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 زمان، شتاب و خشونت

 فرانکو براردی )بیفو(

 مهدیی سامی آلترجمه

 

ی من هشود، زمانِ گذشتانداز می. اما آیا پولی که در بانک پسکنیدانداز میرا پس کنید؟ زمانانداز میچه چیزی در بانک پس

 دهد؟امکان خرید آینده را میکه این پول به من ام؟ یا ایناست، زمانی که در گذشته گذرانده و خرجش کرده

اپیتالیسم متأخر، ک گذار از کاپیتالیسم بورژوای متقدم به گذاری کردن با تغییرات اساسیانداز کردن و سرمایهپس میان تفاوت

کرد جا تلاش خواهم ی ما و تکینگی ما مرتبط است. اینهای ما، سوبژکتیویتهزندگی کاپیتالیسم بای و همچنین با تاریخ رابطه

 بیابم.ی عطف ی بین پول، زبان و زمان چند نقطهدرکِ رابطه های اخیرِ تا برای فهم دگرگونی

مچنین . یونان، پرتغال و هیابیممیمند سعادت حاضر تنها آلمان رادر حال یِ کنونی آغاز کنیم،انداز اروپااگر با نگاهی به چشم

 های آلمانی  شان تغییر کرده است، اما آلمان نه. چرا؟ چون بانکاگهان اوضاعایرلند نیز تا چند سال پیش چنین بودند و اکنون ن

بستان یک جای کار خواهند. در این مبادله و بدهشان را میها پولانداز کردند و حال آنزمانِ یونان، پرتغال و ایرلند را پس

 لنگد، اما چطور مشکل را پیدا کنیم؟می

توان گفت راز چیزی معما؟ می راز است یاضروری نهفته در کاپیتالیسم مالی است، اما بالاخره  2یا راز 1این دقیقاً همان معما

دارد و  شود. از طرفی، یک معما نه کلیداست که در یک صندوق پنهان است. اگر کلید درست را بیابید، راز به حقیقت بدل می

ا معنا که[ حقیقت ر]بدین -یک معما برساخته شده است گوید کاپیتالیسم مالی همچون می 3نه حقیقت. کریستین ماراتزی

 بنا شده که حقیقت منحل شده است و دیگر وجود ندارد. تالیسم مالی بر مبنای این فکتکه کاپیچراتوان یافت، نمی

عین تعدم قطعیت وعدم حال فروغلتیدن به نوشت کل سیستم مالی در 4ی نمادین و مرگمبادلهدر کتاب  1791بودریار در سال 

وضیح ت سرمایهمارکس در همان فصل اول  ی بین زمان و ارزش است.است، چراکه کاپیتالیسم مالی اساساً همان خسرانِ رابطه

یافته که به چیزها و کالاها بدل شده است. این زمانِ زمان است، زمانی عینیت ]همان[ زمان است، انباشتِ دهد که ارزش می

ااهمیتِ ارزش . تعینِ بدردبخور بودن نیستتنبل یا بهمسئله کند، چراکه می تولیدِ ارزشکردن در زمان نیست که  کار یا کار

 نیاز برای تولید کالایی مشخص است. مربوط به متوسط زمان مورد

                                                           
1. enigma 
2. secret 
3. Christian Marazzi 
4. Symbolic Exchange and Death 
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. ندکنمی و انبار اندازشده را پسها این زمان انباشتشده است، و بانکزمان یا زمانِ انباشت ها واضح است: ارزش  ی اینهمه

شروع  و ایستداز سخت و یدی بودن بازمید. کار افتی بین زمان، کار و ارزش و در تکنولوژی اتفاقی میاما ناگهان در رابطه

ولید شیشه، نیاز برای ت متوسط زمان مورد به دست آوردناند. برای شناختیکند، محصولاتی که ذاتاً نشانهها میبه تولید نشانه

شخص صرفاً باید از کار مادیِ دخیل در تبدیل شن به شیشه و غیره سر دربیاورد. اما اگر بخواهید دریابید که برای تولید یک 

ی و رابطه گرددیمشناختی شانهن تولید  بینید که فرآیند چقدر زمان نیاز داریم، میبه ایده، یک پروژه، یک سبک یا یک مخلوق 

 رود.شود و به هوا میزمان، کار و ارزش ناگهان دود می بین

فحوای این بند را دریافت، اما ریچارد نیکسون چند سال پیش از آن کاری  1791بودریار اولین متفکری بود که در سال 

ارزهای مخلف در  ی بینکه به رابطهرا ملغی کرد  5و برتون وودزواحد پولی طلا  سیستمبسیاربسیار دوراندیشانه انجام داد: 

ن پذیریِ معیاری جهانی برای میزاو امکان ، دلار آزاد، مستقل و خودآیین شدبخشید. به عبارت دیگرسرتاسر جهان ثبات می

پذیری همعنا بود که ایالات متحد آمریکا مبادلنیاز برای تولید یک چیز یا یک کالا عملاً از بین رفت. البته این بدین زمان مورد

کند. این رابطه ، از خشونت استفاده می1سازیِ اقتصاد به جای استفاده از معیارد کرد، اما بر چه اساس؟ مالیعیین خواهتدلار را 

بدون خشونتی وجود ندارد، چراکه به جای معیار سنجش  سازیِبداهه یا علّی نیست، بلکه مطلقاً ساختاری است: هیچ مالی

کاری،  اما برای انجام چنین مسئله بازخواهم گشت،شود. بعداً بدینتولید ارزش می ی، خشونت بدل به تنها وسیله9ارزش پول

 ساخت. و بانکداری، زمان را چگونه باید بانک از کردن گذرپردازم که برای ابتدا به این می

چون قسمی همی پیشرفت نگاه کند، توانیم واپسین نسل مدرن خطابش کنیم، عادت داشت به زمان از جنبهنسل من که می

نیفست طور که در ماهمان کرد،ی آینده در این برداشت مدرن از زمان نقشی حیاتی ایفا می. ایدهیابیفرآیند رشد و حتی کمال

خورد: درکی از زمان به عنوان به چشم می در آن بینیم، جایی که ویژگی ضروریِ کاپیتالیسم مدرنمی 8فوتوریسم مارینتی

ای از آن هی کندشدتوانیم نسخهاست، اما می و هنر تازه که مفهوم شتاب در تاریخ اندیشهشتاب. با این و فزاینده 7توانِ  یندفرآ

اد. توان به آن شتاب بخشید و تغییرش د، پس همچنین میکرد کندهای سزان ببینیم؛ و اگر بتوان درک زمان را را در نقاشی

دیده  11نظرِ ادراککرده است که از نقطه یاد 10مفهوم زمان به مفهوم دیرنداین قضیه به عنوان چرخشی از  ازآنری برگسون 

 ی دور شدن از بازنمایی بوروژوایی و کلاسیک زمان بود.دهنده. این تغییر مهم نشانهمچون امتدادی در فضاشود، و نه می

ردانه نیز م توانیبندی کردند که مدرن را صورت توانیی شتاب، ی زمان به مثابهبحث دربارههای ایتالیایی در فوتوریست

یکی از مشکلات اصلیِ سازیِ خودِ ادراک که سازی ادراک سیاست و مردانهسازی ادراک زمان، مردانهقسمی مردانه -هست 

از فرهنگ ایی زدی ایتالیایی بود. درک کردن فاشیسم ایتالیایی بدون آغاز کردن از تلاش آن برای زنانگیشتاب در مدرنیته

                                                           
5. Bretton Woods 
1. measurement 
9. standard 
8. Filippo Tomasso Marinetti 
7. potency 
10. duration 
11. perception 
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 سم است،طور که یکی از نقاط عطف مانیفست فوتوریغیرممکن است. فاشیسم ایتالیایی یعنی تنفر از زنان، و این مسئله همان

 13، لئوپاردی، فوسکولو12ی ایتالیایی نیز هست. در شعر ایتالیاییِ دانته، پترارک، تاسویکی از نقاط عطف خلقِ غرور ملی مسخره

شود، به عنوان زنی زیبا، همچون بدن دلفریب یک زن، مانند ونوس که از مواره به شکلی زنانه توصیف میو امثالهم، ایتالیا ه

ها آور نبود، ایتالیاییی ایتالیایی، وقتی که هنوز ایتالیایی بودن شرمآید و از این قبیل. پیش از مدرنیتههای مدیترانه بیرون میآب

مردانه، تکبر،  شرم زنانه به شتابی عطفِ گذار از ی نقطهترتیب فاشیسم ایتالیایی نشانهدانستند. بدینهویت خود را زنانه می

ماند،  برای درکی دیگر از زمان باقی وجوییجست در حد اما . فاشیسم ایتالیاییجویی، جنگ، رشد صنعتی و غیره استپرخاش

تخاذ درکی از زمان که در آن ارباب، جنگجو و ی امان به وسیلهروشی دیگر برای فراموش کردن تنبلی، کندی و حساسیت

 ی صنعت باشیم.سازنده

اهمیت ، را بررسی کنیم 1799ذاری کرد؟ اگر سال گو روی آن سرمایه داشت پس چه بر سر قرنی آمد که به آینده اعتماد

انِ ی پایدر ذهن من نشانهای که . این همان سالی است که چارلی چاپلین مرد، لحظهیابیمدرمیدر تاریخ بشر را  اشویژه

ت. همان برانگیز از زمان در مدرنیته اسای خلیق و ظریف بود. سال کذایی پایان درکی متناقض و مناقشهپذیری مدرنیتهامکان

داد شوروی تنها پنج سال که در آن توضیح می ای نوشتنامه 15به لیانید برژنف ،بگ، رئیس سابق کا14سال، یوری آندروپوف

ی تکنولوژی اطلاعات برطرف کند، در غیر این صورت شکست حتمی اش را با ایالات متحد در حوزهدارد تا فاصلهفرصت 

در  11همچنین سالی است که استیو جابز و استیو وازنیَک 1799اما سال  .دانیم که آن قصه چگونه پایان یافتاست. همه می

العملی را ساختند که نشان تجاری اپل را های کاربریِ[ سهلها ]یا رابط، اینترفِیس19ولییکی از لابراتوارهای کوچک سیلیکون

زند فریاد می 1799سال در رم و بولونیا نیست، بلکه سید ویشِس است که در  18بر خود داشتند. مسئله ایندیانی متروپولیتانی

 به عبارتی، این فریاد واپسین   ای نداری.آیندهات فکر نکن، چون به آینده -ای درکار نیست : آینده17«ای وجود نداردآینده»

شومِ پایان عصر مدرن است،  پایان کاپیتالیسم صنعتی و آغاز عصر نوین خشونت تام. اگر قرار است وجود کاپیتالیسم  ینشانه

رقابت  ا خشونتِنهت زیرابایست به مکانی برای خشونت تام بدل شود، در تاریخ بشریت ادامه داشته باشد، پس تاریخ بشریت می

 تواند ارزش زمان را تعیین کند.است که می

ی روابط انسانی به دستور تکینِ اش احالهشد که پروژه بدلای پراهمیت در اقتصاد به واژه« رقابت» 1799همچنین در سال 

رقابت  شد. اما رقابت با کار یکی نیست. 21«کار»معنای هم 20«رقابت»سازی شد که رقابت بود. خود این لفظ تا جایی طبیعی

                                                           
12. Tasso 
13. Foscollo 
14. Uri Andropov 
15. Leonid Brezhnev 
11. Steve Wozniak 
19. Silicon Valley 

18. Indiani Metropolitani  م. –بود.  1799و  1791ها هایجنبش اعتراضی چپ افراطیِ ایتالیا طی سالبخش فعال کوچکی از  نام «شهرنشینهای کلانبومی»یا 
 God Save« ]خدا ملکه رو حفظ کنه»آهنگ  [ است و بیفو در این بخش، بهSex Pistols] سکس پیستولز( یکی از اعضای بند پانک Sid Viciousسید ویشس ) .17

the Queenم. –کند. [ اشاره می 
20. competition 
21. work 
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گویند چیزی است مثل جنایت، مثل خشونت، مثل قتل، مثل تجاوز. رقابت برابر است با جنگ. ژیل دلوز و فلیکس گتاری می

گویم که یک رژیم اقتصادی و من می 22«وقتی که ماشین جنگ را در هر سوراخ، در هر کنج کار بگذاری.»فاشیسم یعنی 

 شود؟کشیده می اقتصاد یحوزهاست. اما چگونه این خشونت به فاشیسم  شکل اعلای ت رقاب یبرپایه

به  ساده است: تری نیاز داشته باشی.تر به پول بیشیعنی وقتی که برای خرید چیزهای کم اساساً ویلیام باروز گفته است تورم

است که از آن به  23حاد شتابری بخری. این تتر و کمتری نیاز داری تا معنای کمتر و بیشها، کلمات و اطلاعات بیشنشانه

گوید، دارد از شتاب سخن می 24شود. وقتی مارکس از ارزش مازاد نسبیعنوان یکی از ابزارهای کاپیتالیستی مهم استفاده می

اید به زمانِ کار شتاب داد. اما هنگامی که نه کار پس ب -رزش مازاد که یعنی رشد ا -د است زند: اگر هدف رشد تولیحرف می

ریِ گشود، زیرا افزایش تولید، شتاب وارد فاز و بُعد جدیدی میبدل گرددمادی، بلکه کار شناختی به ابزار اصلی تولید 

، محیطی که اطلاعات از آن به مغز شما شودناشی می 21اطلاعات یحوزهگیریِ الزاماً از شتاب 25شناختینشانه-کاپیتالیستی

 رسد.می

توان را نمی 29و توجه و درک داشته باشد. اما دقت توجهکند و به زمان نیاز دارد تا فراموش نکنید که مغز شما در زمان کار می

ولید از تقاضا هنگامی را که ت کند،یسم صنعتی توصیف میدر کاپیتال را می بحران تولید اضافیتا ابد شتاب داد. مارکس قس

شود تری برای خرید محصولات خواهد داشت که منجر میپول کم خاطرو بدین شودرود، نیروی کار اضافی اخراج میفراتر می

میزان کالاهای  بین نسبتبا  شناختینشانه-در ساحت کاپیتالیستی تولید اضافی به هرحال، اقتصادی. رکودبه اثر کلیِ 

 ه از آمفتامینتوان با استفادیپیوند خورده است. م ها[]برای تولید آن و توجه زمانِ نیازمندِ دقتمیزان  وتی تولیدشده شناخنشانه

                                                           
22. Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateus: Capitalism and Schizophrenia trans. Brian Massumi 

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), pp. 214. 
23. hyper-acceleration 
24. relative surplus value 

ی شده ریزنامیم که بر استثمار کار بنا شده و برای انباشت سرمایه برنامهداری را نظامی اجتماعی میهاست. ما سرمایهی نشانه[ علم مطالعهsemioticsشناسی ]نشانه. »25
[ را با linguistic laborهای اطلاعاتی ادغام کامل کار زبانی ][ سخن بگوییم که تکنولوژیsemio-capitalism]ای داری نشانهتوانیم از سرمایهاست. ما وقتی می

نجام ای زمان کار مورد نیاز برای ی اقتصاد و ساحت زبان نتایجی دربردارد. در واقع محاسبهگذاری آشکارا در حوزهگذاری سرمایه ممکن کنند. ادغام زبان در فرآیند ارزشارزش
هایی جدید به شکلی خاص ممکن نیست. از این رو کار زبانی را ها و خلق فرمی زمان کار متوسط مورد نیازِ جامعه برای تبیین نشانهعملی مکانیکی ممکن است، اما محاسبه

کند. در مقابل، یقطعیت دخیل مثباتی و عدمشود، فاکتورهای جدید بیگذاری متکی بر زبان میتوان به قانون مارکسی ارزش تقلیل داد و متعاقباً اقتصاد وقتی ارزشاصلاً نمی
تماعی توانند مصرف شوند و در زمان توجه اجشود که نمیها )تأمین( تولید میگونه است که مازادی از نشانهکند. اینزبان قواعد رقابت، کمبود و تولید اضافی را در خود وارد می

 «د.کنی تولید اضافی نشانه صرفاً اقتصادی نیستند، بلکه روانی نیز هستند، چراکه زبان مستقیماً بر ساحت روان کار می)تقاضا( تبیین گردند. پیامدها

Franco “Bifo” Berardi, Precarious Rhapsody: Semiocapitalism and the Pathologies of the Post-Alpha Generation 
(London: Minor Compositions, 2009), pp. 149-150. 

ا، و ساحت هنهایت عوامل حسی مجهز به اسباب انتقال و دریافت نشانه[ فضای برقراری ارتباط متقابل توسط فعالیت ذهنی میان بیcyberspaceاگر فضای سایبری ]. »21
شمار شمار فرستندگان برای رسیدن به بیای از بیی است که در آن جریانات نشانهحوزه[info-sphere] تی اطلاعااطلاعاتی است، حوزه-های زیستیی بین ارگانیسمرابطه

ای ات حوزهی اطلاعگیرند. حوزهی در ارتباط با یکدیگر شکل میهای گیرندههای آگاه چونان سلولای است که در آن ارگانیسماند. فضای سایبری حوزهگیرندگان در حرکت
ی اطلاعات انگیزانند. بنابراین حوزهای که انسان باشد را برمیهای اطلاعاتی است که پایانهی راهبرد درخواستاند، و حوزههای بامعنا و قصدی در گردشدر آن نشانهاست که 
ی میان عوامل حسی تأکید دارد که با یکدیگر رابطه کنشی برهماند، و فضای سایبری بر مشخصههای بیرون آمده از فرستندگان در گردشای که در آن نشانهیعنی حوزه

 «متقابل دارند.

Franco “Bifo” Berardi, Precarious Rhapsody: Semiocapitalism and the Pathologies of the Post-Alpha Generation 
(London: Minor Compositions, 2009), pp. 146. 
29. attention 
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ی وزهتر بودن و مولدتر بودن در حهای دیگری که امکانِ دقیقشتاب بخشید، مثلاً با استفاده از فنون یا دراگ و توجه به دقت

 دانید که سرانجامش چیست.کنند. اما میرا فراهم می توجه

 ها پیدا شددر کتابفروشی های متعددیی کتابرا به یاد آورد که سروکله 2000سال  28کامتوان زمانی حوالی سقوط داتمی

-یکه در یک جهان کاپیتالیست پی بردندساده  واقعیتاین  به. اقتصاددانان ناگهان پرداختندمی 27که به موضوع اقتصاد توجه

شاهد دوران افزایش تولیدگری بودیم، افزایش شور به تولید، افزایش  1770ی شناختی، کالای اصلی  توجه است. در دههنشانه

ی پروزاک هم بود. دهه 1770ی اما دهه جور چیزها شدند.کارآفرین و از این ،کامدات جنونرضایت کارگران فکری که در 

در بازارها خواند، بدون به یاد آوردن این واقعیت ساده توضیح داد که  30«غیرعقلانی فزونی»چه را الن گرینسپن آن تواننمی

ی ها نفر از کارگران شناختی درحال مصرف کوکایین، آمفتامین و پروزاک بودند. گرینسپن دربارهمیلیون 1770ی در دهه

همان کام گفت. سقوط داتها کارگر شناختی در سرتاسر جهان میمغز میلیون زد، بلکه از اثر کوکایین رویاقتصاد حرف نمی

 ناگهانی ]اثر[ آمفتامین از مغزهای آن کارگران بود. محو

که رسید. تا ایننمای سرتاسر جهان گریزناپذیر به نظر میی جدید، سقوطِ اقتصادهای کاپیتالیستی یا کاپیتالیستدر اوایل هزاره

چه بعد د، و آنکنحلی فراهم کرد. تنها یک دکتر دیوانه برای بیماری افسرده آمفتامین تجویز میچیز راههمه سپتامبر برای 11

اقتصاد  چونو  دناقتصادی و شیمیایی افسرده بود لحاظسپتامبر اتفاق افتاد دقیقاً همین بود. کارگران شناختی همزمان به  11از 

ود که پایان فرارسیده بود. این همان چیزی ب، پیشگیرانه و بیلایتناهی یجنگ شدنز ازحد اشباع شده بود، زمان آغاتوجه بیش

رسد، هدف به نظر می آمیزجنون های بوش به ارمغان آورد: مهم نبود که استفاده از یک دروغ برای آغاز جنگ در عراقسال

 جنگی بود که هرگز پایان نیابد. هرگز پیروزی یا شکست نبود، بلکه جنگیدنِ 

شناس و زبان 31ای به توماس زیبیوکخرند. بیل گیتس در نامهتری میتر و کممعنای کم ،ترتر و بیشهای بیشنشانه

گویا بیل گیتس زیرکانه معضل  32«کنند.انقلاب دیجیتال دقیقاً یعنی ... وسایلی که امور را آسان می»شناس نوشت که نشانه

 العملی که استیو جابز و استیو وازنیک باتوجه به اصل هیپیِ های سهل. اینترفیسی بین معنا و قدرت را دریافته استرابطه

یری ی کث: اگر کارها را آسان کنی، عدهکلید زدندامور را  سازی، قسمی فرآِیند خطرناکِ آساناطلاعات دادن به مردم ساختند

وان مجرایی خواهی است که به عنسیستم تمامیت بینیم که تکامل اینترنت، تکاملترتیب میآیند. بدیناز مردم دنبالت می

ست که گونه ا. اینگرددمی بدلآغازد و اساساً به مکانی برای آسان شدن امور برای تحقیق و اکتشاف، برای خلق و ابداع، می

رند، وقتی خمی تریتر معنای کمهای بیشتواند به کلی فراموش شود، اما اطلاعات به حرکتش ادامه دهد. وقتی نشانهمعنا می

                                                           
 شانیارزش مال عیشاهد رشد سر ایدن یصنعت یبورس سهام کشورها یآن بازارها یکه ط بود یلادیم 2000تا  1775 یهاسال بین یاقتصاد یحباب ،کامحباب داتسقوط یا  .28

 م. – .شدیم یمرتبط با آن ناش یهاو شاخه نترنتیبودند که از رشد بخش ا
27. attention economy 

ای که طی سقوط در سخنرانی [ رئیس سابق فدرال رزروAlan Greenspan( عبارتی است که الن گرینسپن ] exuberanceirrational« )فزونی غیرعقلانی». 30
گذاران وز به اشتیاق افراطی سرمایهکام ایراد شد از آن استفاده کرد.این عبارت که در آن زمان به عنوان هشداری برای ارزش اضافی و غیرعقلانیِ بازار سهام برداشت شد، امردات

 م. –برد. های بنیادین میشود که قیمت دارایی را بالاتر از شاخصاطلاق می
31. Thomas Seboek 
32. Michael A. Weinstein, Data Trash: The Theory of Virtual Class (New York: Palgrave Macmillan, 1994), pp. 13. 
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ه ، به چپای آن استگیرد و توجه شما ناتوان از همراهی پابهاطلاعات شتاب می یحوزهدر معنا تورم ایجاد شده است، وقتی 

 که کارها را برای شما آسان کند. مسئله زمان است. نیاز دارید؟ به کسی

م، تا جایی که اطلاع دار ،با این حالهشدار داده بود، پایان مدرنیته با فروپاشیدن آِینده از راه رسید.  33طور که جانی راتنهمان

ز ای از زندگی روزمره و در هر فضایی اشناختی ساخته است که در هر روزنهزبان-تکنولوژیک مدرنیسم صرفاً ماشینیپست

نوشت  ماشینِ نشان بده و بگور کتابش به نام د 1799آمریکایی، در سال شناس رز گلدسن، انسان کند.مغز اجتماعی نفوذ می

ی جاست. این نسل که رابطهآن نسل این 34گیرند.شان را به جای مادر از ماشین میها تطبعات اولیهکه نسل جدید انسان

کند، و از بدن به طور کلی جدا می کند، زبان را از بدن مادرپروبلماتیک بین زبان و بدن و بین کلمات و عاطفه را تجربه می

مان در چراکه زبان در تاریخ بشر همواره با ترس از اعتماد کردن به بدن همراه بوده است. در چنین موقعیتی نیاز داریم قابلیت

دال و ن ی بیرابطه دیگر نتوان از این هم بدتر خواهد شد. اگر وضعیت، وگرنه سازیممرتبط کردن زبان و میل را دوباره فعال 

 ،مطلقاً کاربردی و عملیاتی خواهد شد و رودمان با جهان از کف میی حضور بدن تضمین کرد، رابطهبه واسطهمدلول را 

 31است. و پرمخاطره 35ثبات، اما بیباشدتر شاید سریع ای کهرابطه

                                                           
 م. –. سکس پیستولز. یکی دیگر از اعضای بند 33

34. Rose K. Goldsen, The Show and Tell Machine (New York: Dial Press, 1977), pp. ix. 
جهنم  نیکه او را از ا خواهدیخاطر در اکنون معلق است و از خدا عاجزانه م نیخود بداند و به هم یندهیاز آ یزیچ تواندیاست که نم یکس[ precarious] کارثباتیب. »35
و  شکل منعطف دوبندیکه کار در ق مییگویسخن م ثباتیاز کار ب یما وقت(. گرفته است شهیر[ praying] از دعا کردن[ precarity] یکارثباتیب لفظ) نجات دهد ینیزم
 یلرسماً استخدام نشده و هنوز وجودش به طور ک کارثباتیباشد. کارگر ب رمستمریمزد غ دیبازار کار، و مجبور به تحمل تهد یاز استثمار، در معرض نوسانات روزانه یاقاعدهیب

بردن تظام  نیاز ب ی، وقت1780و  1790 یهادهه در .استقلال مستمر و پر از اضطراب استحال عدم نیو با ا ست،ا یو مقطع رمستمریغ یمزد یرابطه ست،یآزاد و رها ن
را  یران جواناز همه کارگ شیو موقت ظاهر شد که ب یاهیحاش یادهیبه عنوان پد ثباتیکار ب طیاآغاز شد، شر یصنعت دیوابسته به تول یشدهنیتضم یو مزدها یستیفورد

 یسازثباتیاست. ب ریگهانج یدارانههیسرما دیتول ندیفرآ اهِیبلکه قلب س ست،ین یاهیحاش یوضع گریکار د یثباتیبنگران کرد که وارد بازار کار شده بودند. امروز آشکار است که 
 کیرود، یه نمکارخان کیبود، شخص به  نیطور که در عصر صنعت چنوجود ندارد: آن یکار یدر تجربه یو استمرار یوستگیپ چیاست. ه دیاز تمام ابعاد تول ییقلمروزدا امدیپ
و  یسلول یجا که به لطف دگرگونناممکن است. از آن یدائم یسازمان اجتماع لیخاطر است که تشک نی. به همندیبیرا نم کسانی ییهاو هرروز آدم گذراند،یرا از سر نم ریس

 نیمان را برساخت: اساز نیا توانیم قیبه چه طر میدانی. ما هنوز نمشود دهیشیکار به طور کامل از نو اند نییخودآ یابیبه مشکل سازمان دیشده است، با ثباتیکار ب یاشبکه
 «.است ندهیآ استیس یمشکل اصل

Franco “Bifo” Berardi, Precarious Rhapsody: Semiocapitalism and the Pathologies of the Post-Alpha Generation 
(London: Minor Compositions, 2009), pp. 148. 
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