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هنگامی کـه بـرای اولین بـار بـا عنـوان کتـاب حاضـر چـرا کار می کنیـم؟ مواجه شـدم، 
کتـاب در مـن ایجـاد شـد. پـس از بررسـی اولیـه شـوقم  شـوق عجیبـی بـرای بررسـی 
گرفتـم،  بـرای مطالعـه بیشـتر شـد و پـس از مطالعـه تصمیـم جـدی بـرای ترجمـۀ آن 
کتـاب بـرای بسـیاری از سـؤال های قدیمـی مـن در ایـن زمینـه  کـردم  زیـرا مشـاهده 
هـم  دیگـران  بـرای  می توانـد  احتمـااًل  کـه  اسـت  کـرده  ارائـه  نوآورانـه ای  پاسـخ های 

راهگشـا باشـد. 
کتاب حاضر یکی از سـه کتاب مجموعۀ هوش کسـب وکار اسـت که مؤسسـۀ 
تـد اقـدام بـه انتشـار آن هـا کرده و مؤسسـۀ ترجمان نیـز این مجموعه را در ایران منتشـر 
کـرده اسـت. تمـام کتاب هـای ایـن مجموعـه نگاهـی علمـی و درعین حـال جـذاب و 
کـدام از دریچـه ای ایـن موضـوع را  کسـب وکار انداخته انـد و هـر  کاربـردی بـه موضـوع 

مـورد کاوش قـرار داده اند. 
کتـاب ذکرشـده بـا رویکـردی فلسـفی تر و بـا نگاهـی  کتـاب در میـان سـه  ایـن 
بـد،  و  خـوب  کار  میـان  تفـاوت  آن،  معنـای  و  می پـردازد  انسـان  کار  بـه  ریشـه ای 
کـه در میـان  کار در آینـده را بررسـی می کنـد. البتـه  کار، و شـرایط  نـگاه امـروزی بـه 
به کارگیری شـان  کـه  می شـود  ارائـه  کاربـردی  پاسـخ هایی  فلسـفی  سـؤال های  ایـن 
کنـد.  کاری شـخصی و اجتماعـی مـا ایجـاد  می توانـد تغییـرات شـگرفی در زندگـی 
 درنهایـت، پـس از مطالعـۀ کتـاب، خواننـده نگاهـی متفـاوت نسـبت بـه حقیقت کار 
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به دسـت خواهد آورد و، ضمن آموختن نکاتی کاربردی، با دیدگاه های اندیشـمندان 
کرده اند آشـنا خواهد شـد.   که در این حوزه رأی افکنی  متعددی 

درنهایـت ذکـر ایـن نکتـه نیـز خالـی از لطـف نیسـت کـه در فرهنـگ مـا ایرانیان 
کار و تـالش داده شـده اسـت، به عنـوان مثـال شـاعرۀ  بـه  همـواره اهمیـت خاصـی 
نامـدار ایرانـی، پرویـن اعتصامـی، بـه زیبایی و ژرف اندیشـی تمام در مـورد کار چنین 

سـروده اسـت: 

جهد   را   بسیار کن، عمر اندکی است کار را نیکو گزین، فرصت یکی است

دوختنـد هـم  بـر  وقـت  پاره هـای  آموختنـد رفـو  چـون  کاردانـان 

کـرد بسـیار  هنـر  بـا  را  کـم  وقـت  کـرد کار  بـا  رفـو  بایـد  را  عمـر 

یـک هبـا! تبـاه، آن  گـردد  ایـن یکـی  جـدا کـردی  چـون  وقـت  از  را  کار 

کار، انگیزه هـا و چرایـی  و فرهنـگ فارسـی ماالمـال از مفاهیـم بسـیار واال در زمینـۀ 
کارکـردن اسـت. امیـدوارم در فرصتـی بتوانـم مجموعـه ای را بـا عنـوان کار در فرهنـگ 
ایرانـی کـه نتیجـۀ بررسـی و گزینـش متـون بزرگان اندیشـه و ادب فارسـی در این حوزه 

کاری ایـران نمایم.  باشـد تقدیـم جامعـۀ 

کیفیـت ایـن اثـر  در نهایـت از انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی بـرای چـاپ با
گرمشـان  کتابخانۀ ملی ایران نیز برای همراهی  کنم و از مسـئولین محترم  تشـکر می 

در محیـط ایـن کتابخانـه سپاسـگزارم.

سیدشمس الدین  میرابوطالبی
چهارشنبه 24 / آبان / 1396



قدردانی

کـه بـه ایده هـای مطرح شـده در ایـن کتـاب فکـر می کنـم.  بیـش از چهـل سـال اسـت 
گرچـه زمانـی کـه بـه دانشـکدۀ سـوارتمور آمـدم مـدرک دکتـری روان شناسـی آزمایشـی  ا
و سـابقه ای بسـیار مناسـب در ایـن زمینـه داشـتم، امـا یادگیـری واقعـی ام زمانـی آغـاز 
شـد کـه شـروع بـه تدریـس کـردم. همکارانم، ریچار شـولدنفرای، هیو ِلیسـی در حوزۀ 
کـه در رشـتۀ  کردنـد تـا مسـائلی را  فلسـفه، و کنـت شـارپ در علـوم سیاسـی، کمـک 
خـودم بـه نظـرم ناچیـز و عملـی می آمـد بـه دیـد دیگـری ببینم و متوجه شـوم کـه آن ها 
مسـائلی عمیـق و مهم انـد کـه سرتاسـر علـوم اجتماعی را فـرا گرفته اند. قـدردان آن ها 
کـه در آمـوزش بـه مـن داشـتند و همین طـور قـدردان دانشـکدۀ  هسـتم بـرای صبـری 
گفت وگـوی  و  همـکاری  آن  در  کـه  فکـری  فضایـی  فراهـم آوردن  بـرای  سـوارتمورم 
میان رشـته ای تشـویق و تحسـین می شـود. بـدون ایـن دوسـتان و معلمـان، مطمئنـًا 

کتـاب را بنویسـم. نمی توانسـتم ایـن 
در چنـد وقـت اخیـر، از همـکاری زیادی با ایمی رزینوفسـکی و آدام گرنت بهره 
یـادی از آنچـه در ایـن  کتـاب خواهیـد دیـد، بخـش ز کـه در طـول  بـرده ام. همان طـور 
کتـاب ارائـه می شـود برپایـۀ کارهای ایمی اسـت. او عالوه براین همۀ نسـخه های اولیۀ 

ایـن کتـاب را خوانـد و مـن را از خطاهایی اساسـی بازداشـت.
به شـدت مدیـون کریـس اندرسـون هسـتم کـه فرصت هـای متعـددی برایـم فراهم 
ک« را در سـال 2005 ارائـه  کنـم. زمانی کـه اولیـن »تـد تـا کـرد تـا ایده هایـم را در تـد ارائـه 
 کردم، فکرش را هم نمی کردم میلیون ها نفر در سراسـر جهان به تماشـای آن بنشـینند.
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کـه ایـن کتـاب نیـز نتیجـۀ همـان  کـردم در سـال 2013 بـود  کـه ارائـه  کـی   آخریـن تـد تا
بـرای  کوئینـت  میشـل  و  فرصـت،  ایـن  فراهـم آوردن  بـرای  کوهـن  جـون  از  اسـت. 
پیشـنهادهای راهگشـای ویرایشـی متشـکرم. همین طـور مایلـم مراتـب تشـکرم را نثار 
الیسـون وورکیـن کنـم که نسـخۀ اولین پیش نویـس این کتاب را خوانـد و دیدگاه های 

کـرد. ارزشـمندش را بـا مـن تقسـیم و مـن را در ایـن مسـیر تشـویق 
کنـم. میرنـا و مـن بیـش از پنجـاه سـال  درنهایـت، بایـد از میرنـا شـوارتز تشـکر 
کـه بارهـا و  کتـاب نیسـت  کـه بـا هـم زندگـی می کنیـم. هیـچ ایـده ای در ایـن  اسـت 
بارهـا دربـاره اش صحبـت نکـرده باشـیم. در تمام طول زندگی ام، میرنا سـنگ محک 
که  کامل  و طرف مشـورتم برای همۀ مسـائل بوده اسـت. او همچنین نمونه ای اسـت 

کار خـوب چگونـه اسـت. نشـان می دهـد 



سؤالکلیدی

کار می کنیم؟ چرا، به جای اینکه زندگی مان را مدام سرشـار از ماجراجویی های  چرا 
هیجان انگیـز کنیـم، هـر روز صبـح خـود را از رختخواب بیرون می کشـیم؟ چه سـؤال 
یـم. قطعـًا، ولـی آیـا واقعـًا قضیـه بـه  نامربوطـی. مـا کار می کنیـم چـون بایـد پـول دربیاور
کارشـان  کـه خـود را در  کـه نـه. زیـرا وقتـی از افـرادی  همین جـا ختـم می شـود؟ البتـه 
غـرق کرده انـد بپرسـیم چـرا تـا ایـن حـد خـود را غـرق کار کرده انـد، تقریبًا هیـچ گاه پول 
به عنـوان اولیـن عامـل مطـرح نمی شـود. فهرسـت دالیـل غیرپولـِی افـراد بـرای انجـام 

کارشـان بلندباال و شـنیدنی اسـت.
غـرق  کار  در  را  خـود  آن هـا  می کننـد.  کارشـان  وقـف  را  خـود  راضـی  کارگـراِن 
کامـاًل چشـمگیر اسـت.  کـه  می کننـد. البتـه نـه تمـام مـدت، ولـی اغلـب بـه حـدی 
کار آن هـا را وادار می کنـد  کشـیده می شـوند.  کارشـان بـه چالـش  کارگـران راضـی بـا 
کـه انجـام  حتـی از آسـایش خـود نیـز بگذرنـد. ایـن افـراِد خوش اقبـال معتقدنـد کاری 

می دهنـد تفریحـی چالشـی اسـت هماننـد حـل جـدول یـا سـودوکو.
کارشـان را بـه ایـن  کارکـردن چیسـت؟ افـراد رضایتمنـد  دیگـر دالیـل افـراد بـرای 
دلیـل انجـام می دهنـد که احسـاس مسـئول بودن برایشـان بـه همـراه دارد. کار روزانه تا 
حـدودی بـه آن هـا اسـتقالل و آزادی عمـل می دهـد و آن ها از آن اختیـار و آزادی عمل 
بـرای رسـیدن بـه اسـتادی یا خبر گی  بهره می برند. چیزهای جدیـدی که یاد می گیرند 

باعـث رشـد فـردی و حرفه ای آن ها می شـود.

مقدمه



میکنیم؟18 چراکار

بـرای  فرصتـی  را  آن  کـه  می دهنـد  انجـام  دلیـل  ایـن  بـه  را  کارشـان  افـراد  ایـن 
مشـارکت اجتماعـی تلقـی می کننـد. آن هـا بسـیاری از وظایفشـان را به مثابـۀ جزئـی از 
گـروه انجـام می دهنـد و حتـی وقتـی به تنهایـی کار می کننـد، در خـالل سـکوت  یـک 

بـرای تعامـالت اجتماعـی دارنـد. کاری، فرصت هـای بسـیاری 
انجـام  آنچـه  زیـرا احسـاس می کننـد  کارشـان راضی انـد،  از  افـراد  ایـن  نهایتـًا، 
می دهنـد برایشـان معنـادار اسـت. کار آن هـا احتمـااًل تغییری در دنیـا ایجاد می کند، 
باعـث بهترشـدن زندگـی دیگـران می شـود و حتـی ممکـن اسـت دگرگونـی اساسـِی 

زندگـی انسـان ها را در پـی داشـته باشـد.
البته مشاغل کمی تمام این ویژگی ها را یکجا دارند و فکر می کنم هیچ شغلی 
وجـود نـدارد کـه تمـام ایـن ویژگی ها را به صورت دائمی داشـته باشـد. امـا ویژگی هایی 
کارمان را با خود  کار از خانه بیرون بیاییم،  از این دسـت باعث می شـوند ما به خاطر 
بـه خانـه ببریـم، در مـورد کارمـان بـا دیگـران صحبـت کنیـم و تمایلـی بـه بازنشسـتگی 
کار نمی کردیم، اما دلیل  گر پول نمی گرفتیم  که ا نداشـته باشـیم. این صحیح اسـت 
اصلـی مـا بـرای تـن دادن بـه کاری که انجام می دهیم پول نیسـت. و درکل، از نظر ما، 
پـاداش مـادی دلیـل بسـیار بـدی بـرای کارکـردن اسـت. در حقیقـت، وقتـی می گوییم 
کار مونـده«، فقـط توصیفـی از او ارائـه نمی کنیـم، بلکـه  »طـرف بـرای پولـش تـو ایـن 

یـم در مـورد او قضـاوت هـم می کنیم. دار
منابـع متنوعـی کـه بـرای ایجـاد رضایـت از کار وجـود دارند به نوبۀ خود سـؤاالت 
ایـن  دنیـا  مـردم  از  توجهـی  قابـل  اکثریـت  بـرای  نیـز مطـرح می کننـد. چـرا  را  مهمـی 
ویژگی هـای کاری )رضایت بخـش( کـم اسـت و یـا اساسـًا وجود ندارد؟ چـرا برای اکثر 
کشـندۀ روح اسـت؟ چـرا، به مـوازاِت  کار نوعـی فعالیـت یکنواخـت و بی معنـا و  مـا 
کـه در آن فرصـت رضایتمنـدی  کار بـه وجـود آمـد  رشـد نظـام سـرمایه داری، مدلـی از 
یـا محـو شـد؟  و  کـم  کاِر بهتـر،  کار اسـت و مشـوِق  از بطـن  کـه زاییـده  غیرمـادی، 
کار می کنند -خواه در کارخانه، رسـتوران فسـت فود،  کارگران و کارکنانی که این گونه 
کلینیـک  کالس درس،  کاال، و یـا حتـی در شـرکت های حقوقـی،  یـع  تشـکیالت توز
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کننـد در جسـت وجوی معنـا،  گـر سـعی  کار را بـرای پـول انجـام می دهنـد. ا و دفاتـر- 
سـاختار  کـرد.  خواهـد  محـدود  را  آن هـا  کارْی  شـرایط  باشـند،  اسـتقالل  یـا  چالـش 
کاری شـان به گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه کمتـر امـکان دارد انگیـزۀ دیگـری به جـز 

پـول برایشـان باقـی بمانـد.
در  واشـنگتن(  در  مسـتقر  نظرسـنجی  )مؤسسـۀ  گالـوپ  کـه  جامعـی  گـزارش 
کارگـران »شـدیدًا بی عالقـه« دو  کـرد نشـان داد در جهـان تعـداد  سـال 2013 منتشـر 
برابـر کارگرانـی اسـت کـه بـه شغلشـان »عالقه مند«نـد. گالـوپ در طـی دو دهـه میـزان 
کل، 25میلیـون  کـرده بـود. در  رضایتمنـدی بین المللـی استخدام شـدگان را بررسـی 
گرفتند. در آخرین بررسی این مؤسسه، اطالعات  کشور مورد ارزیابی قرار  نفر از 189 
کارکنـان تمام وقـت و نیمه وقـت در 142 کشـور جمـع آوری  مربـوط بـه 230هـزار نفـر از 
کارکنـاْن خـود را مشـتاق  کـه فقـط سـیزده درصـد از  کـرد  گالـوپ مشـخص  گردیـد. 
کارشـان احسـاس می کننـد. ایـن افـراد نوعـی احسـاس همدلـی با کارشـان دارنـد و روز 
کثـر مـا، یعنـی حـدود  کمـک بـه پیشـرفت سازمان هایشـان می کننـد. ا خـود را صـرف 
کارمـان نیسـتیم. در طـول روز بی هـدف خواب گـردی می کنیـم  63 درصـد، مشـتاق 
یـم. و بقیه مـان هـم در عمـل بی عالقه ایـم و در  کارمـان می گذار کمـی بـرای  و انـرژی 
اصـل از شـغلمان متنفریـم. بـه عبـارت دیگـر، کار بـرای حـدود نـود درصـد از کارکنـان 
دنیـا، به جـای اینکـه منبـع کامیابـی باشـد، منشـأ یـأس بـه شـمار می آیـد. بـه ایـن فکـر 
کـه ایـن آمـار چـه میـزان هدررفـت اجتماعـی، عاطفـی یـا حتـی اقتصـادی در  کنیـم 
پـی خواهـد داشـت. نـود درصـد بزرگسـاالن، در بیـداری، نیمـی از زندگـی خـود را در 
کـه  کارهایـی می کننـد  کـه ترجیـح می دهنـد نباشـند و صـرف  جاهایـی می گذراننـد 

ترجیـح می دهنـد انجـام ندهنـد.
یـادی دارد بـا دالیلـی کـه مـن بـرای انجـام کار فهرسـت  سـؤاالت گالـوپ تشـابه ز
»درسـت«  انجـام  فرصـت  قبیـل  از  می پـردازد  مـواردی  بـه  تحقیـق  ایـن  کـرده ام. 
مـورد  رشـد،  و  یادگیـری  بـه  تشویق شـدن  عملکردمـان،  بهتریـن  ارائـۀ  کارهایمـان، 
کـه  احسـاس  ایـن  بـه  رسـیدن  مسـئوالن،  و  همـکاران  سـوی  از  قرارگرفتـن   تقدیـر 
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کـه می کنیـم مهـم  کاری  بـه دیدگاه هایمـان اهمیـت داده می شـود، احسـاس اینکـه 
کاْر  کثـر قریب به اتفـاق افـراد،  کار. و بـرای ا اسـت، و داشـتن دوسـتان خـوب در محـل 
مطلـوب نیسـت، خیلـی هـم نامطلـوب اسـت. سـؤال ایـن اسـت کـه چـرا. ایـن کتاب 

به دنبـال یافتـن پاسـخی بـرای ایـن سـؤال اسـت.


