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معرفی نویسنده

گفته اســت »جهنم  چارلز  بوکوفســکی، شــاعر و نویســندۀ نامدار آمریکایی، جایی 

کلۀ صبح با صدای زنگ ســاعت بیدار شــوی، خواب آلوده از  یعنــی اینکــه هر روز 

ی، دندان هایت  تخت پایین بخزی، لباس بپوشی، به زور غذا بخوری، مستراح برو

کنــی، از خانــه بیــرون بزنــی و یــک ســاعت در  ک بزنــی، موهایــت را شــانه  را مســوا

کلی پول برای  که باید  کنی تا به محل کارت برسی، یعنی همان جایی  گیر  ترافیک 

یــک نفر دیگر  دربیاوری، و تازه سپاســگزار هم باشــی که چنیــن موقعیتی نصیبت 

شده است«.

اینکه چگونه ممکن اســت کســی از چنین وضعیتی سپاســگزار باشــد و برای 

به دست آوردن آن دست و پا هم بزند، موضوعی است که میا توکومیتسو، استاد تاریخ 

 دانشگاه ملبورن، در کتاب »کاری را بکن که دوست داری، و دروغ های دیگر پیرامون 

موفقیت و خوشــبختی« بدان می پردازد. آنچه او را به تأمل وامی دارد این نکته اســت 

که کارمندان و کارگران آمریکایی اکنون در اوج بهره وری هستند، ساعات بیشتری را 

در محل کار ســپری می کنند و برای انجام کار بیشــتر و بیشــتر از خود مایه می گذارند، 

بااین حال روی هم رفته چیز زیادی در ازایش به دست نمی آورند. 
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آن کـه در هنـری مشـغول اسـت و، از ایـن رهگـذر، هـم بـه سـود می رسـد و هـم 

بـه فضیلـت می بایـد خـود را بختیـار بداند.

کورنلیس ِد بی۱، گنجینۀ طالیی هنر آزاد و واالی نقاشی۲، ۱۶۶۲ ۱

ُرم، ســال ۱۵0۹. میکل آنژ  از خویش راضی نبود. داشــت سقف کلیسای سیستین  را 

نقاشــی می کرد. به دشــواری تن و بدنش را پیچ و تاب می داد، دست و گردنش را دراز 

می کــرد و در همــان حال قطرات آزاردهندۀ رنگ نیز بر ســر و صورتــش فرود می آمدند. 

در شــعری که برای دوســتش، جیووانی داپیستوییا۳، فرستاد این گونه شکوه می کند: 

»از این دامی که بدان گرفتار شــده ام غمباد گرفته ام« و »احســاس می کنم پوســتم در 

جلو کشیده می شود، و در پشت چین و چروک می خورد. همچون یک کمان سوری، 

1. Cornelis de Bie

2. The Golden Cabinet of the Noble and Liberal Art of Painting 

3. Giovanni da Pistoia
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خمیــده و دندانه دندانــه«. از نظــر روانــی نیــز در وضعیتی بغرنج به ســر می بــرد. دربارۀ 

»افکار غریبی«  نوشت که »قابل تصدیق نبودند« و مغزش را درمی نوردیدند. میکل آنژ، 

همچنان که مشــت هایش را از خشــم گره کرده بود، نامه اش را چنین خاتمه داد: »من 

در موقعیت درستی نیستم؛ من نقاش نیستم«.۲

حرف های میکل آنژ شــگفت انگیزند و آشــنا. همۀ ما تجربۀ روزهای بِد کاری را 

گریزی از آن نیست،  که  کارمان به راستی همچون دامی می نماید  که  داریم، روزهایی 

و جالب است که می شنویم فردی بلندمرتبه، از ورای پانصد سال، همان شکوه های 

پیش پاافتاده ای را به کار می برد که امروز نیز مردم از آن ها ناالن اند. ناخرسندی عالم گیر 

از کار هم مایۀ طنز است و هم فرصتی برای پیوند انسان ها از خالل همدلی و دوستی. 

اما شــاید چیزی که باعث شــگفتی می شود این است که حتی برای هنرمندی بدین 

بزرگی هم یکی از محبوب ترین آثار سنت هنری غرب، یعنی کلیسای سیستین، درواقع 

چیزی نبود جز محصول کار۳؛ از یک سو، کار فکرِی سرشار از تردید و اضطراِب طراحی 

و ســازمان دهی چنیــن اثــر پیچیــده ای و، از ســوی دیگــر، کاِر عرق ریــز و محنت افزای 

درآمیختن رنگ ها مطابق نظر  پاپ.

بــر  کــه  کار هنــری وجــود دارنــد، افســانه هایی  افســانه های فراوانــی پیرامــون 

نقــش اشــتیاق، نبــوغ، بیماری روانــی، ایمان، ســوء مصرف مواد، تمنا، مکاشــفات 

عرفانی، و البته عشق درنگ می کنند. بااین حال، درنهایت تمامی این انگیزه های 

کار  کــه  رمانتیک شــده نقاب هایــی هســتند بــرای پوشــاندن ایــن حقیقــت ســاده 

گــر بــه چیــزی واال و زیبــا بینجامــد. درواقــع، اغلــب تولیــدات  کار اســت، حتــی ا

گرفتــه تــا قطعــات موســیقی، متضمن  هنــری »شــکوهمند« و »متعالــی«، از معابــد 

گرفتگی عضالنی، خســتگی چشــم و جوش های  ک از غمباد،  مجموعــه ای دردنــا

عصبــی بوده انــد. وانگهی، پریشــانی های ناشــی از یکنواختی و تغییــرات خلقی را 

گرچه ممکن اســت چنین آثاری برآمده از نبوغ فردی باشــند،  نیــز  نبایــد از یاد برد. ا
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کــه، به یــاری انتظارات و  یخی  گواهی هســتند بر نیروهــای تار امــا بــه همیــن ترتیب 

محدودیت هــای خاص خود، ســاختارها را شــکل می دهنــد، همان گونه که مایکل 

بکســاندال۱، مورخ هنر، در دیباچۀ کتاب کالســیکش، نقاشی و تجربه در ایتالیای 

قرن پانزدهم۲، می نویســد »یک نقاشــی قرن پانزدهم ته نشســِت یک رابطۀ اجتماعی 
اســت«۴. انگیزه های میکل  آنژ برای نقاشــی ســقف کلیسای سیســتین هرچه باشد 

-دســتمزد، شــهرت، دشــواری زمین انداختن سخن پاپ- عشــق به نقاشِی سقف 

جزء آن ها نبوده است. 

کارْی مرزهــای هنرهــای تجســمی را  افســانه  پردازی مــا پیرامــون انگیزه هــای 

کار روایت کســی است که کارش  درمی نوردد. امروزه یکی از خوشــایندترین روایاِت 

کارگراِن آرمانی مشخصًا بدین دلیل موفق و ثروتمند  را با عشق انجام می دهد. این 

کــه از خالل تصمیم گیــری آزاد و  کارشــان عشــق می ورزند، عشــقی  که به  می شــوند 

عاقالنه بدان پایبندند، و آن ها را به بهترین و لذت بخش ترین راه برای سپری کردن 

زمان، از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر، رهنمون  می شود. ثروت، لذت و کار در این 

داســتان بــه هم تنیــده و غیر قابــل تفکیک اند. این همان تثلیث فریبنده ای اســت 

-ســه گانه ای که در هر نســل فراخوانده می شــود- که برای آنانی که می کوشــند بدان 

کاری های بزرگی بوده است.  دست یابند الهام بخش فدا

که فضیلت )برحق بودن  کار عاشــقانه، این ایده نهفته اســت  در مرکز افســانۀ 

ی یک سکه هستند. ثروت جایی است  اخالقی شخصیت( و سرمایه )پول( دو رو

یای  که تالش، پشتکار و کمی مهارت فردی وجود داشته باشد. این منطق شالودۀ رؤ

که تالش را عامل تحرک  آمریکایی و دیگر ایده های مشــابه در سرتاســر جهان است 

گر کسی این قواعد را به کار گیرد و در میانۀ تندباد های گذرای  اجتماعی می دانند. ا

1. Michael Baxandall

2. Painting and Experience in Fifteenh-Century Italy 
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یلی لومن۱ در نمایشــنامۀ مرگ  بــازار آزاد بدان هــا پایبند بماند، آنگاه همان گونه که و

فروشنده۲ به پسرش می گوید »چیزهای بزرگ اتفاق می افتند«. ای کاش چنین می بود.
فضیلت هــای مــالزم با جســت وجوی ســرمایه ســیال اند و در طول زمــان تغییر 

کــه ما ارج می نهیم -سخت کوشــی و مهارت-  کرده انــد. کیفیت هــای به ظاهر ثابتی 

زمانی مستلزم به تعویق انداختن لذت و قربانی کردن رضایت برای رسیدن به پاداشی 

کــه شــاید در زندگی بعدی چشــم انتظار ماســت.  کــه خواهــد آمد، پاداشــی  بوده انــد 

در میانــۀ قــرن بیســتم، کار دقیقًا بــه این دلیل واجــد فضیلت بود که جنبۀ ســرگرمی 

نداشــت، چرا  که در خدمت پروژه ای بزرگ تر و ماناتر از لذات فانی فردی بود. همین 

که در تار و پود اســطورۀ بنیادین آمریکا تنیده  کاِر فضیلتمند اســت  پندارۀ خاص از 

شــده اســت. اگرچه توماس جفرســون مزرعه ای داشــت که به دســت برده ها کشــت 

می شــد، امــا در کتاب یادداشــت هایی در بــاب ایالت ویرجینیــا  ۳ )۱۸۷۵( طرحی 

کار در مزرعه درانداخت. او می نویســد »اگر خداوند  روحانی و پدرانه از امرارمعاش با 

برگزیدگانی داشته باشد که فضایل اصیل و حقیقی در جاِن آن ها به ودیعه نهاده شده 

باشــند، آن هایی هســتند که بر  زمین کار می کنند«. کشــت کاران خیالی جفرسون از 

فســاد اخالقی به دورند، چراکه در اســلوبی پیش ســرمایه دارانه کار می کنند. رفاه این 

کشاورزان مستقل نه به »ضرر و زیان مشتریان و نه به دمدمی مزاج بودن آن ها«۵ وابسته 

نیست، و بنابراین از فریب کاری ها و بازی های کثیف بازار آزاد در امان اند. جفرسون 

گر می بود که مالکان مزارع  هیچ جا ادعا نمی کند که کشــاورزی شغلی مفرح است )ا

مجبــور نبودنــد دیگــران را به بردگی بکشــانند(. درعــوض، ازآنجایی کــه امرارمعاش از 

ک و  راه کشــاورزی مســتلزم کاِر بی امان اســت -کشــاورز می باید پیوســته مراقب »خا

پیشــه اش« باشــد-، او از رهگذر رهایی از دسیســه های دنیوی به فضیلت می رسد.

1. Willy Loman

2. Death of a Salesman

3. Notes on the State of Virginia
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کار ایدئــال آمیختــه ای اســت از جســت وجو بــرای لــذت و ســرمایه.  امــروزه 

ینفــری، بــه  شــکلی خیال انگیــز،  تجلیــات مردمــِی ثــروت و موفقیــت، ماننــد اپــرا و

کــه موفقیتشــان زاییدۀ عشــق به خویشــتن بوده  آشــکار و بــا افتخــار ادعــا می کننــد 

کــه »بهتریــن خویــش را زندگــی  ینفــری طرف دارانــش را تشــویق می کنــد  اســت. و

کنیــد«. جــان مک کی، مدیرعامــل هول فودز۱، آشــکارا موفقیت تجاری را به عشــق 

پیونــد می زنــد. او می گویــد »در یــک بــازار ســالم، عشــق مزایــای رقابتــی خالقانــه را 

کار به ظاهــر بســیار دل فریب تــر از تمامــی  شــکل می دهــد«۶. وعده هــای امروزیــن 

وقتــی  بــود.  پیشــین داده شــده  نســل های  بــه  کــه  نظــر می رســند  بــه  وعده هایــی 

می توانیــد بــا تبدیل شــدن به »بهتریــِن« خویش ثروتمند شــوید و اوقاتــی خوش را در 

کنیــد، چرا باید به یک وام سی ســاله با ســود ثابــت، و خودرویی تن  زندگــی ســپری 

گذشــته؟ کار می کند، اما هشــت ســال از تولید آن  که درســت اســت خوب  دهید 

کار بیشتری  کارگران  بااین حال، برخالف آنچه »کار با عشق« می گوید، امروزه 

کمتر انجام می دهنــد. درآمد واقعی خانوار در ایاالت متحده  را در قبال دســتمزدی 

بــرای حجــم قابل توجهی از آمریکایی ها دچار رکود شــده، یا به  شــکلی طاقت فرســا 

که افراد ســاعات بیشــتری را به شــغل یا  کاهش یافته اســت. و این در حالی اســت 

شغل هایشــان اختصــاص می دهنــد، چراکه پدیدۀ چندشــغلی بودن نیز به  شــکلی 

کنترل  کارگران دارند  فزاینده رو به افزایش اســت. مزایا به ســرعت تحلیل می رونــد و 

گرفته تا قواعد بهداشت و ایمنی،  کاری  کارشــان، از ساعت  گون  گونا بر جنبه های 

را از دســت می دهند. در همین اثنا، ثروت در دستان عده ای اندک جمع می شود، 

آن هم نه چون حقوق بگیرند بلکه، همچنان که توماس پیکتی اخیرًا نشان داد، چون 

ارزش سرمایه بسیار سریع تر از دستمزد افزایش می یابد. مالک بودن، و نه کارکردن، آن 

چیزی است که بخش عمدۀ ثروت را تولید می کند. ادبیات عشق، اشتیاق و برکت 

1. Whole Foods
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در حالی در کار دســتمزدی شــکوفا می شــود که ســرمایه داری ای که در آن همه چیز 

ک تــر می گــردد. آیــا همۀ ما دچــار توهم شــده ایم؟ بــه برنــده می رســد۱ روزبــه روز بی با

شــاید چنیــن باشــد، امــا مــا خودمــان را در اتاقــی آینــه ای بــه نــام »کار همچــون 

کــه خارج شــدن از آن دشــوار اســت. شــعارهای  ــم  ــه دام انداخته ای ــق« ب تجلــی عش

مســرت بخش  کار  تصاویــر  و  خودشــکوفایی،  همچــون  کار،  دربــارۀ  کننــده  اغوا

قطــار  یــک  ی  رو بــر  ام.بــی.ِای  دورۀ  تبلیــغ  کارد  پــال یــک  ی  رو همه جــا  هســتند. 

کــه اشــتیاق آنجاســت«. مجلــۀ  شــهری نوشــته شــده اســت »موفقیــت جایــی اســت 

کازموپولیتــن۲، در هــر شــماره، بخشــی بــه نــام »ایــن زندگــی را بــه دســت آور« منتشــر 
کــه مشــاغل جــذاب و خارق العــاده  می کنــد و در آن بــه زنــان جوانــی می پــردازد 

کشــاورز/هنرمند خانگــی.  را می گرداننــد، ماننــد مالــک فروشــگاه لــوازم عــروس، 

بــه دســت آور« آشــکارا از مشــاغل جــذاب بــت واره  خــود عنــوان »ایــن زندگــی را 

می ســازد، یعنــی آن هــا را موضــوع خواهــش می گردانــد و هم زمــان بــه طــرزی فریبنــده 

تنهــا  و  هســتند،  شــما  منتظــر  معرکــه  شــغل های  می نمایاندشــان.  قابل دســترس 

ــا،  ــت. ام ــت آوردن« آن هاس ــد »به دس ــام دهی ــد انج ــده بای ــمای خوانن ــه ش ک ــزی  چی

کــه در مجلــه بــه آن هــا پرداختــه می شــود مــدارک معتبــر )و  درواقــع، بســیاری از زنانــی 

گران قیمــت(، روابــط حرفــه ای، و تجربــۀ تخصصــی فراوانــی دارنــد. فرافکنی هــای 

گشــوده اند؛  کم دســتمزد نیــز  کارهــای خدماتــی  کاِر بــا عشــق راه خــود را بــه قلمــرِو 

گهــی کریگزلیســت۳  یــک شــرکت ارائــۀ خدمــات نظافــت در وب ســایت انتشــار آ

کــرده اســت: به دنبــال »فــردی مشــتاق« بــرای نظافــت منــازل.  چنیــن متنــی را منتشــر 

به جــای  واژۀ مســئولیت پذیر  از  گهــی،  آ بــرای همیــن  قبــل،  نســل  احتمــااًل چنــد 

مشــتاق اســتفاده می شــد.

1. Winner take it all capitalism

2. Cosmopolitan

3. Craigslist



15 مقدمه

با توجه به شکاف عمیق میان خیال پردازی های عامیانه پیرامون کار و عواید 

واقعی ای که امروزه روز اغلب کارگران از ِقبل کار به دست می آورند، وقت آن رسیده 

یم.  است که استعاره های »کاری را بکن که دوست داری« را زیر میکروسکوپ بگذار

من جای دیگری۷ گفته ام که الگوی »کاری را بکن که دوست داری« دارای ماهیتی 

خودشــیفته وار است، یعنی با تشــویق مدام ارضای نفس، به  شکلی حساب شده، 

کــرده ام که »کاری را  شــرایط کاری دیگــران را نادیــده می گیرد. مــن همچنین بحث 

کارکنــان، طرف دارانش  گــردن  کــه دوســت داری«، بــا انداختن مشــکالت به  بکــن 

کار بی مــزد یــا کم مزد قرار می دهــد. زمانی که  را در معــرض بهره کشــی و توجیه کــردن 

کار شــود، و این موضوع از نظر اجتماعی نیز پذیرفته شده  اشــتیاق تبدیل به انگیزۀ  

کارِی معقول می شــود نشانۀ بی شعوری. کتاب  باشــد، دم زدن از حقوق یا ســاعت 

کیش »کاری را بکن  که در  کاری ای می نشــیند  پیِش رو به بررســی انتظارات فراوان 

کارکنان در  کــه  کاری هایی را می کاود  کــه دوســت داری« موجودیت می یابنــد و فدا

راستای برآورده ساختن این انتظارات به جان می خرند. 

کــه کار چگونگی دیده شــدِن مــا را در فضای  در فصــل اول، بدیــن می پــردازم 

کمــک آن خود  که مــا به  عمومــی مشــخص می ســازد. عنوان شــغلی چیزی اســت 

کــه تعیین می کنــد فرد در  را بــه دیگــران معرفــی می کنیــم. این عنواِن شــغلی اســت 

مهمانی ها یا در شــبکه های اجتماعی برای چه کســانی »جالب« خواهد بود و برای 

چه کســانی خیر. من موضوع دیده شــدن و دیده نشــدِن کارمند را از خالل بازنمایی 

کــردم. به ویژه به دو ســریال تلویزیونی  کارکنان در صنعت ســرگرمی بررســی  تصویــر 

کــه قهرمانــان هــر دِو آن هــا، به عنوان  »همســر خــوب«۱ و »بصیرت یافتــه«۲ پرداختــم 

کارمنــد، تغییراتی جدی در موقعیت و وجهۀ عمومی شــان به خود می بینند. فصل 

1. The Good Wife

2. Enlightened
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کارکنان، باب شــدن مدیریــت عمیقًا  دوم بــر خــواب و خیال هــای حــول اســتقالل 

کــه کارکنان  فضوالنــه و تکنیک هــای زیرنظرگرفتــن متمرکــز اســت. در همان حالی 

که بیشترین میزان آزادی اراده را برایشان به همراه داشته  به دنبال مشاغلی هستند 

گرفته تا وکالت، عمیقًا  کارهای حرفه ای، از آموزگاری  باشد، امروزه بخش بزرگی از 

که فشارها برای ابراز رضایت ظاهری  مهارت زدایی۱ می شوند و این در حالی است 

از ایــن مشــاغل افزایــش می یابــد. چنین تنشــی را چگونه می توانیــم بفهمیم؟ فصل 

کم مزد،  کار بی مــزد یا  ســوم امید را در چشــم انداز شــغل، و به عنوان انگیــزه ای برای 

می کاود. مشاغل دارای امنیت شغلی و پرداخت مناسب دور از دسترس کارآموزاِن 

یس قــرار دارند. این فصل کالف  بــدون حقــوق، کارکنان موقت و اســاتید حق التدر

عشق و امید را باز می کند تا کارکرد حقیقی و انضباطی شان را نشان دهد، کارکردی 

ی کار به قیمتی ارزان، و به نحوی که او خود  که چیزی نیست جز کارکشیدن از نیرو

نیز با آغوش باز پذیرای استثمارش شود. فصل آخر نقدی است بر دلیل تراشی های 

کــه دوســت داری« در فرهنــگ بیــش کاری معاصــر ما، یعنــی تمایل  »کاری را بکــن 

یست شــناختی  بــه انجام ســاعات بســیار طوالنــی کار که به نیازهای احساســی و ز

کرده اســت. ایــن فصل پرده  مــا بــرای ارتباطــات، مراقبــت و خواب دســت اندازی 

از منطــق دروغیــن بیــش کاری برمــی دارد، یعنــی نشــان می دهــد بیــش کاری مغایــر 

کــه ثمرۀ بیش کاری  بهــره وری اســت و بدین ترتیــب ارزش کاری را زیر ســؤال می برد 

کرده و می گوید چه کسانی  اســت. این فصل از افسانه های کالسیک افسون زدایی 

کدام افراد خیر.  کاری »قهرمانانه« دارند و  ساعت 

دیده شــدن در جامعــه، تحــرک اجتماعــی و اســتقالل کاری از وعده های کار 

کارگــران، بــرای آنکه حتــی شــمه ای از آن ها را بچشــند،  »محبــوب« اســت. امــروزه 

کارگـران ماهـر وجـود نداشـته باشـد،  de-skilling .۱: ورود تکنولـوِژی بـه صنعـت سـبب می شـود دیگـر نیـازی بـه 
و کارگـران نیمه ماهـر یـا حتـی کارگـران سـاده بتواننـد همـان کار را بـه یـاری تکنولـوژی و بـا دسـتمزدی کمتـر بـه انجـام 

رسـانند ]مترجـم[.
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کاری بزننــد؛ می باید گواهینامه های  می بایــد بیــش از هر زمان دیگری دســت به فدا

گواهــی شــرکت در دوره هــا(  گران قیمــت )اغلــب در قالــب مــدارک دانشــگاهی یــا 

کشــان  کســب کنند، به نظارت فضوالنه تن دهند، مشــاغل کم مزد را بپذیرند و »خا

را بخورنــد«، بــه حرفه ای خاص عالقه مند شــوند و، صد البته، ســاعات طوالنی کار 

گر کسی تمامی این کارها را انجام دهد، احتمااًل می تواند به جرگۀ کارمندان  کنند. ا

کارش لذت هم ببرد.  ثابت با حقوق مناسب بپیوندد، و شاید حتی از 

اصول اخالقی کار محبوب
چــه اتفاقــی افتاد که عشــق، لذت، ســرگرمی و توجه مــداوم به خواســته های خویش 

تصویرگر شــغل مطلوب شــدند؟ چگونه آن ها باعث شدند فداکردن خود را همچون 

فضیلــت ببینیم؟ حتی بنیادی تر از تمامی این هــا، چگونه کار به خودی خود بدل به 

چنــان موضوع ارزشــمندی گشــت که تقریبــًا همه جا به عنــوان یکی از ارکان هســتی 

انسان پذیرفته شد؟

در بطن این پرسش ها چیزی نهفته است که بدان اخالق کار می گویند، یعنی 

کار تجلــی می یابد، و همچنین نحوه ای  کــه اخالقیات در رهیافت فرد به  ایــن باور 

یافتــه و درونی  کار را، در دوره هــای متفــاوت زمانــی، در کــه جامعــه اصــول اخالقــی 

کــس وبر، جامعه شــناس آلمانــی، در کتاب اخالق  کــرده اســت. در ســال ۱۹0۵، ما

گوش  ک آن به  که هنوز نیز پژوا کشید  پروتستانی و روح سرمایه داری۱ بحثی را پیش 
می رســد؛ ارزش های پروتستانتیسم زاهدانه -کســب ثروت با سخت کوشی، تعلیق 

لذت، تحت انقیاد درآوردن خواسته های فردی- معنایی به »روح« سرمایه داری داد 

که در آن کار و کسب ثروت به خودی خود شرافتمندانه بود. وبر با هوشمندی ارتباط 

میان فضیلت و سرمایه را در آمریکا تشریح کرد. او این کار را به ویژه با خوانش دقیق 

1. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
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کتــاب از بنجامیــن فرانکلیــن انجام داد، یعنی اشــارات ضروری بــرای آن هایی  دو 

کــه ثروتمند می شــوند۱ )۱۷۳۶( و نصایحی به یک تاجر جــوان۲ )۱۷۴۸(. فرانکلین 
که پیوســته رفتار و عاداتشــان، به ویژه  در این متون خوانندگانش را ترغیب می کند 

که منجر به به دســت آوردن ســرمایه و  ظاهِر رفتار و عادات،  را به گونه ای بهبود دهند 

یکرد های اخالقی فرانکلین رنگ و بوی  کنون تمامی رو اعتبار گردد. وبر می نویسد »ا

فایده گرایی۳ دارد. صداقت فایده دارد، زیرا اعتبار را تضمین می کند. خوش قولی، 

سخت کوشــی، و صرفه جویــی نیــز بــه همین ترتیــب. و به این دلیل اســت که آن ها 

فضیلت هستند«۸.

آن شــکل  به وســیلۀ   و  دادنــد  را شــکل  کســب وکار ســرمایه  ایــن فضیلت هــا 

گرفتنــد. وبــر اشــاره می کند کــه اگرچه تکانه هایی همچــون حرص و آز زمــان و مکان 

را درمی نوردنــد، »روحیــه ای ماننــد روحیۀ قطعــه ای که از فرانکلین نقــل کردیم -که با 

تحســین یــک خلــق روبه رو شــد- چه در دورۀ باســتان و چــه در قرون وســطا به عنوان 

 . ۹ روح 
تبلور آزمندانه ترین روحیه ها و تظاهرمنشی مطلقًا فاقد مناعت نهی می گردد«۴

ســرمایه داری انســان را بــه خدمــت کار خویــش درمــی آورد، و این در حالی اســت که 

پیش تر این رابطه معکوس بود.

کســب وکار در روح  از راه  آموزه هــای فرانکلیــن پیرامــون بهســازی خویشــتن 

یشــه دواند و شــکوفا شــد، چنان که امــروزه نیز شــالوده های این نظام  آمریکایی هــا ر

کار به خودی خــود امــری اخالقــی اســت، و درآمــد بازتابی اســت از  ارزشــی -اینکــه 

شخصیت- استوار مانده اند. چالش هایی هم وجود داشت؛ در رفت وآمد نسل ها، 

1. Necessary Hints to Those That Would Be Rich

2. Advice to a Young Tradesman

3. utilitarianism

۴. اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، انتشارات علمی 
و فرهنگی، ۱۳۷۳، ص ۵۹.
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کرده اند. سازمان های  جنبش های مقاومت مهمی در برابر این نظام ارزشی قد علم 

کــه بــرای کاهش ســاعت کاری جنگیدنــد و ظهور بی دلیل شــغل ها  کار  قدرتمنــد 

گرفتند۱0، حزب های فعال سوسیالیســت  یشــخند  را تحت عنوان »کارتراشــی«۱ به ر

کــه بــه مبــارزه بــا  کمونیســت در قــرون نــوزده و بیســت، و جنبــش حقــوق مدنــی  و 

بی عدالتی نژادی در اقتصاد پرداخت تنها مشتی از این خروار هستند.

کــه در خدمــت منافع فرد  کاری  بااین حــال، امــروزه اعتقــاد بــه اخالقی بودِن 

اســت دوبــاره قــدرت یافتــه اســت. تفــاوت میــان نســخۀ امروزیــن بــا نســخۀ زمان 

که تالِش فضیلتمند را می ســازد. خوش قولی،  فرانکلین در آن چیزی نهفته اســت 

صرفه جویــی و سخت کوشــی فرانکلیــن همگــی نیازمنــد حــدی از چشم پوشــی از 

خویشــتن و ســرکوب خواســته های فوری بود. وانگهی، در زمان فرانکلین، اشتیاق 

کمتر لذت بخش  کاْر  کاری موضوعیتی نداشــت؛ درواقع هر قدر  در انجام وظایف 

یــخ محرمانۀ دفتر  کتــاب اتاقک نشــین: تار می بــود، بهتــر بــود. نیکیــل ســاوال۲، در 

کار شــاق«۴  کتابچۀ پرفروش در دهۀ ۱۸۸0 به نام »متبرک باد  کار۳، به بررســی یک 
ِنت۵ است. گنت می گوید 

َ
گ یلیام  می پردازد که نوشتۀ مسیحی آنجلیستی به نام و

کار شــاق خوشــایند نباشــد، امــا آســایش و پیشــرفت در زندگــی حاصل آن  شــاید 

کار مالل آور  کنند .۱۱ امروزه،  کارگران می باید بدان افتخار  اســت، و به همین دلیل 

کــرد. رســاله هایی مانند  کــه می بایــد تا حــد امــکان از آن اجتناب  تقدیــری اســت 

کــه دوســتش داری و پول خواهد  کتــاب مارشــا ســیِنتار۶ به نــام کاری را انجام بده 

کتابخانه هــا بیرون  کار شــاق« را از  آمــد۷ )۱۹۸۷( خیلــی وقــت پیــش »متبرک بــاد 
راندند. 

1. make work   5. William Gannett

2. Nikil Saval   6. Marsha Sinetar

3. Cubed: A Secret History of the Office 7. Do What You Love and the Money Will Follow

4. “Blessed Be Drudgery”
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کار  شادی، عشق، اشتیاق و اغنای استعدادهای فردی فضلیت های امروزین 

هستند. استیو جابز، مدیرعامل پیشین اپل، گفته است »تنها راه انجام کار خارق العاده 

این اســت که عاشــق کاری باشــید که می کنید«. عبارت »کار خارق العاده« در گوش 

آدم همان زنگ »کار خیر« مسیحی را دارد. چه پیام دل فریبی! کاری که سرگرم کننده 

کارگر عاشــقش اســت، خواســته های او را برآورده می ســازد، و نه تنها به تولید  اســت، 

ثــروت می انجامــد بلکه، چون لذت بخش اســت، کار خوبی نیز هســت. درواقع، کاِر 

محبوب تنها کاری اســت که می تواند خارق العاده باشــد. احتیاجی نیست برای آن 

ازخودگذشتگی کنی، نیازهای دیگران را در نظر آری یا، به هوای خوشبختی در آینده، 

چشم بر خواسته های فعلی ات ببندی. جابز تنها کسی نبود که چنین پیامی می داد. 

وقتــی صحبــت از کار به میــان می آید، اندرســون کوپر۱، مجری ســی ان ان، نصیحتی 

را تکــرار می کنــد کــه مادرش زمانــی به او گفت کــه فارغ التحصیلی جوان از دانشــگاه 

ییل بود و ســخت در اندیشــۀ آینده: »به دنبال ســعادت باش«. هیچ مهم نیســت اگر 

جســت وجوی ســعادت مســتلزم داشــتن یک حســاب ســپردۀ بانکی، یــا در تضاد با 

نیازهای اجتماعی باشد، یا آشکارا به دیگران آسیب رساند )اگر سعادت شما در قاچاق 

بین المللی اســلحه باشــد چــه؟(. چه اتفاقــی افتاد که وقف کــردن تک بعدی خویش 

بــر لــذت فردی بر قناعــت و فروتنی چیرگی یافت و تبدیل به طریق کار اخالقی شــد؟ 

فرزنــدان ســال های پــس از جنگ جهانــی دوم موعظه های فرانکلیــن را به طور 

کامل بازســاختند. تام ولف۲ در ســال ۱۹۷۶ مقالۀ مشــهوری با عنوان »دهۀ ‘من’ و 

کرد و در آن به تغییراتی پرداخت  ســومین بیداری بزرگ«۳ در مجلۀ نیویورک منتشــر 

یای کیمیــای قدیم تبدیل  کــه در عاملیــت آمریکایــی رخ می نمودند. او نوشــت »رؤ

یــای کیمیای جدیــد این اســت: تغییر شــخصیت فرد،  فلــزات پایــه بــه طال بــود. رؤ

1. Anderson Cooper

2. Tom Wolfe

3. “The ‘Me’ Decade and the Third Great Awakening”




