
پیشگفتار

کمـی در حقشـان  نظـرم  بـه  بـه دسـتم رسـیده و حـاال  بیم سـنج ها  از  بسـیاری  بازخوردهـای منفـِی   .۱
امـا همچنـان معتقـدم حـذف  تأثیـر می گذارنـد.  بیم سـنج ها  کارهـای  از  کـرده ام. بعضـی  بی انصافـی 

نـدارد. منفـی ای  تبعـات  هیـچ  بقیه شـان 

2. David Graeber, “The Modern Phenomenon of Bullshit Jobs,” Canberra (Australia) 
Times online, last modified September 3, 2013, www.canberratimes.com.au/national/
public-service/the-modern-phenomenon-of-bullshit-jobs-20130831-2sy3j.html.

 Boulots ،کنـون فقـط یـک کتـاب بـا موضـوع شـغل های مزخـرف نوشـته اند ۳. تـا جایـی کـه می دانـم، تا
کن پاریس، Julien Brygo و Olivier Cyran. نویسندگان  !de Merde )۲۰۱5( به قلم خبرنگاران سا
کتـاب خوبـی اسـت، امـا بـه  کتـاب می گوینـد جسـتار مـن منبـع مسـتقیم الهامشـان بـوده اسـت.  ایـن 

کتـاب می پـردازد. پرسـش هایی غیـر از موضوعـات ایـن 

]1[ شغل مزخرف چیست؟

1. “Bullshit Jobs,” LiquidLegends, www.liquidlegends.net/forum/general/460469-
bullshitjobs?page=3, last modified October 1, 2014.
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2. “Spanish Civil Servant Skips Work for 6 Years to Study Spinoza,” Jewish Telegraphic 
Agency (JTA), last modified February 26, 2016, www.jta.org/2016/02/26/newsopinion/
world/spanish-civil-servant-skips-work-for-6-years-to-study-spinoza.

3. Jon Henley, “Long Lunch: Spanish Civil Servant Skips Work for Years Without Anyone 
Noticing,” Guardian (US), last modified February 26, 2016, www.theguardian.com/world/2016/
feb/12/long-lunch-spanish-civil-servant-skips-workfor-years-without-anyone-noticing.
که موجودات می کوشـند قدرت خود را بیشـینه سـازند،  گرفته  شـاید او از این اسـتدالل اسـپینوزا الهام 
امـا ایـن قـدرت هـم از توانایـی تأثیرگـذاری بـر دیگران حاصل می شـود و هم توانایـی تأثیرپذیری از آن ها. 
از منظـر اسـپینوزایی، داشـتن شـغلی کـه نـه بـر کسـی تأثیـر بگـذاری و نـه از کسـی تأثیـر بپذیـری بدترین 

موقعیت شـغلی ممکن اسـت.

کـه چـون  کـه پسـتچی ها شغلشـان مزخـرف نیسـت، امـا داللـت ایـن ماجـرا ظاهـرًا ایـن اسـت  ۴. البتـه 
99 درصـد از نامه هایـی کـه تصمیـم گرفته انـد بـه مقصـد نرسـانند هرزنامـه بـوده، شغلشـان بـا شـغل های 
مزخرف فرق چندانی ندارد. بعید اسـت واقعًا این طور بوده باشـد، اما این ماجرا بازتابی از نگرش های 

مـردم اسـت. بـرای مطالعـه دربـارۀ تغییـر نگرش هـا نسـبت بـه کارکنان پسـت، ن.ک:
Utopia of Rules (2015), 153–163.

5. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3410547.stm?a, accessed April 7, 2017.

6. “Vier op tien werknemers noemt werk zinloos,” http://overhetnieuwewerken.nl/
vier-op-tien-werknemers-noemt-werk-zinloos/, accessed July 10, 2017.

7. اظهارنظـری نوعـی از روفـوس: »دوسـت داشـتم بگویـم بی ارزش تریـن شـغلم التـه  درسـت کردن بـرای 
کارم باعـث  کـه بـا آن  کـه فکـرش را می کنـم می فهمـم  آدم هـای خیلـی خـاص و ویـژه بـود، امـا حـاال 

کـم نیاورنـد«. می شـده ام در طـول روز 

8. ایـن را عـرض کنـم کـه بخـش پیـِش رو را عمدتـًا از بازنمایـی آدم کش هـای اجیـری در فرهنـگ عامـه 
برگرفتـه ام، نـه هرگونـه تحلیـل قومیت شـناختی یـا جامعه شـناختی آدم کش هـای اجیـری واقعـی.

9. جالـب اینکـه »bull« خالصـۀ »bullshit« نیسـت، بلکـه »bullshit« بسـط »bull« در اوایـل قـرن بیسـتم 
کلمـۀ فرانسـوی »bole« بـه معنـای »شـیادی یـا حقه بـازی« دارد. لفـظ  یشـه در  اسـت. ایـن لفـظ نهایتـًا ر
 »bollocks« کلمۀ »bullshit« اولین بار در شـعری منتشرنشـده از تی. اس. الیوت اسـتفاده شـده اسـت. 

نیـز مشـتق دیگـری از »bole« اسـت.

۱۰. مـن بـودم می گفتـم »دروغ گویـی« امـا، طبـق اسـتدالل معـروف هـری فرانکفـورِت فیلسـوف )۲۰۰5(، 
مزخرف گویـی بـا دروغ گویـی فـرق دارد. تفاوتشـان شـبیه تفـاوت میـان قتـل و قتـل غیرعمـد اسـت. یکـی 
فریـب عمـدی اسـت و دیگـری بی اعتنایـی نسـبت بـه حقیقـت. نمی دانم این تمایز در این بسـتر کاماًل 

درسـت درمی آیـد یـا نـه، امـا ورود بـه ایـن بحـث هـم فایـده ای نداشـت.



319 پی نوشت ها

۱۱. بـرای درک کامـل ایـن رابطـۀ فئودالـی، اسـم کورلئونـه را در نظـر بگیریـد. اسـم خانـوادۀ مافیـا در رمـان 
کوپـوال اسـت، امـا درواقـع اسـم شـهری در سیسـیل  ماریـو پـوزو و فیلـم »پدرخوانـده« از فرانسـیس فـورد 
اسـت کـه آن را زادگاه بسـیاری از مافیاهـای مشـهور می داننـد. ایـن کلمـه بـه زبـان ایتالیایـی بـه معنـای 
کـه نورمن هایـی کـه در سـال ۱۰66 انگلسـتان را فتـح  »شـیردل« اسـت. دلیـل ایـن امـر ظاهـرًا ایـن اسـت 
کـه قبـاًل در اشـغال اعـراب بـود بـه تسـخیر درآوردنـد و بسـیاری از سـاختارهای  کردنـد سیسـیل را هـم 
رابین هـود،  داسـتان های  از  بسـیاری  در  کـه،  یـد  دار یـاد  بـه  احتمـااًل  کردنـد.  وارد  را  اعـراب  مدیریتـی 
کـه  شـخصیت منفـی اصلـی داروغـۀ ناتینگهـام ]بـه انگلیسـی: sheriff of Nottingham[ و پادشـاهی 
واژۀ عربـی  sheriff تحریـف  انگلیسـی  کلمـۀ  »ریچـارد شـیردل« اسـت.  رفتـه  بـه جنگ هـای صلیبـی 
گرفتـه بودنـد.  کـه از سیسـتم مدیریتـی سیسـیل الهـام  »َشـریف« اسـت و یکـی از آن سـمت هایی بـوده 
رابطـۀ دقیـق کورلئونـه و پادشـاه انگلیسـی محـل بحـث اسـت، امـا قطعـًا رابطـه ای وجـود دارد. پـس، ولـو 
به صـورت غیرمسـتقیم، شـخصیت مارلـون برانـدو در فیلـم »پدرخوانـده« بـه تأسـی از ریچـارد شـیردل 

نام گـذاری شـده اسـت.

کـه قبـاًل در آن زندگـی می کـردم  ۱۲. خیلی هـا در وقـت آزادشـان دزدی می کننـد. مجتمـع آپارتمانـی ای 
که همیشـه روزهای دوشـنبه اتفاق می افتاد. سـرانجام معلوم  گرفتار مجموعه ای از سـرقت ها شـده بود 

شـد کـه دزد آرایشـگری بـوده کـه معمـواًل دوشـنبه ها کار اصلـی اش را تعطیـل می کـرده اسـت.

گرفتـه تـا دزدهـای معمولـی مغازه هـا، خدمـات خـود را در  ۱۳. خیلـی از دزدهـا، از سـارقان آثـار هنـری 
ازای پـول در اختیـار می گذارنـد، امـا حتـی بـا ایـن حـال هـم پیمانـکار مسـتقل و درنتیجـه خوداشـتغال 
کسـی  گـر  هسـتند. آدم کش هـای اجیـری امـا قضیه شـان ابهـام بیشـتری دارد. بعضی هـا شـاید بگوینـد ا
عضـو ثابـت و فرودسـتی از یـک سـازمان تبهـکار باشـد، ایـن را می تـوان »شـغل« نامیـد، امـا مـن بعیـد 

کـه دارنـدگان چنیـن سـمت هایی قضیـه را این طـور ببیننـد. می دانـم )البتـه اطـالع دقیـق نـدارم( 

۱۴. نمی گویـم چنیـن شـغلی »نوعـی اشـتغال پولـی اسـت کـه از بـس حـس بیهودگـی، غیرضروری بـودن 
کنـد«، بلکـه می گویـم  کـه حتـی فـرد شـاغل هـم نمی توانـد وجـود آن را توجیـه  و آسـیب زایی می دهـد 
»نوعـی اشـتغال پولـی اسـت کـه از بـس بیهـوده، غیرضـروری و آسـیب زا اسـت کـه حتـی فـرد شـاغل هـم 
نمی توانـد وجـود آن را توجیـه کنـد«. بـه بیـان دیگـر، حرفـم صرفـًا ایـن نیسـت کـه فـرد شـاغل کار خـود را 

مزخـرف می دانـد، بلکـه می گویـم بـاورش درسـت و صحیـح اسـت.

یـد وضعیـت خـودم را مثـال بزنـم. در حـال  حاضـر، اسـتاد انسان شناسـی در مدرسـۀ اقتصـاد  ۱5. بگذار
یـک  لنـدن هسـتم. بعضی هـا انسان شناسـی را تجلـی یـک رشـتۀ مزخـرف می داننـد. در سـال ۲۰۱۱، ر
گـر حـذف شـوند،  کـه ا کـرد  بـارز رشـته هایی معرفـی  یـدا، ایـن رشـته را نمونـۀ  اسـکات، فرمانـدار فلور

دانشـگاه های ایالتـش اوضـاع بهتـری خواهنـد داشـت.
Scott Jaschik, “Florida GOP Vs. Social Science,” Inside Higher Education, last 
modified October 12, 2011, www.insidehighered.com/news/2011/10/12/florida_
governor_challenges_idea_of_non_stem_degrees
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کلیـدی رسـوایی مسـکن آمریـکا در  یگـران  کـه از باز کانتری وایـد فایننشـال،  ۱6. شـنیده ام در شـرکت 
سـال ۲۰۰8 بـود، اصـواًل دو رده وجـود داشـت: »خوره«هـای رده پاییـن، و خودی هـا. خودی هـا آن هایـی 
زنـی  برخـوردم:  نیـز  نمونـۀ شـدیدتری  بـه  از جریـان شـیادی ها خبـر داشـتند. در تحقیقاتـم  کـه  بودنـد 
مشـغول  هواپیمـا  مخصـوص  مجلـۀ  یـک  تبلیـغ  فـروش  بـه  سـال  یـک  حـدود  قبـاًل  بـود  نوشـته  برایـم 
کـه  کـرد  شـک  موضـوع  ایـن  بـه  زمانـی  اسـت.  نداشـته  خارجـی  وجـود  اصـاًل  مجلـه  ایـن  امـا  بـوده، 
کارش یـا در هواپیمـا ندیـده، حـال  آنکـه  متوجـه شـد هرگـز حتـی یـک نسـخه از ایـن مجلـه را در دفتـر 
ایـن کل  کـه  گذاشـتند  صحـه  شـکش  بـر  آرام  همکارانـش  سـرانجام  می کـرد.  هوایـی  سـفر  هـم  یـاد   ز

عملیات فریب است.

۱7. ایـن نیـز ماننـد تمـام قواعـد اسـتثنائاتی دارد. چنان کـه خواهیـم دیـد، در بسـیاری از شـرکت های 
بـزرگ همچـون بانک هـا، مدیـران رده بـاال مشـاوران و حسـابرس های داخلـی ای اسـتخدام می کننـد تـا 
از کار کارمنـدان سـر دربیاورنـد. یـک تحلیلگـر بانـک بـه مـن گفـت حـدود 8۰ درصـد از کارکنـان بانـک 
کسـی دربـارۀ  کثرشـان حتـی خبـر هـم ندارنـد، چـون  بـود ا کارهـای غیرضروری انـد و معتقـد  مشـغول 
نقششـان در کلیـت سـازمان چیـزی بـه آن هـا نمی گویـد. البتـه می گفـت خـود سرپرستانشـان هم چندان 
اطالعـات بیشـتری ندارنـد و پیشـنهادهای او بـرای اصـالح بی بروبرگـرد رد می شـد. در اینجـا الزم اسـت 
کـه مـردم به اشـتباه شـغل خـود را مزخـرف بپندارنـد،  کنـم: این طـور نیسـت  کیـد  مجـدد بـر نکتـه ای تأ

اتفاقـًا برعکـس ایـن قضیـه صـادق اسـت.

کـه  کسـانی  کثـر  ۱8. حتـی اینجـا هـم می تـوان انتقاداتـی را متصـور شـد. ساینتولوژیسـت ها چطـور؟ ا
جلسـات روان سـنج برقـی برگـزار می کننـد تـا مـردم بتواننـد تروماهـای زندگی هـای گذشـتۀ خـود را بیابنـد 
کثریـت جامعـه آن هـا را  ظاهـرًا ارزش اجتماعـی فوق العـاده ای بـرای کار خودشـان قائل انـد، حـال  آنکـه ا
متوهـم و شـیاد می داننـد. امـا ایـن نیـز محلـی از اعـراب نـدارد، چـون کسـی نگفتـه »شـفابخش ایمانـی« 

شـغلی مزخـرف اسـت.

کـه مشـخصًا بـه قصـد فریـب غیرخودی هـا انجـام می شـود،  گانـدا،  پا کـه پرو کـرد  ۱9. می تـوان اسـتدالل 
گاندیست هاسـت. پا معمـواًل هـدف اصلـی اش آرام کـردن وجـدان خـود پرو

۲۰. ایـن سـخنان فی البداهـه بودنـد، نـه مکتـوب و آماده شـده. نقل قولـی کـه آمـده بازسـازی گزیده هایی 
نقل شـده در

John Adam Byrne, “Influential Economist Says Wall Street Is Full of Crooks,” 
New York Post online, April 28, 2013, http://nypost.com/2013/04/28/influential-
economist-says-wall-streets-full-of-crooks,

و ترانویسی مقالۀ َجنت توکلی در بیزنس اینسایدر 
(www.businessinsider.com/i-regard-the-wall-street-moral-environment-as-pathological-
2013-9?IR=T, accessed April 21, 2017)

و یادداشت های خودم از آن زمان است.
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گزینه هـای  کـه از بیهودگـی  ۲۱. درواقـع طـی تحقیقاتـم بـه چنـد فـرد تحصیل کـرده )سـه نفـر( برخـورده ام 
کار حاللـی می کننـد. کننـد  شغلی شـان سـرخورده شـده بودنـد و واقعـًا نظافتچـی شـدند تـا حـس 

کـه همیشـه بعضـی خواننـدگان متوجـه منطـق زیربنایـی نمی شـوند  گفتـن نـدارد، امـا ازآنجا ۲۲. واقعـًا 
عـرض می کنـم: وقتـی می گویـم شـغل های آشـغال معمـواًل مفیـد و مولـد هسـتند منظـور ایـن نیسـت کـه 

همـۀ شـغل های مفیـد و مولـد آشـغال هسـتند.

23. House of the Dead, 1862, trans. Constance Garnett (Mineola, NY: Dover, 2004), 
17–18.
در  تیتوئیسـتی  مجـدِد  آمـوزش  کمپ هـای  در   ۱95۰ دهـۀ  در  می گفـت،  گروباچیـچ  آنـدری  دوسـتم 
اسـت  مشـخص  آورده انـد.  پدربزرگـش  سـر  شـکنجه  نوعـی  به عنـوان  واقعـًا  را  کار  ایـن  یوگسـالوی، 

بودنـد. خوانـده  را  کالسـیک  ادبـی  آثـار  زندانبان هـا 

کار نگهبانـی«  کـه معمـواًل آن را » ۲۴. ایـن فهرسـت سه بخشـی طبیعتـًا جامـع نیسـت. مثـاًل دسـته ای 
از آن )سرپرسـتان غیرضـروری( مزخـرف  یـادی  ز کـه بخـش  نیامـده، دسـته ای  می نامنـد در فهرسـت 

یـادی اش نیـز منفـور یـا بـد اسـت. اسـت، امـا بخـش ز

کتاب هایم تحت عنوان ۲5. در یکی از 
David Graeber, The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of 
Bureaucracy (Brooklyn, NY: Melville House, 2015), 9
کـه هدفـش  ایـن را »قانـون آهنیـن لیبرالیسـم« نامیـده ام: اینکـه »هـر اصـالح بـازاری، هـر پـروژۀ دولتـی ای 
کاهش تشـریفات بیهودۀ اداری و تقویت نیروهای بازار باشـد، سـرانجام تعداد کل مقررات و نظارت ها و 

مقـدار کل کاغذبـازی و تعـداد کل بوروکرات هـای تحـت اسـتخدام دولـت را افزایـش می دهـد«.

۲6. درواقـع اجبـار کسـی بـه پوشـیدن یونیفـرم اصـواًل بـه همیـن معناسـت، چـون معمـواًل یونیفرم هـا را به 
تـن افـرادی )مثـل کارکنـان خشکشـویی هتـل( می کننـد کـه مـردم هیچ وقـت نمی بینندشـان. به نوعـی با 

ایـن یونیفـرم می خواهنـد بگوینـد »تـو االن بایـد خـود را مقیـد بـه انضبـاط نظامـی بدانی«.

۲7. عجیـب اینکـه ایـن پیمایـش نتایـج را بر اسـاس ترجیحات آرای سیاسـی )طرفـداران حزب توری کمتر 
و طرفـداران حـزب اسـتقالل بریتانیـا بیشـتر از همـه شـغل خـود را مزخـرف می دانسـتند( و منطقـه )جنـوب 
انگلسـتان بـه اسـتثنای لنـدن دارای بیشـترین آمـار مزخـرف یعنـی ۴۲ درصـد بـود و اسـکاتلند بـا ۲7 درصد 

کمتریـن آمـار را داشـت( تقسـیم بندی کـرد. سـن و »درجـۀ اجتماعـی« ظاهـرًا تأثیـر معناداری نداشـتند.

28. The Restaurant at the End of the Universe (Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, book 
#2) (London: Macmillan Pan Books, 1980), 140.

۲9. چنان کـه می تـوان تصـور کـرد، میـان هـواداران داگالس آدامـز مباحثاتـی در ایـن  بـاره صـورت گرفتـه، 
کـه هرچنـد در دهـۀ ۱97۰ شـغل هایی مربـوط بـه نظافـت تلفـن و دیگـر  امـا ظاهـرًا اجمـاع بـر ایـن اسـت 
وسـایل الکترونیکـی بـوده، امـا »نظافتچـی تلفـن« به صـورت شـغلی مجـزا وجـود خارجی نداشـته اسـت. 
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گـروه مانتی پایتـان بـرای تولیـد یـک برنامـۀ ویـژۀ  گراهـام چپمـن از  بااین حـال آدامـز قصـد همـکاری بـا 
برنامـه  ایـن  امـا  داشـت،  را  اسـتار  ینگـو  ر بـازی  بـا  نـاوارون«  تلفـِن  »نظافتچی هـای  نـام  بـه  تلویزیونـی 

متأسـفانه هیچ وقـت سـاخته نشـد.

یـم، بعـدًا می فهمیـم کـه ایـن شـوخی دربـارۀ گولگافرینچم هـا بـوده، چـون همه شـان  ۳۰. از انصـاف نگذر
سـرانجام بـر اثـر طاعونـی می میرنـد کـه نقطـۀ آغـازش تلفنـی بود که درسـت نظافت نشـده بـود. اما ظاهرًا 

کسـی ایـن قسـمت را به یـاد ندارد.

۳۱. سـالن های مـو در اجتماعـات مهاجـران معمـواًل هـم بـرای مـردان و هـم زنـان همیـن نقـش را دارنـد. 
حتـی دوسـتانی داشـتم کـه در یـک منطقـۀ تصرف شـده در لنـدن آرایشـگر شـده بودنـد و می دیدنـد ایـن 
کـس تـازه بـه آن شـهرک می آمـد سـری بـه آرایشـگاه مـی زد تـا  اتفـاق آنجـا هـم در حـال وقـوع اسـت: هـر 

بفهمـد اوضـاع از چـه قـرار اسـت.

کـه صـرف ادامـۀ رقصیـدِن آن هـا بـر جعبه هـا  کـه مقـدار پولـی  کـرد  ۳۲. ایـن نکتـه را نیـز بایـد اضافـه 
گر درسـت مدیریت شـود، می تواند خطر تغییرات اقلیمی را کاهش دهد. »صنعت سـکس  می شـود، ا
کاالیـی  کـه ارزشـمندترین دارایـی یـک زن تـن جوانـش به عنـوان  ایـن را نکتـه ای بدیهـی جلـوه می دهـد 
کـه باعـث می شـود بسـیاری از زنـان در ۱8 تـا ۲5سـالگی بیشـتر از باقـی  جنسـی اسـت. همیـن اسـت 
سـال های عمرشـان درآمـد داشـته باشـند. در زندگـی خـودم هـم واقعـًا همین طـور بوده اسـت«. نویسـندۀ 
ایـن مطلـب مؤلـف و اسـتاد دانشـگاه موفقـی اسـت کـه در طـول سـال آن قـدری درآمـد نـدارد کـه زمانـی 

می توانسـت طـی سـه مـاه رقصندگـی برهنـه بـه دسـت آورد.

کار بازاریاب هـای تلفنـی یـا مدیـران میانـی بی فایـده را غیرقانونـی  گـر  ۳۳. شـاهدی بـر ایـن تعمیـم: ا
می کردند، بعید بود بازار سـیاهی برای جایگزینی شـان به وجود بیاید. مشـخصًا از دیرباز این اتفاق در 
شـغل های جنسـی رخ داده اسـت. به همین دلیل اسـت که می توان گفت مشـکل از خود مردسـاالری 
کـم این همـه ثـروت و قـدرت در دسـت مردانـی کـه بعـد به لحـاظ جنسـی ناراضـی نگـه داشـته  اسـت )ترا
می شـوند یـا یـاد می گیرنـد در پـی انـواع خاصـی از ارضـا برونـد( و درنتیجـه چیـزی اسـت کـه در ماهیـت 

خـود جامعـه نهادینه شـده اسـت.

34. “L’invasion des «métiers à la con», une fatalité économique?,” Jean-Laurent Cassely, 
Slate, August 26, 2013, www.slate.fr/story/76744/metiers-a-la-con. Accessed 23 
September, 2013.

]2[ چه نوع شغل های مزخرفی وجود دارد؟

توییتـر  در  و  سـاختم   )dihaveabisjoborwhat@gmail.com( ایمیلـی  کانـت  ا کار،  ایـن  بـرای   .۱
درخواسـت درون ده کـردم. جیمیـل به شـکل عجیبـی کلمـۀ »bullshit« را در آدرس هـا تأییـد نمی کنـد.

کـه شـاید  کارفرمـا یـا اطالعـات جغرافیایـی خاصـی را هـم  ۲. پـس اسـم ها همـه من درآوردی انـد و هیـچ 
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کنتیکـت« یـا  هویـت ارسـال کنندگان را لـو دهـد درج نکـرده ام: مثـاًل »دانشـگاهی مشـهور در نیـو هیـِون 
»انتشـارات کوچکـی در ِدِون کانتـی انگلسـتان بـه مالکیـت کنسرسـیومی در برلیـن«. در بعضـی مـوارد، 

چنیـن جزئیاتـی را تغییـر داده ام و در برخـی دیگـر همان طـور نگهشـان داشـته ام.

۳. نقل قول هـای بعـدی همـه برگرفتـه از ایـن پایـگاه داده هسـتند، مگـر اینکـه خالفـش ذکـر شـود. آن هـا را 
عمدتـًا همان طـور کـه بـه دسـتم رسـید حفـظ کـرده ام، مگـر اصالحاتـی جزئـی همچـون تغییـر اختصارات 
گرامری و سـبکی و مواردی از این دسـت. به کلمات کامل، اصالح عالئم نگارشـی، رفع اشـکاالت ریز 

۴. یکـی از ویدئوهـای سـاخت بی بی سـی کـه توجهـم را جلـب کـرد »شـغل های بیهوده« را به سـه دسـته 
کـه مدیـران را مدیریـت می کننـد« و »ارزش  کار«، »مدیـراِن مدیریـت  تقسـیم می کنـد: »بیـکار در محـل 

اجتماعـی منفـی«. ن.ک:
“Do You Have a Pointless Job?,” BBC online, last modified April 20, 2017, www.bbc.
com/capital/story/20170420-do-you-have-a-pointless-job.

کـه به اصطـالح خدمتـکار  یلیـام پرکینـز می نویسـد »الزم می آیـد آنـان  5. در سـال ۱6۰۳، فـردی بـه نـام و
بـا جایـگاه و  آنکـه مردانـی  بیاموزنـد و بدارنـد، مگـر  نیـز  کنـار خدمتـکاری پیشـۀ دیگـری  هسـتند در 
کـه خدمتـکاران، از آنکـه بیشـتر وقـت خـود را بـه خـوردن و نوشـیدن  یـاد را خـادم باشـند ... چرا ک ز امـال
و  کلیسـا  اعضـای  بی فایده تریـن  همـی  گذراننـد،  شـام  از  پـس  و  ناهـار  از  پـس  بـازی  و  خوابیـدن  و 
گـردد، دیگـر هیـچ پیشـه ای  مملکت انـد. چـون اربابشـان بمیـرد یـا از بهـر تخلفـی از سـمت خـود عـزل 
کننـد و لـذا تـن بـه تکـدی یـا دزدی همـی دهنـد« )Thomas 1999: 418(. ایـن  کار  نداننـد و نتواننـد 
کیـد اسـت کـه نمی گویـم خدم وحشـم واقعـی  موضـوع در فصـل 6 مفصـل بررسـی شـده اسـت. الزم بـه تأ
کـه  فئودالـی »شـغل های مزخـرف« بـه معنـای مـدرن آن بودنـد، چـون نیـازی بـه ایـن ادعـا نمی دیدنـد 
کمتـر  کاِر  گـر هـم پـای ظاهرسـازی در میـان بـود، تظاهـر بـه  خـود را غیـر از آنچـه هسـتند جلـوه دهنـد؛ ا

می کردنـد، نـه بیشـتر.

کـه بـرای ایـن شـخصیت ها وجـود  6. ایـن افـراد هرازگاهـی پادویـی هـم می کردنـد. بـا کلمـات مختلفـی 
نوکـر، غـالم،  نوچـه،  بلکـه همچنیـن  پـادو،  نه فقـط  بوده انـد:  رایـج  کـه چقـدر  فهمیـد  داشـته می تـوان 
کـه درجـا  کـر، مـالزم، مـزدور، مملـوک، و باربـر. تـازه این هـا فقـط مواردی انـد  پایـور، خـادم، گماشـته، چا
بیشـتر  کـه  اسـت  ایـن  از  مـواردی  و  بله قربان گوهـا  و  انگل هـا  و  طفیلی هـا  بمانـد  می رسـند.  ذهـن  بـه 
کـه هیـچ  یـان بودنـد  پـا خـوِد دربار کـه در دربارهـای ارو افـرادی آویـزان و مسـتقل اند. شـایان ذکـر اسـت 
کـه مجبـور بودنـد  کـه، به جـز وقت هـای مراسـم  کار مفیـدی نمی کردنـد؛ مالزمـان یونیفرم پـوش بودنـد 
گوشـه ای بایسـتند، انـواع و اقسـام کارهـا را می کردنـد. امـا نکتـه اینجـا بـود کـه تظاهـر کننـد ایـن کارها به 

دوششـان نیسـت.

یـاد باشـد امـا، چنان کـه گفتـم، ایـن صرفـًا  7. البتـه می دانـم واقعـًا بعیـد اسـت نـرخ اسـتخراج این قـدر ز
آزمایشـی فکـری اسـت تـا سـازوکارهای برآمـده در چنیـن موقعیت هایـی را ببینیـم.

8. حتی می توان گفت این یکی از چیزهایی است که در طول تاریخ اسمش را »افتخار« گذاشته اند.
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اول  زمـان جنـگ جهانـی  از  تعـداد خدمتـکاران خانگـی  اطلـس،  اقیانـوس  کشـورهای شـمال  در   .9
یـادی پـر شـده اسـت، اول توسـط افـرادی  سـیر نزولـی چشـمگیری داشـته اسـت، امـا جایشـان تـا حـد ز
کارگـران خدماتـی« نامیـده می شـوند )مثـاًل »پیشـخدمت« ابتـدا نـام نوعـی از خدمتـکاران خانگـی  کـه »
بـود( و دوم شـمار فزاینـدۀ دسـتیاران اداری و دیگـر زیردسـتان این چنینـی در بخـش کسـب وکار. نمونـۀ 
کـه تـا بـه امـروز پابرجـا مانده انـد می تـوان در ایـن  کارهـای قدیمـی و غیرضـرورِی مـدل فئودالیسـتی را 
شـرح مشـاهده کـرد: »دوسـتم در یـک لوکیشـن فیلم بـرداری در عمـارت اربابـی قدیمـی ای در هرتفوردشـر 
قدیمـی  ایـن سـاختمان  در  تـا دسـت اندرکاران  را می دهـد  و حواسـش  پادویـی می کنـد  کار می کنـد، 
بانـوی خانـه  و  اربـاب  کنـد.  ‘شـمع بانی’  دو سـاعت  بایـد  روز،  هـر  آخـر  نکننـد.  زیبـا خـراب کاری  و 
کسـی بایـد دسـت کم دو  گفته انـد وقتـی شـمع ها در تـاالر اصلـی خامـوش شـدند  بـه دسـت اندرکاران 
سـاعت مراقبشـان باشـد تـا مبـادا دوبـاره روشـن شـوند و خانـه را بـه آتـش بکشـند. دوسـتم اجـازه نـدارد 
کنـد«. وقتـی از او پرسـیده بودنـد چـرا  کنـد یـا بـه هـر شـکل دیگـری ‘تقلـب’  شـمع ها را در آب خیـس 

اجـازه نـدارد شـمع ها را در آب بخیسـاند پاسـخ داده بـود »چیـزی در ایـن  بـاره نگفتنـد«.

۱۰. این نکته را صریح بگویم: خیلی از منشـی ها کارشـان ضروری اسـت. منظورم در اینجا منشـی هایی 
اسـت که کاری ضروری ندارند.

۱۱. اتفاقـًا امـروزه هـم هنـوز همین طـور اسـت. مـن شـخصًا زن جوانـی را می شناسـم کـه، بـدون هیچ گونه 
یـادی بـرای عملیات  تجربـۀ نظامـی، دسـتیار شـخصی یکـی از افسـران ناتـو شـد و نقشـه های راهبـردی ز
مناطـق جنگـی می نوشـت )دلیلـی هـم نـدارد کـه فکـر کنـم نقشـه هایش بـه  خوبـِی نقشـه های ژنـراِل ناتـو 

یـا حتـی بهتـر از آن نبوده انـد(.

کثـر  ا ارتـِش  گفـت  می تـوان  می کنـد.  صـدق  پیشـرفته  تسـلیحات  دربـارۀ  دسـت کم  نکتـه  ایـن   .۱۲
کارکـرد  کشـور هـم هسـت، امـا بـرای ایـن  کشـورها بـرای سـرکوب ناآرامی هـای واقعـی یـا بالقـوه در داخـل 
از  مکزیـک  خط مشـی  نیسـت.  پیس کیپـر  موشـک های  یـا  یایـی  زیردر جنگـی،  جت هـای  بـه  نیـازی 
قدیم االیـام ایـن بـوده کـه بابـت چنیـن اسـباب بازی های گران قیمتـی پـول هـدر ندهـد، بـا ایـن اسـتدالل 
بـا آن هـا دچـار خصومـت  کـه ممکـن اسـت  کشـورهایی  تنهـا  به خاطـر موقعیـت جغرافیایی شـان  کـه 
گـر بـه جنـگ آمریـکا برونـد، فـارغ از تسلیحاتشـان شکسـت  گواتمـاال هسـتند. ا شـوند ایاالت متحـده و 
گـر هـم بـه جنـگ گواتمـاال برونـد، بـا جـت جنگـی یا بـدون آن پیروز می شـوند. پس مکزیک  می خورنـد؛ ا

کفایـت بـرای سـرکوب شـورش های داخلـی تسـلیحات نگـه مـی دارد. فقـط در حـد 

اسـاتید   ۱98۰ دهـۀ  در  کـه  چرا چالش برانگیزنـد،  مـن  بـرای  به خصـوص  گفت وگوهایـی  چنیـن   .۱۳
نتیجـۀ  مصرف کننـده  تقاضـای  کـه  گذاشـتیم  کنـار  عمـاًل  را  تفکـر  ایـن  خـودم  ازجملـه  دانشـگاهی 
کـه مصرف کننـدگان  گرویدیـم  تفکـر  ایـن  بـه  بازاریاب هاسـت. عوضـش  از سـوی  فکـری  جهت دهـی 
کـه خودشـان هرگـز قصـدش را نداشـتند هویت هـای  کاالهـای مصرفـی به شـکلی  صرفـًا بـا اسـتفاده از 
پـال  رو یـا  اسـنوپ داگ  امثـال  بـه  آمریکایی هـا  تمـام  مثـاًل  )انـگار  بـه هـم وصلـه  می کننـد  را  چهل تکـه 
که بسـیاری  تبدیل شـده اند(. البته من همیشـه نسـبت به این روایت مشـکوک بودم. اما روشـن اسـت 
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از کارکنـان صنعـت یقیـن دارنـد هنـوز همـان چیزی انـد کـه مـردم در دهـۀ شـصت و هفتـاد دربـارۀ آن هـا 
می کردنـد. تصـور 

که به اواخر دهۀ ۱96۰ برمی گردد. ۱۴. اسکریپت زبانی ساده ای 

گزارش هـای  ۱5. در ایـن موضـوع تجربـۀ شـخصی دارم: از اسـاتید مدرسـۀ اقتصـاد لنـدن انتظـار مـی رود 
تخصیص زمان پیچیده ای را پر کنند که فعالیت های حرفه ای در طول هفته را به صورت ساعت به ساعت 
تفکیـک می کنـد. ایـن فرم هـا تمایـزات ریـز و بی انتهایـی میـان انـواع مختلـف فعالیت هـای اداری قائـل 
می شـوند، امـا هیـچ دسـتۀ صریحـی تحـت عنـوان »خوانـدن و نوشـتن کتـاب« ندارنـد. وقتـی بـه ایـن نکتـه 
اشـاره کـردم، گفتنـد می توانـم ایـن قبیـل فعالیت هـا را تحت »پژوهش با پشـتیبانی مدرسـۀ اقتصـاد لندن« 
قرار دهم. یعنی، از منظر این مؤسسۀ آموزشی، نکتۀ مهم دربارۀ پژوهش این بود که ۱( از بیرون بودجه ای 
نگرفتـه باشـم تـا خـرج ایـن فعالیت هـای خوانـدن و نوشـتن کنـم و ۲( اینکه دارند بابت ایـن کار به من پول 

می دهنـد، درحالی کـه می توانـم بـه کار واقعـی ام برسـم.

کـه  کامـاًل نوعـی از صنعـت فنـاوری اطالعـات: »خیلـی وقت هـا پروژه هایـی می بینـم  ۱6. اقرارنامـه ای 
یابـی یـک سیسـتم فنـاوری  بـرای برداشـتن بـار مسـئولیت از دوش خودشـان طراحـی می شـوند، مثـاًل ارز
از قبـل در  کـه تصمیـم  بـر تصمیمـات نیسـت، چرا تأثیرگـذاری  اطالعـات. هـدف چنیـن پروژه هایـی 
کـه نظـر همـه شـنیده شـده و همـۀ  کننـد  گرفتـه شـده اسـت، بلکـه فقـط می خواهنـد ادعـا  جـای دیگـر 
کـه  کاری  کـه چنیـن پـروژه ای فقـط ظاهرسـازی اسـت، هـر  گرفتـه می شـوند. ازآنجا دغدغه هـا جـدی 
را جـدی  آن  دیگـر  و  می شـود  خبـردار  رفته رفتـه شستشـان  کارکنـان  و  شـده  تلـف  می شـود  آن  خـرج 
کاذب در نهادهـای آموزشـی همچـون دانشـگاه ها یـا سـازمان های  نمی گیرنـد«. ایـن نـوع اجماع جویـی 

مردم نهـاد رایـج اسـت، امـا در سـازمان های سلسـله مراتبی تر نیـز تـداول دارد.

کـه تـا سـال  کـرد  ۱7. بـرای درک شـمه ای از مقیـاس ایـن صنعـت، سـیتی گروپ در سـال ۲۰۱۴ اعـالم 
کارمنـد شـاغل در حـوزۀ متابعـت خواهـد داشـت، یعنـی حـدود ۱۳ درصـد از  آینـده )۲۰۱5( سـی  هـزار 

کارکنـان. کل 
Sital S. Patel, “Citi Will Have Almost 30,000 Employees in Compliance by Year-
end,” The Tell (blog), MarketWatch, July 14, 2014, http://blogs.marketwatch.com/
thetell/2014/07/14/citi-will-have-almost-30000-employeesin-compliance-by-year-end.

۱8. به جـز ترتیـب ویـژه ای کـه کسـی دیگـر بتوانـد کاغذبازی هـا را به جـای او انجـام دهد، ایـن موضوع را 
کامـاًل ناممکـن بـه حسـاب می آوردنـد، نمی دانم چرا.

۱9. نمونـۀ بـارز دیگـر از صنعـت تیک زنـی دولتی/خصوصـی در حـوزۀ ساخت وسـاز اسـت. اقرارنامـۀ 
زیـر را در نظـر بگیریـد:

کار می کنـم. در دهـۀ شـصت، عمـاًل  بـرای مجوزهـای نقشه کشـی  پرپـول »مشـاوره«  سـوفی: در حـوزۀ 
تنهـا مشـاوری کـه اطالعاتـی را بابـت مجـوز نقشه کشـی ارائـه مـی داد معمـار بـود. حـاال مجـوز نقشه کشـی 
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گزارش هـای مشـاوران )ازجملـه خـودم!(  بـرای یـک سـاختماِن نسـبتًا بـزرگ بـا فهرسـت بلندباالیـی از 
همراه است:

یابی تأثیر زیست محیطی ارز

یابی تأثیر چشم اندازی و بصری ارز

گزارش حمل ونقل

یابی ریزاقلیم باد ارز

تحلیل آفتاب/نور روز

یابی وضع میراث ارز

یابی باستان شناسی ارز

گزارش مدیریت حفاظت از چشم انداز

یابی تأثیر بر درختان ارز

یابی خطر سیل ارز

کلی دیگر هم هست! تازه 

کـه  اینجاسـت  عجیـب  نکتـۀ  امـا  اسـت،  صفحـه   ۱۰۰ تـا   5۰ حـدود  گزارش هـا  ایـن  از  هرکـدام 
ساختمان های ساخته شده جعبه هایی زشت اند شبیه همان ها که در دهۀ شصت می ساختیم. 

گـزارش فایـده ای داشـته باشـند!«. پـس بعیـد می دانیـم این همـه 

۲۰. یا تنها نقش آشکارشان.

کسـی در صنعـت مـا پـا پیـش  ۲۱. یـک مشـاور شـرکت های تجـاری می نویسـد »دوسـت دارم یـک روز 
بگذارد و ‘ماجرای سوکال’ را تکرار کند، یعنی گزارش مشاوره ای ارائه دهد که پر از کلمات قلنبه سلنبه 
کسـب وکار باشـد و حـاوی هیـچ اطالعـات سـاختارمندی نباشـد. البتـه حـدس می زنـم چنیـن  و مبهـم 

گاه باشـد«. اتفاقـی قبـاًل بارهـا افتـاده، امـا بـدون اینکـه مشـاور موردنظـر خـودش از ایـن نکتـه آ

گـر پژوهشـگر پزشـکی باشـید،  کامـاًل بـا عقـل جـور درمی آیـد، چـون ا کـه فکـرش را می کنـم،  ۲۲. حـاال 
یـد یـا بـه نسـخه های دیجیتالشـان دسترسـی  کتابخانـه تمـام ایـن مجـالت را در اختیـار دار خودتـان در 

یـد. کـه بـه امانـت میان کتابخانـه ای روی بیاور یـد؛ دلیلـی نـدارد  دار

کـه حـدس می زنـم قدمـت بیشـتری  کارگـری  ۲۳. مقایسـۀ مجـالت شـرکتی بـا مجـالت اتحادیه هـای 
دارنـد جالـب اسـت. البتـه در آن هـا هـم مدح نامـه کم نیسـت، امـا به موضوعات جدی هـم می پردازند. 
کودکی  پدرم عضو اتحادیۀ محلی شـمارۀ ۱ لیتوگرافرهای ادغام شـده در نیویورک بود و یادم هسـت در 
کـه مجلـۀ اتحادیه شـان تحـت عنـوان لیتوپینیـون، بـا اختـالف، زیباتریـن  بـه خـودم افتخـار می کـردم 
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گرافیکـی جدیـد را بـه رخ می کشـیدند.  کـه تکنیک هـای  کـه تـا آن زمـان دیـده بـودم، چرا مجلـه ای بـود 
تحلیل هـای سیاسـی صریحـی نیـز در ایـن مجلـه وجـود داشـت.

۲۴. به عنـوان مثـال، اخیـرًا پیمایشـی نشـان داد کـه 8۰ درصـد از کارکنـان معتقدنـد مدیرشـان بی فایـده 
مشـخص  پیمایـش  ایـن  ظاهـرًا  دهنـد.  انجـام  به خوبـی  را  کارشـان  می تواننـد  هـم  او  بـدون  و  اسـت 
نمی کنـد چـه درصـدی از مدیـران بـا ایـن حـرف موافق انـد، امـا می تـوان تصـور کـرد کـه تعدادشـان خیلی 

یـاد نیسـت. ز
“Managers Can be Worse than Useless, Survey Finds,” Central Valley Business Times, 
December 5, 2017, http://www.centralvalleybusinesstimes.com/stories/001/?ID=33748, 
accessed December 18, 2017.

یادی ندارد. که در آمریکا و جاهای دیگر هم اوضاع تفاوت ز ۲5. خواهیم دید 

که تحت عنوان »چرا  کلویی به اسـِم نسـخه ای از جسـتار اصلی ام پاسـخ می دهد  ۲6. در اینجا ظاهرًا 
سـرمایه داری شـغل های بیهـوده ایجـاد می کنـد؟« در evonomics.com منتشـر شـد. ایـن عنـوان را مـن 

انتخـاب نکـردم. عـادت نـدارم بـه مفاهیم انتزاعـی عاملیت بدهم.

کنیـم مشـاغل  کـه بـاور  ۲7. می تـوان چنیـن تصـوری داشـت، مگـر اینکـه دلیلـی وجـود داشـته باشـد 
کمتـری نیـاز دارنـد. کارهـای حمایتـی بیشـتر یـا  کارهـای سـودمند، بـه  بیهـوده ، نسـبت بـه 

یـادی از نظافتچی هـا، برق کارهـا، بّناهـا و ...  ۲8. ایـن رقـم طبیعتـًا دقیـق نیسـت. از یـک سـو، درصـد ز
کار می کننـد و نـه بـرای شـرکت ها. از سـوی دیگـر، آن ۱۳ درصـدی را هـم حسـاب  بـرای افـراد حقیقـی 
کـرده ام کـه می گوینـد مطمئـن نیسـتند شغلشـان مزخـرف اسـت یـا غیرمزخـرف. رقـم 5۰ درصـد )درواقـع 

کـه ایـن دو عامـل کم وبیـش همدیگـر را جبـران می کننـد. 5۰.۳ درصـد( مبتنـی بـر ایـن فـرض اسـت 

 خود را ناشاد می دانند؟
ً
]3[ چرا کارکنان شغل های مزخرف غالبا

۱. و چنان کـه خواهیـم دیـد، همیـن مـوارد هـم خالـی از ابهـام نبودنـد.

یـک فرسـتادم. تأییـد کـرد و نکتـۀ دیگری افـزود: »قطعًا  ۲. پـس از نوشـتن ایـن کتـاب، تحلیلـم را بـرای ار
ملتفت بودم که بچه های طبقۀ متوسـط و متوسـط روبه باال در رده های پایین آن شـغْل آنجا را مسـیری 
کار چطـور بایـد بـا  کـه بیـرون از محیـط  بـرای پیشـرفت شـغلی می دانسـتند، به خصـوص از ایـن جهـت 
گبی در کاخ حومۀشـهری فالنی؛ صرف کوکتل  دیگران معاشـرت داشـته باشـند )تماشـای بازی های را
کـردن آشـنا باشـند(. ایـن را هـم متوجـه بـودم  در بارهـای شـراب؛ امـا همیشـه و همیشـه بایـد دنبـال پیدا
کننـد و بعـد یکـی از  کمـی رزومه شـان را تقویـت  کاری موقتـی می داننـد تـا  کـه بعضـی دیگـر هـم آن را 
کـه بـه اقشـار  گفـت »جالـب اسـت  کنـد«. و در ادامـه  اعضـای خانـواده برایشـان فرصـت بهتـری پیـدا 
دلسـوز اشـاره می کنـی. اسـتعفا کـه دادم، اولیـن حـرف پـدرم ایـن بـود کـه مـن احمـق و بی فکـرم کـه قیـد 
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کسـی  چنیـن حقـوق خوبـی را زده ام. امـا بعـدش سـؤالی پرسـید ‘به هرحـال آن شـغل چـه خیـری بـرای 
داشت؟’«.

کـه حـاال دو مـدرک عالـی، یـک فلوشـیپ تحقیقاتـی و شـغلی  یـک اشـاره می کنـد  از سـوی دیگـر، ار
کـه در دوران زندگـی در محـل  موفـق دارد. او بیشـتر این هـا را مدیـون دانـش نظریـۀ اجتماعـی می دانـد 

تصرف شـده بـه دسـت آورد.

۳. وقتـی از روفـوس دربـارۀ انگیـزۀ پـدرش پرسـیدم، کم وبیـش ایـن را تأیید کرد و گفت پدرش هم چشـم 
دیدن شـرکت را نداشـته، حس می کرده شـغل خودش هم مزخرف اسـت و فقط دوسـت داشـته چیزی 
داخـل رزومـۀ پسـرش باشـد. ایـن سـؤال همچنـان بـه قـوت خـود باقـی اسـت کـه چـرا او، به عنـوان معاون 

رئیـس، نمی توانسـت خیلی راحـت دروغ بگوید.

کثـر دولت هـای رفـاه پـس از جنـگ جهانـی دوم،  کـه دولـت رفـاه بریتانیـا، مثـل ا ۴. شـایان ذکـر اسـت 
گاهانـه بـر ضـد ایـن اصـل سـاخته شـد کـه فقرا را بایـد وادار به کار کرد. از دهـۀ ۱97۰، تقریبًا  به صـورت آ

همه چیـز بـه همیـن دلیـل تغییـر کـرد.

گـر  کارگـران ادعـا می کننـد ا کـه 7۴ الـی 8۰ درصـد از  5. از دهـۀ هفتـاد، پیمایش هـا همـواره نشـان داده 
در قرعه کشـی یـا مـوارد مشـابه برنـده شـوند دسـت از کارشـان بـر نخواهنـد داشـت. مطالعـۀ اول از مورس 

کنـون چندیـن بـار تکـرار و تأییـد شـده اسـت. و وایـس )۱966( بـوده، امـا تا

6. منبع کالسیک در این  باره:
Robert D. Atkinson. 2002. “Prison Labor: It’s More than Breaking Rocks.” Policy 
Report, Washington, DC, Progressive Policy Institute
کـه  البتـه، به صـرف ایـن اسـتناد، به هیچ وجـه نتیجه گیری هـای سیاسـت گذارانه اش را تأییـد نمی کنـم 

کار زنـدان بایـد به طـور گسـترده تر در دسـترس صنایـع باشـد! نیـروی 

گروس آن لذت را احساس  کار را انجام ندهند. پس  7. و نکتۀ مهم دیگر اینکه می توانند راحت این 
آزادی توصیف می کند.

8. مثـاًل گـری کالیـن، روانـکاو دیگـر، می نویسـد »نـوزاد وقتـی حـروف تعریـف را درک می کند، می نشـیند 
و سـعی می کنـد راه بـرود، فراینـدی را آغـاز می کنـد کـه سـرانجام بـه او ایـن حـس را می دهـد کـه هسـته و 
یشـۀ تغییـر درون خـودش اسـت  خاسـتگاه ایـن دسـتاوردها درون خـودش اسـت. او وقتـی حـس کنـد ر
شـمه ای از خودبـودن را بـه دسـت مـی آورد، یعنـی واحـدی کـه، عالوه بـر جسـم، روان مسـتقلی هـم دارد« 

.)۱976: ۲75(
Francis Broucek, “The Sense of Self,” Bulletin of the Menninger Clinic 41 (1977): 86,
فرانسـیس بروِسـک در ایـن مقالـه می گویـد ایـن نظریـه کافـی نیسـت: »حـس کارآمـدی در بطـن احسـاس 
کارآمـدی  بـدوی خویشـتن اسـت، نـه دارایـِی یـک خویشـتِن ازقبل تعریف شـده. ایـن احسـاس بـدوِی 
از  اسـت، حسـی  مشـهور  کـودک  مطلـق  یـت  قادر بـه  روانـکاوی  ادبیـات  در  کـه  اسـت  چیـزی  همـان 
یشـه در لذت تأثیرگذاری  کارآمدی که محدودیتش هنوز درک نشـده اسـت ... حس متقدم خویشـتن ر
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دارد کـه آن نیـز به نوبـۀ خـود بـا موفقیـت در برابرسـازی قصـد و اثـر مرتبـط اسـت«. پـس در اطـالع از وجود 
خـود لذتـی بنیادیـن نهفتـه اسـت کـه در ابتـدا بـا آزادِی تأثیرگـذاری بـر دنیای پیرامـون، ازجمله دیگران، 

گـره خـورده اسـت، حـال ایـن تأثیرگـذاری هرچـه می خواهـد باشـد.

9. Francis Broucek, “Efficacy in Infancy: A Review of Some Experimental Studies 
and Their Possible Implications to Clinical Theory,” International Journal of Psycho-
Analysis 60 (January 1, 1979): 314.
کنـش بـا چنیـن تروماهایـی، بسـته بـه بسـامد و شـدت و مـدت  کامـل از محیـط در وا »جدایـی درونـِی 
کامـی در تأثیرگـذاری یـا انتظـار برآورده نشـده، سـن وقـوع این گونـه تروماهـا و اینکـه قبـل از وقـوع ترومـا  نا
رفتـار  زمینه سـاز  اسـت  ممکـن  گرفتـه،  شـکل  کارآمـدی  تجربه هـای  اسـاس  بـر  هویـت  از  چـه  مقـدار 

یـا فوبیایـی شـود«. نارسیسـتی  افسـرده وار،  اسـکیزوفرنیک، 

کردم به شدت ساده سازی شده است. که از فلسفۀ شیلر ارائه  ۱۰. البته خالصه ای 

کثـر جوامـع بـرده داْر ایـن نهـاد را بـا دسـتاویزی بـه ایـن خیـال حقوقـی توجیـه  ۱۱. به لحـاظ حقوقـی، ا
در عملیـات  بشـر  یـخ  تار در طـول  برده هـا  از  بسـیاری  اتفاقـًا  اسـرای جنگی انـد؛  برده هـا  کـه  می کننـد 
نظامـی اسـیر می شـدند. اولیـن دسـته های زنجیربنـد در کشـتزارهای روم بـه کار گرفتـه شـدند. ایـن افراد 
کشـتزار قـرار  کـه آن هـا را، بابـت نافرمانـی یـا تـالش بـرای فـرار، در ِارگاسـتولوم یـا زنـدان  برده هایـی بودنـد 

داده بودنـد.

یفشـان از کار و فراغـت  ۱۲. قطعـًا پژوهش هایـی دربـارۀ اخالق گرایـان چیـن، هنـد، دنیـای باسـتان و تعار
کـه رومی هـا میـان اوتیـوم و نگوتیـوم قائـل می شـدند(، امـا در اینجـا  گرفتـه اسـت )مثـاًل تمایـزی  صـورت 
ِکـی و کجـا بـود کـه اولیـن بـار حتـی کار بی فایـده را هـم  منظـورم پرسـش های عملـی اسـت، مثـاًل اینکـه 

بهتـر از بیـکاری دانسـتند.

اختیـار  مـردان  جـا  »هـر  می نویسـد  هفدهـم  و  شـانزدهم  قـرن  بافنـدگان  دربـارۀ  تامسـن  پـی.  ای.   .۱۳
و  سـخت  کار  برهه هـای  میـان  داشـت  تناوبـی  حالتـی  کار  الگـوی  داشـتند،  را  خـود  کاری  زندگـی 
برهه هـای فراغـت )ایـن الگـو تـا بـه امـروز میـان افـراد خوداشـتغالی همچـون هنرمنـدان، نویسـندگان، 
که  خرده کشـاورزان و شـاید دانشـجویان به قوت خود باقی اسـت و این سـؤال را در ذهن ایجاد می کند 
این شـاید ضرب آهنگ ‘طبیعی’ کار انسـان باشـد(. طبق سـنت، در روز دوشـنبه و سه شـنبه، جوالیی 
بـا ضرب آهنـگ ُکنـد ‘وقـت دارم و وقـت دارم’ کار می کـرد، امـا در پنجشـنبه و جمعـه ایـن ضرب آهنگ 

بـر اسـاس ‘دیـرم شـد آی دیـرم شـد’ بـود« )۱967:7۳(.

۱۴. دبیرسـتان کـه بـودم، نوعـی بـازی لوطی گـری در ایـام امتحانـات میـان دانش آموزهـای کـول بـاب بـود 
کـه الف زنـی می کردنـد فـالن سـاعت نخوابیده انـد و درس خوانده انـد: ۳6، ۴8، حتـی 6۰ سـاعت. از 
کـه قبـاًل هیـچ  کننـد  کار می خواسـتند ثابـت  کـه دانش آمـوزان بـا ایـن  ایـن جهـت می گویـم لوطی گـری 
گـر آدم خـودش را بـه یک  درسـی نخوانده انـد، چـون بـه فکـر چیزهـای مهم تـر بوده انـد. مـن فـورًا فهمیـدم ا
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زامبـی بی فکـر تنـزل بدهـد، سـاعات اضافـۀ مطالعـه هـم دردی را دوا نمی کنـد. شـاید بـه همیـن دلیـل 
اسـت کـه حـاال اسـتاد هسـتم.

۱5. شـکار و گـردآوری بـاز هـم نمونـۀ بـارزش هسـتند. شـاید مراقبـت از بچـه جالب توجه ترین اسـتثنا در 
ایـن میـان باشـد: عمدتـًا حـوزۀ کاری زنـان اسـت، امـا همیشـه خاطـرات جالبـی از آن به جـا می ماند.

ک را از قلم انداخته ام، ولی معلوم نیست در آن زمان  گرداندن امال کارکردهای مدیریتِی  ۱6. در اینجا 
که چنین نبوده اسـت. کار محسـوب می کرده اند یا نه. حدسـم این اسـت  اصاًل این را 

کار  کار دسـتمزدی پدیـده ای پیچیـده و متأخـر اسـت. اصـاًل خـوِد مفهـوم  ۱7. به لحـاظ تاریخـی، نهـاد 
کردن کار انسـان از  دسـتمزدی شـامل دو گام مفهومِی دشـوار اسـت. اول، مسـتلزم انتزاعی سـازی و جدا
کارش را نخریـده،  خـودش و تالشـش اسـت. وقتـی آدم وسـیله ای را از یـک پیشـه ور باسـتانی می خـرد، 
بلکـه وسـیله ای را خریـده کـه او بـا زمـان خـودش و شـرایط کاری خـودش سـاخته اسـت. امـا وقتـی یـک 
کـه خـودش،  کار، را می خـرد، آن را در زمـان و شـرایطی اسـتفاده می کنـد  مفهـوم انتزاعـی، یعنـی تـوان 
کار  پـول می دهـد(. دوم، سیسـتم  بابتـش  از مصـرف  پـس  )و  کـرده  تعییـن  کار،  تـوان  نـه »صاحـب« 
دسـتمزدی نیازمنـد برقـراری روشـی بـرای اندازه گیـری کار خریداری شـده اسـت، چـون بایـد بابتـش پـول 

کار. کار معمـواًل بـا ورود انتـزاع دوم انجـام می شـود: زمـان  پرداخـت شـود. ایـن 
M. I. Finley, The Ancient Economy (Berkeley: University of California Press, 1973), 
65–66:
گام مفهومـی را )به لحـاظ اجتماعـی، نـه فکـری( دسـت کم بگیریـم؛ حتـی بـرای  »نبایـد بزرگـِی ایـن دو 

حقوق دانـان رومـی هـم دشـوار بودنـد«.

کـه زمـان، بـه بیـان صحیـح، فقـط به  ۱8. گفتـن چنیـن چیـزی بـه یـک مسـیحی متقـدم توهیـن بـود، چرا
خـدا تعلق داشـت.

کـه خـود را بـه ایـن  کشـاورزی را بـه تصویـر می کشـد  کارگـر موقـت  ۱9. البتـه هومـر سرنوشـت ِتـس یـا 
کـه بـرده دسـت کم عضـوی از یـک خانـدان محترم می شـد  شـکل اجـاره مـی داد، یعنـی بدتـر از بـرده، چرا

.)۴89 . ۱۱-9۱ )ادیسـه، 

دمکراتیـک  حکومت هـای  آزاد  شـهروندان  بـه  مربـوط  قاعـده  ایـن  در  قابل توجـه  اسـتثنای  تنهـا   .۲۰
اسـت کـه حاضـر بودنـد خـود را بـرای کارهـای عمومـی بـه دولـت اجـاره بدهنـد، امـا دلیلـش ایـن بـود که 
کار بـرای خـود کار به نوعـی  کـه شـهروند عضـوش بـود، پـس ایـن   دولـت را نهـادی مشـترک می دانسـتند 

محسوب می شد.

۲۱. ن.ک:
David Graeber, “Turning Modes of Production Inside Out: Or, Why Capitalism 
Is a Transformation of Slavery (Short Version),” Critique of Anthropology 26, no. 1 
(March 2006): 61–81.



331 پی نوشت ها

22. E. E. Evans-Pritchard, The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and 
Political Institutes of a Nilotic People (Oxford: Clarendon Press, 1940), 103. 

موریس بلوک در
Anthropology and the Cognitive Challenge (Cambridge: Cambridge University Press, 
2012), 80–94
بـه  بعضـًا  کـه  رادیکالـی  اسـتدالل های  گـر  ا اسـت.  کـرده  مبالغـه  ِاونز-پریِچـرد  کـه  می کنـد  اسـتدالل 
امـا بعیـد می دانـم  یـس بلـوک اسـت،  بـا مور ِاِونز-پریچـرد نسـبت می دهنـد راسـت باشـد، قطعـًا حـق 
اسـتدالل های منسـوب بـه او صحـت داشـته باشـد. بـه هـر تقدیـر، اسـتدالل های مخالـف بایـد بیشـتر 

بـه زمـان تاریخـی بپـردازد، نـه فعالیـت روزمـره.

23. E. P. Thompson, “Time, Work Discipline and Industrial Capitalism,” Past & 
Present 38 (1967): 56–97.

کـه بینش هـای ای. پـی. تامسـن را تـا قرون وسـطای میانـه  کالسـیکی  ۲۴. بـرای مطالعـۀ جسـتارهای 
ن.ک: می دهنـد،  تسـری 

Jacques LeGoff, Time, Work and Culture in the Middle Ages (Chicago: University of 
Chicago Press, 1982)

بـه ایـن نکتـه اذعـان می کننـد؛ خـوِد تامسـن از  ۲5. طراحـان نظـام آموزشـی همگانـی مـدرن صریحـًا 
کـه یـک نفـر پیمایشـی انجـام داد و از  تعـدادی از آن هـا نقـل می کنـد. خاطـرم هسـت جایـی خوانـدم 
گهـی شـغلی می نویسـند حداقـل مـدرک موردنیـاز دیپلـم  کارفرمایـان آمریکایـی پرسـید وقتـی در یـک آ
اسـت دقیقـًا چـه انتظـاری دارنـد. مقـدار مشـخصی از سـواد خوانـدن و نوشـتن؟ سـواد حسـاب وکتاب؟ 
کثرشـان می گفتنـد نـه، از نظرشـان تحصیـالت دبیرسـتان متضمـن چنیـن چیزهایـی نیسـت. فقـط  ا
انتظار داشـتند که شـاغل بتواند سـروقت به محل کار بیاید. اما جالب اینکه هرچه سـطح تحصیالت 

کار تناوبـی دوبـاره پدیـدار می شـوند. باالتـر مـی رود، فـرد مسـتقل تر می شـود و الگوهـای قدیمـی 

یلیامـز )۱966(، منتقـد اهـل هنـد غربـی، بـرای اولیـن بـار بـر نقـش کشـتزارها در شـکل دهی  یـک و ۲6. ار
کیـد کـرد کـه بعدهـا در کارخانه هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. مارکـوس  تکنیک هـای کنتـرل کارگـران تأ

ردیکـر در کتـاب
The Slave Ship: A Human History (London: Penguin, 2004)

بـرده  تجـارت  در  فعـال  بازرگانـی  کشـتی های  بـه  را  تمرکـزش  اضافـه می کنـد،  معادلـه  بـه  را  کشـتی ها 
معطـوف می سـازد و آن هـا را دیگـر حـوزۀ مهـم تجربه گـری بـرای انضبـاط کاری در دورۀ سـرمایۀ بازرگانـی 
بـه شـمار مـی آورد. کشـتی های جنگـی هـم مهم انـد، به خصوص از این جهت که آن هـا هم معمواًل افراد 
که بسـیاری از ملوانان برخالف میلشـان »وادار« به خدمت می شـدند.  کار می بسـتند، چرا غیرآزاد را به 
کارفرما چه  که نشـان دهد از  که، به دلیل فقدان پیشـینه ای  در تمام این موارد، شـرایطی حکم فرما بود 
کاِر تحـِت نظـارِت دقیـق را می شـد حـول آرمان هـای جدیـدی  مطالباتـی می تـوان و نمی تـوان داشـت، 
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همچـون بهـره وری سـاعت وار تنظیـم کرد.

۲7. یکـی از دالیلـی کـه باعـث می شـود ایـن را چنـدان بدیهـی ندانیـم آن اسـت کـه بـه ایـن فکـر شـرطی 
کار در خـط تولیـد  کارخانـه هـم  کار  کارخانـه اسـت و  کار  کار دسـتمزدی« عمدتـًا همـان  کـه » شـده ایم 
یـخ درصـد خیلـی  کـه سـرعت فعالیـت در آن را دسـتگاه ها تنظیـم می کننـد. اتفاقـًا در طـول تار اسـت 
کمـی مبتنـی بـر خطـوط تولیـد  کارخانـه بـوده و از همـان هـم بـاز درصـد  کار در  کار دسـتمزدْی  کمـی از 
به شـیوۀ تسـمه نقاله بـوده اسـت. در فصـل 6، بیشـتر دربـارۀ اثـرات چنیـن تصورات نادرسـتی می نویسـم.

کار بگیرید: ۲8. باور نمی کنید؟ خودتان می توانید چنین افرادی را با مراجعه به لینک زیر به 
www.smashpartyentertainment.com/living-statues-art

۲9. در میـان تعجـب، فهمیـدم فـردی زادۀ حوالـی ۱9۰۰ یـا ۱9۱۰ چنیـن نگرشـی را درونی کرده و از وندی 
پرسـیده آیـا مادربزرگـش تـا حـاال سرپرسـت یـا کارفرمـا بوده اسـت. وندی گفت بعید می دانـد، اما بعدها 
فهمید مادربزرگش سـال ها پیش مدتی در مدیریت زنجیره ای از خواربارفروشـی ها نقش داشـته اسـت.

]4[ داشتن شغل مزخرف چه حس وحالی دارد؟

۱. چنان کـه در فصـل قبـل عـرض شـد، سـاختار زنگ بنـدی کالس هـا واقعـًا برای این اسـت که انضباط 
کارخانـه ای در آینـده بـه دانش آمـوزان بیاموزنـد و از ایـن جهـت حـاال می تـوان ایـن  کار  کاری را بـرای 

سـاختار را اضافـه و بیهـوده دانسـت. امـا ایـن سیسـتم همچنـان پابرجاسـت.

۲. ترجمۀ خودم از فرانسوی:
Je suis conseiller technique en insolvabilité dans un ministère qui serait l’équivalent de 
l’Inland Revenue. Environ 5 percent de ma tâche est de donner des conseil techniques. 
Le reste de la journée j’explique à mes collègues des procédures incompréhensibles, je 
les aide à trouver des directives qui ne servent à rien, I cheer up the troops, je réattribue 
des dossiers que “le système” a mal dirigé.
Curieusement j’aime aller au travail. J’ai l’impression que je suis payé 60 000$/an 
pour faire l’équivalent d’un Sudoku ou mots croisés.

کار دارنـد،  کارمنـدان  ایـن  بـا  کـه  ارباب رجوعـی  بـرای  ۳. طبیعتـًا چنیـن محیط هایـی همیشـه هـم، 
نیسـتند. بی دغدغـه  و  خودمانـی 

کارکنـاِن پیمایش شـده  کـه هیچ یـک از  ۴. طبیعتـًا رقـم ۴ درصـد فقـط در صورتـی درسـت درمی آیـد 
بعیـد اسـت. واقعـًا  کارشـان سـودمند و درعین حـال غیررضایت بخـش اسـت.  نباشـند  معتقـد 

کار  کـه بایـد تظاهـر بـه  کارکنـان بگوینـد  کـم پیـش می آیـد سرپرسـتان صراحتـًا بـه  5. بـا اینکـه خیلـی 
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اتومبیلـی می نویسـد »سرپرسـتانم می گوینـد مـن  اتفاقـی می افتـد. فروشـندۀ  گاهـی هـم چنیـن  کننـد، 
کاری’ کنـم یـا ‘تظاهـر’ بـه کار کنـم، حتـی وقتـی کاری بـی ارزش اسـت.  حقـوق می گیـرم، پـس بایـد یـا ‘
ایـن  نیسـت.  پشـت خـط  و هیچ کـس  می گیـرم  الکـی  تمـاس  روز  در  بـرای همیـن، چندیـن سـاعت 
یـاد در چنیـن مسـائلی ظاهـرًا همه جـا به شـدت تابـو اسـت.  اصـاًل بـا عقـل جـور درمی آیـد؟«. صداقـت ز
کـه یکـی از  بـودم  خاطـرم هسـت در دورۀ دکتـری مدتـی موقتـًا دسـتیار پژوهشـی اسـتاد مارکسیسـتی 
تخصص هایـش سیاسـت مقاومـت در محـل کار بـود. تصـور می کـردم بتوانـم بـا او روراسـت باشـم، پـس 
کار تایم شـیت را برایـم توضیـح داد، ازش پرسـیدم »چقـدر می توانـم دروغ بگویـم؟ چنـد  وقتـی نحـوۀ 
سـاعتش را پـر کنـم کافـی اسـت؟«. طـوری نگاهـم کـرد انـگار از کهکشـان دیگـری آمـده ام. بـرای همیـن 

کـردم و پاسـخ سـؤالم را حـدس زدم: »بـه مقـدار محتاطانـه«. فـورًا موضـوع را عـوض 

گاه انـد و فعاالنـه می کوشـند  کار به خوبـی از خطـرات سرپرسـتان آسـان گیر آ 6. بسـیاری از محیط هـای 
جلویشـان را بگیرنـد. کارکنـان پیشـخوان رسـتوران های زنجیـره ای فسـت فود )کـه طبق تعاریف ارائه شـده 
شـغل آشـغال اند، نـه مزخـرف( معمـواًل می گوینـد هـر شـعبه تحـت نظـارت دقیـق دوربین هـای مداربسـته 
اتـاق  مسـئوالن  گـر  ا کننـد؛  اسـتراحت  و  بنشـینند  ندارنـد  خاصـی  کار  کـه  کارکنانـی  مبـادا  تـا  اسـت 
مانیتورینگ از ساختمان مرکزی کسی را در این حالت ببینند، سرپرستش را احضار و توبیخ می کنند.

7.  Roy Baumeister, Sara Wotman, and Arlene Stillwell, “Unrequited Love: On 
Heartbreak, Anger, Guilt, Scriptlessness, and Humiliation,” Journal of Personality 
and Social Psychology 64, no. 3 (March 1993): 377–94.
کـه مدت هـا بـا مـردی متأهـل رابطـه داشـت هـم می گفـت بـا همیـن مشـکل مواجـه  یکـی از دوسـتان 
بـوده؛ برخـالف همسـر خیانت دیـده، هیـچ الگـوی فرهنگـی ای وجـود نـدارد که به »زن دیگـر« بگوید چه 
احساسـی بایـد داشـته باشـد. حـاال بـه فکـر افتـاده کتابی بنویسـد تا ایـن کمبود را جبران کنـد. امیدوارم 

ایـن کار را بکنـد.

ــل در  گفــت خصومــت و نفــرت متقاب گذاشــت و  ــورِی برنامه نویــس بینــش جالبــی را در اختیــارم  8. ن
کــه،  گــزارش می دهــد  دفاتــر کار مزخــرف شــاید مفیــد باشــد و بــه کارکنــان انگیــزه بدهــد تــا کار کننــد. او 
کــه او را افســرده  ــِی محکوم به شکســت، شــرکتی  کار در یــک شــرکت ســاخت بنرهــای تبلیغات هنــگام 
ــا از برنامه نویس هــا پیــش مدیــر )ببخشــید،  کــه چنــد ت کــرد، »آن قــدر حوصلــه ام ســر می رفــت  و بیمــار 
اســکرام َمســتر( زیرآبــم را زدنــد و گفتنــد کار نمی کنــد. او هــم بــا خصومــت یــک مــاه فرصــت داد تــا خودم 
را ثابــت کنــم. ســعی می کــرد شــواهدی جمــع آوری کنــد تــا نشــان دهــد بایــد گواهــی پزشــکی بیــاورم ولــی 
کارم از مجمــوع بقیــۀ همکارهــا هــم بهتــر بــود و معمــار اصلــی  گذشــت.  نیــاورده ام. خالصــه دو هفتــه 
گهــان خنــده رو و مهربــان شــد و گفــت  کــرد. اســکرام مســتر نا شــرکت کــد مــن را ‘بی عیب ونقــص’ اعــالم 
کنــم مــدام  کار  گــر می خواهــد همین طــور خــوب  کــردم ا گواهــی پزشــک اهمیتــی نــدارد. بــه ش توصیــه 
کنــد. ایــن هــم یــک جــور تفریــح عجیب غریــب بــود. احمــق قبــول نکــرد.  کنــد و تهدیــدم  بــه م توهیــن 
نکتــۀ اخالقــی: نفــرت عامــل انگیزه بخــش مهمــی اســت، الاقــل وقتــی شــور و عالقــه ای نباشــد. شــاید 
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کار همیــن باشــد. دعــوا بــا یــک نفــر الاقــل انگیــزه ای می دهــد  دلیــل خیلــی از پرخاشــگری های محــل 
تا ادامه دهی«.

9. Erich Fromm, The Anatomy of Human Destructiveness (New York: Holt, Rinehart 
and Winston, 1973).
مثـاِل اصلـِی فـروم بـرای سادیسـت غیرجنسـی ژوزف اسـتالین و بـرای مرده بـازی غیرجنسـی آدولـف 

هیتلـر اسـت.

10.  Lynn Chancer, Sadomasochism in Everyday Life: The Dynamics of Power and 
Powerlessness (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1992).

کـه در ظاهـر بی رحم ومروت انـد،  ۱۱. مثـاًل بعضـی رمان هـای عاشـقانه مـردان جذابـی را نشـان می دهنـد 
کـه، از منظـر زن برده شـده، در ورزۀ  گفـت  امـا نهایتـًا معلـوم می شـود خوش قلـب و مهربان انـد. می تـوان 

یـداد اسـت و تحـت کنتـرل خـودش اسـت.  بخشـی از سـاختار رو
ْ

بـی دی اس ام، امـکان تحـول

آزادانـۀ  انتخـاب  کار،  از حـق  »همـه  بشـر می خوانیـم  اعالمیـۀ جهانـی حقـوق  مـادۀ ۲۳  در  مثـاًل   .۱۲
کاری و مصونیـت از بیـکاری برخوردارنـد«. ایـن قانـون متضمـن  اشـتغال، شـرایط منصفانـه و مناسـب 
پرداختـِی برابـر بـرای کار یکسـان، پـاداش کافـی بـرای تأمیـن خانـواده و حـق ایجـاد اتحادیه های کارگری 

کار نمی گویـد. نیـز هسـت، امـا چیـزی دربـارۀ هـدف 

۱۳. ایـن دفتـر »پـر از زورگویـی و سیاسـت های اداری واقعـًا واقعـًا عجیـب« هـم بـود. ضمنـًا سـازوکارهای 
سادومازوخیستی که می توان در چنین محیط های سلسله مراتبی ای انتظار داشت به واسطۀ عذاب وجدان 

مشـترِک حاصـل از علـم بـه بی اهمیتِی کار تشـدید می شـود.

۱۴. ایـن ماجـرا پایانـی خـوش، ولـو موقـت، دارد. ریچـل گزارش می دهد که بالفاصله توانسـت کار دیگری 
پیـدا کنـد: تدریـس در طـرح آمـوزش ریاضـی جبرانـی بـه کـودکان فقیـر. ایـن واقعـًا هـر آن چیـزی اسـت کـه 

شـغل بیمـه دارش نبـود؛ پولـش هـم بـه حـدی بـود که بتوانـد تحصیـالت دانشـگاهی اش را ادامه بدهد.

15.  Patrick Butler, “Thousands Have Died After Being Found Fit for Work, DWP 
Figures Show,” Guardian (US), last modified August 27, 2015, www.theguardian.com/
society/2015/aug/27/thousands-died-after-fit-for-work-assessmentdwp-figures.

کاش نمی دانسـتم شـغلم مزخـرف اسـت.  ۱6. مـارک: »شـخصًا بعضـی وقت هـا پیـش خـودم می گفتـم 
کاش قـرص قرمـز را نمی خـورد.  کـه شـاید آرزو می کـرد  مثـل شـخصیت نئـو در فیلم هـای »ماتریکـس« 
خیلـی ناامیدکننـده بـود )و هسـت( کـه در بخـش دولتـی کار می کنـم تـا بـه مـردم کمکـی کنـم، ولـی کـم 
پیـش می آیـد خیـرم بـه کسـی برسـد. عذاب وجـدان هـم دارم کـه بـرای ایـن کار از پـول مالیـات مردم به م 

حقـوق می دهنـد«.

یـد بهتریـن توصیـف از ایـن موقعیـت اسـت«. چـک  گـور پـدر فرهنـگ’ از هربـرت ر ۱7. او می افزایـد »‘
کـردم. اثـر بـدی نیسـت.
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کـه، در محیط هـای حرفـه ای، توانایـی نقـش بازی کـردن عمومـًا بـا اختـالف  کیـد اسـت  ۱8. شـایان تأ
کتـاب فوق العـاده اش  یاضـی دان در  کار اسـت. جـف اشـمیت ر یـاد مهم تـر از توانایـی انجـام خـوِد  ز
کـه شـیفتگی بورژوایـی بـه ارجحیـت  تحـت عنـوان ذهن هـای منضبـط )۲۰۰۱( بـا دقـت نشـان می دهـد 
ظاهـر بـر محتـوا چگونـه باعـث ایجـاد آشـوب و هرج ومرج در حرفه های مختلف شـده اسـت. او سـؤالی 
گـر می توانـی مـن را بگیـر« خیلـی وقت هـا بـا موفقیـت تظاهـر  مطـرح می کنـد: چـرا شـیادانی شـبیه فیلـم »ا
می کننـد خلبـان یـا جراح انـد و هیچ کـس متوجـه نمی شـود سـند و مدرکـی بـرای ایـن کار ندارنـد؟ به زعم 
کـه اخـراج از یـک شـغل حرفـه ای )حتـی خلبـان یـا جـراح( به خاطـر بی مهارتـی و  او، پاسـخ ایـن اسـت 
کارنابلـدی عمـاًل ناممکـن اسـت، امـا اخـراج بابـت سرکشـی از اسـتانداردهای مقبـوِل رفتـاری، یعنـی 
به عبارتـی نقـش بازی نکـردن، خیلـی راحـت اسـت. شـیادان هیـچ مهارتـی ندارنـد، امـا نقـش را خـوب 
کـه  کمتـر از خلبـان یـا جراحـی اسـت  بـازی می کننـد؛ پـس احتمـال اخـراج آن هـا از شغلشـان خیلـی 

صریحـًا قوانیـن نانوشـتۀ رفتـارِی آن شـغل را نقـض می کنـد.

اعتراضــات خیابانــی  و  تظاهــرات  کــه مشــارکت در  نشــان می دهنــد  روان شــناختی  ۱9. مطالعــات 
کلــی دارد و میــزان اســترس، بیمــاری قلبــی و دیگــر امــراض را  ــی روی ســالمتی  ــرات خوب دســت کم اث

می دهــد. کاهــش 
John Drury, “Social Identity as a Source of Strength in Mass Emergencies and Other 
Crowd Events,” International Journal of Mental Health 32, no. 4 (December 1, 2003): 77-93;

و
M. Klar and T. Kasser, “Some Benefits of Being an Activist,” Political Psychology 30, 
no. 5 (2009): 755–77.

امـا ایـن مطالعـه بـر اعتراضـات خیابانـی تمرکـز دارد؛ جالب می شـود که ببینیم آیا به انواع نامحسـوس تر 
اعتراض هم قابل تسـری هسـت یا نه.

یـم.  ۲۰. البتـه خیلی هـا بـا وحشـت و انزجـار اسـتعفا می دهنـد، امـا آمـار و ارقـام واقعـی را در اختیـار ندار
ریچـل می گفـت بسـیاری از جوانـان، به جـز در کالن شـهرهایی مثـل لنـدن، برخـالف والدینشـان تمایلی 
کـه هزینه هـای مسـکن و زندگـی چنـان  کننـد، آن هـم صرفـًا بـه ایـن دلیـل  ندارنـد ایـن اوضـاع را تحمـل 
کـه امـروزه حتـی یـک شـغل ثابـت سـطح پایین شـرکتی هـم دیگـر نمی توانـد  به طـرز مضحکـی بـاال رفتـه 

متضمـن ثبـات و امنیـت باشـد.

]5[ چرا شغل های مزخرف روزبه روز بیشتر می شوند؟

1. Louis D. Johnston, “History Lessons: Understanding the Declines in Manufacturing,” 
MinnPost, last modified February 22, 2012, www.minnpost.com/macro-microminnesota 
/2012/02/history-lessons-understanding-decline-manufacturing.
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۲. تـالش بـرای نام بـردن از تمـام آن هـا بیهـوده اسـت، امـا کتـاب رایـْش کار ملت هـا )۱99۲( بـود و بیانیـۀ 
یتزیـو التزاراتـو )۱996( اسـت. البتـه اثـر التزاراتـو بیشـتر از طریـق امپراتوری  کالسـیک کار غیرمـادْی مائور

ـر بـه شـهرت رسـید کـه شـورش خوره هـای کامپیوتـر را پیش بینـی کردنـد.
ْ
)۱99۴، ۲۰۰۰( هـارت و ِنگ

.Western and Olin Wright 1994 :یاد است. مثاًل ن.ک ۳. مطالعات از این دست ز
کـرد. از بـس منتظـر مانـد تـا  کـه معتـاد هروئیـن بـود و دورۀ درمانـی متـادون را آغـاز  ۴. دوسـتی داشـتم 
دکترهـا تشـخیص دهنـد »آمـادۀ« کاهـش مصـرف اسـت کـه حوصله اش سـر رفت و هـر روز کمی از این 
ک اسـت. دکترش خشـمگین  ِک پا که پا کرد تا اینکه، چند ماه بعد، توانسـت فاتحانه بگوید  کم  ماده 
شـد و بـه او گفـت فقـط متخصصـان صالحیـت تشـخیص دارنـد کـه او ِکـی بایـد چنیـن کاری می کرده 
بدین ترتیـب هیـچ  و  بـوده  بیمـاران  تعـداد  دوره  ایـن  بـه  بودجه رسـانی  مبنـای  کـه  معلـوم شـد  اسـت. 

کـه کسـی را واقعـًا تـرک بدهنـد. انگیـزه ای نداشـته اند 

هرگـز نبایـد ایـن را دسـت کم گرفـت کـه مؤسسـات میـل بـه حفظ و ادامه به کار خود دارنـد. یکی از دالیل 
گـر حـاال دیگـر بتـوان اسـمش را فراینـد  بن بسـت سی سـالۀ »فراینـد صلـح« اسـرائیل و فلسـطین )البتـه ا
کـه در  کـه، در هـر دو طـرف، سـاختارهای نهـادی قدرتمنـدی وجـود دارد  گذاشـت( ایـن اسـت  صلـح 
صورت پایان تعارض تمام فلسـفۀ وجودی شـان را از دسـت می دهند. عالوه براین، »تشـکیالت صلح« 
کارشـان  کـه  گسـترده ای متشـکل از سـازمان های مردم نهـاد و بوروکرات هـای سـازمان ملـل هـم هسـت 

کامـاًل مبتنـی بـر حفـظ ایـن ظواهـر اسـت کـه »فراینـد صلـح« در جریـان اسـت.

5. حزب استقالل پادشاهی متحده )یوکیپ( به شمار نمی آید.

کسـی تهمـت ذات بـاوری بـه مـن نزنـد. مـن ایـن سـه سـطح را به عنـوان  کنـم تـا  6. نکتـه ای را عـرض 
کـردم و نگفتـم سـطوح اجتماعـی مسـتقلی به صـورت مجـزا وجـود دارد. ارائـه  حـاالت تحلیـل 

7. بعضی وقت ها، هنگام بحث از مارکس، از دانشجویانم می پرسم »میزان بیکاری در یونان باستان 
چقـدر بـود؟ یـا چیـن قرون وسـطا؟«. پاسـخ طبیعتـًا صفـر اسـت. داشـتن درصـد باالیـی از جمعیـت 
کاپیتالیسـتی تولیـد« می نامیـد واقعـًا  کارنـد، امـا نمی تواننـد، طبـق آنچـه مارکـس »حالـت  کـه مایـل بـه 
عجیـب اسـت. امـا گویـی، مثـل بدهـی دولتـی، یکـی از ویژگی هـای سـاختاری سیسـتم اسـت کـه بایـد 

آن را بـه چشـم مشـکل دیـد و بـرای حلـش چـاره ای اندیشـید.

سـخنرانی  آن  در  کینـگ  لوتـر  مارتیـن  کـه   ،۱96۳ سـال  در  واشـنگتن  به سـوی  راهپیمایـی  مثـاًل   .8
کار و آزادی:  کـرد، رسـمًا »راهپیمایـی به سـوی واشـنگتن بـرای  یایـی دارم« را ایـراد  معـروف خـود »مـن رؤ
درخواسـت تمهیداتـی بـدون  تبعیـض، و اقتصـادی بـر مبنـای اشـتغال سراسـری، طرح هـای شـغلی و 

افزایـش حداقـل دسـتمزد« نـام داشـت.

(Touré F. Reed, “Why Liberals Separate Race from Class,” Jacobin 8.22.2015, 
www.jacobinmag.com/2015/08/bernie-sanders-black-lives-matter-civil-rights-
movement/), accessed June 10, 2017.
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9. David Sirota, “Mr. Obama Goes to Washington,” Nation, June, 26, 2006.

۱۰. شـاید بعضی هـا بگوینـد اوبامـا در اینجـا زیرکـی کـرده و قـدرت سیاسـی صنعت سـالمت خصوصی 
بانک هـا ادعـا  پـروژۀ نجـات  کـه سیاسـت مداران در توجیـه  کوچـک جلـوه داده اسـت، همان طـور  را 
کار  کـه در غیـر ایـن صـورت از  کارمنـد معمولـی بانـک اسـت  کار بـه نفـع میلیون هـا  کـه ایـن  می کردنـد 
کارگـران حمل ونقـل یـا صنعـت نسـاجی بـا  کـه، مثـاًل در صـورت مواجهـۀ  بیـکار می شـوند، دغدغـه ای 
بیـکاری، کسـی یـادی از آن نمی کنـد. امـا همیـن که حاضر شـده چنین اسـتداللی بکنـد گویای خیلی 

چیزهاسـت.

۱۱. بـه کسـانی کـه مـرا متهـم بـه پارانویـا و تئوری پـردازی توطئـه می کنند چون گفته ام دولت نقشـی فعال 
در ایجـاد و حفـظ شـغل های مزخـرف دارد، بـه ذکـر همیـن یـک نکتـه بسـنده می کنـم. بایـد بپذیریـم 
کارآمـدی و به خصـوص  کمـان مـا درواقـع خـوب می داننـد »راهکارهـای بـازاری« باعـث ایجـاد نا کـه حا
شـغل های غیرضـروری می شـوند و، دسـت کم در بعضـی شـرایط، دقیقـًا بـه همیـن دلیـل نظـر مسـاعدی 
نسـبت بـه ایـن راهکارهـا دارنـد. البتـه مگـر اینکـه معتقـد باشـید اوبامـا دربـارۀ انگیزه هـای واقعـی اش 

کدام یـک از مـا تئوری پـرداز توطئـه اسـت؟(. گفتـه اسـت )حـاال دقیقـًا  دروغ 

۱۲. بـد نیسـت ایـن را گـذرا عـرض کنـم کـه همیـن سـخن دربارۀ بسـیاری از مارکسیسـت های ارتدوکس 
کاپیتالیسـتی،  تولیـد  کـه آن هـا معتقدنـد طبـق تعریـِف مارکـس، در حالـت  هـم صـدق می کنـد، چرا
تمـام کارهـا بایـد یـا ارزش افـزوده تولیـد کنـد و یـا بـه بازتولیـد دسـتگاه خلـق  ارزش کمک کنـد. درنتیجه 
کنـد شـغلش بی فایـده اسـت، ایـن امـر بـر او مشـتبه شـده و دلیلـش نظریـۀ عامیانـۀ  گـر شـاغلی تصـور  ا
غلطـی از ارزش اجتماعـی اسـت. ایـن هـم فقـط صحبـت از روی ایمـان اسـت، نـه شـواهد، درسـت 
کنـد. می تـوان  کـه اصـرار دارنـد بـازار هرگـز نمی توانـد مشـکالت اجتماعـی ایجـاد  مثـل لیبرترین هایـی 
گفـت خـود مارکـس هـم بـه ایـن موضـع قائـل بـود، امـا حتـی ایـن هـم اساسـًا مباحثـه ای الهیاتـی اسـت 
کـه بپذیریـم سـرمایه داری یـک سیسـتم تمامیتـی اسـت: یعنـی، در  و نهایتـًا بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت 
نظـام سـرمایه داری، ارزش اجتماعـی را فقـط سیسـتم بـازار رقـم می زنـد. در فصـل بعـد، مفصـل بـه ایـن 

موضـوع می پـردازم.

کـه پیشـاپیش  یـخ هیـچ نویسـنده ای  کار پیش دسـتی اسـت. اقـرار می کنـم در طـول تار ۱۳. البتـه ایـن 
بـه انتقـادات و اعتراضـات آشـکار پرداختـه هرگـز موفـق نشـده جلـوی منتقـدان آینـده را بگیـرد تـا همـان 
هرگونـه  و  نشـده  پیش بینـی  انتقاداتشـان  کـه  می کننـد  تظاهـر  عمومـًا  نکننـد؛  مطـرح  را  اعتراضـات 

گفتـم بـه امتحانـش مـی ارزد. کـه انجـام شـده نادیـده می گیرنـد. امـا به هرحـال  اسـتدالل احتمالـی را 
14. www.economist.com/blogs/freeexchange/2013/08/labourlabor-markets-0. Accessed 
April 1, 2017.

۱5. مثـاًل حـاوی ایراداتـی فاحـش در منطـق اساسـی اش بـود: نویسـنده سـعی می کـرد صحبـت مـن را 
کارکنـان باعـث ناآرامـی اجتماعـی می شـود( بـا  گفتـه بـودم اعطـای امنیـت و اوقـات فراغـت بـه  کـه  (
اسـتناد بـه کارکنانـی رد کنـد کـه امنیـت و اوقـات فراغـت نداشـتند امـا ناآرامـی بـه پـا کـرده بودنـد. حتی 
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کسـانی کـه آمـوزش منطـق ندیده انـد، و لـذا هرگـز چیـزی از مغالطـۀ تصدیـق تالـی نشـنیده اند، اما عقلی 
گـر ب، پـس الـف«. بـه بیـان  گـر الـف، پـس ب« فـرق دارد بـا »ا کـه »ا سـالم دارنـد هـم خـوب می داننـد 
کـه می خـورم می بینـم’ همـان ‘چیـزی را  کـه بگویـی ‘چیـزی را  زیرکانـۀ لوئیـس کارول، »مثـل ایـن اسـت 

کـه می بینـم می خـورم’ اسـت«.

۱6. نام هیچ نویسنده ای پای این مقاله نخورده است.

گـر بپرسـید »یعنـی می گویـی همیشـه حـق بـا بـازار اسـت؟« معمـواًل جواب می دهند »بلـه، می گویم  ۱7. ا
همیشـه حق با بازار اسـت«.

گزاره های قاطعانه ای را زیر سؤال می برند. که چنین  کسانی می افتد  ۱8. عوضش بار اثبات به دوش 

کـه، هرچنـد تعـداد مدیـران  کنـم )البتـه بعـدًا ایـن حرفـم مهـم خواهـد بـود(  گـذرا عـرض  ۱9. الزم اسـت 
ایـن  کـه  اسـت  کیـد  تأ شـایان  اسـت.  بـوده  اداری  کارکنـان  بـه  مربـوط  واقعـی  انفجـار  یافتـه،  افزایـش 
بیشـتر  کارهـا  قبیـل  ایـن  دوره  آن  در  کـه  نمی شـود، چرا نظافتچی هـا  و  رقـم شـامل خدمـۀ غذاخـوری 

بـود. مدیـران  زیردسـت های  بـه  مربـوط  درواقـع  آمـار  می شـد.  برون سـپاری 

کثـرًا  کـه مسـتقیمًا بـر آمـوزش تأثیـر گذاشـت، ا ۲۰. تغییراتـی مثـل چت روم هـای گفت وگـوی کالسـی را، 
کارکنـان اداری در حـال کاهـش اسـت. کـه تعدادشـان بـه نسـبت  خـود اسـاتید مدیریـت می کردنـد 

۲۱. بعضی از عبارات تولیدشده توسط
Financial Bullshit Generator, accessed July 4, 2017.www.makebullshit.com/financial-
bullshit-generator.php.

کـه ذاتـًا شـیادند یـا در بعضـی مـوارد ابـزار فریـب را در  ۲۲. طبیعتـًا شـرکت های دیگـری هـم وجـود دارد 
کـه بـه دسـتم رسـید از مقاله نویسـان دانشـگاهی  اختیـار دیگـران می گذارنـد. تعـدادی از اقرارنامه هایـی 
کـه در ازای مبلغـی پـول  بـود. البتـه از دیربـاز دانشـجویان و فارغ التحصیـالن با سـوادی وجـود داشـته اند 
بـرای هم کالسی هایشـان مقالـه می نویسـند، امـا در دهه هـای اخیـر در آمریـکا ایـن امـر بـه صنعتـی کامـل 
تبدیـل شـده کـه در سـطح ملـی سـازمان می یابـد و هـزاران مقاله نویـس تمام وقـت در آن اشـتغال دارنـد. 
یکـی از ایـن افـراد می گفـت صنعتشـان نتیجـۀ طبیعـِی ادغـام مدرک محـوری )یعنـی تقریبـًا بـرای تمـام 

شـغل های دلخـواه در آمریـکا، آدم بایـد مـدرک داشـته باشـد( و منطـق کسـب وکار اسـت.
کـردم، تصـور می کـردم مـدام اطالعـات تـازه و جذابـی دربـارۀ موضوعـات  کار را شـروع  بـری: وقتـی ایـن 
کوئیـر یـا  گاه و بیـگاه فرصـِت نوشـتن مقـاالت جالبـی دربـارۀ نظریـه  مختلـف یـاد می گیـرم. بـا اینکـه 
و  کسـب وکار  دربـارۀ  کـه می نویسـم  مقاالتـی  بیشـتر  نصیبـم می شـد،  هـم  رومـی  گالدیاتورهـای  یـخ  تار

اسـت. یابـی  بازار
کامـاًل بـا عقـل جـور درمی آیـد. تحصیـالت عالـی مـدام بـر ایـن اسـاس  کمـی مالحظـه می بینـم  پـس از 
توجیه می شـود که سـرمایه گذاری برای آینده اسـت. بدهی های کمرشـکن دانشـجویی ارزشـش را دارد، 
چـون قـرار اسـت روزی درآمـد شـش رقمی ثابتـی برایتـان فراهـم کنـد. مـن که سـخت می توانـم تصور کنم 
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یـادی مـدرک مدیریـت بازرگانـی را از روی عالقـه بگیرنـد )مطمئنـم فقـط می خواهنـد همه چیـز  افـراد ز
بـه شـغلی پردرآمـد می داننـد(.  تـا مدرکشـان را بگیرنـد، چـون آن را مسـیر رسـیدن  کننـد  را سـریع رد 
مشـتریانم هـم بـه نظـرم حاضرنـد مقـدار سرمایه گذاری شـان را، در ازای حجـم کار کمتـر و تضمیـن نمـرۀ 
کوچکـی از  کسـر  کـه مـن بابـت چنـد مقالـۀ ترمـی می گیـرم فقـط  کننـد. مقـدار پولـی  مناسـب، بیشـتر 

میانگیـن شـهریه اسـت.
گـر در درس هـای مربوط به کسـب وکار به حرف اسـتاد گـوش کنید که  ایـن هـم بـا عقـل جـور درمی آیـد. ا
می گوید عادی و حتی سـتودنی اسـت که سـعی کنید بیشـترین سـود را در ازای کمترین سـرمایه گذاری 
یـد و بعـد همـان اسـتاد از شـما بخواهـد مقالـه ای بنویسـید، دلیلـی وجـود نـدارد کـه کسـی  بـه دسـت آور

دیگـر را اجیـر نکنیـد، مگـر اینکـه خودتـان راه کم هزینه تـر و سـریع تری بلد باشـید.

کدام یک از چهارتا بود. که نمی دانم  کنم  ۲۳. این را هم اضافه 

کـه معمـواًل بـرای ازدیـاد بیهـودۀ شـغل های اجرایـی و اداری یـاد می شـود مصونیـت  ۲۴. دلیـل دیگـری 
می آیـد  پیـش  یـاد  ز »امـروزه  می نویسـد  آرون  نـام  بـه  بانکـی  کارمنـد  اسـت.  شـکایات  خطـر  برابـر  در 
سـمت ‘رئیـس سـتاد’ را در مؤسسـات مالـی بـزرگ ببینیـم ... ایـن افـراد صرفـًا سـپر بی فایـده ای میـان 
مدیـران ارشـد و هرگونـه شـکایت احتمالـی از سـوی نهادهـای نظارتـی یـا کارکنـان ناراضی انـد. ایـن سـپر 
کی همیشـه اسـم مدیـر ارشـد را در مـدارک  هیچ وقـت نتیجـۀ دلخـواه را نـدارد، چـون، در شـکایات، شـا
کار احتمـااًل پرونـده را سـریع بـه نتیجـه برسـانند تـا جلـوی آبروریـزی  کـه بـا ایـن  دادگاهـی مـی آورد، چرا
کاری بـرای رؤسـای سـتاد باقـی می مانـد؟ خـب، جلسـاتی بـا مدیـران ارشـد و  گرفتـه شـود. پـس چـه 
کلـی پیمایـش مشـورتی بیهـوده بـا مدیـران ترتیـب می دهنـد تـا  تیم هـای رهبری شـان برگـزار می کننـد و 
گـر از خودشـان بپرسـیم نظرشـان چیسـت خیلـی  ببیننـد چـرا روحیـه این قـدر پاییـن اسـت )سـؤالی کـه ا
راحت تـر بـه پاسـخش می رسـیم. خیلـی وقت هـا ایـن افـراد را می بینیـد کـه برنامه هـای خیریـه و مقـاالت 
مدحیـه واری در روزنامه هـا و مجـالت هماهنـگ می کننـد«. بـه گفتـۀ آرون، کارکنان منابع انسـانی کمتر 
احتمـال دارد چنیـن سـمت هایی را بگیرنـد، چـون آن هـا هـم از مسـئولیت پذیری قانونـی هـراس دارنـد. 

قطعـًا ایـن وضعیـت در بانک هـای مختلـف یکسـان نیسـت.

گـروه اقتصـاد دانشـکده مان در سـیطرۀ مارکسیسـت ها بـود؛ ایـن عبـارت  کـه  ۲5. شـاید بی ربـط نباشـد 
متعلـق بـه پـری اندرسـون )۱97۴( بـود.

۲6. بخش اعظم این استدالل و چندین مورد از مثال ها از فصل اول منبع زیر برگرفته شده اند:
Graeber, Utopia of Rules, 3–44.

نـام  کـه  بـه ایـن شـکل نشـان داده نمی شـود و طبیعتـًا در هـر حـوزه ای از صنعـت  البتـه قضیـه   .۲7
گروه هـای  گرافیکـی، تولیـد را معمـواًل بـه  »خالقانـه« را یـدک می کشـد، چـه برنامه نویسـی و چـه طراحـی 
مسـتقل(  )پیمانکارهـای  حقیقـی  افـراد  یـا  سـیلیکون ولی(  تجلیل شـدۀ  )اسـتارتاپ های  کوچـک 
کار را مسـتقاًل انجـام بدهنـد. امـا چنیـن افـرادی معمـواًل بی پاداش انـد.  برون سـپاری می کننـد تـا آن هـا 

.Hanlon, 2016 ن.ک:  مدیریت گرایـی،  انتقـادی  یـخ  تار مطالعـۀ  بـرای 
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تـا  گرفتـه  بـر خراج سـتانی  مبتنـی  اقتصـادی  هرگونـه سیسـتم  از  متنوع انـد،  فئودالیسـم  یـف  تعار  .۲8
روابـط  طـی  آن،  در  و  بـود  رایـج  پـا  ارو در شـمال  میانـی  قرون وسـطای  دوران  در  کـه  سیسـتم خاصـی 
کـه به جـز  گـذار می کردنـد، سیسـتمی  ظاهـرًا داوطلبانـۀ خادم گـری، زمیـن را در ازای خدمـت نظامـی وا
کثـر امپراتوری هـا و پادشـاهی های دیگـِر  از ایـن منظـر، ا پـا عمدتـًا در ژاپـن مشـاهده شـده اسـت.  ارو
آسـیا بـه قـول وبـر بـر اسـاس سیسـتم های »مقـرری موروثـی« فعالیـت می کردنـد، یعنـی اربابـان یـا مأمـوران 
دولتـی مهـم درآمـد منطقـه ای را جمـع آوری می کردنـد، امـا لزومـًا آن را تصاحـب یـا مدیریـت مسـتقیم 
افـراد تحـت حکومتشـان تحمیـل  بـر  کوشـیدند  پایـی هـم بعـدًا  ارو کـه شـاهان  نمی کردنـد، رویکـردی 
نکتـه  ایـن  می خواهـم  فقـط  اینجـا  در  امـا  کـرد،  ابدالدهـر حالجـی  تـا  می تـوان  را  این هـا  تمـام  کننـد. 
کارشـان  برخـی دیگـْر  و  تولیدکننـده  افـراْد عمدتـًا  کـه بعضـی  کـه، در چنیـن سیسـتم هایی  را بگویـم 
گـروه دوم الجـرم به شـکل سلسـله مراتب پیچیـده ای سـازمان  جابه جایـی محصـوالت و امـوال اسـت، 
می یابنـد. پادشـاهی قرن نوزدهمـی گانـدا در شـرق آفریقـا شـاید نمونـۀ جالبـی از ایـن لحـاظ باشـد: تمـام 
کثـر مـردان در سلسـله مراتب  کارهـای مولـد را زنـان انجـام می دادنـد؛ درنتیجـه، ا کثـر  کشـتکاری ها و ا
پیچیـده ای از مأمـوران عنـوان داری از روسـتا تـا نـزد خـوِد پادشـاه قـرار می گرفتنـد، یـا نوچه و خدم وحشـم 
کمـان جنگـی بـه پـا می کردند  یـادی جمـع می شـد، حا این گونـه مأمـوران می شـدند. وقتـی مـردان بیـکار ز
یـا گاهـی هـزاران نفـر را جمـع آوری و قتل عـام می کردنـد. بـرای مطالعـۀ بهتریـن تحلیـل اخیـِر فئودالیسـم 

.Woods, 2002; on the Ganda, Ray, 1991 :از منظـر مارکسیسـتی، ن.ک
۲9. به شکل منبعی بی نام در مقالۀ زیر نقل شده است:

Alex Preston, “The War Against Humanities in Britain’s Universities,” Guardian, 
Education Section, 1, March 29, 2015.

گالـری هنـری قـرار داد و آن را هنـر اعـالم  گفـت مارسـل دوشـان، وقتـی یـک آبریـزگاه را در  ۳۰. می تـوان 
گشـوده بـود  کـه  گشـود. امـا خـودش هـم سـرانجام از دری  کـرد، در را بـرای ورود مدیریت گرایـی بـه هنـر 
کـه  گذرانـد، یکـی از معـدود چیزهایـی  وحشـت زده شـد و دهه هـای آخـر عمـرش را بـه شـطرنج بازی 

کاالانـگاری نداشـت. به زعـم خـودش امـکان 

فیلم نامه هـای  از  این همـه  بی انسـجامی  یـا حتـی  میان مایگـی  دلیـل  مـن می گوینـد  بـه  ۳۱. خیلی هـا 
امـروزی آن اسـت کـه هریـک از ایـن افـراد اضافـه اصرار دارند دسـت کم یکی دو سـطر عوض شـود، فقط 
بـرای اینکـه بگوینـد تأثیـری بـر محصـول نهایـی داشـته اند. ایـن را اولیـن بـار زمانـی شـنیدم که بازسـازی 
کـردم. تمـام پی رنـگ  کـه دنیـا از حرکـت ایسـتاد« در سـال ۲۰۰8 را تماشـا  واقعـًا افتضـاح فیلـم »روزی 
کـه در آن فضایـی ماهیـت واقعـِی بشـر  کـه بـه نقطـۀ کشـف برسـد، نقطـه ای  انـگار طـوری طراحـی شـده 
را درک می کنـد )اینکـه انسـان ها ذاتـًا شـرور نیسـتند، فقـط خـوب نمی تواننـد انـدوه را مدیریـت کننـد(. 
امـا وقتـی ایـن لحظـه فـرا رسـید، فضایـی هرگـز ایـن را نگفـت. از دوسـتم کـه در این صنعـت کار می کرد 
پرسـیدم چطـور چنیـن چیـزی ممکـن اسـت. بـه م اطمینـان داد سـطری کـه منتظرش بوده ام بـه احتمال 
کـرده و  قریب به یقیـن در فیلم نامـۀ اصلـی بـوده اسـت؛ یـک مدیـر اجرایـی بی فایـده ای حتمـًا مداخلـه 
تغییـرش داده اسـت. »همیشـه ده هـا نفـر از ایـن آدم هـا روی هـر فیلمـی چنبـره می زننـد و تک تکشـان 



341 پی نوشت ها

کننـد؛ وگرنـه هیـچ توجیهـی بـرای  کـه بپرنـد وسـط و الاقـل یـک سـطر را عـوض  وظیفـۀ خـود می داننـد 
حضورشـان وجـود نـدارد«.

۳۲. جـوزف کمبـل مـورخ ادیـان بـود و در کتـاب قهرمـان هزار چهره توضیح می داد که تمام اسـطوره های 
نوشـتن پی رنـگ  لـوکاس در  بـر جـرج  فراوانـی  تأثیـر  کتابـش  قهرمـان اساسـًا پی رنـگ مشـابهی دارنـد. 
سـه گانۀ اصلـی جنـگ سـتارگان داشـت. امـروزه پژوهشـگران اسـطوره های حماسـی یـا قهرمانـْی نظریـۀ 
کهن الگویـی و جهان شـمول را در بهتریـن حالـت عتیقـه ای بامـزه بـه  کمبـل مبنـی بـر روایـت قهرمانـی 
امـروزی هالیـوود درسـت  بـرای فیلم هـای  ارائـه می دهـد شـاید  او  کـه  امـا تحلیلـی  حسـاب می آورنـد، 
کتـاب آشـنا هسـتند و سـعی می کننـد در  بـا  تمـام فیلم نویسـان و تهیه کننـدگان  تقریبـًا  باشـد، چـون 

پـروردن پی رنگشـان از آن بهـره بگیرنـد.

33. Holly Else, “Billions Lost in Bids to Secure EU Research Funding,” Times 
Higher Education Supplement, October 6, 2016, accessed June 23, 2017. www.
timeshighereducation.com/news/billions-lost-in-bids-to-secure-european-
unionresearch-funding#survey-answer.

34. “Of Flying Cars and the Declining Rate of Profit,” Baffler, no. 19 (Spring 2012): 
66–84, with an expanded version in Graeber, Utopia of Rules, 105–148.

 BullShit Job ۳5. ایـن عنوان هـا درواقـع بـا اسـتفاده از عنوان سـاز رنـدوم شـغل های مزخـرف در وب سـایت
.www.bullshitjob.com/title :درسـت شـده بودنـد

کوتاه شدۀ استدالل جستار مقدمۀ منبع زیر است: گراف نسخۀ  ۳6. استدالل این پارا
Graeber, Utopia of Rules, 33–44.

]6[ چرا ما مردم جامعه به رشد اشتغال بیهوده اعتراض نمی کنیم؟
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در• فقـط• را• کاری• کاهـش•سـاعات• •، دیگـر بیـان• بـه• بیـکاری•می•دانسـتند.• کاهـش• بـرای• کتیکـی• تا را• آن•

•بدهـد. صورتـی•می•تـوان•دارای•فایـدۀ•اجتماعـی•دانسـت•کـه•بـه•افـراد•بیشـتری•اجـازۀ•کار

۲. به لحـاظ فنـی، ایـن سـنجه را »مطلوبیـت حاشـیه ای« می گوینـد، یعنی میزانـی که مصرف کننده یک 
گـر کسـی سـه قالـب صابـون در خانـه اش انبـار کرده باشـد  واحـد اضافـی کاال را سـودمند می دانـد؛ پـس ا
یـا اصـاًل سـه خانـه داشـته باشـد، افـزودن قالـب صابـون یـا خانـۀ چهـارم چقـدر مطلوبیـت اضافـی دارد؟ 
بـرای مطالعـۀ بهتریـن نقـِد مطلوبیـت حاشـیه ای به عنـوان نظریـه ای دربـارۀ ترجیحـات مصرف کننـده، 

.Steve Keen, Debunking Economics, 44–47 :ن.ک

کارمبنـای ارزش را  کـه نظریـۀ  کسـانی  کثـر  کـه ا کنـم  ۳. ایـن را نیـز بابـت روشن شـدن مطلـب اضافـه 
می پذیرنـد چنیـن اسـتداللی نمی کننـد؛ حتـی خـوِد مارکـس، مشـهورترین مـروج نظریۀ کارمبنـای ارزش، 

کـه بخشـی از ارزش از طبیعـت حاصـل می شـود. گاهـی خاطرنشـان می کـرد  هـم 

که رادیکال ترین لیبرترین های طرفدار بازار آزاد به آن قائل اند. ۴. طبیعتًا این همان موضعی است 

کـه بازتولیـد بـه معنـای »تولیـِد تولیـد« اسـت، پـس حفـظ زیرسـاخت فیزیکـی یـا دیگـر عناصـر  5. ازآنجا
تحـت اسـتثمار سـرمایه داری هـم حسـاب می شـود.

داد، چنیـن  انجـام  بـازاری  مقایسـه های  بتـوان  وقتـی حتـی  ارزش هـا،  بـه همیـن شـکل، در حـوزۀ   .6
کوسـه های  کاال. هیچ کس نمی گوید  مقایسـه هایی را فرعی و ثانویه می دانند، نه بازتاب ارزش حقیقی 
دیمِین ِهرسـت مثاًل به اندازۀ دو هزار اعتکاف نیایشـی ویپاسـانا ارزش دارند یا یک اعتکاف ویپاسـانا 

بـه انـدازۀ صـد معجـون فـاج سـاندی ارزش دارد. نتیجـۀ نهایـی خودبه خـود این طـور می شـود.

7. کارمنـدان دولتـی به خصـوص واژۀ »کمـک« را بـه »ارزش« ترجیـح می دهنـد، امـا اسـتفاده از ایـن واژه 
به هیچ وجـه منحصـر بـه کارمنـدان دولتی نیسـت.

.Graeber 2013:84–87 :8. ن.ک
آزردن  از  بیـش  کـه،  نـدارد  وجـود   ... و  هنـر  موسـیقی،  در  ژانـری  هیـچ  کـه  گرفتـه ام  فـرض  اینجـا   .9

می کنـم. اشـتباه  هـم  شـاید  نشـود.  دیگـران  شـادی  باعـث  بعضی هـا، 

کـه تقریبـًا تمـام  کلـی به شـدت مفیـد بوده انـد، چرا ۱۰. بعضـی از دوسـتان بلژیکـی ام می گفتنـد اثـرات 
یاضـت اقتصـادی متعهـد بودنـد، امـا  پایی هـا مبنـی بـر نیـاز بـه ر احـزاب اصلـی بـه اجمـاع همگانـِی ارو
فقـدان دولـت در بلژیـک در آن لحظـۀ حیاتـی باعـث شـد اصالحـات انجـام نشـوند و اقتصـاد بلژیـک 
بـا سـرعتی بسـیار بیشـتر از همسـایگانش رشـد کـرد. ایـن نیـز شـایان ذکـر اسـت کـه بلژیـک هفت دولت 

کـه هیـچ تأثیـر منفـی ای نپذیرفتنـد. منطقـه ای مختلـف دارد 

11. Caitlin Huston, “Uber IPO Prospects May Be Helped by Resignation of CEO 
Travis Kalanick,” MarketWatch, last modified June 22, 2017, www.marketwatch.com 
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/story/uberipo-prospects-may-be-helped-by-resignation-of-ceo-travis-kalanick-2017 
-06-21.

12. Rutger Bregman, Utopia for Realists: The Case for Universal Basic Income, Open 
Borders, and a 15-Hour Workweek (New York: Little, Brown, 2017).
حتـی اعتصابـات پلیـس هـم به نـدرت اثـر دلخـواه را دارنـد. در دسـامبر ۲۰۱5، پلیـس نیویـورک دسـتور 
توقـف تمـام فعالیت هـای پلیس هـا به جـز فعالیت هـای »اضطـراری« را داد. نـرخ جرم وجنایـت تغییـری 
نکـرد، امـا درآمدهـای دولـت محلـی به خاطـر نبـوِد جریمه هـای راهنمایی ورانندگـی و دیگـر تخلفـات 
کامل پلیس در یک شـهر بزرگ، چه به دلیل اعتصاب  کاهش یافت. ناپدیدشـدن  به طرز چشـمگیری 
کامـل یـا )چنان کـه در یـک مـورد در دوران جنـگ جهانـی دوم در آمسـتردام روی داد( دسـتگیری انبـوه 
امـا  آمـار جرائمـی همچـون دزدی می شـود،  اشـغالگر، معمـواًل موجـب رشـد  آلمانیـان  توسـط  افسـران 
کمیـت بـر خـود دارنـد، مثـاًل  کـه سـنت حا تأثیـری بـر جرایـم خشـونت بار نـدارد. در مناطـق روسـتایی 
گاسـکار کـه از سـال ۱989 تـا ۱99۱ در آنجـا زندگـی می کـردم، کناره گیـری پلیـس بـه دلیـل  بخشـی از مادا
یاضـت اقتصـادی تقریبـًا هیـچ تفاوتـی ایجـاد نکرد. بیسـت سـال بعد که دوباره به آنجا سـر  تمهیـدات ر
زدم، مـردم تقریبـًا همـه بـاور داشـتند کـه از زمـان بازگشـت پلیس آمار جرم وجنایت افزایش یافته اسـت.

13. Benjamin B. Lockwood, Charles G. Nathanson, and E. Glen Weyl, “Taxation and 
the Allocation of Talent,” Journal of Political Economy 125, no. 5 (October 2017): 
1635–82, www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/693393.

البتـه ارجـاع بـه بازاریاب هـا از نسـخۀ قبلـی )۲۰۱۲( همـان مقالـه گرفتـه شـده کـه عنـوان مشـابهی دارد و 
در منبع زیر منتشـر شـده اسـت:

https://eighty-thousand-hours-wpproduction.s3.amazonaws.com/2014/12/
TaxationAndTheAllocationOfTalent_preview.pdf

14. Eilis Lawlor, Helen Kersley, and Susan Steed, A Bit Rich: Calculating the Value to 
Society of Different Professions (London: New Economics Foundation, 2009), http://
b.3cdn.net/nefoundation/8c16eabdbadf83ca79_ojm6b0fzh.pdf.
گزارش اصلی آن ها را به شـکل دسـتمزد سـاعتی یا حقوق سـالیانه )البته  من بعضی از حقوق ها را، که 

به شـکل دامنه( ارائه می کرد، استانداردسـازی و میان گیری کرده ام.

۱5. مثاًل ن.ک:
Gordon B. Lindsay, Ray M. Merrill, and Riley J. Hedin, “The Contribution of Public 
Health and Improved Social Conditions to Increased Life Expectancy: An Analysis of 
Public Awareness,” Journal of Community Medicine & Health Education 4 (2014): 311–17
کـه درک علمـی از چنیـن مسـائلی را بـا ادراک عمومـی مـردم مقایسـه می کنـد. تصـور عمومـی بـر ایـن 

کـه تقریبـًا تمـام پیشـرفت ها به خاطـر پزشـکان اسـت. اسـت 
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https://www.omicsonline.org/open-access/the-contribution-of-public-health-andimproved 
-social-conditions-to-increased-life-expectancy-an-analysis-of-public-awareness2161-0711 
-4-311.php?aid=35861.

که  ۱6. اسـتثنای دیگر هم ورزشـکاران و سـرگرمی آفرینان هسـتند. خیلی هایشـان آن قدر پول می گیرند 
گر چنین افرادی بتوانند شـادی و هیجان  آن هـا را بعضـًا مظاهـر مزخرفـات می داننـد، امـا مـن مخالفـم. ا
را بـه زندگـی دیگـران بیاورنـد، چـرا بایـد آن هـا را مزخرف بدانیم؟ طبیعتًا می توان سـؤاالتی مطرح کرد که 
چقدر از این شـادی و هیجان به خاطر آن هاسـت، نه تیم پیرامونشـان، کارکنان پشتیبانشـان و امثالهم 

کثرشـان دسـتمزد خیلی کمتری می گیرند. که ا

گر قضیه به خطرات شغلی مربوط می شد، پردرآمدترین کارکنان در آمریکا چوب برها و ماهی گیران  ۱7. ا
و در بریتانیا کشاورزان می بودند.

بـرای  بـود( پاسـخی  کم وبیـش خنـگ  بـه نظـرم  کـه  نـام الکـس تبـُرک ) بـه  گـری  ۱8. اقتصـاددان و بال
کـه حـرف مـن دربـارۀ رابطـۀ معکـوس پرداختـی  کـرد  جسـتار اصلـی شـغل های مزخـرف نوشـت و ادعـا 
دربـارۀ  مـن  او،  به زعـم  کـه،  چرا اسـت،  غلـط«  اقتصـادی  اسـتدالل  بـارز  »نمونـۀ  اجتماعـی  فایـدۀ  و 
مفهـوم  بـا مطرح شـدن  پیـش  قـرن  یـک  قـول خـودش  بـه  کـه  و آب حـرف می زنـم  المـاس  پارادوکـس 
مطلوبیـت حاشـیه ای »حـل« شـده اسـت )ایـن پارادوکـس بـه قرون وسـطا برمی گـردد و آدام اسـمیت نیـز 
بـرای ایجـاد تمایـز میـان ارزش کارکـردی و ارزش تبادلـی از آن بهره می جوید(. اتفاقًا من تصور می کردم 
کـه مـن اصـاًل  کـه دسـت کم در زمـان گالیلـه »حـل« شـده اسـت، امـا نکتـۀ عجیـب ایـن ادعـا آن اسـت 
کـه هیـچ توضیحـی بابـت ایـن رابطـۀ معکـوس نـدادم، بلکه فقط  اسـتدالل اقتصـادی نکـرده بـودم، چرا

گفتـم وجود دارد.
http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2013/10/bs-jobs-and-
bseconomics.html
چطـور ممکـن اسـت اشـاره بـه چیـزی اسـتدالل غلـط بـه شـمار بیایـد؟ مثـال عرضـۀ نسـبی پرسـتاران 

برگرفتـه از پاسـخ پیتـر فِریـز بـه همـان جسـتار اسـت:
www.jacobinmag.com/2013/10/the-ethic-of-marginal-value/

برای مطالعه دربارۀ مازاد وکال، مثاًل ن.ک:

L. M. Sixel, “A Glut of Lawyers Dims Job Prospects for Many,” Houston Chronicle 
online, last modified March 25, 2016, http://wtonchronicle.com/business/article/A-
glut-of-lawyers-dims-job-prospects-for-many7099998.php.
بـد نیسـت ایـن را عـرض کنـم کـه راهبـرد تبـرک )یعنـی برداشـتن یـک مشـاهدۀ تجربـی سـاده و تظاهر به 
کارنابلد رایج اسـت؛  گرهای اقتصادی  اینکه اسـتدالل اقتصادی اسـت و بعد »رد« آن( ظاهرًا میان بال
یـک بـار حرفـی سـاده زده بـودم مبنـی بـر اینکـه مغـازه داران خوش قلـب گاهـی برای کاالهـای ضروری به 
گـری ایـن حرفـم را تـالش بـرای »رد« نظریـۀ اقتصـادی  کم بضاعتشـان تخفیـف می دهنـد. بال مشـتریان 
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معرفـی کـرد و بـا آن مخالـف کـرد؛ انـگار مثـاًل اقتصاددانـان بـاور دارنـد کـه هیـچ فروشـنده ای کاری را از 
سـر لطـف و محبـت نمی کنـد!

۱9. این استدالل را اولین بار در منبع زیر دیدم:
G. A. Cohen, “Back to Socialist Basics,” New Left Review, no. 207 (1994): 2–16,
کارگـر اسـت. نسـخه های مختلفـی از آن را می تـوان در آثـار دیگـرش نیـز  کـه نقـد او از مانیفسـت حـزب 

یافـت، به خصـوص در
“Incentives, Inequality, and Community: The Tanner Lectures on Human Values” 
(lecture, Stanford University, Stanford, CA, May 21 and 23, 1991, https://tannerlectures.
utah.edu/_documents/a-to-z/c/cohen92.pdf).

نابرابـری  تقریبـًا همه شـان  متوجـه شـدم  بحـث می کـردم،  لیبرترین هـا  بـا  هنـوز  کـه   ۱99۰ در دهـۀ   .۲۰
یـع  گـر مثـاًل می گفتـم سـهم نامتناسـبی از ثـروت اجتماعـی به سـوی بـاال توز شـغلی را توجیـه می کننـد. ا
می شـود، پاسـخ معمولشـان چنیـن چیـزی بـود: »بـه نظـرم ایـن نشـان می دهـد کـه بعضی هـا سـخت تر یـا 
کار می کننـد«. ایـن پاسـِخ بخصـوص، به خاطـر سسـت بودنش، در ذهنـم مانـده  هوشـمندانه تر از بقیـه 
اسـت. مثـاًل نمی تـوان گفـت کـه مدیرعاملـی کـه هـزار برابـِر یـک راننـدۀ اتوبوس درآمـد دارد هـزار برابر هم 
کـه معنایـش قاعدتـًا بایـد  کار می کنـد، پـس یـک »هوشـمندانه تر« هـم در جملـه می چپاننـد  سـخت تر 
کـه بیشـتر بابتـش پـول  »تولیـدی بیشـتر« باشـد امـا درواقـع اینجـا ظاهـرًا فقـط یـک معنـی دارد: »طـوری 
کامـاًل بی معنـا )باهوش انـد چـون ثروتمندنـد چـون  کـه ایـن جملـه را از یـک دوِر  بگیریـد«. تنهـا چیـزی 

کثـر( ابرثروتمنـدان شـغل دارنـد. کیـد دارد )ا کـه تأ باهوش انـد و الـی آخـر( نجـات می دهـد ایـن اسـت 

کم محتواتر می شوند. کوتاه تر، ساده تر و  کتاب هایشان روز به روز  که  ۲۱. برای همین است 
22. Geoff Shullenberger, “The Rise of the Voluntariat,” Jacobin online, last modified 
May 5, 2014, www.jacobinmag.com/2014/05/the-rise-of-the-voluntariat.

کار چیسـت؟ کار دو نـوع  ۲۳. برترانـد راسـل در جسـتار »در سـتایش فراغـت« خیلـی خـوب می گویـد: »
اسـت: اول اینکـه وضعیـت مـاده در سـطح زمیـن یـا نزدیـک بـه آن را نسـبت بـه دیگـر مـواد تغییـر دهیـد؛ 
نـوع دوم  و  کم درآمـد اسـت  نـوع اول ناخوشـایند و  کننـد.  بـه دیگـران هـم بگوییـد چنیـن  اینکـه  دوم 

خوشـایند و پردرآمـد« )۱9۳5:۱۳(.

The Human Condition (1958:107n53) ۲۴. سفر پیدایش، باب ۳، آیۀ ۱6. هانا آرنت در
کار مجـازات نافرمانـی اسـت؛ خـدا  کتـاب مقـدس نمی گوینـد خـوِد  کـه هیچ جـای   اسـتدالل می کنـد 
کتـاب مقـدس را از منظـر هزیـود می خواننـد. شـاید چنیـن باشـد،  کـرده و دیگـران  کار را دشـوارتر  صرفـًا 
کـه دربـارۀ ایـن موضـوع می نویسـند و  امـا تأثیـری بـر اسـتدالل مـن نـدارد، به خصـوص چـون مسـیحیانی 
کتـاب مقـدس داشـته اند. مثـاًل، در سـال  کـه ایـن برداشـت را از آن قسـمت  می اندیشـند قرن هاسـت 
هیـچ   ... کـه  چرا کـرد  حسـاب  تفریـح  نمی تـوان  هـم  را  »تنیـس  می گویـد  کوندیـش  مـارگارت   ،۱66۴
گفته اند انسـان  که همچون نفرینی بر سـر انسـان نازل شـده و  کار عرق آور وجود ندارد، چرا تفریحی در 
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گذرانـد« )Thomas 1999: 9(. بـرای مطالعـۀ بهتریـن بحـِث مسـیحیان  بـه عـرق جبیـن روزگار خواهـد 
متقـدم دربـارۀ آدم و حـوا کـه در آن قائل انـد مفهـوم آلودگـی و نفرین شـدگی تمـام انسـان ها به خاطـر گنـاه 

.Pagels (1988)  :کـرده، ن.ک گوسـتین قدیـس مطـرح  نخسـتین را آ
۲5. بخـش اعظـم قسـمت پیـِش رو خالصـه ای از یکـی جسـتارهای پیشـینم بـه نـام »آداب، احتـرام و 

کوتاه شـدۀ پایان نامـۀ ارشـدم بـود: کـه خـودش نسـخۀ  مالکیـت خصوصـی« )۱997( اسـت 
The Generalization of Avoidance: Manners and Possessive Individualism in Early 
Modern Europe (Chicago, 1987)
پا را می توان در منابع  کار کالسـیک دربارۀ الگوهای ازدواج و خدمت چرخۀزندگی در شـمال ارو چند 

زیـر دید:
Hajnal (1965, 1982), Laslett (1972, 1977, 1983, 1984), Stone (1977), Kassmaul (1981), 
and Wall (1983).

Cooper (2005) :برای پیمایش جدید تری از وضعیت ادبیات، ن.ک
پـا و مدیترانـه از قرون وسـطا تـا دوران رنسـانس  تفاوت هـای اصلـی میـان الگوهـای ازدواج در شـمال ارو
کـه، در دومـی، مـردان معمـواًل دیـر ازدواج می کردنـد، امـا زنـان خیلـی زودتـر بـه خانـۀ بخـت  ایـن اسـت 
می رفتنـد و خدمـت چرخـۀ زندگـی محـدود بـه بعضـی از گروه هـای اجتماعـی و حرفـه ای بـود امـا اصـاًل 

هنجـار نبـود.

پـای  کـه  رسـتوران ها  گارسـون های  بـرای  بیشـتر  را   )waiter( »پیشـخدمت«  واژۀ  امـروزه  البتـه   .۲6
هنـوز عمدتـًا  یـا  ویکتور دوران  در  کلمـه  ایـن  امـا  کار می بریـم،  بـه  »اقتصـاد خدماتـی« هسـتند  ثابـت 
بـرای خدمتـکاران خانگـی اسـتفاده می شـد کـه یـک درجـه پایین تـر از سرپیشـخدمت بودنـد. مثـاًل واژۀ 
کـه غـذا سـر میـز اربـاب  کـه خدمتکارانـی  dumbwaier )آسانسـور غذابـر( ابتـدا ارجـاع بـه ایـن داشـت 

گوششـان می رسـید غیبـت می کردنـد؛ آسانسـورهای  بـه  از ایـن و آن  کـه  می آوردنـد دربـارۀ چیزهایـی 
کننـد. امـا نمی توانسـتند صحبـت  را می کردنـد،  کار  غذابـر مکانیکـی هـم همیـن 

گرد می شدند. کثرشان در اوایل دوران نوجوانی شا ۲7. این سخن درست نیست. ا

۲8. من خودم این را در مقالۀ »آداب« )۱7-۱997:7۱6( هم نقل کردم. ترجمه برگرفته از این منبع است:
Charlotte A. Sneyd, A relation, or rather A true account, of the island of England; 
with sundry particulars of the customs of these people, and of the royal revenues under 
King Henry the Seventh, about the year 1500, by an Italian, Camden Society volume 
xxxvi, 1847, 14–15.

29. Susan Brigden, “Youth and the English Reformation,” Past & Present 95 (1982): 
37–38.

۳۰. مثـاًل، در انگلیـِس دوران رنسـانس، یکـی از همراهـان ثابـت پادشـاه خدمتـکار اشـراف زاده ای بـود 
.)Starkey 1977( پایـه« را داشـت، چـون مسـئول تخلیـۀ شاشـدان پادشـاه بـود کـه عنـوان »خـادم چهار
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کـه تاریـخ  ۳۱. مثـاًل پـدر خـودم بیشـتر عمـرش بـرش زن دفاتـر لیتوگرافـی نـوری افسـت بـود. در دورانـی 
قرون وسـطا می خوانـدم، یـک روز دربـارۀ سیسـتم اصنـاف بـا او صحبـت کـردم. گفـت »بلـه، مـن هـم دورۀ 
کارگر ماهر چاپ’ بودم.  وقتی از او پرسـیدم آیا اسـتاد چاپ  گردی را گذرانده ام. موقع بازنشسـتگی ‘ شـا

یـم. البتـه مگـر اینکـه بـه رئیـس بگویـی اسـتاد«. هـم وجـود داشـت، جـواب داد »نـه، دیگـر اسـتاد ندار

32. Phillip Stubbes, Anatomie of Abuses, 1562.
مالتـوس ایـن نـوع انتقـاد را بـه اوج خـود رسـاند. او معتقـد بـود طبقـات کارگر بدین ترتیـب آدم هایی را در 
کاِزنـو،  کـت بـار می آورنـد و توصیـه اش گسـترش شـرایط غیربهداشـتی بـرای کشـتن آن هـا بـود.  فقـر و فال

گرد مالتـوس بـود. کـه در بخش هـای بعـدی از او نقـل می شـود، شـا

33. K. Thomas 1976:221.

کالونیسـم و خاسـتگاه سـرمایه داری را به نظرم باید  کس وبر )۱9۰5( دربارۀ رابطۀ  ۳۴. اسـتدالل های ما
کار منضبطانـه(  کـرد. در آن زمـان خیلی هـا پیونـد میـان پروتستانتیسـم )اخالقیـات  در ایـن پرتـو درک 
و رشـد اقتصـادی را بدیهـی می دانسـتند، امـا کمتـر کسـی بـه ترکیـب سـه عامـِل خدمـت چرخـۀ زندگـی 
پا، پروتستانتیسـم و سـرمایه داری نوظهور پرداخته اسـت، حال  آنکه این سـه ظاهرًا با هم  در شـمال ارو

مصادفـت دارند.

35. Thomas Carlyle, Past and Present (London: Chapman and Hall, 1843), 173–74.

جالب است که ستایش کارالیل از کار به جهت رهاسازی روح از دغدغه ها را با نیچه مقایسه کنیم که 
کار’ و صحبت هـای بی پایـان دربارۀ موهبت  دقیقـًا بـه همیـن دلیـل کار را تقبیـح می کنـد: »در تجلیـل از ‘
کـه بـا نگاهـی بـه کار )یعنـی جان کنـدن از صبـح تـا شـب(  کار’، مـن نگـران تمـام چیزهـای فـردی ام. چرا ‘
حـس می کنیـم بهتریـن پلیـس اسـت، یعنـی همـه را مهـار می کنـد و جلـوی پـرورش تعقـل، طمـع و میـل 
یـادی از نیـروی هیجانـی را می بلعـد و آن را از تأمـل و تعمـق  کـه کار بخـش ز بـه اسـتقالل را می گیـرد. چرا
و رؤیاپـردازی و دغدغه هـا و عشـق و نفـرت دور می کنـد« )Daybreak, 1881 [1911:176-77](. آدم خیـال 

می کنـد کـه شـاید ایـن پاسـخی مسـتقیم بـه کارالیل بوده اسـت.

36. Carlyle, Past and Present, 175.

مثـل  و  می خوانـد  »ممونیسـم«  را  آن  و  اسـت  سـرمایه داری  تقبیـح  در  جسـتار  ایـن  از  یـادی  ز بخـش 
بسـیاری از آثـار قـرن نوزدهـم حال وهوایـی مارکسیسـتی را بـه ذهـن امـروزی متبـادر می کنـد، حتـی وقتـی 
گـر در پوششـی از ممونیسـم پنهـان  کار شـرارت نیسـت، حتـی ا نتیجه گیری هایـی محافظه کارانـه دارد: »
گاه در خـود می لولـد تـا شـاید از  گاه یـا خـودآ کـه ناخـودآ کار ایـزدی به زندان افکنـده اسـت  شـده باشـد؛ 

بنـد ممونیسـم بگریـزد!« )۲57(.

37. John Cazenove, Outlines of Political Economy; Being a Plain and Short View of the 
Laws Relating to the Production, Distribution and Consumption of Wealth (London: 
P. Richardson, 1832), 21–22.
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کـه  کارمبنـای ارزش در راسـتای ایـن اسـتدالل  کـه می دانـم، اولیـن نمونـۀ به کارگیـری نظریـۀ  تـا جایـی 
کارگـران را اسـتثمار می کننـد در جـزوه ای موسـوم بـه حق وحقـوق طبیعـت علیـه زورسـتانی از  کارفرماهـا 

کوبیـن جـان ِتلـواِل بریتانیایـی در سـال ۱796 یافـت می شـود. کارگـران بـه قلـم ژا

۳8. برگرفته از
Edward Pessen, Most Uncommon Jacksonians: The Radical Leaders of the Early Labor 
Movement (Albany, NY: SUNY Press, 1967), 174
پژوهش ِفیلر )۱98۱( دربارۀ شـهر لین در ماساچوسـت از سـال ۱78۰ تا ۱86۰ به تفصیل نشـان می دهد 
کارمبنـای ارزش تـا حـدود یـک قـرن بعـد از انقـالب هـم تـا چـه حـد چارچـوب مباحثـات  کـه نظریـۀ 

عمومـی را تشـکیل مـی داد.

۳9. مثـاًل آثـار مارکـس در آن زمـان در آمریـکا چنـدان شناخته شـده نبـود، امـا قطعـًا ناشـناخته هـم نبـود، 
کـه خـود مارکـس روزنامه نـگاری مسـتقل بـود و خیلـی وقت هـا در روزنامه هـای آمریکایـی هـم مطلب  چرا
کارگـران، چنـد سـال بعـد یعنـی در سـال ۱865 تحلیـل خـود از  می نوشـت. مارکـس، رئیـس انجمـن 
وضعیـت آمریـکا را هـم در نامـه ای مسـتقیم بـرای لینکلـن نوشـت. باآنکـه ظاهـرًا لینکلـن نامـه را خوانده 

بـود، امـا  بـه یکـی از معاونانـش سـپرد کـه پاسـخش را بنویسـد.

۴۰. در سـال ۱8۴5، مایـک والـش، نماینـدۀ ایالـت نیویـورک، صریحـًا بر ضد سـرمایه داری حرف می زد: 
کار و زحمت این عصر و تمام  که، با شیادی و ولع و بدنهادی، از  گیر  »سرمایه چیست جز قدرتی فرا

اعصار گذشـته چالنده شـده اسـت«. نقل در
Noel Ignatiev, How the Irish Became White (New York: Routledge, 2008), 149.

41. E. P. Goodwin, Home Missionary Sermon, 1880, in Josiah Strong, Our Country: 
Its Possible Future and Its Present Crisis (New York: Baker & Taylor, 1891), 159.
دنیس کرنی در آن زمان از رهبران کارگرهای کالیفرنیا بود که امروزه عمدتًا به خاطر کارزارش علیه مهاجرت 
کتـاب مقـدس، عمدتـًا  چینی هـا در یادهـا مانـده اسـت. رابـرت اینگرسـول، نویسـندۀ ردیه هـای مشـهور 
به صورت غیرمسـتقیم در یادها مانده، از طریق اسـتدالل های کالرنس دارو برضد تفاسـیر ظاهربینانۀ سـفر 
پیدایـش در نمایشـنامۀ بـاد را بـه ارث ببـر کـه ظاهـرًا مسـتقیمًا از نوشـته های اینگرسـول برگرفتـه شـده اسـت. 
مـن خـودم هـم می توانـم گواهـی شـخصی در اینجـا بیفزایـم: پدربزرگـم گوسـتاووس آدولفـوس گِریبـر )معروف 
بـه »دالـی«( به خاطـر فاصلـۀ سـنی عجیـب میـان نسـل های خانـواده ام قبـل از جنـگ داخلی آمریـکا به دنیا 
آمـده بـود و، در همـان دورانـی کـه گودویـن می نوشـت، سـال ها در مـرز غربـی نوازندگـی می کـرد )می گوینـد او 
بوده که ساز ماندولین را وارد موسیقی آمریکا کرده است(. پدرم یک روز می گفت او »آدِم اینگرسول« و تبعًا 
خداناباوری دوآتشـه بوده اسـت. پدربزرگم هیچ وقت مارکسیسـت نبود، اما پدرم بعدها مارکسیسـت شـد.

۴۲. فیلـم »گنـج سـیرا مـادره« بـر اسـاس رمانـی بـه همیـن نـام اسـت بـه قلـم بـی. تِریـِون، تخلـص یـک 
جنـوب  در  را  عمـرش  سـال های  بیشـتر  و  گریخـت  کشـورش  از  کـه  آلمانـی  آنارشیسـت  رمان نویـس 

گمانه زنـی اسـت. کـرد. هویـت واقعـی او تـا بـه امـروز موضـوع  مکزیـک زندگـی 
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گروهـی از تاجـران اهـل امهرسـِت ماساچوسـت پیشـنهاد تأسـیس یـک  کـه  ۴۳. مثـاًل، در سـال ۱8۳7 
کارگـران ماهـر طـی دادخواسـتی بـا ایـن پیشـنهاد  شـرکت درشـکه رانی بـا مسـئولیت محـدود را دادنـد، 
کارگـران ماهـر می خواسـتند اربـاب خـود باشـند و حاضـر نبودنـد ارزشـی  کـه »آن  کردنـد، چرا مخالفـت 
را کـه می آفریننـد دودسـتی تقدیـم دیگـران کننـد«. می گفتنـد »شـرکت ها ابـزاری در دسـت سـرمایه داران 
بی تجربـه می گذارنـد تـا سـود هنرمـان را از مـا بگیرنـد، هنـری کـه سـال ها بـرای به دسـت آوردنش خون دل 
خورده ایـم و برخـورداری از آن را حـق انحصـاری خـود می دانیـم« )Hanlon 2016:57(. معمـواًل چنیـن 
بـا سـودمندی  کاری  کـه شـرکت بـه ایجـاد و حفـظ  درخواسـت هایی فقـط در صورتـی تأییـد می شـد 

کانـال اختصـاص داشـته باشـد. عمومـی آشـکار همچـون راه آهـن یـا 

44. Durrenberger and Doukas 2008:216–17.

45. 1974:246.

۴6. دربـارۀ اینکـه در الهیـات مسـیحِی قرون وسـطا کار تـا چـه حـد تقلیـد از آفرینـش الهـی و تـا چـه حـد 
کمـال بـه شـمار می آمـده اسـت مباحثاتـی وجـود دارد )ن.ک: بحـث موجـود در  راهـی بـرای رسـیدن بـه 

Egmer and Lis 2009:10-15(، امـا هـر دو اصـل ظاهـرًا از همـان ابتـدا مطـرح بوده انـد.

کرد: ۴7. از مطالعات کالسیک در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره 
Kraus, Côté, and Keltner 2010, and Stellar, Manzo, Kraus, and Keltner 2011.

۴8. درنتیجه، اجیرشـده ها معمواًل برای کارفرمایشـان بیشـتر دل می سـوزانند تا کارفرما برای آن ها. این 
نکته تقریبًا به هرگونه رابطۀ دارای نابرابری سـاختاری هم قابل  تعمیم اسـت: مردان و زنان، ثروتمندان 
و فقـرا، سیاه پوسـتان و سفیدپوسـتان و ... . از قدیم االیـام، ایـن را از نیروهـای اصلـی ای می دانسـته ام 
کـه تـداوم چنیـن نابرابری هایـی را ممکـن می سـازد )در جاهـای مختلـف بـه ایـن موضـوع پرداختـه ام، 

امـا خواننـدۀ کنجـکاو می توانـد بـه فصـل دوم Graeber, Utopia of Rules, 68-72 مراجعـه کنـد(.

۴9. از ایـن منظـر، مـواردی همچـون پـول، بازارهـا و امـور مالـی فقـط شـیوه هایی اند تـا غریبه هـا مـا را از 
گاه سـازند، چون برای ما مهم اسـت که دلسـوزْی درسـت جهت دهی شـود؛  آنچه برایشـان مهم اسـت آ
کـه در جهـت  کار دلسـوزانه اسـت، چرا گونـۀ بـدی از  کـه بانکـداری امـروزی صرفـًا  از ایـن نیـز برمی آیـد 

گرفته اسـت. اشـتباهی قـرار 

کـرد. بـه  کتـاب بـه Crack Capitalism ]سـرمایه داری را بشـکنید[ )۲۰۱۰( تغییـر  5۰. سـرانجام عنـوان 
نظـرم عنـوان اولیـه خیلـی بهتـر بـود.

یـاد هـم نقـل می شـود: »به جز آدم های دیوانه، کسـی  5۱. گزیـده ای از کتـاب کارکـردن اسـتادز تـرکل کـه ز
دربـارۀ کارش فکـر یـا صحبـت نمی کنـد. حرف هـای آدم دربـارۀ بیس بـال یـا مسـتی چنـد شـب پیـش یـا 
کار هیجـان زده می شـود«  زدن یـا نـزدن مـخ فالنـی اسـت. بـه نظـرم از هـر صـد نفـر یـک نفـر بـا بحـث از 
)xxxiv:1972(، امـا درعین حـال، در همـان اقرارنامـه می خوانیـم »یـک نفـر بایـد ایـن کار را انجـام دهـد. 
.)xxxv:972( »گـر بچـه ام روزی بـه دانشـگاه بـرود، فقـط دوسـت دارم کمـی احتـرام برایـش قائـل شـوند ا
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52. Gini and Sullivan 1987:649, 651, 654.

5۳. منبع زیر مطالعۀ کالسیک دربارۀ این پدیده است:
Noel Ignatiev’s How the Irish Became White (1995)

5۴. ایـن فرمـول بعدهـا بـه »بیشـترین خیـر بـرای بیشـترین افـراد« فـرو کاسـته شـد، امـا نظریـۀ اولیـۀ بنتـام 
کنـش نشـان داده بـود. بـر مبنـای محاسـبات لذت جویانـه بـود و کارالیـل بـه همیـن وا

55. Carlyle 1843:134.

56. Ibid.

]7[ شغل های مزخرف چه اثرات سیاسی ای دارند؟ آیا می توان فکری به 
حال این وضعیت کرد؟

1.Matthew Kopka, “Bailing Out Wall Street While the Ship of State is Sinking? (Part 
2),” The Gleaner, January 25, 2010, http://jamaicagleaner.com/gleaner/20100125/
news/news5.html, accessed July 22, 2017.

کارگـران صنعـت خودروسـازی در سـاعت 75 دالر  کـه  در آن زمـان یکـی از ادعاهـای رایـج ایـن بـود 
درآمـد دارنـد، امـا ایـن ادعـا مبتنـی بـر بیانیـۀ روابـط عمومـی ایـن صنعـت بـود کـه هزینه هـای کلـی تمـام 
کلـی سـاعات  کارکنـان را محاسـبه و بـه تعـداد  دسـتمزدها، مزایـا و مسـتمری های بازنشسـتگی تمـام 
کنـد تقریبـًا هـر فـرد شـاغلی در هـر صنعتـی را  گـر کسـی این طـور حسـاب  کار تقسـیم می کـرد. طبیعتـًا ا

می تـوان دارای دسـتمزد دو تـا سـه برابـر بیشـتر از دسـتمزد سـاعتی واقعـی اش نشـان داد. 

۲. دلیـل دوم ایـن بـود کـه کارگـران کارخانـه همـه در یـک جـا متمرکـز بودنـد و سازمان دهی شـان راحـت 
کـه ایـن هـم تأثیـری جـدی بـر اقتصـاد  کننـد  می شـد. بدین ترتیـب می توانسـتند تهدیـد بـه اعتصـاب 

خواهـد داشـت.

3. Eli Horowitz, “No Offense Meant to Individuals Who Work With Bovine Feces“, http://
rustbeltphilosophy.blogspot.co.uk/2013/08/no-offense-meant-to-individualswho.html, 
accessed August 312013 ,.

کامـل تحـت عنـوان زیـر  کـه در فرمـت  ۴. آنچـه در ادامـه می آیـد عمدتـًا برگرفتـه از جسـتاری اسـت 
منتشـر شـد:

”Introduction: The Political Metaphysics of Stupidity.” In The Commoner (www.
thecommoner.org.uk), Spring 2005, and shorter format in Harper’s as “Army of 
Altruists: On the Alienated Right to Do Good,” Harper’s, January 2007, 31–38.
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هیچ وقـت  تقریبـًا  نخبـگان  کـه  )چرا نباشـد  کافـی  تعدادشـان  ممتـاز  افـراد  فرزنـدان  مادامی کـه   .5
آن قـدری فرزنـدآوری نمی کننـد کـه جمعیتشـان گسـترش یابـد(، شـغل ها احتمااًل نصیـب تیزهوش ترین 
مشـکل  ایـن  بـا  مواجهـه  هنـگام  ِانـرون،  یـا  آمریـکا  بانـک  اجرایـی  مدیـران  شـود.  مهاجـران  فرزنـدان 
جمعیت شـناختی، بیشـتر نیـروی کارشـان را از سفیدپوسـتان فقیـری مثـل خودشـان جـذب می کننـد. 
ایـن مسـئله تـا حـدی به خاطـر نژادپرسـتی و تـا حـدی بـه ایـن دلیـل اسـت کـه شـرکت ها معمـواًل به عمـد 
کار می کـردم، مشـهور اسـت  کـه زمانـی در آن  فضایـی ضدروشـنفکری را می پرورنـد. در دانشـگاه ییـل، 
کـه ایـن افـراد  کـه مدیـران مسـئول اسـتخداْم دانشـجویان نمـرۀ B دانشگاهشـان را ترجیـح می دهنـد، چرا

کـه بـا آن هـا راحت انـد«. یـاد از سـنخی باشـند » بـه احتمـال ز

کارهـای دلسـوزانه را می تـوان و  کـه  گرفتـه تـا ایـن را عـادی جلـوه دهنـد  یـادی صـورت  6. تالش هـای ز
بایـد از طریـق دسـتگاه ها انجـام داد، ولـی بـه نظـرم ایـن پـروژه نمی توانـد در بلندمـدت موفـق باشـد و 

موفـق هـم نبـوده اسـت.

ارشـد  کارشناسـی  دورۀ  بـرای  جنـگ  از  پـس  را  وانه گـت  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  بسـتر،  ایـن  در   .7
کـه پایان نامـه اش را هیچ وقـت تمـام  کـرده بودنـد، البتـه  گو ثبت نـام  انسان شناسـی در دانشـگاه شـیکا
نکـرد. بی شـک بـه همیـن دلیـل اسـت کـه یکـی از شـخصیت های اصلـی کتـاب انسان شـناس اسـت. 
کارگـران نمی تواننـد اوقـات  کـه فـرض اولیـه اش )اینکـه  گـر بیشـتر درس می خوانـد، می فهمیـد  شـاید ا
کـه در آن زمـان در ایـن دانشـگاه  کننـد( ایـراد اساسـی دارد )ِری فوِگلسـون،  یـادی را مدیریـت  فراغـت ز
بـود دانشـکده سـر  بـس ضعیـف  از  کـه  برگشـت  پایان نامـه ای  بـا  بعـد  وانه گـت سـال ها  بـود، می گویـد 

گرفتنـد به خاطـر رمـان گهـوارۀ گربـه بـه او مـدرک بدهنـد(. دوراهـی مانـد. سـرانجام تصمیـم 

یـاب تلفنـی اسـت و ردۀ ۱ بـه تفریح درمانگـر اختصـاص  8. جایگزین پذیرتریـن شـغل در ردۀ 7۰۲ بازار
امـن ۳۲ هسـتند. ن.ک: )Frey and Osborne )2017؛  ردۀ  انسان شـناس هایی مثـل خـودم در  دارد. 

نسـخۀ اصلـی و آنالیـن ایـن مقالـه در سـال ۲۰۱۳ بـه انتشـار رسـید و در آن زمـان خبرسـاز شـد.

9. Stanislaw Lem, Memoirs of a Space Traveler: The Further Reminiscences of Ijon 
Tichy (Evanston, IL: Northwestern University Press), 1981 [1971] 19–20.

کشـوری سوسیالیسـتی بـود؛ امـا باوجودایـن،  کـه همچنـان  ۱۰. ِلـم در لهسـتان دهـۀ ۱97۰ می نوشـت 
طنـز او دربـارۀ استالینیسـم بی رحمانـه اسـت. ئیـون تیچـی، در سـفر دیگـر، بـه سـیاره ای می رسـد تحـت 
یتـش شـده، ایـن ایدئولـوژی را  کـه، از بـس غـرق در مأمور گسـتردۀ آبیـاری  کمیـت یـک بوروکراسـی  حا
کنان  کـه انسـان ها به طـور طبیعـی تکامـل می یابنـد و بـه ماهـی تبدیـل می شـوند. سـا کرده انـد  سـرهم 

کننـد. مجبورنـد هـر روز سـاعات بیشـتری »تنفـس در آب« را تمریـن 

گـر یـک سـال را میانگین گیـری کنیـم، حتـی سـرف های قرون وسـطایی  کـه، ا ۱۱. عنایـت داشـته باشـید 
هـم نزدیـک بـه چهـل سـاعت در هفتـه کار نمی کردنـد.

کار  کاهـش سـاعات  کـه می گوینـد  ۱۲. در اینجـا قصـد نـدارم بـه اسـتدالل های بعضـی محافـل بپـردازم 
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باعـث افزایـش جرم وجنایـت، فعالیت هـای ناسـالم و دیگـر اثـرات منفـی اجتماعـی می شـود. مطمئنـم 
همیـن حـرف را می تـوان دربـارۀ آزادسـازی برده هـا هـم زد و احتمـااًل هـم چنیـن حرف هایـی می زده انـد. بـه 
نظـرم به لحـاظ اخالقـی ایـن دو اسـتدالل بـا هـم برابرنـد. اینکـه بگوییـم مـردم بایـد وادار بـه چهـل سـاعت 
کارهـای خـالف برونـد چـه فرقـی دارد بـا  کار در هفتـه شـوند چـون ممکـن اسـت سـراغ مشـروب و دود و 
اینکـه بگوییـم کل مـردم را بایـد همیـن مـدت در زنـدان بگذاریم تا جلوی کارهای خالفشـان گرفته شـود؟

کـرده ام؛ امـا در ایـن بسـتر  کار را  ۱۳. می تـوان آن را »تولیـد انسـان« نامیـد و مـن هـم جـای دیگـر همیـن 
احتمـااًل غلط انـداز شـود.

کسـی تحـت چـه شـرایطی بیشـترین پـول را از چـه  کـه چـه   کـرد  کلـی یکی بـه دو  ۱۴. بی شـک می تـوان 
یافـت کـرده. امـا بیـل کلینتـون بـود کـه قانـون گلس-اسـتیگال را لغـو کرد و بخش مالـی را »آزاد   کسـی در
کـه ابتـدا شـهریه را بـه  کـرد. در بریتانیـا هـم تونـی بلـر بـود  کـرد« و زمینـه را بـرای بحـران 9-۲۰۰8 فراهـم 

کشـور وارد سـاخت. دانشـگاه های ایـن 

15. Frank 2016.

16. Brown 1983.

رتس: »تالش برای دسـتیابی به تولیِد بیشـتر باعث استانداردسـازی و صنعتی سـازی 
ُ
گ ۱7. سـخنان خوِد 

چنین فعالیت هایی می شود، به خصوص آن هایی که متشکل از تغذیه، مراقبت، پرورش و آموزش کودکان 
هسـتند. آن وقت آخرین پایگاه خودمختاری فردی یا جمعی ناپدید می شـود. جامعه پذیری، ‘کاالسـازی’ 
و پیش برنامه ریزی تا دورترین پسـتوهای زندگی مسـتقل و خودگران رخنه می کند. صنعتی سـازِی مراقبت 
کـودکان، تکنیک هـای آشـپزی یـا جنسـی، همـه و همـه از طریـق  جسـمی و ذهنـی و بهداشـت، آمـوزش 
کامپیوترهـای خانگـی، دقیقـًا بـه همیـن هـدف طراحـی شـده تـا از فعالیت هایی که هنوز به خیـاالت فردی 
واگذشته شده اند برای سرمایه داران سود استخراج کنند«. )Gorz 1997:84، این اثر اولین بار در سال ۱98۰ 
بـه زبـان فرانسـوی منتشـر شـد و همیـن باعـث می شـود حالتـی پیشـگویانه داشـته باشـد(. بررسـی مفصل تـر 

جنبـش دسـتمزد بـرای کارهـای خانـه را می تـوان در منبع زیر مشـاهده کرد:
Critique of Economic Reason 2010:126, 161–64, 222).

۱8. جزئیات را می توان در منبع زیر خواند:
Sarath Davala, etc. Basic Income: A Transformative Policy for India (London: Bloomsbury 
Academic Press, 2015).

۱9. برای مطالعۀ جدیدترین بررسی مفصل از استدالل های فعلی به نفع درآمد پایه، ن.ک:
Standing (2017).

۲۰. حتی از بعضی جهات باید بسطشان داد. می توان استدالل کرد که درآمد پایۀ همگانی در اقتصاد 
کثر خانه هـا اجاره ای باشـند صاحب خانه ها اجاره  گـر مثاًل ا کـه ا مبتنـی بـر اجـاره جـواب نمی دهـد، چرا

را دو برابر می کنند تا درآمد بیشـتری داشـته باشـند. دسـت کم باید نظارت هایی وجود داشـته باشـد.
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۲۱. به همین دلیل است که نسخه های مشروط همین طرح، یا طرح های تضمین شغلی، به هیچ وجه 
نسـخه های مختلفی از یک چیز مشـابه نیسـتند )چه رسـد به اینکه »نسـخه های پیشـرفته تر« باشـند(. 
کلیـد اجـراِی درآمـد پایـۀ همگانـی همـان مؤلفـۀ بی قیدوشـرط بودن اسـت کـه مداخلـۀ دولـت در زندگـی 
شـهروندان را به شـکل عظیمـی کاهـش می دهـد. ایـن نسـخه های مثـاًل »اصالح شـده« یـا »پیشـرفته تر« یا 

چنیـن کاری نمی کننـد و یـا اثـر معکوس دارند.

کـه معضـل »مفت سـواری« سـؤالی بنیـادی دربـاب  ۲۲.  طبیعتـًا فـرض فلسـفۀ اخـالق بـر ایـن اسـت 
بـه آزادی بشـر می چربـد. بنابرایـن معمـواًل این طـور  بـر مالحظـات مربـوط  عدالـت اجتماعـی اسـت و 
کمـی از افـراد  کـه برقـراری سیسـتم نظـارت و جبـر موجـه اسـت تـا حتـی تعـداد  گرفتـه می شـود  نتیجـه 
کـه در آن صـورت هیـچ مشـکلی  هـم حاصـل دسـترنج دیگـران را نخورنـد )مگـر اینکـه ثروتمنـد باشـند 
گـر چنیـن  کـه »خـب ا کـه موضـع لیبرتریـن سوسیالیسـتی اسـت، ایـن اسـت  نـدارد!(. موضـع خـودم، 

کردنـد چـه می شـود؟«.

کـه  ۲۳. مـن خـودم هرگـز فوکـو را شـخصًا مالقـات نکـردم، امـا توصیفـم بـر مبنـای حـرف کسـانی اسـت 
بـا او دیـدار داشـتند.

کـه فوکـو دربـارۀ ایـن  ۲۴. بعضـًا می گوینـد فوکـو هرگـز »قـدرت« را تعریـف نمی کنـد. ایـن واقعیـت دارد 
کمـی سـربه زیر اسـت، امـا وقتـی دسـت بـه تعریـف می زنـد، می گویـد قـدرت »مجموعـه ای از  موضـوع 
کنش هـای فـردی دیگـر« )۱98۲:789(.  کنش هـا« اسـت و اعمـال  قـدرت »کنـش بـر  کنش هـا بـر دیگـر 

کـه ایـن بیـش از هرچیـز بـه سـنت پارسـونز نزدیـک اسـت. جالـب اینجاسـت 

25. Foucault 1988:18-19.
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