهاد نگاه کنید به این منبع  {۶} 17
18 {Smith, 1997}

19 inconsistent
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مارکس در جلد نخست کاپیتال ادعا کرده است که ستیزی بنیادی میان سرمایه و کششار مششزدی در نقطه ی
 وجود دارد. بسیاری از نظریه پردازان کسب وکار اقتصادی و اندیشمندان جریان اصلیِِ علوم اجتماعی20تولید

رش نسششبت بششهبر این باورند که پژوهش انضمامی درباره ی تولید نحیف به نتایجی می انجامد که با این نگشش
سرشت عام سرمایه داری ناسازگار است. آن ها این گونه استدالل می کنندش که »توانمندسازی« نششیروی کششار )

workforce( »و خلق و ایجاد »کارگر دانش مداِر )knowledge  workerو چندمهارتی، از خصششلت بیگششانگی )
. من در مقاله ی دیگری، از اهمیت و موضوعیت تداوم یافته ی جلششد21 پیشین فراروی می کندِیرویه های کار

real )ِقهششر و اجبششار سششاختاری، اسششتثمار، و تبعیت واقعیکششه  نشششان دادم در آنجااول کاپیتال دفاع کردم؛ 

subsumptionکار تحت نیروی بیگانه ی سرمایه، همچنان روابط سششرمایه-نششیروی کششار در تولیششد نحیششف را )
. در ادامه ی مقاله ی حاضر می کوشم موضششوعات محششوری جلششد دوم کاپیتششال را در22سرشت نمایی می کنندش

 قرار دهم.واکاویپرتو مشخصات تولید نحیف مورد 

 اینکششه انباشششت؛ می گششیردشپیآنچه در پایان  جلد نخست آمششده بششود را بسط مارکس در جلد دوم کاپیتال، 
سرمایه بر پایه ی استثمار نیروی کار در فرآیند تولید استوار است. او چنین می نویسد:

در جهان، به گونه ای که واقعًا هسششت،. نمی کند زایلاین فرآیند تولیِد بی واسطه، چرخه ی حیات سرمایه را 
 تکمیل می شود، و همین فرآیند اخیر ابژه ی پژوهش ما در جلشششد دوم رافرآیند گردشفرآیند فوق توسط 

{.   Marx 1981/1894:117}شکل داده است

مارکس در بخش های آغازین جلد دوم، پیوند میان انباشت و گردش سرمایه را مورد واکاوی قرار می دهششد،
بدین طریق که به بررسی زمان و هزینه های صرف شده از سوی سششرمایه بششرای تکمیششل چششرخه ی سششرمایه

M −C . ..P . . .C '−M سرراستی این جنبهروشن و . نظام تولید نحیف به شیوه های معین و 23 می پردازدش'
(. در بخش بعششدی )دوم(corroborateاز نظریه ی عام مارکس درباره ی سرمایه را تأیید و تقششویت می کنششد )

 از نظام تولید نحیف را معرفی می کند که همجنبه ای ،این شیوه ها را مورد بحث قرار می دهیم.ش بخش سوم
جلد دوم کاپیتال و هم نظریه ی عام مارکس درباره ی سرمایه داری را به چالش می طلبششد. در بخش پایششانی

)چهارم( پاسخی به این چالش عرضه خواهد شد.

20 at the point of production

21  {Womack et al., 1990; Tapscott & Caston 1993}

22 {Smith, 1994a}

در این چرخه عبارت ست از سرمایه گذاری سرمایه ی پولی در کاالهای ضروری برای تولید؛ یعنی وسایل  M - Cمرحله ی   {۷} 23
C)به کاالی جدیدی ( P)پس، فرآیند تولید . تولید و قوه ی کار M)منجر می شود که وقتی به ارزش خود فروخته شود، بازگشتی ( ' ')

هنگامی که هزینه  های مربوط به مصرف شخصی سششرمایه داران، مالیششات. را به بار می آورد که از سرمایه ی اولیه ی صرف شده بیشتر است
بششرای. دولتی و نظایر آن را کسر کنیم، این سرمایه ی پولی سپس می تواند مجددا سرمایه گذاری شود و چششرخه ی جدیششدی را آغششاز کند

. شرحی درباره ی نحوه ی دگرگونی های این چرخه از دید مارکس، نگاه کنید به مقاله ی آرتور در فصل پنجم همین مجموعه
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زمان گردش و هزینه های انبارداری در تولید نحیف. ۲

مارکس در جلد دوم خاطرنشان می کندش که اگر در یک بازه ی زمانی معین چرخه هششای هرچششه بیشششتری از
 گردد:تهسرمایه کامل شوند، سرمایه ی بیشتری می تواند در این فاصله ی زمانی انباش

سرمایه در بازه ی زمانی گردش اش به سان سرمایه ی مولد عمل نمی کند و بنابراین، نه کاال تولید می کند و
 سرمایه صرفا ایده آل تر باشند، یعنی هرچه زمان گششردشِیهرچه دگردیسی های گردش. … نه ارزش اضافی

}بیشتر شده و بارآوری و ارزش افزایِی آن بزرگ تر می ششششودهرچه  سرمایه عملکردبه صفر نزدیک تر شود، 
Marx 1978/1885:203{ }۳۹۱-۳۹۲، و ۳۸۸-۳۸۹، ۳۲۶: همچنین نگاه کنید به صفحات.}

 سرمایه در پاسخ به بحرانبرگشِتاز این زاویه، می توان تولید نحیف را به منزله ی تالشی برای کاهش زمان 
فوردیسم تلقی کرد. پس، بسیاری از خصلت های مشخص )انضمامی( تولید نحیف، مؤید تاکید مششارکس بششر

. برای مثال، رویکششرد »درسششت به هنگششاِم«هستنددر نظریه ی عام اش درباره ی سرمایه برگشت کاهش زمان 
برای آن طراحی شده است که هر مرحله از فرآیند تولید و توزیع سریعًا به نیازهای مرحله ی بعششدی پاسششخ

 کششاهش »ُکنششدآهنگی«ش )بششرای. همه ی نوآوری های وضع شده کاهش دهددهد و در نتیجه زمان گردش را 
slack( و »نحیف «سازِی تولید و توزیع )نظیر حذف شاخه های مجششزای کنششترل کیفیت(ش همچششنین آشششکارا

برای کاهش زمان گردش تعبیه شده اند. به همین ترتیب، ماشین های همه  منظوره مثل روبات هششا، ابزارهششای
ماشینِی تحت کنترل کامپیوترها و دستگاه های هدایت خودکار نیز چنین هدف و کششارکردی دارنششد؛ همه ی
آن ها فرآیند تبدیل مصالح خام به محصوالت تمام شده را سرعت می بخشند. رانه ی معطوف به کوتاه سششازی
چرخه های تولید ازطریق مهندسی همزمان، خصلت دیگری از الگوی تولید نحیف است کششه کششاهش زمششان

گردش را هدف قرار می دهد.

د از طریق »برون سپاری« را نیز باید به این فهرست افزود. اگر مراحل( از تولیdisaggregation )تجمیع زدایی
تولید و توزیع همگی بر عهده ی شرکت منفردی نهاده شوند که بششا سششازواره ای عمششودی بنششا شششده، مششیزان

در تمهیششدات وقابل توجهی از سرمایه به بازه ی زمششانی درازی پیش از فششروش نهششایی پیونششد زده می شششود. 
subcontracting) پیمان کششاری ثششانوی یا مربوط به قراردادهششای ترتیبات  arrangementsمراحششل متفششاوت ،)

فرآیند تولید و توزیع به واحدهای مختلف سرمایه واگذار می شوند، طوری که هر یک از آنان مسیر چرخه ی
 بششا نششرخ زمششانی بسششیار، سرمایه ی صرف شده در شرکت های عمششودی الگششوی فوردیسمدر مقایسه باخود را

.24سریع تری می پیماید

vertical)این امر به هیچ وجه داللت بر آن ندارد که ادغام عمودی   {۸} 24  integration ادغششام. در تولید نحیششف ناپدیششد می شششود(شش
یِن تولیدشده درون یک شرکت صرفادارد، چون هزینه ی نهایی یک ماش(ش input costs)عمودی گرایش به کاستن از هزینه های ورودی 

مجموع هزینه های الزم برای تولید آن است؛ حال آن که قیمت همان ماشین اگر از شرکت دیگری خریداری شششود، عالوه بششر هزینه هششای
دیوید هاروی حدس می زند که نقطه ی تعششادلی وجششود دارد کششه در آنجششا. تولید، سود کسب شده توسط آن شرکت را نیز شامل می شود
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نقش ویژه  ای که موجششودیمربوط است به موضوع دومی که در جلد دوم کاپیتال مورد واکاوی قرار گرفته، 
کاالهای انبارشده ]و هزینه های انبارداری[ در چرخه ی عام سرمایه ایفا می کند. مارکس نشان می دهششدش کششه

 )ِ مششازادمقششدار از افزایش بیابد، در کمترین حالْت هزینه  های انبارداری اگر ذخیره ی کاالهای فروخته نشده
surplus انباشت حششتی ممکن اسششت به طششور25 خواهد شدکسردر یک بازه ی زمانی معین قابل تصاحب (شش  .

 از ایفششای( می تواننششد پیشperishableکامل تخریب گردد؛ درون دادها و برون دادهششای فسششادپذیر و ناپایششا )
 در فاصله ی میششان تولیششد و فروش شششان، ممکنآنها، یا قیمت های 26نقش شان در فرآیند انباشت تباه گردند

.27 بیابدتنزلاست به طور اساسی 

چوبی نظری برای درک پویش های معاصر سششرمایه داری فششراهم می آورد.در اینجا نیز جلد دوم کاپیتال چار
 کاهش موجودی ذخایر کششاالیی در هششر گششام از فرآینششد تولیششد و،یک هدف صریح نظام »درستش به هنگاِم«

توزیع است. میزان مصالح خام و قطعات ناتمششامی کششه از سششوی تامین کننششدگان ارسششال می شششوند کششاهش
می یابد؛ روابط با توزیع کنندگان به گونه ای تنظیم می شود که موجششودی  کاالهششای فروخته نشششده را کمینششه
سازد. همه ی این تمهیدات و اقدامات این تز مارکس در جلد دوم کاپیتششال را تأییششد می کننششدش کششه ذخششایر

 در فرآیند انباشت سرمایه ایفا می کنند.شهمیکاالیی نقش م

Cفروش نهایی، یعنی مرحله ی انباشِت  '−M ، مسلما بخشی از گششردش عششام سششرمایه اسششت. پس رانه ی '
عمومی به سوی کاهش زمان گردش، این دستور معین را نیز شششامل می شششود کششه زمششان صرف شششده بششرای

فروش کاهش بیابد:

ی که سرمایه شکل کاالیی اش را دور می اندازد و شکل پول را می پذیرد، یعنی بناروندبنا به سرعت متغیر 
در نششاموزونی بسیار به درجات ارزش سرمایه ای میزان یکسانی ازفروش، (شش briskness)به فرزی و چابکِی 

، بششه نقطه ی بهینه ای بششرای انباشششت(decentralization)و تمرکششزُزدایی (شش centralization)بین متمرکزسششازی (شش trade-off)تبششادل 
رسد؛ یعنی جایی که هزینه های ورودِی پایین تِر برآمده از رشد ادغام عمودی، دیگر هزینه های افزایش یافته ی برآمده از زمششان گششردشمی 

فوردیسمش را می توان ساختار سازمانی ای معطوف به ادغام عمودی تلقی کرد که در اثششر(.شش Harvey,1982)طوالنی تر را جبران نمی کنند 
تولید نحیف را می توان همچون تالشی برای تصحیح این عششدم توازن درنظششر. شده است[ جبران]افزایش زمان گردش، مزایاِی آن سپری 

گرفت؛ تفکیک و تقسیم تولید، فرآیند گردش را سرعت می بخشد، که این امر به سرمایه بیشتری امکان انباشششت در یششک واحششد زمششانی
به عنوان مشوقی اضافه، اینک فناوری های اطالعاتْی شرکت های کانونی را قادر ساختند پیمان کششاراِن خششویش را به طششور. معین را می دهد

. دقیق تری رشد کنند، طوری که بتوانند از بسیاری از منافع ادغام عمودی بدون هزینه های آن برخوردار گردند
25 {Marx 1978/1885: 214ff, 326}

شکل اصلی هستی کاالها، وجود آن ها به منزله ی ارزش های استفاده، مرزهای معینی بر گششردش سششرمایه ی کششاالیی، یششا گششام»{ ۹} 26
C '−M اگر آنها برمبنای خصلت های خاص شان در بازه ی زمانِی معینی وارد مصرف مولد یا فششردی نشششوند، به بیششان. ، وضع می کند '

دیگر اگر آنها در بازه ی زمانِی معینی به فروش نرسند، در این صورت فاسد و تباه می شوند و با از دست دادِن ارزش استفاده شان، خصششلتی
هم ارزش سششرمایه اِی درونِی آنهششا و هم ارزش اضششافه ی[ و بششدین ترتیب،. ]که حامل ارزش های مبادله ی آنهاست را نیز از دست می دهند

(.   Marx, 1978/1885: 205-6«  )افزوده شده به آنها از دست می روند
27 {Marx 1978/1885: 361-2, 392}
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 خواهد شدمحدود می کند، و مقیاس بازتولید بسط خواهد یافت یا دخالتشکل گیری محصوالت و ارزش 
{Marx 1978/1885:124.}

 بافتار خاص نیز برقرار می ماند:این به طور مشابهی در ،اهمیت عام ذخایر کاالیی در فرآیند گردش

چرخه ی سرمایه معمواًل فقط تا زمانی پیش می رود که فازهای مختلف آن بدون تأخیر به یکششدیگر گششذار
Cاگر سرمایه … در فششاز نهششایِی . کنند '−M   دچششار یششک سششکون و ایسششتایی گششردد،  انبششوه کاالهششای'

Marx }فروش ناپذیر جریان گردش را مسدود می سازند :بششه صششفحات. ک.و نششیز ن{.}1978/1885:133 
{.۳۳۱ و۲۲۲، ۱۸۳

 ارزش بیابدِلپیش از زمان استهالک کامل آن، تنز (fixed capitalانا )مایستا/ سرمایه ی هرگاهافزون بر این، 
آندر صرف شده (، سرمایه گذاری morallyارزش ُزدایی شود )خواه به طور فیزیکی و خواه به لحاظ اخالقی یا 
 و بدین ترتیب، اگر بناست این سششرمایه گذاری بازیششابی شششود، فششروشمانا[ از دست خواهد رفت.سرمایه ی ]

ثششابِت. نکته ی مشششابهی در مششورد سششرمایه ی 28]محصششوالت[ می بایششد مقششدم بششر این تششنزل ارزش رخ دهد
 برقرار است: اگر قیمت های مصالح خششام پیش از به فروش رسششیدنِش تششوده ی کاالهششای تولیدشششده29درگردشش

.30توسط آن مصالح تنزل بیابد، سرمایه ی هزینه شده در آن مصالح خام ارزش ُزداییش می شود

feedback )ِهمان طور که پایین تر خواهیم دید، تولیششد نحیششف چششرخه ی بششازخوردی  loopمششداومی را بین )
بنگاه های سرمایه داری و مصرف کنندگانش در خود می گنجاند که با این هدف تمهید می شود تششا سششرمایه بششا

C گاِمبیشترین  سرعت ممکن از خالل  '−M   چرخه ی خود عبور کند. از این منظر، به نظر می رسششد کششه'
تولید نحیف با نظریه ی عام مارکس درباره ی سرمایه داری، آن گونه که در جلد دوم کاپیتال بیان شده است،

سازگاری دارد. اما از منظری دیگر، این جنبه از تولید نحیْف بنیاد اصلی مارکسیسم را به چالش می طلبد.

 سروری مصرف کننده؟؟31نهادینه سازی: تولید نحیف. ۳

مارکس مسلمًا از اهمیت نظری کنش مصرف غافل نبود. وقوف کامل وی نسبت به این مساله در تأکیداتی
 اگر هیچ کس راغب به خرید یک کاال نباشد، کار صرف شششده بششرای تولیششد آن،از این دست نمود می یابد که

 باشد، فاقد ارزش است. پس رفتششاراستفادهتلف شده است؛ اگر یک کاال فاقد ارزش کاری به لحاظ اجتماعی 
مصرف کننده نقشی مطلقًا محوری در نظریه ی ارزش مارکس دارد. باید همچنین خاطرنشان گردد که نششزد
مارکس شکل گیری امیال مصرف کنندگانش در سرمایه داری با بسط و گسترش ظرفیت های انسانی و رهششایی

28 {Marx 1978/1885:153, 185,250, 264}

29 circulating consatnt capital

30 {Marx 1978/1885:188-9}

31 institutionalization
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از محدودیت های جوامع سنتی پیوند می یابد، جایی که عرف های سفت وسخْت پویش و توسعه ی انسششانی را
در مجموعه ی تنگی از نقش ها گرفتار ساخته است:

شناسایی، خلق و ارضای نیازهای جدیدِِ برآمده از خود جامعه اسششت؛{ یک شرط تولیِد متکی بر سرمایه}
در شکلی تا جای ممکن غنی[ انسان نوعی]پرورش همه ی کیفیت های بشر اجتماعِی، خلق و ایجاد همان 

رشد و پرورش نظششام دائمششًا[ سرمایه داری دربردارنده ی]به لحاظ نیازها، غنی به لحاظ کیفیت ها و روابط … 
بسط یابنده و هرچه جامع تری از انواع مختلف کار و انواع مختلف تولید است که با نظام دایما غنایابنده ای

{.Marx 1973/1953:409}از نیازها هم بسته است 

، و درنتیجه غیردیالکتیکی ویک جانبه نگرانه ، شیوه ایتمرکز صرف بر سویه ی منفی مصرف در سرمایه داری
 خواهد بود. با این حال، این هم درست است که شاید مهم ترین عنصر یگانه در »هسششته ی اصششلی«نادرست

برنامه ی پژوهشی مارکسی این برنهاد باشد که انباشت سرمایه به هدف نهایی حیات اقتصششادی بششدل شششده
است، درحالی کهش همه ی دیگششر جنبه هششای جهششان اجتمششاعی را تششابع دسششتورات خششویش می سششازد. به بیششان

 انباشششت سششرمایه چششارچوب مسششلطی را فششراهم می آورد کششه کنشچرخه یمشخص تر، در نگرش مارکس 
[ در آن ادغام و گنجانده می شود:subsidary momentمصرف کننده ]هم[ به عنوان گامی جانبی ]

حجم توده ی کاالهایی که به واسطه ی تولیششد سششرمایه دارانه خلششق شششده اند، توسششط مقیششاس این تولیششد و
تعیین می گردد، و نه توسط محدوده ی مقررشده ی عرضه و تقاضا، و[ خویش]نیازهایش برای بسط مداوم 

{.Marx 1973/1953:409}یا نیازهایی که باید ارضاء شوند 

نئوکالسششیک، به عنششوان عمششده ترین در »هسششته ی اصششلی« اقتصششادشاید مهم ترین عنصر موجود در مقابل، 
این برنهاد باشد که نزد مارکس همه چیز وارونه و پادرهوا شششده اسششت: برنامه  ي پژوهشِی رقیب مارکسیسم،

هدف نهایی کنش اقتصادی در سرمایه داری برآورده سازی تقاضای مصششرف کننده اسششت و انباشششت سششرمایه
 مصششرف کننده )ِیصرفًا ابزاری برای این هدف است. البته مارکسیست ها همواره نسبت به این مفهوم سرور

consumer sovereigntyه گر تلقی می کنند که( نگاهی خصمانه داشته اند، چراکه آن را یک ایدئولوژی توجی
مناسبات اجتماعِی اساسی سرمایه داری را پنهان می دارد.

مششدافعان تولیششدیششا توجه به این مسالْه بسیار مهم است که ایدئولوگ های برجسته ی سرمایه  دارِی معاصششر، 
نحیف، در عمل تصدیق می کنندش که دیدگاه مارکس در رابطه با فوردیسم موجه بوده است. در نظر آنان، در

شششکافی عبورناپششذیرولی  ،ی شششدندمواجششه مِ حاصل از تولید انبششوه  افراد منفرد با کاالهای همگونفوردیسم
. تازمانی که این شکاف پابرجا بماند، کاال ضرورتًا برای مصرف کننده بیگانه می مانششد،وجود داشتمیان آنها 

طبعا(،ش gulf. به عنوان پیامدی از این مغاک )32چیزی که با نیازها و امیال ویژه ی او تمامًا »همخوانی ندارد«

اجزای مصرف توده ایش را به تکه  های مجزایی(ش market segmentation)این درست است که در فوردیسم تقسیم بندی بازار { ۱۰} 32
اندکی پس از آن که هنری فورد ادعا نمششود کششه. ]برای مثال[ برمبنای طبقه، جغرافیا، جنس، نژاد و سایر دسته بندی ها تفکیک کرده بود

درحالی که این مدل)را در هر رنگی که مایل اند در اختیار داشته باشند (ش Model T)مصرف کنندگان می توانند اتومبیل فورِد مدل تی 
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نبوده است.]در نظام فوردیستی[  منفرد هدف نهایی حیات اقتصادی ِن خواسته های مصرف کنندگاِنبرآورد
صششلتی درون زادِشبا این حال، این نظریه پردازان تأکید می ورزندش که این بیگانگِی مصرف کنندگانش از کاالها، خ

سرمایه داری نیست. به عنوان پیامدی از تغییرات فناورانه و سازمانِی هم بسته با تولیششد نحیششف، اینششک کششاال
دیگر یک محصول همگون )و استانداردشده(ش نیسششت، بلکششه چششیزی اسششت کششه به طششور نششزدیکی ذائقه هششای
مصرف کنندگانش یا گروه های به دقت تعریف شده ی مصرف کنندگانش را بازتاب می دهد.ش با برپششایی چرخه هششای

وم بازخورد میان مصرف کنندگان و فرآیند طراحی محصول، بیگششانگی مشششتری بششا ابششژه ی مصششرف  بششهمدا
ی رسد:م( vanishing point)نقطه ی محوشدنش 

رایج بوده است، دیگششر{ فوردیستی}تعریف کسب وکار از منظر تولید کننده، آن چنان که در اقتصاد صنعتی 
یک نماد مشخصه ی اقتصاد بلندپروزانه ی نویْن تکاپو بششرای تعریششف کسششب وکار برحسششب. کارکردی ندارد

33{.Davis 1987:195 }نیازهای متغیر مصرف کنندگان است

از این منظر، مصرف کننده خورشیدی است که تولید نحیف بر گرد آن می چرخد؛ اینک بششرای نخسششتین بار
در تاریخ بشر، سروری مصرف کننده در سطحی فراگیر نهادینه می شود. اگر این برنهاد درستش باشد، تحششول
اقتصادی در سرمایه داری به دستاوردی نائل شده است که تمامی اقتصاد نئوکالسیک با ابزارهای ریاضیاتی

: تششدارک یششک رد و ابطششال تجششربی بششرای این بششاور کششانونیه بششودپیچیده ش و مغلق اش قادر به انجام آن نشد
مارکسی که نیازهای مصرف کننده می باید موضوعی ثانوی در سرمایه داری باشششد. پس، جششای آن دارد کششه
چرخه ی بازخورد مداوِم پیونددهنده ی سرمایه و مصرف کنندگان را برپششایه ی توصششیفات موجششود در متششون

 قرار دهیم.یمربوط به تولید نحیف مورد وارسی دقیق تر

 گردآوری و پردازش اطالعات مربوط به الگوهای مصرف در رفتششار مصششرف کننده،گام نخست در این چرخه
است. برای تأمین این هششدف، انششواع مختلفی از فناوری هششای اطالعششاتی به کششار گرفتششه می شششوند، ازجملششه:

 خرید ثبت می کنند؛ فناوری های کششابلی یششاهنگاماسکنرهایی که به طور آنی خریدهای مصرف کننده را در 
چندررسانه ای که خرید آنالین خانگی را ممکن می سازند؛ شبکه ای از کامپیوترهششا کششه قادرنششد ترجیحششات
مصرف کننده را مستقیمًا از توزیع کنندگان به تولیدکنندگان منتقل سششازند؛ حششافظه ی کششامپیوتری ]بسششط
یافته و[ بسنده برای ذخیره سازی پایگاه های داده ها درخصوص هر یک از مصرف کنندگان؛ نرم افزارهایی که

toll-freeط هششای تمششاس تلفششنی رایگششان ) آن ها را ممکن می سازند؛ خبه روز -رسانِیدستکاری این داده ها و 

numbers تعاملی ِی مصرف کنندگان؛ ارتباطات صوتشکایات( برای طرح پرسش ها و( interactive؛ تابلوهای)

، شرکت جنرال موتورز شروع به طراحی و تولید محصوالت مختلف بششرای بخش  هششای ]اجتمششاعِی[ متفششاوت بششازار(هنوز به رنگ سیاه بود
.اما این بخش ها با مختصششاتی نسششبتا وسششیع تعریششف شششده بودند. خودرو نمود و از این طریق در سهم بازار از شرکت فورد پیشی گرفت

درواقع، بششا دورشششدن از کششاِر تششوام بششا مهششارِت. هیچ چیزی در تولید انبوه نبود که به تصدیِق یکتایِی فردی مصرف کنندگان نزدیک گردد
. کارگاه های پیشه وری، این پدیده هم از میان رفته بود( craft labor]صنایع دستی[ )

چالش عصر جدید کسب وکار، با محصوالت مجازی اش، وفق دادن محصول با مصرف کننده است، نه وفق دادن مصرف کننده با»{ ۱۱} 33
(. Davidow and Malone, 1992: 219« )محصول
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 که به شرکت ها امکان می دهند تا گروه های مصششرف محصششوالت معین را شناسششایی و34ات کامپیوتریاعالن
 برخوردارند کششه داده هششا را ازامکانرصد کنند؛ و نمونه های دیگری از این دست. شرکت ها همچنین از این 

.35( خریداری کنندinformation providersشرکت های تامین کننده ی اطالعات )

 امکان دستیابی به اطالعات بسیار ُخرد و ظریف در،ظرفیت عظیم تر در حوزه ی گردآوری و پردازش داده ها
رسششانی اطالعاتی که به طور دایمی قابششل نوشششدن و به روز-؛ا امیال مصرف کنند گان را فراهم می سازدشرابطه ب

این اطالعات بنگاه های تولیدی متکی بر تولیششد نحیششف را قششادر می سششازد تششادسترسی به هستند. در اصل، 
« ) اولنقطه ی مرزی »قسششمت،  ویژگی های محصول مطلوب هر مصرف کننده ی منفردمعلوم شدنشه محض ب

segment of one36( را تعریف کنند.

 مصرف کنندگانِب مطلوِک کاال یا خدماتی ست که حاوی مشخصات ویژه ی محصول تهیه و تدار،گام بعدی
شخصی سشازِی/سفارشی سشازِی آن هم از ِل، ماحصتحقق یابدمنفرد باشد. هنگامی که این امر در سطح انبوه 

توسط استادکار یا صششنعت گر مششاهر[ و هم از تولیششد انبششوهمحصول شی  ]تهیه  و تولید سفار37پیشه وریکاِر 
micromass »مصششرف انبششوه ُخردمقیششاس« )،ی جدیدکارخانه ی سششنتی متفششاوت خواهششد بششود. این پدیششده 

consumption« شخصی ( یا( »سازِی انبوهmass customizationنام گرفته است  )تولید همانند تولید انبوه38 .
 بششا نیازهششای یکتششایهمخششوانی این تولیششد در لیفوردیسششتی در مقیششاس گسششترده ای رخ می دهششد، و

 منفرد یا گروه های به دقت تعریف شششده ی مصششرف کنندگان، و مطششابق دلخششواه آنششان تنظیمِمصرف کنندگانش
.39می گرددش

شششیوه های مختلفی روی بدهششد. در بخش هششای معیششنی، انبششوه« می توانششد به فارشی سازی/شخصی سازِی»س
صفحات کامپیوتری متصل به پایگاه های داده هششای مصششرف کنندگانش اطالعششات فششراوانی دربششاره ی نیازهششای
ویژه ی مصرف کنندگان منفرد را به طششور مششداوم در اختیششار فروشششندگان قششرار می دهنششد. هتل هششا، خطششوط

 و خدمات مالی نمونه هایی از صنایعی هستند که محصششوالت و خششدماتی کششه می فروشششند را بششاهواپیمایی
. در بخش هششای دیگششر،40 می کننششد[ششخصی سششازینیازهششای مشششتریاِن منفششرد خششود انطبششاق می دهنششد ]

open-ended انبوه« می تواند ازطریق طراحی محصوالتی با پایششان بششاز )فارشی سازِی»س  productsحاصششل )

 کششه زمینه سششاز پیششدایش۱۹۹۰ ]فناوری دیجیتال دسترسی به اطالعات و اشتراک گذاری داده ها و نرم افزارهششا در نیمه ی اول دهه ی 34
مودم و شبکه ی جهان گستر بود. /م.[

35 {Tapscott & Caston 1993:108}

36 {Winger & Edelman 1990}

37 customization of artisan labor 

38 {Davidow & Malone 1992; Davis 1987}

39{ بششه شششمار( یعنی فوردیسششتی)شخصی سازِی انبوِه بازار به معنای آن است که بتوان همانند بازارهای توده اِی اقتصاد صنعتی »{ ۱۲ 
انبوهی از مشتریان دسترسی یافت؛ و همزمششان بتششوان بششا این انبششوه مشششتریان همان گونششه رفتششار کششرد کششه در بازارهششای سششفارش محوِر

(. Davis, 1987: 169«  )اقتصادی های پیشاسرمایه داری رواج داشت
40 {Womack et al. 1990; Tapscott & Caston 1993:67, 158}

13



 )برنششامه دهیششود. این ها اجناس مصرفی چندمنظوره ای هسششتند کششه بسششته به  اینکششه چگونششه طششراحی و 
programmingشوند، می توانند گستره ای از نیازهای متفاوت مصرف کنندگانش را برآورده سششازند. زمانی کششه )
 به خود مصرف کنندگان سپرده شود، مصرف کنندگانش دیگر صرفًا دریافت کنندگانشبرنامه دهیشاین طراحی و 

 آنچششه مصششرف می کننششد، به عنششوان »تولیششد-ِد آن ها اینک با مشششارکت در تولیششبلکه؛ منفعل کاالها نیستند
. نمونه  هششای دیگششری از41( جذب و ادغام شده اندdesign( در فرآیند طراحی )procumersمصرف کنندگان«ش )

 از چاپ بلیط مسافرتی توسط خود شششخص؛ به عهششده گرفتنفعالیت های »تولید-مصرف کننده« عبارت است
( و تعمیر ماشین هایdiagnosticsخدمات بانکی توسط خود مشتری به صورت آنالین؛ انجام روال عیب یابی )
ت فیلم های شخصی و غیره.الکترونیکی؛ استفاده از دوربین های ویدئویی سُبک و قابل حمل برای ساخ

ی سازِی انبوه« سازندگان را قادر می سششازند تششا دامنه ی متنششوعی از محصششوالت راشخصسایر فناوری های »
به تغییرات ناگهانی در تقاضاهای و ؛ محصوالت شان رابه سرعت به مصرف کنندگان تحویل دهند؛تولید کنند

)« ِ »اختصاصیِتمصرف کنندگانش در اسششرع وقت پاسششخ دهنششد. در این بافتششار، جایگزین سششازی ماشششین آال
dedicatedراحی متکی بششه( تک منظوره با ماشششین آالت همه منظششوره اهمیت به سششزایی دارد. برنامه هششای طشش
( امکان عرضه ی محصوالت جدید راCAM( و برنامه های ساخت وتولید متکی به کامپیوتر )CADکامپیوتر )

کششه توسششط کامپیوترهششایفراهم می سازند، بی آنکه نیازی به تعویض ]جایگزین سازی[ ماشششین آالتی باشششد 
مجرِی این برنامه ها هدایت می شششوند. این به معنششای آن اسششت کششه ضششرورت افششزایش ]شششمار[ چرخه هششای

( به منظور بازیابی هزینه های ماشین ها قوت خود را از دست می دهد.شproduct runsمحصول )

 کامپیوترهششایی کششه درهنگامی کهش طراحی ها ویژه سازی می شوند، می توانند بی درنششگ و به طششور همزمششان به
بخش آن طرح هششا را بششهپیکرسالن فروشگاه نصب  شده اند منتقل گردند و این کامپیوترها تولید محصششوالت 

جریان می اندازند. بدین طریق، زمان بین آغاز فاز طراحی اولیششه و تحویششل یششک رده ی جدیششد محصششول بششه
مصرف کنندگانش به طور قابل توجهی کوتاه می شود. در ]صنعت خودروسازِی[ ژاپن هدف آن است که بششازه ی

 یششک مصششرف کننده ی منفششرد( تششاشششِیزمانی بین بارگذاری یک خودرو روی خط تولید )با مشخصات سفار
 سششاعت کششاهش بیابششد.۷۲بششه )از هنگششام دریششافت سششفارش(ش تحویل خودرو به آن مصرف کننده  مدت زمانش

سازندگان خودروی ژاپنی مدت زمانش بین آغاز یک فرآیند جدید طراحی تا آوردن اتومبیل مربوطه به بششازار
 ماه طول۶۰ ماه کاهش داده اند، حال آنکه همین فرآیند در شرکت های فوردیستی واقع در آمریکا ۴۶را به 

می کشد. این مزیت زمانی به معنای آن است که بنگاه های متکی بششر تولیششد نحیششف می تواننششد خودروهششای
.42جدید شانش را در شرایطی طراحی کنند که آخرین تغییرات در ترجیحات مصرف کننده را لحششاظ کرده اند

شرکت های ژاپنی به واسطه ی بازه های زمانی کوتاه تر، تعششداد کمششتری از هششر مششدل خششودرو در مقایسششه بششا

41 {Toffler 1980}

نگاه(ش compressed product life cycles)برای مالحظه ی نمونه های دیگری از چرخه های فشرده شده یش حیات محصول { ۱۳} 42
.Kenney and Florida, 1993: 302-3: کنید به
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 سازوکار تولید نحیف را اتخششاذ کننششد( تولیششدنیزسازندگان آمریکایی و اروپایی )پیش از آنکه این شرکت ها 
. در اینجا همچنین پیشرفت های حاصل شده43کرده اند )پانصدهزار خودرو در برابر حدود دو میلیون خودرو(

در فناوری حمل ونقل نقشی اساسی دارند، چراکه به مدد آن ها محصول ساخته شده به موقع به مصرف کننده
.  44تحویل داده می شود

 انبوه همچنین نیازمند نوآوری های سازمانی و نیز نوآوری های فنی است. نظام تولید »درستشخصی سازی
به هنگام« انبوه عظیم محصششوالت انبارشششده ی فروخته نشششده و محصششوالت ناتمششام را از میششان بششرمی دارد و
به این ترتیب یکی از دالیل عدم  تمایل شرکت های فوردیستی نسبت به انجششام تغیششیرات سششریع در خطششوط

. مرکزُزدایی از فرآیندهای تصمیم سششازی کششه گششاهی تحت نششام45تولید ]محصوالت[ را از پیش پا برمی دارد
، در مقایسه با سلسله مراتب های46( خوانده می شودhorizontal corporationحرکت به سمت »بنگاه افقی« )

وردیستی، امکان پاسخ گویی سریع تر به جابجایی ها در تقاضای مصششرف کننده رابوروکراتیک شرکت نوعِی ف
detailفراهم می سازد. جایگزین سازی کارگِر جزئی کار )  laborerبششا تیم هششای کششارگران چنششدمهارتی مششانع )

ل نمایندگانی از بخش های خدمات و بازاریابی دردیگری را از میان برمی دارد. تیم های طراحِی ساخت، شام
این تیم هششاوجششود . 47کنار مهندسین ساخت، ضامن آن هستند که هیچ نکتششه و جنبه ای از نظششر دور نماند

را قششادر می سششازد تششا دانش به روزشششده از گرایش هششای مصششرف کننده را در مالحظششات وطراحششان سششاخت 
 و پرسششش هایشششکایاتمحاسبات خششود بگنجاننششد. آن هششا همچششنین مکششانی فششراهم می آورنششد کششه بتششوان 

مصرف کننده را به ایده هایی برای نوآوری های ساخت تبدیل کرد. حرکت به سمت مهندسی همزمان تغیششیر
سازمانِی دیگری ست که بنگاه ها را قادر می سششازد تششا در اسششرع وقت خششود را بششا جابجایی هششا در ترجیحششات

طعششات آن قدرنششاظر بششر فرآیندی سششت کششه  این تیم هاعمل کرد مصرف کننده تطبیق دهند )تنظیم کنند(.ش 
 ازجملششه قطعششات؛ ودر یک محصول نهایی به کار می روند به طششور همزمششان طششراحی می شششوندمختلفی که 

.48تولیدشده توسط پیمان کاران

فرآیند بازخورد، که مصرف کنندگان و سازندگان را به هم پیوند می دهد،ش با رصدکردِن پاسششخ مصششرف کننده
به ورود محصول یا خدمات جدید کامل می شود. فناوری های گردآوری اطالعاْت بنگاه های سششرمایه دارانه را

43 {Womack et al. 1990:111, 124}

گرایشی به سمت توسعه ی فناروی های حمل ونقل قابل( capital form)برای بحث درباره ی اینکه چگونه از دل شکل سرمایه { ۱۴} 44
ردپای این گرایش به وفور در تولید نحیف قابل مشاهده.  Marx, 1978/1885: 12, 225 ff, 327, 329:  استخراج است، نگاه کنید به

. است
45 {Tapscott & Caston 1993: 85, 98}

46 {Byrne 1993}

47{ quality« )گسششترش کششارکرد کیفیت»این ویششژگی یششک خصششلت محششوری در رویکششرد مششدیریتی ِ موسششوم بششه { ۱۵   function

deployment سششان قششادر بششهاست که هدف آن ایجاد هم سازی و مصششالحه اسششت بین خواسششته های مصششرف کنندگان بششا آنچششه مهند(شش
(.Hauser and Clausing, 1988, Womack et al., 1990:181) ساختن اش  هستند

48 {Clark & Fujimoto 1989}
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 مصرف کننده می سازد، تا معلوم گششردد کششه آیششا مششیزانِیقادر به سنجِش )اندازه گیری( سطوح رضایت مند
طراحی ساخت ]محصول جدید[ با سطوح مهارت ها و قابلیت های مصرف کنندگان و نظایر آندر پیچیدگی 

 امکششان جابجششایی،همخوانی دارد یا نه. فناوری های تولید نحیف و شششکل های سششازمانی این نظششام تولیششدی
productکمابیش آنی در ترکیب محصول )  mix ایجششادفششوق در پاسخ بششه بششازخورد را (  و طراحی محصول

 امکان آغاز دوباره ی این چرخه ]بازخورد[ را فراهم می سازند.،می کنندش و درنتیجه

همه ی این خصلت های تولیششد نحیششف مؤیششد تأکیششد مششارکس )در جلششد دوم کاپیتششال( بششر اهمیت کششاهش
Cمدت زمانش درنگ و وابستگی سرمایه به گاِم  '−M چالش پیشِِ پششایپس، ستند. چرخه ی سرمایه ه  در '

49به مساله ی مقوله بندی مناسششِب ]این چالش فرضی[ ، بلکه نیست قابل ردیابینظریه ی مارکسی در اینجا 

مناسبات اجتماعِی مقوِم این مرحله )گام( از چششرخه ی سششرمایه مربششوط اسششت. اگششر از تراکنش هششای میششان
Cواحدهای مختلف سرمایه صرفنظر کنیم )انتزاع نماییم(، فرآیند  '−M رابطه ی سرمایه-مصرف کننده را  '

تعریف می کند. حامیان تولید نحیف مدعی اند که این رابطه اینک به طور کیفی متفاوت با آن چیزی ست که
منطششق اصششلی نظششام سششرمایه داری به شششیوه ایاز دید آنان در مراحل پیشیِن سرمایه داری برقرار بوده است. 

کنششون بنگاه هششا و آن نیسششت. اِ(دگرگون شده است که نظششریه ی مارکسششی قششادر بششه فهم )فششراچنگ آوردن
مصششرف کنندگانش در پیونششدی بلندمششدت بششا یکششدیگر قششرار دارنششد کششه به مششوجب آن برآورده سششازِی امیششاِل

مصرف کننده به هدف فعالیت اقتصادی بدل شده است:

این هششدف از. آن هششا و مصرف کنندگان شششان است 50ِی انششرژی پیونددهنششده یهدِف … بنگاه ها بیشینه ساز
گان و بششا شرکت جسششتِن مصششرف کننده در یششک رابطه یطریششق بیشنه سششازِی رضششایت مندی مصششرف کنند

{Davidiw & Malone 1992:222. }محقق می گردد( co-destiny)هم سرنوشتی 

 را سرمایه گذاری/تامین می کننددر »رابطه ی هم سرنوشتی«، مصرف کنندگان پول مورد نیاز برای خرید کاال
نند. درعششوض، آن هششا آخششرین اطالعششاتو برای مطلع شدن از خط ساخت محصوْل زمان الزم را صرف می ک

مربوط به محصششوالت موجششود )در دسششترس(، سششطح بششاالتری از خششدمات، فرصششت ارائه ی بششازخورد بششرای
تاثیرگذاری بر توسعه ی محصوالت آتی، تخفیف های ویژه، و شاید اجازه ی ورود به پایگششاه داده هششای بنگششاه
برای ردیابی سفارشات و روند ارسال آن ها را دریافت می کنند. به عنوان پیامدی از صرف کردِن زمان و پول،
مصرف کنندگانْش در ]اثرگذاری بر[ توسعه ی آتِی بنگاه ادای سهم می کنند.ش این یک تعهششد بلندمششدت اسششت؛
ممکن است سال ها طول بکشد تا یک بنگاه به وجهه و اعتبار الزم برای برپایی زیرساخت خدماتی معطوف

ندگان دست پیدا کند؛ اما وقتی چنین اعتباری را کسب نماید، می توانششدبه ایجاد روابط ژرف تر با مصرف کن
. بنششا بششه52 برخوردار گردد 51از وفاداری مصرف کنندگان در حین ]عرضه ی[ شماری از نسل های محصوالت

49 proper categorization

50 binding energy

51 product generation

ت، وقتی که مشتری برای یادگیری  کاربرد خاصی از یک محصول ویژه  اسیک مزیت(ش incombency) بودنلب اولین نفر اغ»{ ۱۶} 52
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منابع بسیاری که برای حفظ و نگهداری این رابطه ی »هم سرنوشتی« صرف می گردد، چنین گفته می شششود
 بنگاه تولید نحیف جای دارد، نه بیرون از آن. درواقششع، فششرض بششر آن اسششت کششهدرونکه مصرف کننده در 

 شرکت دارند:درونمصرف کنندگانش به همان میزاِن سهام داراْن حضوری ژرف در 

هششر دو دسششته حامششل. در نهایت مصرف کننده … حداکثر شباهت به سششهامداران شششرکت را پیششدا می کند
تعهدی مشترک به موفقیت درازمششدت شششرکت هسششتند … مصششرف کننده ی کاالهششای گششران قیمت نظششیر

ممکن است حتی منفعت بیشتری در مقایسه با یششک سششهام دار(شش appliances)خودروها یا ماشین افزارها 
 }ببرد، چراکه یحتمل او صرفًا برای کسب یک سود حاشیه ای به جایگاه یک رقابت کننششده وارد نمی شششود

Davidow & Malone 1992:222}

در خصوص الگوی تولید نحیف تاکنون بیشتر توجهات معطوف به رابطه ی سرمایه-کار مششزدی و مناسششبات
میان واحدهای مختلف شبکه های سرمایه  بوده است. درحالی کهش موضوع محششوری بششرای تحلیششل این الگششو،
رابطه ی سرمایه-مصرف کننده است. اگر این مدعا )ی سرمایه( که »تولید نحیششْف سششروری مصششرف کننده را
به راستی نهادینه می سازد«، قابل توجیه باشد،  بنیان تحلیل مارکسیستی سرمایه داری در جلد دوم کاپیتال

و متون دیگر سست می شود. ولی آیا این داعیه واقعا توجیه پذیر است؟

مصرف کننده در تولید نحیف-نگاهی انتقادی به رابطه ی سرمایه. ۴

برای سهولت بحث فرض می کنیم که در تولید نحیف تقاضای مصرف کننده، به شیوه ای کیفیتششا جدیششد، در
سششروری»طراحی و تولید گنجانده می شود و استدالل خواهیم کششرد کششه حششتی بششا چششنین فرضششی، گفتششار 

استدالل حاضششر را می تششوان بششه دو. وضعیت حقیقِی امور را رازواره ساخته و تحریف می کندش« مصرف کننده
اولی مربوط است به محدودیت های قدرت مصرف کننده در تولید نحیف و دومی مربششوط. بخش تقسیم کرد

در درون چششرخه ی( فرودست)به شیوه هایی ست که در آنهششا کنش مصششرف کننده همچنششان گششامی مششادون 
. انباشت سرمایه باقی می ماند

(.Tapscott and Caston, 1993: 105« )وقت و هزینه صرف می کند، از آن نفع می برد، و پیوندهایی با عرضه کننده برقرار می سازد
start-up)هنگامی که هزینه های آغاز یک کسب وکار نوآورانششه . این نکته در تولید نحیف بسیار مهم و کلیدی ست  costs بششاال بششوده و(شش

بازه های حیات محصوْل کوتاه باشند، بسیاری از تولیدکنندگان ممکن است از خطوط تولیدی جدید تا نسل سوم یششا چهششارم محصششوالِت
هزینه هششای. این به معنای آن است حفظ و نگهداری مشتریان واجششد امتیششازات بسششیار باالیی ست. مربوطه برگشت سرمایه نداشته باشند

 درصد افزایش در میزان حفظ مشتریان معششادل۲خلق و ایجاد مشتریان جدید پنج برابر بیشتر از هزینه ی حفظ مشتریان قدیمی ست؛ و 
(. Davidow and Malone, 1992: 222, 153) درصد کاهش هزینه هاست ۱۰
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. فرودستی مصرف کننده در عصر شخصی سازِی انبوه۴.۱

نخستین نکته ای که باید به آن توجه کنیم آن است کششه نقش مصششرف کنندگانش در فرآینششد طششراحی قابششل
افزایش است، بی آنکه ]این مساله[ عدم تقارن قدرت بین سرمایه و مصرف کنندگانش را تضعیف نماید. در این

 چه گروهی از این قدرت برخوردار بوده تا تغییرات در  رابطه یالف(بافتار سه پرسش موضوعیت می یابند: 
 و کدامج( انگیزه ی این گروه از این اقدام چه بوده است؟ ب(سرمایه -مصرف کننده را نهادینه سازی کند؟ 

گروه از قدرت بیشتری برخوردار است تا اطمینان حاصل کند که منافعش به مششوازات تششداوم این دگرگششونی
تامین می شود؟ در رابطه با پرسش اول، دگرگونی در روابط سرمایه و مصرف کنندگان، توسط سرمایه آغششاز

Kennyشده است. ِکنی و فلوریدا )  and  Floridaکه خود عمدتا همدلی کاملی با تولید نحیششف دارنششد در )
بحث شان راجع به ژاپن به نکته ای اشاره می کنندش که می توان آن را ]در رابطه با گزاره ی فوق[ تعمیم داد: 

مصرف توده ای در انطباق با افزایش تولید متکی بششر(شش fragmentation)ژاپن گواهی ست بر پاره پاره سازی 
این همان توهم پاره پاره سازِی دموکراتیکی نیسششت کششه بازارگرایششان آمریکششایی، اقتصششاددانان و. 53نوآوری

نظریه پردازان پسششامدرن از آن دفششاع می کننششد؛ بلکششه یششک پاره پاره سششازِی سششاختارمند، عقالنی و تقریبششا
Kenny. )برنامه ریزی شده است که از قابلیت های تولیدِی تولیششد متکی بششر نششوآوری تغذیششه می کند  and

Florida, 1993:320)54

به همین سان، انگیزه ی انجام این گذار نیز روشن است. ادغام مصرف کنندگان در فرآیند طششراحی در تولیششد
نحیف به خودِی خود یک هدف نهایی نیست، بلکه صرفا وسیله ای ست برای بسط انباشت سرمایه. این ادغام
همانا استراتژی اتخاذشده توسط سرمایه است، با این امید که نرخ مصرف افزایش بیابد. و این نکته ای سششت
که حتی یکی از سرسخت ترین و جنجالی ترین هواداران این نسخه ی سرمایه داری نیز آن را تصششدیق کششرده

است:

تعیین پیکر بندی نهایِی یک محصول به سمت سپهر مصرف کننده پیامدهای بسششیار[ عاملیت]جابجایِی در 

محصوالت و خدمات شان کنششترل دارنششد،[ و ارائه ی]مصرف کنندگانی که بر نحوه ی ساخت . عملی ای دارد

(Davis, 1987:55. )بسیار محتمل تر است که بیشتر مصرف کنند، تا آنهایی که چنین امکانی را ندارند

پس، چه کسی در نهایت قدرت بیشتری دارد تا تضمین نماید که دگرگونی مناسبات سرمایه-مصرف کننده
منافع خوِد او را پیش می برد؟ این تصور که مصرف کننده در تولید نحیف به همان اندازه ی سهامداراِن یششک
بنگاه تولید نحیف نفع می بششرد و ]به نششوعی[ سششهام دار محسششوب می شششود، نمششونه ی کالسششیکی از یاوه هششای

53 Innovation-mediated production

صنعت اتومبیل ژاپن به سمت انواعی از تکنیک  های بازاریابی در حرکت است که با: »آن ها بعدًا مثالی در این باره ارائه می دهند{ ۱۷} 54
high-fashion)باال -تکنیک  های صنعت ُمد  industryشابهت دارد؛ یعنی با طراحی هششای مششدام در حششال تغیششیر و کمیششابی تحمیلی( م

Kenney)ازطریق محدودسازی تصنعِی شمار خودروهای تولیدی یا مدت زمان سفارش آن هششا   and  Florida,  1993: این(.شش 321-2 
. به سایر بخش های صنعتی هم گسترش یافته است، نظیر محصوالت الکترونیکِی مصرفی( fashion mentality« )ذهنیت ُمدگرا»
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ایدئولوژیک است. مدیران بنگاه ها ]همچنان[ به منزله ی کارگزاراِن سششرمایه گذاران بششاقی می ماننششد و شششمار
زیادی از سازوکارهای اجتماعی در کارند تا اطمینان حاصل شود که این مششدیران عمومششا به گششونه ای عمششل

 بششه حششوزه ی55می کننششدش کششه سششودهای این سششرمایه گذاران افششزایش بیابششد. این رابطه ی »رئیس-کششارگزار«
مصرف کنندگانش امتداد نمی یابد. هیچ کسی منافع مصرف کنندگان را در هیئت مدیره نمایندگیش نمی کند تا

. 56اقدامات مدیریت را مورد نظارت قرار دهد

مساله ی توازن ساختارِی قدرت بین سرمایه و مصرف کنندگان مسلما موضوعی بنیادی در این بحث اسششت.
با این حال، بررسی اثرات مصرف در ]نظام[ تولید نحیف بر ذهنیِت ]سوژگِی[ مصرف کنندگانش نیز در اینجششا
اهمیت زیادی دارد. همه ی نکاتی که از چنین مطالعه ای حاصل می شششوند، این داعیششه کششه »تولیششد نحیششْف

سرورِی حقیقی مصرف کننده را نهادینه می سازد« را با قوت بیشتری رد و نفی می نمایند. 

در وهله ی نخست، برای پیشروی همواِر چرخه ی انباشت سرمایه کافی نیسششت کششه کاالهششا در یششک بششازه ی
زمانِی معین تولید و خریداری شوند؛ بلکه اشیایی که خریده می شششوند می بایششد همچششنین در یششک بششازه ی
زمانی معین مصرف گردند، طوری که مصرف کننده بتواند به بازار بششازگردد و بششرای دور بعششدی خریششدهایش
مهیا گردد. هرچه »زمان مصرف اجتماعا الزم« کوتاه تر باشد، سرمایه با سرعت بیشتری از خالل چرخه اش
عبور می کند و بدین طریق سرمایه ی بیشتری می تواند در یک بازه ی زمانی معین انباشت گششردد. در تولیششد
نحیف، کاهش در زمان مصرف اجتماعا الزم می بایششد ازطریششق سششیکل های کوتششاه تر تولیششد، بسششامِد بیشششتِر

در این وضششعیت، هرچششه تولیششد نحیششف بششا مششوفقیت. 57تغییرات طراحِی و تاکید فزآینده بر ُمد انجام گیرد
بیشتری نرخ مصرف را افزایش دهد، فشار بر مصرف کنندگان برای تعریف خویش برحسِب فعالیِت مصششرفی

انرژی روانی زیادی باید صرف شود تا تکثیر«(. تو همان چیزی هستی که مصرف می کنیش)»بیشتر می شود 
این نوع تشدید مصرف، ذهششنیتش. ارزش های نمادیِن اخذشده توسط کاالهای مختلف با موفقیت انجام گیرد

و(شش fragment)انسششان را عمیقششا به گششونه ای شششکل می دهششدش کششه به سششمت گسششیختگی و پاره پاره شششدنش 
(sovereign« )خودمختار/سرور»سوق یابد؛ یعنی بدین سمت که هر چه کمتر  (ش  dissolve)وارفتگی /انحالل

آنها از: فرو می افتند(ش incoherence)پس، طرفداران تولید نحیف به ورطه ی ناهم سازی و عدم انسجام . باشد
(self)خویشششتن/نفس« پسششامدرنِش»نظامی دفاع می کنند که بنا به گرایش درونی اش بششه یششک گسششیختگِی 

(sovereign« )خودمختششار»منجر می گردد، حال آنکه این کار با توسل به انگاره ی سنتِی سوژه ی منسجم و 
.انجام می گیرد

55 principal-agent relation

در منابع زیر بحث های جششالب توجهی دربششاره ی یششک شششیوه ی ممکن بششرای نماینششدگی عالیششق مصششرف کننده در یششک نظششام{ ۱۸} 56
.Schweickert 1994و  Elson 1988;  Devine 1988:  سوسیالیستی قابل دسترسی ست

57 {Harvey, 1989}
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می دهنششدش( را fulfillment)کاالها وعده ی کامیابی ای . این نکته را می توان از منظر دیگری هم روشن ساخت
که قادر به برآوردن آن نیستند؛  اگر آنها قادر به چنین کاری بودند دلیل کمی برای بازگشت به بازار بششرای

همان طور که آدورنو و بنجششامین خاطرنشششان کرده انششد، مصششرف گرایی از. خریدهای بعدِی کاال باقی می ماند
خرید کاال یک سرخوشششی موقششتی پدیششد می آورد؛: ساختاری همانند اعتیاد به ماده ی مخدر برخوردار است

فرو می افتد و فرد ناچار است بار دیگر خرید کند تا سرخوشی مجششددی کسششب[ نشئگی]سپس، این حالت 
تولید نحیف گرایش بدان دارد که به موازات افزایش آهنگ مصرف، مصرف کننده را در حششالتی دایمی. نماید

رها کند؛ حالتی که هر از گاهی با سرخوشِی زودگذرش خریِد یک(ش anxiety)از میل برآورده نشده و اضطراب 
یک فرد معتاد، صرفا به خششاطر مشششارکت در طششراحی و سششاخت مششاده ی مخششدر،. کاال موقتا منقطع می شود

. نمی شود« خودمختارش»به ناگهان 

دوم آنکه استعاره ی افیون تنها یکی از گرایش های تولید نحیف را فراچنگ می آورد؛ حال آنکه این اسشششتعاره
ظششاهرا چششنین به نظششر می رسششد کششه بششرای این طیششف. در مورد بسیاری از مصرف کنندگان صششدق نمی کند

[،محصول]مصرف کنندگانش دست کم تمهیدات مربوط به گنجاندنش امیال مصرف کننده در طراحی و ساخت 
مغاک بین مصرف کنندگانش و کاالها را از میان برمی دارد و درنتیجه شرایط سروری مصرف کننده را مهیششاتر

. اما وضعیت بسیار پیچیده تر از این است. می سازدش

حتی وقتی کششه مصششرف کنندگانْش کاالهششایی را می خرنششد کششه مطششابق ویژگی هششا و تمششایالت شخصششی آنهششا
یک شکاف. شخصی/سفارشی سازی شده اند، بین مصرف کنندگانش و محصوالت همچنان مغاکی باقی می ماند

عالیششق/قابل توجه هنگامی بروز می یابد که خریدهای انجام شده واجد پیامششدهایی باشششند کششه علیششه منششافع
این معضششل در سششرمایه داری عمششدتا. جمعی ای که هویت مصششرف کنندگان را برمی سششازند، عمششل می کنند

قمیت های بازاْر اطالعات. نتیجه ای ست از محدودیت های سازوکار قیمت به منزله ی میانجی انتقال اطالعات
هزینه هششایی کششه خششود شششرکِت)مربوط به تقاضای موثر بششرای یششک کششاال، »هزینه هششای داخلِی تولیششِد« آن 

اما قیمت هششا شششیوه ی بهینه ای بششرای. و نرخ های مسلط سودها را انتقال می دهند( تولیدکننده باید بپردازد
نمونه هششایی از. انتقال »هزینه های بیرونِی تولید« که بر کارگران و اجتماعات آنها تحمیل می شوند نیسششتند

.این هزینه های بیرونی عبارتند از فشار بدنی و روانِی واردآمده بر نیروی کار و یا تخریب های زیست محیطیش

بیایید فرض کنیم که مجموعه ی معینی از مصرف کنندگان خواستار آن نیستند که آسیب قابل اجتنابی بششر
قیمت هششای کاالهششایی کششه آنهششا در نظششر دارنششد خریششداری کننششد. نیروی کار و بر محیط زیست وارد گردد

]به خودِی خود[ آشکار نمی سازند که آیا شرکت های تولیدکننده ی این کاالها چنین آسیب هایی را تحمیششل
در خارج از سازوکار قیمت، اطالعات قابل دسترسی بششرای این مصششرف کنندگان درخصششوص. می کنندش یا نه

چنین آسیب هایی اغلب ناسازگار و غیرقابل اعتماد هستند و بنابراین دسته بندی و غربال گری آنها نیازمنششد
بششدین ترتیب، مصششرف کنندگانیش کششه خواهششان محدودسششازیِش. میزان قابل مالحظه ای از وقت و آموزش است
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هستند، ممکن است خریدهایی انجششام[ برای نیروی کار]تخریب محیط زیست و ارتقای شرایط کارِی ایمن 
در چششنین مششواردی،. دهند که دقیقا به تشدید وضعیتی می انجامند که آنها خواهان اجتناب از آن هسششتند

معقول آن است که بگوییم مصرف کنندگانش از کاالهایی که خریداری کرده اند بیگانه  شده اند، حتی با اینکششه
.  58این کاالها مطابق نظر و ذهنیت آنها سفارشی سازی شده اند

commodity)نکته ی سوم مربوط است به معضلی که از محدودیت های شکل کششاالیی   form برمی خششیزد(شش.
ن اشششکال متنششوعی از تجربیششات در فرآینششدسششرمایه داری مسششلما از قششابلیِت  خیره کننششده ای بششرای گنجاند

آن همه جششا(شش signifiers)و داللت گرهای (شش sexuality)جنسانیت و امر جنسی . کاالیی سازی برخوردار است
آثار هششنری بششه ابژه هششای. ی انگیزندبرای فروش عرضه می شوند، که به طور هم سانی امیال و اضطرابات را برم

اکتیویسم سیاسی به خریششد تی شششرت ها و دیسششک های فشششرده ای کششه. سوداگری های تجاری بدل شده اند
مبششادله ی کششاالیی حششتی می توانششد. حمایت از این یا آن موضششوع را اعالم می کننششدش فروکاسششته شششده است

عصیان گری ها علیه جامعه ی کاالیی را در خود جذب و ادغام نماید؛ سورئالیسم صرفا به تکنیک دیگری در
پانک آغازگر دور تازه ای از ُمدهای لباس[ جنبش]خدمت جذب توجه مصرف کننده استحاله یافته است؛ و 

. شده است

وقششتی جنسششانیت، زیباشناسششی، اکتیویسششم سیاسششی و: کاالیی سازی به یششک هششزینه ی عششام ختم می شششود
این. ، حیششات درونی انسششان از چششیزی محششروم می گششردد59عصیان گری به شکل کاالیی فروکاسته می شوند

)محروم سششازی صششرفا بششا این تمهیششد رایج در تولیششد نحیششف کششه بسششیاری از کاالهششا مطششابق مشخصششات 
specifications تعریف شده برای هر مصرف کننده یا گروه کششوچکی از مصششرف کنندگانش شخصی سششازی یششا(شش

غرق شدگیش در این کاالها مصرف کننده را همچنان از فرصششت ها و. سفارشی سازی می شوند از میان نمی رود
تولید نحیف درست به همان اندازه ی دیگششر. امکاناتی که برای تجربه های غیرکاالیی گشوده اند جدا می سازد

شیوه های سرمایه داری منجر به نادیده گرفتن نظام منششد آن دسششته از خواسششت ها و نیازهششای مصششرف کننده
در این معنششا، فششارغ از شخصششی/سفارشی سششازی کاالهششا مطششابق. می شود که با شکل کاالیی سازگار نیستند

. مطلوِب مصرف کنندگانِش منفرد، مغاک بین مصرف کننده و کاالها همچنان باقی می ماند مشخصاِت

نکته ی چهارم آنکه مدافعان تولید نحیف ادعا می کنند که مصششرف کننده خورشیدی سششت کششه اینششک نظششام
اگر این گونه است، چگونه می توان تالش هششای تمامششا فراگششیر شششرکت های. سرمایه داری حول آن می چرخد

مصششرف کنندگانش را توضششیح داد؟ داعیه هششا و(شش disposition)سرمایه داری برای دسششتکاری طبششع و گششرایش 
گزاره های پرهیاهو، اگر نگوییم فریب کارانه، هرچه بیشتر به کنج ها و زوایای زندگی روزمششره رخنششه کششرده و

58 {Smith,1995}

تحقق بخشِی-این مدعا متکی ست بر یک انسان شناسِی فلسفِی تلویحی؛ یعنی موضعی ناظر بر شرایط امکاِن شکوفایِی و خود{ ۱۹} 59
گام هایی در این جهت را می توانید در اثر. طرح و تشریح کنیم در اینجا مجاِل آن نیست که این انسان شناسی را به شیوه ای صریحش. انسان

.Geras, 1983:  زیر دنبال کنید
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آنها ازطریق تکرار تصاویر و قطعات موزیْک چکش وار بر سششر هششر خششانه ای. خود را بر افراد تحمیل می کنند
.امیال ناهشیار متوسل می شششوند[ برانگیختن]می کوبند، فرآیند تفکر آگاهانه را دور می زنند، و مستقیما به 

۱۳۰بششه  ۱۹۸۱میلیششاردش دالر در سششال  ۶۱هزینه های صرف شده برای تبلیغات در ایاالت متحششدش آمریکششا از 
۳۰۰۰امروزه مردم آمریکا روزانه به طور میانگین در معرض . 60افزایش یافته اند ۱۹۹۴میلیاردش دالر در سال 

سششاله در آمریکششا تششا زمششان فارغ التحصششیلی از ۱۸به طور میانگین هر نوجوان . پیغام تبلیغاتی قرار می گیرند
این امر مسلما حششاکی از وسششیع ترین و. 61هزار تبلیغات تحمیلِی تجاری روبرو شده است ۳۵۰دبیرستان، با 

بششا این حششال،. 62پیچیده ترین نظششام پروپاگانداسششت کششه تششاکنون بششر روی این سششیاره مشششاهده شششده است
فناوری های مربوط به گسترش تبلیغات تجاری و آزمایش اثرگذارِی آنها همچنان بسط و توسعه می یابنششد؛
ازجمله: چاپ گرهای رنگی که در خانه ها نصب می شوند و به طور متناوب برگه ها و بروشورهای رنگی تولیششد
می کنند؛ نمایش گر های نصب شده در فرودگاه هششا و سششوپرمارکت ها کششه دایمششا تبلیغششات پخش می کننششد؛ و
حس گرهای حرارتِی نصب شده در تلویزیون های خانگی برای رصدکردِن اینکششه چششه زمششانی یششک بیننششده ی

. متعلق به یک گروه جمعیت شناختِی خاص یک تبلیغ معین را می بیند

جوانششان را هششدف قششرار می دهنششدش بیش از همششه خصششلت[نو]البتششه آن دسششته از برنامه هششای تبلیغششاتی کششه 
جوانان نسبت به تکنیک های مجاب سازی آگاهی و شناخت کمتری دارند[نو]دست کاری کننده دارند، چون 

(Kline,1993 شش.)دالیل زیادی وجود دارد که باور کنیم چنین تبلیغاتی چششرخش به سششمت تولیششد نحیششف را
شرکت های تولید نحیف امیدوارند که محصوالت شان را در یک مسششیر رشششد پیوسششته ، از. افزایش می دهندش

تبلیغات معطوف به کودکان نقشی حیاتی در ادغششام. گهواره تا گور، در دسترس مصرف کنندگانش قرار دهند
.  ایفا می کنندش63ای که این شرکت ها درباره اش الف می زنند« هم سرنوشتی»آنان در رابطه ی 

به رغم همه ی نکاتی که در باال گفته شد، نمی توان انکار کرد که امیال مصرف کنندگان به فرآیندهای تولید
مصششرف کننده در« توانمندسششازِی»اما سخن گفتن از . در تولید نحیف به گونه ای کیفیتا نوین شکل می دهندش

برای شششرح این. تولید نحیف به همان مشکالتی راه می برد که در داعیه ی توانمندسازِی کارگر مشهود است
کششار مششزدی و در-واقعی در رابطه ی سرمایه[ تبعیت]نکته مایلم مقایسه ا ی انجام دهم بین تبعیت صوری و 

. مصرف کننده- رابطه ی سرمایه

60 {Rank, 1994}

61 {Matsu,1994}

62{ مقوله بنششدی( شش manipulation)را به ساِن یک سیستم فراگیِر دستکاری [ محصوالت] تبلیغ کردن این امر امکان پذیر است که{ ۲۰ 
امکششان کنِش خششودآیین را( و سایر مصنوعات صنعت فرهنگ)کنیم، بی آنکه از این پیش فرض آدورنو و سایرین پیروی کنیم که تبلیغات 

نیستند؛ آن ها اغلب قادرند مسیر دلخواه خششود را(شش automatons)دریافت کنندگان تبلیغات، موجوداتی منفعل و خودکار . از بین برده اند
.این امر چیزی از ماهیِت دسششتکاری کننده ی سیسششتم تبلیغششات کم نمی کند. از خالل هزارپیچ گمراه کننده یش تصاویرش تبلیغاتی پیدا کنند

.دیگران ناگهان به  چیز دیگری بدل نمی شود، اگر این تالش ناکام بماند یا صرفًا بخشا قرین موفقیت باشد[ ذهنی]تالش برای دستکاری 
63 vaunted „co-destiny“ relation
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کار مزدی به طور صوری به تبعیت سرمایه درمی آید، هنگامی کششه توافقششات قششراردادِی بین سششرمایه و کششار،
[از سرمایه]تبعیت واقعِی کار . سرمایه قرار می دهدنش(ش supervision)نیروی کار را تحت نظارت و سرپرستِی 

هنگامی رخ می دهدش که نمایندگان سرمایه به فراسوی نظارت صرف می روند و جزئیات فرآیند کششار را بششرای
وقتی مدیریِت شرکت اوامرش را به طور یک جانبه از باال دیکتششه. بیشینه سازِی منافع شان دگرگون می سازند

در تولید نحیف اوضاع تا. کند، آن گونه که در فوردیسم مشهود بود، تبعیت واقعِی کار نسبتا آشکار می شود
مدیریت ازطریق تالش برای عینیت بخشی به بینش های کارگران در شکلی که سپس. حدی ظریف تر است

زمانی که این بینش ها. قابل تصاحب باشند، هوش و خالقیت نیروی کار را برمی انگیزد و به خدمت می گیردش
نیروی کار مورد استفاده قرار گیرند، ازجملششه در[ خود]به تصاحب درآیند، می توانند در خالف جهت منافع 

سطوح باالتری از اسششترس منجششر[ درنتیجه]مواقعی که پیشنهادهای کارگران موجب افزایش سرعت کار و 
هرقدر هم این وضعیت بششا آرایش هششای پیشششین در محیششطش کششار متفششاوت باشششد، بششاز هم یکی از. می شوند

. 64نمودها ی تبعیِت واقعی کار از سرمایه محسوب می شود

می تششوان گفت. تمششایز بین تبعیت صششوری و واقعی همچششنین در قلمششرو مصششرف قابششل ترسششیم است
مصرف کنندگانش به طور صوری تحت تبعیت سرمایه قششرار دارنششد، وقششتی کششه آنهششا صششرفا ازطریششق توافقششات

یششک فرآینششِد تبعیِت واقعی زمششانی آغششاز می شششود کششه. قراردادِی مربوط به خرید، با سرمایه پیوند می یابند
تولید کنندگانش و توزیع کنندگانِش محصوالت بکوشند به فراسوی این مششرز برونششد و تقاضششای مصششرف کننده را

تبعیت واقعِی مصرف کنندگانش جایی نسششبتا آشششکار می شششود کششه دسششت کاری های. فعاالنه قالب ریزی کنند
اما در قلمرو مصرف، شکل های ظریف تری از تبعیت. برآمده از تبلیغات توده ای در کار باشند[ روانِی-ذهنی]

.واقعی نیز امکان پذیرند

بششه]در تولید نحیف شرکت ها می کوشند تا تعریف خود مصرف کنندگانش از نیازهای شششان را بسششیج نماینششد 
استفاده از فناوری اطالعات برای ردیابِی پاسخ های مصرف کنندگان، به طور آنی و مسششتمر،[. تحرک درآورند

.و خششویش فهمِی مصششرف کننده تلقی کششرد[ ذهششنیت]را می تششوان همچششون عینیت بخشششی بششه سششوژگی 
.تولید کنندگانش و توزیع کننششدگاِن محصششوالت پس از عینیت یششابِی این اطالعششات، آنهششا را تصششاحب می کنند
فناوری اطالعاتی به بنگاه های اقتصادی امکان می دهندش تا نام و نشانی هر کسی که محصششولی را خریششداری

هنگامی که این اطالعات. 65می کنندش بدانند و فایل هایی را برای ثبت پیشینه ی خریدهای وی ذخیره نمایند
.بدین طریق تصاحب گردد، می توان آنها را علیه مصرف کنندگانی که منبع این داده ها بوده اند به کار گشششرفت

رد/)بنگاه ها با دسترسی به این داده ها می توانند پیغام هایی به هر مصرف کننده ارسششال کننششد  بازاریششابِی ُخشش

64 {Smith, 1994a, 1994b}

برقرار باشد و سهم هرچه بیشتری از زندگی های ما توسط فرستنده های(ش information highway)وقتی شاهراه اطالعات  {۲۱} 65
data)دیجیتال وساطت گردد، انباشتن این انواع پایگاه داده  ها   bases بی نهایت ساده تر خواهد شششد (شش}Hapoienu,  1990,  Davis,

1989, McDonough, 1988  .{
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micromarketing)66 تاثیر پیغام های ارسالی به یک توده ی ناشناس کمتر از آنهایی ست که به طور شخصی.ش
برای کسی ارسال می گردند؛ هرچه بیشتر دربششاره ی مششا بداننششد، بیشششتر در معششرض دسششت کاری آنهششا قششرار

. 68این وضعیت مسلما بیان گر شکلی از تبعیِت واقعی مصرف کننده از سرمایه است. 67می گیریمش

آنچه در این بخش گفته شد، نیمه ی نخست دفاع ما از تششداوم اهمیت جلششد دوم کاپیتششال در عصششر تولیششد
وظیفه ی بخش بعدی آن است که کانون توجه ما را به سششمت چششرخه ی انباشششت. نحیف را تشکیل می دهدش

. سرمایه و جایگاه کنِش مصرف کننده در درون آن معطوف سازد

مصرف و بازتولیِد چرخه ی انباشت سرمایه. ۴.۲

-اگر ما بخش ارزش اضششافی اختصششاص یافته بششه مصششرف سششرمایه داران را کنششار بگششذاریم، رابطه ی سششرمایه
مصرف کننده شکل چرخه ای را به خود می گیرد که در آن کارگران مزدی قششوه ی کارشششان را در برابششر پششول

و سپس از این پول برای خرید کاالهای مورد نیاز برای مصرِف شخصِی خویش(ش  L- M)مبادله می کنندش 
-M)استفاده می کنند   C مارکس در جلد دوم کاپیتال این موضوع را شناسششایی و تشششریح می کنششدش کششه(.شش

-Lچگونه چرخه ی مصرِف    M-  Cامی در درون فرآیند عام انباشت سرمایه بششاقی می مانششد؛ گششامی کششه  گ
چششرخه ی مصششرف بششرای. به شرح زیر در شماری از مناسبات کارکردی با چرخه ی سرمایه سششهیم می گششردد

خلششق می کنششد کششه پس از بششه فروش رسششیدن، شششکل شئی واره شششده ی کارگران مزدْی کاالی قوه ی کششار را
درگیرشدنش در کنش های مصرف به هیچ طریق کارگران مششزدی را قششادر. سرمایه ی متغیر را به خود می گیردش

: به گریز از این شئی شدگی نمی سازد

رگا –کارگر پولی را که دریافت می کند برای بازیابی و تامیِن قوه ی کار خویش صرف می کند و در نتیجه  اگر

این پششول را صششرف[ کششارگر]رگا –طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی کارگر را به مثابه ی یک کل در نظششر بگششیریم  

66 {Mayer, 1990}

67{ color)فششرض کنیششد کششه ترجیح هششای رنگی : »پویش هششا و تحششوالت آتِی مرتبششط بششا این رونششدها، قششابل پیش بینی هسششتند {۲۲ 

preferences به طور ژنتیکی وابسته به مختصات هر شخص هستند؛ کسانی که به رنگ قرمز پاسششخ می دهنششد، ممکن اسششت بیش تششر(شش
مستعد مالحظه ی محرک های جدید باشند؛ حال آنکه آنهایی که به رنششگ آبی پاسششخ می دهنششد، محتمل تششر اسششت کششه توسششط پیام هششای

به تششدوین[ در مراحل بعدی]پس، پاسخ های داده شده به کارزار نامه   های کدگذاری شده با رنگ ممکن است . مرعوب کننده مجاب گردند
با فرض اینکه شمار هرچه بیشتری از. متکی بر ژنتیک بیانجامد(ش personality correlations)نامه هایی سازگار با تناظرهای شخصیتِی 

خصیصه های رفتارِی برآمده از ژنتیک کشف و شناسایی گردند، شرکت های تبلیغششاتی و بازاریششابی قششادر خواهنششد بششود پایگششاه  داده  هششای
genographic)ژن نگارِی   databases مربوط به مشتریان خود را ایجاد کنند؛ درست همان طور که تششا امششروز پایگاه هششای داده  هششایی(شش

(. Schrage, 1993« )ایجاد کرده اند[ مشتریان خود]درباره ی ویژگی  های جمعیت شناختی و روان شناختی 
سیاست مداران قادر خواهند بود نسخه ی متفاوتی از برنامه های شان. این مساله همچنین واجد ابعاد و داللت های سیاسی ست {۲۳ }68

کنند و بششرای این  کششار متکی بششر پایگششاه  داده  هششایی هسششتند کششه براسششاس( شش customize)را برای هر رای دهنده ی معین شخصی سازی 
، درباره ی آنچه هر رای دهنده ی منفرد تماشششا یششا خریششداری کششرده اسششت اطالعششات(multimedia)سیستم های اطالعاتِی چندرسانه ای 

. گردآوری می کنند
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تامین آن چیزی برای سرمایه دار می کند که تنها ابزاری ست که به واسطه ی آن او می تواند سرمایه دار باقی
. 69(Marx, 1978/1885:457)بماند 

-Lاز چششرخه ی  Cرگا –Mخرید کاالها، یعنی مششرحله ی   M-  C   توامششان مششرحله ی ،C '−M ز چششرخه یا  '
Department« )بخش دوم»ایه ی یک شرکت در سرم  II بخشششی کششه بششه تولیششد ابزارهششای مصششرفاست؛ (شش

به بیان دیگر، خریدهای کاالیِی کارگراِن مزدی بششه واحششدهای سششرمایه در »بخش دوم«. 70اختصاص می یابد
با این سرمایه، آنها. امکان می دهدش تا ارزش اضافی را محققش سازند و از آن طریق به انباشت سرمایه بپردازند

سپس می توانند دور بگردند و در سرمایه ی متغششیر سششرمایه گذاری کننششد و بششدین ترتیب، شئی واره سششازی و
. استثمار نیروی کارشان را تداوم بخشند

سرمایه ی متغیِر سرمایه گذاری شده در خرید قوه ی کار در نهایت از فعششالیت خششوِد کششارگران مششزدی ناشششی
پولی که در اینجا برای کارگر پیش پرداخت )َصرف( می شششود، صششرفا شششکل هم ارز تبششدیل یافته ی: »می شود

و بششاز در جششای دیگششر، مششارکس چششنین. 71«بخشی از ارزش کاالیی ست که خود او )کششارگر(ش تولیششد می کند
: می گوید

خرید و فروِش بی وقفه ی قوه ی کار جایگاه قششوه ی کششار به سششاِن عنصششری از سششرمایه را دایمی می سششازد و
بدین طریق سرمایه همچون خالق کاالها، )به ساِن( اقالمی مصرفی که حششاوی یششک ارزش هسششتند، به نظششر
می رسد. پس، این گونه است که بخشی از سرمایه کششه قششوه ی کششار را خریششداری می کنششد منظمششا توسششط

خود قوه ی کار بازیابی می شود، طوری که خود کارگر دایما نقدینگِی سرمایه،[ تولیدشده از سوی]محصول 
(. Marx, 1978/1885:457)یعنی منبع پرداخِت دستمزدش، را خلق می نماید  

این فرازها ما را به قلب این داعیه ی مارکسی می بششرد کششه انباشششت سششرمایه، و نششه سششرورِی مصششرف کننده،
اما وقتی به متون مربوط به تولید نحیف رجششوع می کششنیم،. مهم ترین ُرکن شیوه ی تولید سرمایه دارانه است

آیا با توصیف پدیده های انضمامی  و مشخصی روبرو می شویم کششه مششا را بششه پرسششش محششورِی این بخش از
.نظریه ی عاِم سرمایه داری مارکس رهنمون شوند؟ تا جایی که بتوان گفت، پاسششخ این پرسششش منفی است
حتی افراطی ترین هواداران تولید نحیف هم هرگز ادعا نکرده اند که مصرف کننده به میششانجِی هششزینه ا ی کششه

همان طور که مارکس نوشته.  دالر پرداخته می شود۱۰۰فرض کنید که تعداد ایکس کارگر وجود دارد که به هر یک از آنان  {۲۴ }69
 ضرب در ایکس مقدار معینی از قوه ی کار را خریششداری می کنششد، یششا بششه شششمار۱۰۰طبقه ی سرمایه دار با این سرمایه ی مشتمل بر : »بود

کارگران از این مبلششغ دریششافتی اسششتفاده می کننششد تششا کاالهششایی را بششا ارزشششی معین از(. تراکنش اول)معینی از کارگران مزد می پردازد 
 ضرب در ایکس هرگز طبقه ی کششارگر را قششادر نمی سششازد تششا  بخشششی از۱۰۰بنابراین، مبلغ (. تراکنش دوم)سرمایه داران خریداری کنند 

۱۰۰کارگران با این مبلششغ . محصوِل حامِل سرمایه ي ثابت را خریداری کند، چه رسد به ارزش اضافی ای که متعلق به سرمایه داران است
,Marx« )ضرب در ایکس تنها می توانند بخشی از ارزشی را خریداری کنند که ارزش سرمایه ي متغیِر پرداخت شششده را بازنمششایی می کند

.Marx, 1978/1885: 155, 194, 197-8, 290-91, 454ff, 515-24:   همچنین نگاه کنید به(. 422 :1978/1885
70 {Marx, 1978/1885:138, 369-70, 384-5, 408, 517-18}

71 {Marx, 1978/1885:151}
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ولی مدافعان تولید. برای کاالها صرف می کند، می تواند از جایگاه طبقاتی خویش در فرآیند انباشت بگریزد
. نحیف در همین نقطه ی حیاتی از بحث خاموش می مانند ]و جلوتر نمی روند[

هرچه بیشتر درباره ی شیوه ای که روابط مصرف کننده در تولید نحیف توسط پویش طبقاتی شکل می یابند
واکاوی کنیم، این داعیششه کششه مصششرف کنندگانش در مرکششز این نسششخه از سششرمایه داری جششای دارنششد، کمششتر

capital)تحت شکل سرمایه . پذیرفتنی می گرددش  form)تنها آن بخش از نیازها و خواسته های ما کششه پِس ،
آنچششه به حسششاب. پشت شان قدرت خریِد کافی وجود دارد به لحاظ اجتمششاعی بازشناسششی/تصششدیق می گردند

effective) موثر، بلکه تقاضای «تقاضا»می آید نه نفس   demand و نخسششتین و مهم تششرین فششاکتور. است(شش
social)تعیین کننده ی سطح تقاضای موثر از سوی یک عامل اجتمششاعی   agent)جایگششاه وی در چششرخه ی ،

برای آنهایی که مالک سرمایه هستند و آن را در کنترل خود دارند گرایشی ضششروری. انباشت سرمایه است
به برخوردارشدنش از تقاضای موثر وجود دارد؛ حال آنکه برای کسششانی کششه فاقششد سششرمایه هسششتند گرایشششی

تولید نحیف فاقد هرگونه توانی برای وارونه سششازی. ضروری به سمت جایگاهی متزلزل و شکننده وجود دارد
اوت های موجود بین این دو گروه درخصوص فرصت های مصرف[ تفتولید نحیف]این رویه است؛ و چه بسا 

همچششنین شششمار. 72در تولیششد نحیششف مششیزان عظیمی از بیکششاری ناخواسششته وجششود دارد. را تشدید می کند
فزآینده ای از کارگران پاره وقت و موقتی وجود دارد، به ویششژه در بین کسششانی کششه تحت قراردادهششای کششاری

بیکاری ناخواسته، کار پاره وقت و موقتی همگی قششدرت خریششد این.  دارند( اشتغالsubcontractors)پیمانی 
را به طور چشم گیری فرومی کاهند و بدین ترتیب توانایِی آنهششا بششرای برخششورداری از( بالقوه)مصرف کنندگانش 

بنابراین، به موازات جسششتجوگرِی موفششِق سششرمایه. شگفتی های سفارشی سازی های انبوه را محدودش می سازند
برای مناطقی که بتواند در آنجا سطوح باالی بارآوری را با دستمزدهای پایین ترکیب نماید، تولیششد نحیششف

فشار برآمششده از این وضششعیت. 73همچنین نقش قابل توجهی در پاره پاره سازِی جهانِی نیروی کار ایفا می کند
بر دستمزدهای واقعْی ضمانت گِر آن است که مغاک بین مصرف کنندگانش و کاالهای قابل مصرف همچنشششان

.   وخیم تر گردد؛ حتی برای بسیاری از کسانی که از بخت بلنِد داشتن یک شغل ثابت برخوردارند

با این توضیحات باید چنین نتیجه گیری کنیم که رهیافت ها و استدالل هایی که مششدعیش آن انششد کششه تولیششد
کمششترین چششیزی کششه. نحیف گشاینده ی عصر طالیِی سروری مصرف کننده است، همانا الِف گزاف می زنند

می تششوان گفت آن اسششت کششه در تولیششد نحیششف، عششدم تششوازِن قششدرت اقتصششادی بین واحششدهای سششرمایه و

72{ به دلیششل تعهششد»ِکنی و فلوریدا می نویسند که در ژاپن، جایی که تولیششد نحیششف پیش تششر از هششر جششایی نهادینششه شششده اسششت،  {۲۵ 
Kenney)« تهدیدی بی واسطه برای تقاضای مصششرف کننده نیست(شش automation)به استخدام بلندمدت، خودکارْی [ کارفرمایان]  and

Florida, 1993: 317-18 در ژاپن و هر: در این فراز آن ها ناگهان از چیزی  غفلت می کنند که در مواقع دیگر به خوبی به آن آگاه اند(.ش
.شاغل در سیستم های تولید نحیف از تضمین های شغلی برخوردارند[ش workforce]جای دیگر، تنها درصد نسبتًا کوچکی از نیروی کاِر 

در این جوامع بروز بیکاری همچنان در نتیجه ی تغییرات فنی، جابجایی ها در تقاضا، فرصت هایی برای سوداگری و روندهای نزولی تداوم
.  قرار دارند، منتقل می گردد( core firms« )کانونی»می یابد؛ وقوع بیکاری صرفًا به شرکت های کوچک تر که در حاشیه ی شرکت های 

73 {Shaiken,1990}
26



و سخن گفتن از سروری مصرف کننده، نظششام اقتصششادی ای را کششه در آن. مصرف کنندگانْش شدت یافته است
تا زمانی کششه. اوامر انباشت سرمایه همه ی دیگر مالحظات اجتماعی را به انقیاد می کشند رازورزانه می سازدش

وضعیت چنین باشد، نظریه ی مارکسی به طور عام، و مشخصا جلد دوم کاپیتال، نقطه ی عزیمت هشششر تالش
. جدی برای فهم جامع جهاِن اجتماعی ای که در آن زیست می کنیمش باقی خواهد ماند

*    *    *
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