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  مقدمه

 ي انهيم يها سال ادآوري ،چند يراتييتغ با ،كه ميهست كار ي درباره يمباحث به بازگشت شاهد متحده االتيا در گذشته سال چند در
 نيدروغ يها وعده ،)1972 شپرد،( اند؟ رفته كجا  ربات همه  نيا مانند ييها كتاب ،دوره آن در. است 1970 ي هده

 و »كارصفر« ،]1[  »ها يآب قهي محنت و رنج« مانند ييها عبارت و )1973 ژه،يو يروين( كايآمر در كار و ،)1972 ،تسيآرونوو(
 يررسميغ يها اعتصاب در را خود ريچشمگ يطرز به كه يبحران بودند، مونتاژ خطوط كارگران بحران گر انيب ،»كار از امتناع«

 ينف ها اعتصاب نيا هدف. )1992 ،رزيرام و بايلن( داد بروز يخودروساز يها كارخانه 1974 و 1973 ]2[ خودجوش
 ي ههد در يسازروخود كارگران يها هيتحادا و خودرو عيصنا ي هيسرما انيم »توافق« يمبنا كه بود يبارآور و دستمزد بودن بسته مه

 در كارگر 6000 شگان،يم وارن در 1974 ژوئن چهاردهم تا دهم نيب اند، نوشته رزيرام و بايلن كه گونه آن .آمد يم شمار به 1940
   :داشتند شركت ،جدا يساز ونيكام ي كارخانه خودجوش اعتصاب

 خواهم ينم فقط من: «گفت كارگران از يكي. خواستند يم »زيچ همه« ها آن. بود نشده مشخص اعتصاب سوم روز تا مطالبات
 رز،يرام و بايلن( باشد تر واضح نيا از توانست ينم ،بود كرده تيتقو را آن مبارزه كه ،يبارآور و درآمد انيم ييجدا.» كنم كار

1992، 160(.   

 دهه چند يبرا كه مونتاژشان خطوط و ها كارخانه در ديتول نديفرا كنترل يريگ پسباز يبرا خودروساز داران هيسرما كارزار در امر نيا
 خطوط و ها كارخانه نيهم كردن نابود در يديترد چيه خودشان نجات يبرا داران هيسرما نيا .افتي يتر شيب وضوح ،داشت ادامه

 جيرا اصطالحات به »شده رها يها كارخانه« و ]3[»يزدگ زنگ كمربند« مانند ياصطالحات 1980 دهه در .ندادند راه خود به مونتاژ
 ؛كردند يم فيتوص را يا كارخانه ديتول انواع گريد و يخودروساز يها انهكارخ تيوضع كه ياصطالحات ،شدند ليتبد ياقتصاد اتينشر
 ي سابقه يب ي جهينت. داد »شدن كيربات« و »يساز يجهان« اصطالحات به را خود يجا كامل طور به عبارات نيا 1990  ي دهه در
 يدرحال ،افتي كاهش درصد 20 باًيتقر دهحمت االتيا يديتول عيصنا در يهفتگ كامل كارِ »يواقع« دستمزد كه بود نيا كارزار نيا

  .بود افتهي شيافزا عمالً كار زمان كه
 ،ينگر و هارت( سوسيونيد كار ،]4[ )1995 ن،يك فير( كار انيپا مانند ييها كتاب ،90 ي هده ي انهيم در اما

) 1996 مز،يتا كوريوين( »كوچك سازي« رينظ يعبارات و) 1994 فازو، يد و تسيآرونوو( شغل بدون ي ندهيآ و] 5[  )1994
 و كارگران انيم تدرق ي رابطه كه ندا هكرد اياح را كار بحران با مرتبط موضوعات يزمان در ،]6[ )1996 مور،( »كارگران اخراج« و

 نيا 1990 ي دهه در كه يحال در ،كردند يم امتناع كار از كارگران 1970 ي دهه در. است 1970 ي دهه برعكس كامالً هيسرما
 راتييتغ« تي مانندراعبا و ها كتاب نيا يادعا چرا داد خواهم نشان مقاله نيا در !اند كارگران زدن پس حال در كه هستند داران هيسرما

 وجود كارگر ياديز تعداد ،شغل ياندك تعداد يازا به كه است آن يمعنا به ديتول يساز يجهان آشكار ي بحبوحه در انيبن دانش فناورانه
 و فناورانه يها ينوآور« اي ،)xii ،1994 فازو، يد و تسيآرونوو( »كنند يم افتيدر يخوب دستمزد آنان از ياندك تعداد تنها كه دارد

 تر، يانتزاع يحت اي) xvi ،1995 ن،يك فير( »دهند يم سوق كارگر بدون باًيتقر يجهان ي آستانه به را ما... بازار گر تيهدا يروهاين
 ي توسعه با گام هم را نآ يكم كاهش و يپرولتر كار تيمركز به توسل با را ما خيتار ديكوش يم كه ،ارزش ي هيپا كار قانونِ«

   .اند  كننده گمراه )10 ،1994 ،ينگر و هارت...» (است ورشكسته كامالً ،بفهمد يدار هيسرما
  

  كار تنوع و مشاغل
 را ها عبارت نيا ي ادله استحكام كه آن از شيپ اما ،هستند ها هتنوش نيا يديكل عبارات »كار بدون يجهان« و »شغل بدون يا ندهيآ«
هاي   هواژ بر كههايي  انگاره بر يا قهيدق چند كه دارد را اش ارزش م،يبگذار شيآزما ي بوته به كينزد ي ندهيآ و حال زمان در

   .ميكن تامل ،كنند يم داللت ]work[ كار و] job[  شغل
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هاي  سده در .دارد ينديناخوشا نسبتاً ي گذشته يشناس شهير نظر از واژه نيا .است تر آسان »لشغ« به پرداختن دو، نيا انيم از
 عنوان به كه يحال در ،كرد يم داللتدادن  بيفر و كردن تقلب بر فعل وجه در »شغل« ،)هامروز يحت و( انگلستان هجدهم و هفدهم

 تيبشر يبرا يموهبت »شغل بدون ي ندهيآ« نه،يزم نيا در. داشت را ]7[هاي خرد  كالهبرداري وجهان جرايم  يبو و رنگ ،اسم
 از يواحد به ارجاع يبرا  ها آمريكايي  انگليسي توسط كه شد ليتبد يا عمده ي  كلمه به »شغل« ستم،يب قرن ي انهيم در اما. بود خواهد

 در شغل كي داشتن .شد يم استفاده شده، توافق آن سر بر قرارداد قيطر از كه ثابت يتصد زمان مدت با ،يدستمزد يرسم استخدام
 از شغل ،نيبنابرا .داشت جا آن در يشغل كه آن بدون كرد، كار ييجا وانت يم رايز است؛ متفاوت اسكله در كردن كار با مشخصاً اسكله
  ]8[.است شده ليتبد آن مقدس شراب جام به و برخاسته ياسيس اقتصاد اموات عالم

 انجام را يشغل«. شود ينم يناش كار با آن يمعنا يتداع و ارتباط از »شغل« ي واژهرازآميز  قدرت حال نيا با
 كسب و كار از زدن سرباز يبرا را يا » متقلبانه« ي وهيش كه هستند يتاعبار ،]to job[  »داشتن اشتغال« اي ]to do a job[  »دادن
 ليتبد ستميب قرن اواخر ييكايآمر مداران استيس يبرا يدست دم ياصطالح به »اغلمش مشاغل، مشاغل،«. كنند يم فيتوص درآمد
 يذهن و يكيزيف يبقا يبرا كه كرد يم ديتاك يدار هيسرما جامعه رد كار يقرارداد جوانب گريد و دستمزد بر »شغل« رايز شد،

 بدون ي ندهيآ يمعنا به كه چرا ود،ب خواهد جهنم انهدار هيسرما يتبشر يبرا »شغل بدون ي هنديآ« رو نيا از. بود ياتيح دهندگان يرا
 و متداول طور به اغلب شغل ،است محرز كامالً زيتما نيا كه آن وجودبا  .است داران هيسرما و كارگران انيم قرارداد بدون و دستمزد

 نديفرا كي. ندارد وجود شغل و كار انيم يكي  به  كي رظانت چيه كه يحال در شود؛ يم وانمود كار نديفرا از يبخش ،بانهيفر معوا يحت
 آشكارِ ييِمعنا شاونديخو و ]work[ »كار« رسد يم نظر به جهينت در. شود شكسته و ميتقس شغل نيچند اي دو به تواند يم كار
  .دارند تيواقع با يتر شيب نسبت ]labor[  آن

 ياديز يها دوره كه چرا دارد، داللت يتر كاليراد تحول بر ،»شغل بدون ي هنديآ«در مقايسه با  ،»كار انيپا« الحطاص ن،يبنابرا
 ديتولبر  يمبتن يدهقان اجتماعات و يدار برده جوامع ،مثالً ــ بودند »شغل بدون« جوامع ها آن در كه اند داشته وجود بشر خيتار در
 رفتيپذ ديبا ،»كار« انِيپا از گفتن سخن از شيپ ،يرو هر به. نبودند كار بدون ،عدن ياستثنا به ها، آن از كدام چيه اما ــ يشتيمع
 با زمان هم ديشا ،يطوالن يزمان مدت يبرا. است داده رخ كار يمعنا خصوص در ياسيس متاخر نسل در يمفهوم يانقالب كه

مزدي  يرسم كار يعني »شغل« با »كار« ،1970 ي دهه در ها آن يفروپاش و ]9[ يجمع  ي مذاكره و يزن چانه يها ميرژ يريگ شكل
 كار شامل تنوع نيا .)1996/1998 ؛1992 س،يكافنتز( شد كشف كار از يعيوس تنوع آن از پس اما. است بوده مترادف

 ناقض كه چرا ،شود فرض يقرارداد يرسم طور به تواند ينم اما داردمزد  كه است يكار كه شود يم هم ،»اهيس« كار ،يررسميغ
 در كه ابدي يم گسترش بزهكارانه يها تيفعال از يعيوس قلمرو به جيتدر به تنوع نيا بعادا .است ياتيمال اي يقانون يها دستورالعمل

 »كشف« ،تر مهم ي مساله .كند يم يبرابر شغل با مرتبط يرسم يها تيفعال كل با حجم و تيكم نظر از ها محله واقوام  از ياريبس
 ديبازتول ت،يجنس مثال يبرا( هستند ياتيح ياجتماع ديبازتول يبرا كه است بوده شيها وهيش ي همه در يخانگ كار يستينيفم

 كار .) ]10[ انهيگرا نظم ديتول و يآور جمع و شكار ،يشتيمع يكشاورز ،درماني  انرژي ،يريپذ فرهنگ كودكان، از مراقبت ك،يولوژيب
 توسعه در ياتيح يعنصر عنوان به شيپ از شيب كه آن رغم  به رايز ،است يدار هيسرما جوامع در] 11[  يكيتار  يخدا ،يخانگ
 .شود ينم شناخته تيرسم به عمدتاً يمل يآمارها در يحت و مانده يباق مزد بدون همچنان سرسختانه ،است شده رفتهيپذ يدار هيسرما

 خود در را »يدار برده  -پسا« اصطالح هب عصرِ نيا ياجبار كار انواع ي همه كه اردد وجود يدار هيسرما جهنم از يسطح ت،ينها در
  .كودكان كار ،يقرارداد يگاريب ،»يجنس يگبرد« ،يسرباز خدمت زندان، كار: كند يم جمع

 دارند خودبازتابنده و پوشان هم خصلت كه را يفعال يها يگذار هيسرما از يتنوع ميشو يم ناچار كار، اشكال نيا يتمام بيترك با
 جا همه حضور نيا .شوند يم يارزش و يفضازمان اصول با مطابق »كار يرسم جهان« تنزل باعث كه ياشكال م،يبشناس تيرسم به زين

 جلب خود به را ياديز توجه امر نيا كه رسد يم نظر به هرچند كرده، متحول قاًيعم زين را كار فهمِ ،آن انكار تنوع زين و اضر،ح
 و قدرت-ستيز انيم ،] 12[ )آرنت( ]labor[ زحمت و ]work[ كار انيم هودهيب اتزيتما شك يب ،مساله نيا. است نكرده



4 
 

 واكاوي ريچشمگ ي توسعهناگزير به  كه ، ضمن آنرديگ يم پرسش به را )هابرماس( يارتباط كنش و كار انيم و) فوكو( يدار هيسرما
 ما بحث يبرا چه نآ .انجامد مي ندهيآ يا كارخانه نظام يبرا يزير برنامه هاي پربلماتيك يورا ،يانقالب ي نظريه به يشبخناغ و يطبقات

 بغرنج را كيتكنولوژ راتييتغ ي جهينت در آن مفروض انيپا و كار به مربوط بحث ،كار تنوع كه است نيا دارد را تياهم نيتر شيب
  .كند يم

  كار پايان
 يمعنا و است يانوسيدق عهد اغلب ،شود يم استفاده »كار انيپا« موضوع با مرتبط يها نوشته در كه يكار مفهوم متاسفانه،

 بودن غلط كه است مشتاق وضوح به ،كار انيپا كتاب در خود يمحور بحث در نيك فير .كند يم فراموش را كار ي دارانه هيسرما
 و ديتول كردن  كيربات اي ،يكشاورز در كيژنت يمهندس يريكارگ به بافناورانه  انقالب معتقدند كه كند اثبات را يآنان استدالل

 ما ،دباش دسترس در »اطالعات عصر« چالش به پاسخ يبرا مجربي كامالً كار يروين كه يصورت در ،يتخدما عيصنا كردن يوتريكامپ
  .است ساده او يسو از استدالل نيا كردن رد ي وهيش. كرد خواهد تيهدا يديجد يشغل يها فرصت به را

 يگريد بخش كرد، يم ديتهد را ياقتصاد بخش كيفقدان كامل مشاغل در  كيتكنولوژ يانقالب كه يهنگام گذشته در«
 كشاورزانِ و كارگر ها ونيليم جذب به قادر يديتول ينوپا بخش سده، نيا لياوا در. كند جذب را كار مازاد تا آمد يم ديپد

 لياوا و 1950 ي دهه يانيم يها سال نيب. بودند شده رانده روستاها از يكشاورز عيسر شدن زهيمكان اثر در كه بود مالك
 كاريب كار از يخودكارسازي  به واسطه كه را يآب قهي كارگران از ياريبس ،بود رشد حال در عاًيسر كه يخدمات بخش ،1980

 قرار يخودكارساز و عيسر يبازساز معرض در ها بخش نيا كه نيا به توجه با امروز اما. گماشت كار به نو زا ،ندبود شده
  )35 ،1995 ن،يك فير( ».كند جذب را كاريب كارگر ها ونيليم كه افتهين رشد »يتيبااهم« بخش چيه اند، گرفته

 نيا از شيپ كه ،يوتريكامپ يتكنولوژ افزار نرم اي خودپرداز ،يمجاز يادار  نيماش نيآخر با يخدمات كارگر نيآخر كه يهنگام ،بنابراين
 در ييجا گريد د؟يايب يشغل ديبا كجا در كارگر نيا. بود ميخواه مواجه يميعظ يكاريب معضل با شود نيگزيجا بود، تصور رقابليغ

 آن سمت به بتوان كه ندارد وجود هم يگريد ديجد بخش چيه اتمخد از پس و ندارد وجود بازگشت يبرا يصنعت ديتول اي يكشاورز
 هكر نيا سراسر در كينزد ي ندهيآ در كه كند يم ينيب شيپ و دهد يم يتسر يجهان يا نهيزم به را ويسنار نيا نيك فير. كرد حركت

  . داشت خواهد وجود كاريب انسان اردهايليم بلكه ها ونيليمنه  يخاك
نيز  آن ينظر يها فرض شيپ و يتجرب يمقدمات فروض ايآ اما ،رسد يم نظر به نقص و بيع يب استدالل نيا يظاهر منطق

 در فناورانه رييتغ و اشتغال ييايپو به نسبت ،نيك فير ي فناورانه ييگرا جزم و ستين گونه نيا كه كرد خواهم استدالل است؟ درست
 قول نقل در كه طور همان. ميكن مي آغاز نيك فير يِا مرحله اشتغال ي هينظر در يبند طبقه مشكل با .است توجه يب يدار هيسرما عصر
 »يصنعت ديتول« ،»يكشاورز« رينظ ياصطالحات يدقت يب با او است، مشخص كار انيپا كتاب يها بخش گريد از ياريبس در و باال

 به را نيك فير توان ينم .سازد متفاوت هم از را يدار هيسرما اقتصاد يتكامل ي همرحل سه تا رديگ يم كار به را »خدمات« ژهيو به و
 االتيا كار آمار ي اداره رينظ ياصل يآمار يها سازمان كه چرا دانست، مقصر تفكر خاص ي وهيش نيا انتخاب ليدل

 و ديتول اشتغال، كيتفك يبرا را يبند طبقه نيهم گذشته يها دهه در زين ]U.S. Bureau of Labor Statistics[  متحده
 در شده ديتول( يماد يكاال انيم زيتما از اند موثر گانه سه نيا يريگ شكل در كه ييها استعاره ياصل ي ههست .اند گرفته كار به يبارآور

 فروشگاه، مدرسه، اداره،( گريد يها مكان ي همه و كارخانه مزرعه، انيم يمكان زيتما از و يرماديغ خدمات و) آن از خارج اي مزرعه
 »يخدمات عيصنا« آن در كه كند يم ارائه را يا آماده و حاضر ياقتصاد يشناس هگون گانه، سه نيا .رنديگ يم نشات...) و جاده انبار،

   .است مفروض و بسيار تفسيرپذير شاپيشيپ ي ا مقوله
. است متفاوت) ندهيآ اي گذشته به( انهفرافكن يا وهيش به مقوله كي از فادهتاس با ،سبقما به عطفمقوله با  كي از فادهتاس اما

 گريد ي مرحله هب مرحله كي از كه نديب يم يخودمختار حركت حال در روح شكل به را فناوري راتييتغ ن،يك فير يهگل نسبتاً طرح
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 به كه يهنگام حال نيا با. رسد يم بار بتيمص يگاه توقف به ،»خدمات« يِفعل يخيتار ي مرحله در تينها در تا شود يم دگرگون
 انگلستان ايآ مثال يبرا. هستند قيدق و رفته شسته شكل نيا به ندرت به مراحل سلسله نيا م،ينگر يم گذشته ي دارانه هيسرما معاجو

 اريبس زمان آن يكشاورز امالك در يخانگ خدمتكاران شكل در »خدمات صنعت« بود؟ يكشاورز هجدهم و هفدهم هاي سده
. كردند يم كار) يكشاورز( مزرعه كارگر عنوان به و) يصنعت ديتول( گر صنعت عنوان به كرات به خدمتكاران نيا اما ،بود تياهمپر

 برابر سه اي دو زين خرد كشاورزان اي يكشاورز كارگران مزارع، در يديتول كارگران بر عالوه ،]13[يخانگ عياصن ظهور با نيهمچن
 ساده حركت يجا به. ميهستمقوله  سه نيا انيم كارگران ي دهيچيپ حركت شاهد ما ،داري سرمايه خيتار سرتاسر در ،تينها در .شدند

 را يبند طبقه سه نيا انيم ممكن ي گانه شش يگذارها ي همه توان يم خدمات، به ينعتص ديتول از و يصنعت ديتول به يكشاورز از
  .داد صيتشخ

 به شود يم منتشر يدار هيسرما يها دوره از ياريبس در »ييزدا صنعت« و »يافتگين توسعه ي توسعه« ي درباره كه يا گسترده آثار
 و قدرت روابط از يناش بلكه خودمختار، ي فناورانه روح ينوع معلول نه وضوح به كه ييگذارها ،دهند يم نشان را گذارها نيا يخوب

 ساخته يصنعت كارگران قدرت فيتضع يبرا داران هيسرما توسط كه ينيماش .هستند گوناگون يحت و مشخص خاًيتار يطبقات ينبردها
 »يخدمات كارگران« به ها، امكان و روهاين ي دهيچيپ نديبرا به بنا را آنان و نجامديب كارگران نيا اشتغال دادن دست از به تواند يم شده

 ريمس كي تنها كه نيا بر يافت مبني توان ينم يدار هيسرما خيتار كل در يشواهد گونه چيه .كند بدل »يكشاورز كارگران« اي و
  .شود يم  ختم يخدمات كارگر نيآخر به كه دارد وجود يخط شرفتيپ

 فيط يريكارگ هب بررسي از پس كين ريف .شود يم تر سست كنيم بررسي را ريفكين ي واره طرح تصور مورد ي آينده كه هنگامي
 يزرهايسا هتنيس و يتخصص يها ستميس تا گرفته صدا صيتشخ از( يخدمات عيصنا در يوتريكامپهاي  فناوري از يا ستردهگ
 و شرفتهيپ فوق يها تاروب ،شرفتهيپ يمواز پردازشگر يها نيماش ندهيآ در: «كه رسد يم مونينام ي جهينت نيا به ،)يتاليجيد

 اريبس يفضا و گرفت دربرخواهند را ياقتصاد يندهايفرا شيپ از شيب ده،يدرنورد را جهان كه يكيالكترون ي كپارچهي يها شبكه
 در اما )162 ،1995 ن،يك فير.» (گذاشت خواهند يباق كردن خدمت و فروختن ساختن، در يآدم ميمستق مشاركت يبرا يتر كم

، در يك محل، در خدمات بخش رايز كند يمبغرنج  را نيك فير نظرمد ي هنديآ ريتصو ،خدمات همقول فرض شيپ عملكرد نيهم جا ينا
   .دهد كاهش صفر ي اندازه تا را آنفناورانه  راتييتغ تا ماند نخواهد منتظر يك محل منطقي،

 چه) ماساژ اي مو كردن كوتاه( انسان مورد در چه ،تغيير و تبديل: ميده مي قرار تعمق مورد را يخدمات كار استاندارد فيتعار از يكي
 نيا در كه جا آن از ؟ميريبگ كار به ندهيآ طرح در را مقوله نيا ميتوان يم چگونه ).وتريكامپ كي اي خودرو كي ريتعم( يش كي مورد در

 شرفته،يپ يمواز پردازشگر يها نيماش« كه گفت توان ينم وجه چيه به ندارد، وجود ليتعد و جرح نوع در يتيمحدود چيه فيتعر
 ينيگزيجا و يساز هيشب به قادر »اند دهيدرنورد را جهان كه يكيالكترون ي كپارچهي يها شبكه و شرفتهيپ قفو يها تاروب

 از دسته آن عنوان به برعكس كامالً يشكل به ندهيآ يخدمات كار است ممكن واقع، در. بود خواهند هم هاي ممكن آن يافتگي تيواقع
 اي اسيق در كم دست( نيماش با ينيگزيجا اي يساز هيشب قابل كه شود فيتعر يش اي انسان مورد در شده اعمال يها ليتعد و جرح

 و »كيارگان« يكشاورز محصوالت فروش رشد شاهد هم ندهيآ در امروز، همانند درست ]i[ !نباشند) ها نيماش نيا سازندگان
 محتمل اريبس نيهمچن بود، ميخواه يرمصنوعيغ افيال از شده ساخته »دوز دست« پوشاك و كيژنت يمهندس توسط نشده يكار دست
 نواخته تر حيصح اريبس يكيتكن نظر از ها زريسا هنتيس ي نسخه اگر يحت( انسان كي توسط باخ آثار نواختن يبرا تقاضا ندهيآ در است
 من يبرا. باشد داشته وجود) دهند ارائه يبهتر ياجرا يتاليجيد يها هولوگرام منتقدان، نظر از اگر يحت( انسان كي دنيرقص اي )شود

 كار از كه را يكارگران از ياديز شمار توانند يم عيصنا نيا ايآ. نكنند ظهور دست نيا از يخدمات عيصنا اگر بود خواهد تعجب يجا
  .داند ينم هم نيك فير قطعاً اما دانم، ينم را پرسش نيا پاسخ ؟كنند »جذب« اند شده رانده رونيب يصنتع ديتول و يكشاورز
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 در او يناتوان: كند يم برمال را يتر قيعم مشكل نده،يآ و گذشته يبرا كننده يبند طبقه ي واره طرح كي ي ارائه در نيك فيرناتواني 
 نيك فير ،كار انيپا كتاب آغاز در .افتاد اتفاق نخستي  وهله در اساساً فناورانه راتييتغ چرا كه باره نيا در بسنده يحيتوض ارائه
  :يعني. كند يم رد نامد، يم] 14[ »يتراوش يتكنولوژ بحث« او را چه آن

 يجا به يا هيسرما يابزارها كردن نيگزيجا با باشد ممكن كه هروقت و جا هر }كوشند يم وستهيپ دكننندگانيتول{«
 تاًينها ديتول ي ندهيفزا شدن خودكار كه كرد ينيب شيپ ماركس... اورنديب  دست به ديتول ليوسا بر يتر شيب كنترل كارگران،
 »آالت نيماش خودكار يها ستميس« كه يهنگام كه بايز ريتعب نيا با يآلمان لسوفيف. كرد خواهد حذف سره يك را كارگران

 اعتقاد ماركس.. .داشت نظر ندهيآ به رسد، يم فرا »كار ي استحاله... نيآخر« شوند، ياقتصاد نديفرا در يآدم نيگزيجا تاًينها
 روز به روز ]رايز[... خورد خواهد شكست تينها درآالت  ماشين با يآدم كار ينيگزيجا جهت دكنندگانيتول تالش كه داشت

-16 ،1995 ن،يك فير( »داشت خواهد وجود آنان محصوالت ديخر يبرا يكاف ديخر قدرت با يتر كم كنندگان مصرف
17(.  

 متحده  االتيا ياجتماع يگذار استيس يگرا چپ گران ليتحل انيم در كه است يمقبول و ديجد شيگرا از يبخش ماركس از استفاده
 ينشيگز كاردوير اي تياسم از استفاده همانند درست اغلب ،ماركس يها شهياند ياياح نيا اما. است گرفته قرار توجه مورد اريبس

 اما است كرده درك يدرست به را يتكنولوژ ي درباره ماركس يها  دگاهيد از يبزرگ بخش قطعاً او ن،يك فير ردمو در ]ii[ .است
 كار، كاهش باالتر، دستمزد يبرا كارگران مبارزات افتاده، قلم موارد نيا از مورد نينخست .است انداخته قلم از هم را يمهم يها بخش

 داران هيسرما وافر ي هعالق ياصل علت مبارزات نيا .ورزد يم امتناع كامالً ياجبار كار از كه است يزندگ از يشكل و كار بهتر طيشرا
 راتييتغ اضطرار گاه نآ بودند، يعيمط »ِديتول عوامل« ،كارگران اگر. است يطبقات جنگ در يسالح عنوان به آالت نيماش ديتول به

  . بود يم تر كم اريبس يكيتكنولوژ
 كل ،نيماش با كارگر هر مداوم ينيگزيجا كه نيا بر يمبن است ماركس از ييكاردوير درك ،شده واقع غفلت مورد كه يدوم نكته

 به دار هيسرما ي طبقه كه جا آن از .ابدي يم كاهش است دار هيسرما ي قهطب كل ارياخت در كه را )يسود كل رو نيا از و( ياضاف ارزش
 رو نيا از. باشد رناكطخ هم دار هيسرما ي طبقه يبرا كارگر ي طبقه ي اندازه به درست تواند يمفناورانه  راتييتغ است وابسته سود

 كارگران حذف به ليتما -الف: شود مواجه آن با ينيب كيبار و مهارت با ديبا كه سترو روبه يدائم تناقض كي با دار هيسرما ي طبقه
 در ماركس. است ممكن كه جا آن تا كارگران از يتر بزرگ حجم استثمار به ليتما -ب و ديتول نديفرا از گر مطالبه و متمرد
 :كند يم اظهارنظر گونه نيا يابد تنش نيا ي درباره ياضاف ارزش يها هينظر

 آنان يگريد شيگرا و كند يم ليتبد ديزا تيجمع از يخشب به را ها آن و اندازد يم ابانيخ گوشه به را كارگران شيگرا كي«
 در همواره كارگران از ياريبس شمار نيبنابرا ،دهد يم گسترش كامل طور به را يدستمزد يدار برده و كند يم جذب دوباره را

 كار مولد يروين ي هتوسع ريناگز كارگر رو نيا از. ستندين ضعاين و از زيگر به قادر هرگز اما هستندكار و بيكاري  نوسان
 شود حدف ديتول از ديبا كه يعنصر ي مثابه به او با همواره دار هيسرما گريد يسو از ؛نگرد يم خود خصم عنوان به را شيخو

  )409 ،1977 ماركس،( »كند يم رفتار

  . است سود اهشك بلكه ست،ين كنندگان مصرف دادن دست از كيتكنولوژ راتييتغ با هيسرما مشكل

 نرخ ينزول شيگرا قانون: «افتي هيسرما ومس جلد سوم ي پاره درتوان  مي دگاهيد نيا ي درباره ماركس را  بحث نيتر كامل
 »آالت نيماش از يخودكار ستميس« با ها سانان كامل ينيگزيجا به شيگرا كه شود يم متوجه ماركس كه جاست نآ در. »سود

 نيا. كرد خواهد سقوط عمل در نيانگيم سود نرخ صورت نيا ريغ در ،شود  رو روبه يا »كننده يخنث عوامل« با وستهيپ ستيبا يم
 ريمتغ ي هيسرما حجم اي ،)روزانه كار زمان و شدت شيافزا با مثال يبرا( دهند يم شيافزا را ياضاف ارزش حجم اي كننده نثيخ عوامل
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 دهند يم كاهش را ثابت هيسرما جمح اي ،)يخارج تجارت گسترش و آن، ارزش ريز به دزم كاهش با مثال يبرا( دنده مي كاهش را
 متفاوت احتماالت نيا از يبيترك اي) يخارج تجارت شيافزا و يا هيسرما يكاالها عيصنا در كار يبارآور شيافزا با مثال يبرا(
 كار به را عوامل نيا ي همه از يحداكثر يبيترك كايآمر معاصر يدار هيسرما كه رسد يم نظر به). 282-272 ،1909 ماركس،(
 مبارزات بر غلبه يبرا يا يقطع ي دارانه هيسرما ياستراتژ چيه. كنند يم عمل تر ينشيگز يياروپا يها هيسرما كه يحال در رديگ يم

 به توانند يم دانيم در موجود يطبقات يروهاين به بسته مبارزات نيا. ندارد وجود سود نرخ ريگ چشم كاهش از يريجلوگ و كارگران
 كار روز يتوافق كاهش اي ،كار انهروز زمان زانيم مالحظه قابل شيافزا تا گرفته يدار برده يبازساز از شوند، منجر يمتعدد يها ندهيآ

  .يدار هيسرما انيپا اي ،يدستمزد
 يعني: باشد داشته وجود تواند ينم ياحتمال يها ندهيآ فهرست در قطعا نتيجه يك ،باشد برقرار يدار هيسرما كه يمادام اما

 به ها نيماش ينيگزيجا با كه ديانجام خواهد يكهن يشهر آرمان يايرو تحقق به شرفتهيپ يتكنولوژ انقالب« كه نيك فير تصور نيا
 به يدار هيسرما رايز .)56  ،1995 ن،يك فير( »شود رهسپار پسابازار عصر يسو به آزادانه تيبشر تينها در ،يانسان كار يروين يجا

 كار كامل ينيگزيجا كه يدرحال شوند، خلق توانند يم ياضاف كار از يميعظ حجم ي لهيوس به تنها كه دارد ازين رانت و بهره سود،
 يها شيپو از ماركس يها ليتحل تر شيب با نيك فير رسد يم نظر به گرچه .است رانت و بهره سود، انيپا يمعنا به  نيماش با انسان
 يانيپا بخش در نيك فير كه يرنگ  و   آب خوش يويسنار از دقت به ماركس ساز سرنوشت يريگ جهينت است، موافق يدار هيسرما

 قرارداد« با يكار روز زانيم ديشد كاهش آن در كه كند يم عرضه را يا ندهيآ نيك فير. است شده گذاشته كنار كند، يم مطرح كتابش
 يها تيمعاف تا گرفته »هيسا« دستمزد اي »ياجتماع« دستمزد از( ياقتصاد ييها  مشوق كه شد خواهد همراه ي»ديجد ياجتماع

 ارائه »يعموم و يخصوص« يها بخش انيم در ،داوطلبانه اي و »ناسودبر« مستقل، بخش ،»سوم بخش« در كردن كار يبرا) ياتيمال
 يمازاد كار يروين موثر تيهدا يبرا يعمل راه تنها« رايز ،شود ليتبد 21 قرن »خدمات صنعت« به تواند يم بخش نيا .كرد خواهد
 ديتول ياضاف ارزش كه را يكارگران گر،يد عبارت به). 292 ،1995 ن،يك فير( »است كرده آن را زائد يانجه بازار كه است

  . كند يم پرداخت دستمزد آنان به نديآفر ينم ياضاف ارزش كه يكار يبرا و كند يم جذب كنند ينم
 رانت و بهره سود، كارگران تر شيب آن در كه است يدار  هيسرما ينوع تيبشر »امن بهشت« از نيك فير رتصو گر،يد كالم به

 كه برود فرو يا ندهيفزا يقانون يب و فالكت تيوضع به ...تمدن« كه كند يم سهيمقا ندهيآ از يريتصو با را تصور نيا او. كنند ينم ديتول
انه دار هيسرما سرِ آن با نيك فير ]15[ ياجتماعهيوالي  اما ).292 ،1995 ن،يك فير( »نباشد آسان هم چندان آن از خروج ديشا
 باشد؟ داشته دوام تواند يم چقدر اش ياضاف ارزش ي دكنندهيتول كوچك اريبس مد و[اقتصاد]  سوم  بخشِ پشمالود بدن ،فناورانه -

 به نيك فير هيوالي و گرفت، درنظرشان ديبا ميدار كار و سر نگرانه ندهيآهيوالهاي  با كه يزمان يحت كه دارند وجود ييها نسبت
 يكوچك دم نيچن توسط تواند ينم باشد دهيچيپفناوري  نظر از كه هم قدر هر آن سرِ كهچرا باشد، داشته وجود تواند ينم اصال يسادگ
 سود، بدون يدار هيسرما كي فيتعر به بنا رايز است، رممكنيغ نيك فير »ِديجد ياجتماع قرارداد« از منتج يدار هيسرما. شود هيتغذ

 نيچن با ديبا بكشند، آتش به را ارهيس از يمين بود كينزد بايتقر كه ،سرد جنگ شكست از پس داران هيسرما چرا. است رانت و بهره
  كنند؟ واگذار را خود درآمد دهم كي و موافقت يا معامله

 يابتدا در نيك فير چرا كه كنيم يخوددار پرسش نيا طرح ازتوانيم  نمي كه است يهيبد يقدر به »امكان عدم اثبات« نيا
 از او ايآ كند؟ انكار را او كامالً كتاب انيپا در است قرار كه يحال در ،كند يم اشاره ماركس به ميمستق طور نيا كار انيپا كتاب
 او ايآ ؟انگيزاند برمي ذهن در او خود هياول يها شهياند كه رود يم طفره يا هسته ينابود و انقالب ،يجهان ناگوار يها جنگ به اشاره

 به يزبان بچر با يزندگ يبرا دوباره يفرصت ي لفافه در را ساالر فن دار هيسرما ي طبقه ،ي ماركسي با تهديدات سربسته كوشد يم
 ؟كند بيترغ يخودكش

 نيا از من. رنديگ يم كار به او انياطراف ي حلقه و نيك فيركه  است يكيرتور نوع ياسيس ليتحل ازمندين ها پرسش نيا به پاسخ
 بخش دنبال به او تينها در. ستين هم اشتباه كامالً نيك فير هيواليي ياستراتژ كه است ذكر به الزم اما. كنم يم نظر صرف كار
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 قتاًيحق بخش نيا اگر رايز است، »غير انتفاعي« داوطلب بخش ابخانت در او اشتباه. است يدار هيسرما روابط گسترش يبرا يديجد
 است ممكن گرچه و. (باشد يدار هيسرما جامعه در ديجد ياشتغال بخش كي يبرا يجد يانيبن تواند ينم باشد، داوطلبانه و »ناسودبر«

   ).ندارد وجود تقلب راه از يدار هيسرما از نشد خالص يبرا يراه اما باشد، كننده وسوسه
 كار نيا و است يزددستم مرسوم كار ابعاد از تر تردهسگ اريبس كار تنوع رايز. است حيصح نيك فير يشهود افتيدر حال نيا با

 عصر كي منبع تواند يم شود، استثمار يموثرتر و تر واسطه يب طور به اگر كار نيا. كند يم ديتول يفراوان ياضاف ارزش  نشده پرداخت
 ديبازتول ي حوزه به دارانه هيسرما ي واسطه يب روابط گسترش ،ياجبار كار گسترش قيطر از ياضاف ارزش ي نندهيآفر اشتغال ديجد

 ،»نينو يدار برده« ،»سميبرالينئول« كه است سبب نيا به .باشد كارانه بزه خُرد يوكارها كسب تيتقو سرانجام و كار يروين
غير « سوم بخش تا هستند يصنعت سوم انقالب يبرا يتر مناسب اصطالحات »مخدر مواد جنگ« و] 16[  »سمينيگرام«

 در كه را سود نرخ شتابناك كاهش ي »كننده يخنث عوامل« توانند يم رايز ،كند يم را اش غيتبل كرنا و بوق با نيك فير كه »انتفاعي
  .كنند فعال است، شده ديتشد ،تكيژن يمهندس و شدن كيربات شدن، يوتريكامپ ي جهينت

  ارزش قانون انيپا و ينگر
 سنت دل از او باشد چه هر .داد خرج به ياديز يريگ سخت ديبان ماركس يها شهياند از نيك فير بند مين ي هاستفاد مورد در ديشا

 طور به نيك فير كهرا  ييها هيما درون اما. است بوده راگذ عمدتاً و اندك ماركس، آثار به او يقبل ارجاعات و برنخاسته يستيماركس
  ستيماركس و  ستيماركسپسا ، ستيكسرما نسندگاينو از يشمار آثار در توان يم اغلب ،كرده ارائه كار انيپا كتاب در شفاف
 در را يمباحث كه است ينگر ويآنتون عرصه، نيا در ياصل يها چهره از يكي .افتي رازآلودتر و تر مبهم يا گونه به ،زين مدرن پست
 »يستيماركس« يشياند خام گرچه ،انجامد يم نيك فير جينتا با مشابه اريبس ييها يريگ جهينت به كه است كرده مطرح 1970 ي دهه

 را يگفتمان قطع طور به افتي انتشار 1994 در كه) هارت كليما همراه به( سوسيونيد كار عنوان با او كتاب .ندارد را نيك فير
 ييها ستيكمون با و شد آغاز) 1979 در نخست چاپ ،1991 ،ينگر( ماركس از فراتر ماركس كتاب با كه دهد يم ادامه

 ]iii. [افتي امتداد) 1958 نخست چاپ ،1990 ،ينگر و يگاتار( ما مانند

 نيك فير ليتحل مانند هم معاصر يدار هيسرما از ينگر يستيماركس و تر دهيچيپ ليتحل كه داد خواهم نشان بخش، نيا در
 اي فاكت ندرت به و ــ است يرتجربيغ شدت به ينگر كار رايز ،است دشوار نيك فير و ينگر شباهت صيتشخ .است دار مساله

 در يستيژورنال قطعات از يا مجموعه و آمار از سرشار نيك فير كار  انيپا كتاب كه يدرحال ــ كند يم ارائه اش نوشته در يفاكت شبه
 اي كار كيكالس ي هينظر رد با او حال نيا با. كند ينم دييتا را »كار انيپا« عصر حتصرا به هرگز ينگر .است شرفتهيپ فناوري باب

 كامالً« يقانون ارزش، قانون ستميب قرن اواخر در ،ينگر نظر ساسا بر .كند يم ارائهفرضي با افعالي  مشابه يا گزاره ،ارزش قانون
 قانون« اي) 21 ،1990 ،ينگر و يگاتار( »كند ينم عمل گريد قانون نيا« اي) 10 ،1994 هارت، و ينگر( »است ورشكسته

  .)172 ،1991 ،ينگر( »است مرده ارزش
 كي يپ در تنها معادل نيا يزير هيپا اما كند، يم انيب يتر يتجرب طور به نيك فير كه است ييادعا معادل كامالً ادعا نيا
 يبررس ...اش ياصل  ي فهيوظ« :ارزش ي هيكارپا كيكالس ي هينظر ،ينگر تيروا در. است ريپذ امكان آور جهيسرگ ينظر يساز ساده
 بر افكندن پرتو جهينت در و ياجتماع ديتول مختلف يها بخش انيم در كار يروين يريكارگ به بر حاكم ياجتماع و ياقتصاد نيقوان
 مقدار و مشخص كار انيم روابط انيب« ست از عبارت اي ،)8 ،1994 ،ينگر و هارت( »است ييافزا ارزش ي دارانه  هيسرما يندهايفرا

 »ياضاف كار و مزال كار انيممعين  تناسب« يبرا است ياريمع اي ،)21 ،1990 ،ينگر و يگاتار( »زندگي نيتام يبراالزم  پول
 مدت گرچه. كرد مردن به آغاز آن از پس چه،ين يخدا همانند درست اما بود دهزن 19 قرن در ارزش قانون). 172 ،1991 ،ينگر(

  .شود صادر فوت يگواه رسماً قانون نيا يبرا تا ديكش طول يزمان
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 بهره، سود، ــ دارانه هيسرما يزندگ ياصل يرهايمتغ كه است آن يمعنا به اساساً ارزش، قانون مرگ و يناكارآمد ،يورشكستگ
 يا دوره به يدار هيسرما كه كند يم استدالل نيك فير همانند ينگر. شوند ينم نييتع كار زمان توسط گريد ــ متيق و دستمزد رانت،
 ،ينگر(توصيف كرد  سهيگروندر در »ي ماشين ي درباره قطعه«آن را با دورانديشي تمام و كمال در  ماركس كه است شده وارد

  :كنم نقل را دگاهيد نيا مشهور فراز نيچند از يكي تنها ديده اجازه. )17-16 ،1995 ن،يك فير) (140-141 ،1991
 را ثروت گريد ــ ريغ كار زمان تصاحب ــ شده نهاده آن بر عيصنا نيا كه يا هيپا كه معناست نيا به نيسنگ عيصنا ي توسعه

 و يرتنظا يتيفعال به شيپ از شيب رايز بود، نخواهد ديتول يمبنا گريد زين ميمستق كار زمان هم و ؛كند ينم خلق اي سازد ينم
 جهينت در و ،شود ينم ساخته يفرد ميمستق كار توسط گريد محصول كه علت نيا به نيهمچن و شود؛ يم ليتبد كننده ميتنط
 سطح به كار ليوسا مولد يروهاين كه يهنگام ،گريد يسو از... شود يم ليتبد ياجتماع  تيفعال از يبيترك به تر شيب چه هر
 در يفرد كار گريد يسو از كه يحال در ،است شرط شيپ اجتماع عقل از يعيطب يروهاين تيتبع ،باشند دهيرس خودكار نديفرا

 ماركس،( درو يم نيب از زين ديتول ي وهيش نيا گريد ي هيپا قيطر نيا به. شود يم دگرگون ياجتماع كار به شا ميمستق شكل
1977، 382(.  

 و ينگر ،سو نيا به 1960 ي دهه از شدن كيربات و يوتريكامپ يسينو برنامه ك،يژنت يمهندس در »خودكار يندهايفرا« ي توسعه
. دارد مطابقت 1858ـ 1857 در ماركس دگاهيد با مو  به  مو معاصر يدار هيسرما غالب يها يژگيو كه است كرده قانع را نيك فير

 كار« و »هوشمند ي هجامع« در كه يديجد كارگران بر ينگر كه است نيا در نيك فير كار انيپا كتاب و ينگر كار ي عمده تفاوت
. دارد ديتاك كارگر يها هتود يكاريب ،»خودكار يندهايفرآ« نيا يامدهايپ بر نيك فير كه يحال در كند يم ديتاك دارند نقش »ياجتماع

 و يمال مشاوران افزار، نرم گران ليتحل طراح، مهندسان ،انپژوهشگر يعني( ديجد »يفكر كارگران« نيا كه كند يم استدالل نيك فير
 لحاظ از توانند ينم هرگز) گذار هيسرما داران بانك وكال، لم،يف گران نيتدو و كنندگانديتول ،يابيبازار نخصصاتم معماران، ،ياتيمال

 ينگر اما ستند،ين يدار هيسرما توسعه از مرحله نيا توسط شده جاديا تمشكال حل راه رو نيا از و شوند ليتبد يبزرگ بخش به يعدد
   .كند يم يتلق »موجود سمياليسوس« از فراتر سميكمون به گذار ديكل را افراد نيا

 يبرا گذشته انيسالخالل  در ينگر رايز. ميكن توجه نيك فير و ينگر انيم ي شناسانه واژه تفاوت به كه دارد تياهم جا نيا در
 دهه در بعدها و كارگرفت بهرا  »ياجتماع كارگران« اصطالح 1970 ي دهه در نخست ن،يك فير »يِفكر كارگران« اصطالح
 كارگر« اصطالح كه آن با ).181-149 ،1991 ،يهاراو( داد ارتقا يهاراو دونا به سبك و سياق » بورگيسا« به را آن 1990

 شده گرفته سهيگروندر كتاب از ماًيمستق اصطالح نيا شده، ترجمه نامناسب يبيعج طرز به يسيانگل زبان در ]17[  »ياجتماع
 مونتاژ خط عصر »كارگر جمعي« با را »دانش و اطالعات بخش« ديجد كارگران نيا كه يفيتوص ياتعبار يوجو جست با. است

 نيا در« :است داده قرار ريتاث تحت قاًيعم را ينگر ،عبارات ماركس از قبيل اين عبارت از ياريبس ميابي يدرم ،كند مي سهيمقا
 بلكه، كند مي كار ي كهزمان نه و ،است كارگر ي بالواسطه كار نه ،شود يم داريپد ثروت و ديتول ياتكا نقطه عنوان به چه نآ ،دگرگوني
 ماركس،( »ياجتماع فرد تكامل ،كلمه كي در ،است آن بر شتسلط و عتيطب از كشدر ،ام خود اوع مولد يروين توسط انسان تصاحب
 به و برآمده سهيگروندر كتاب صفحات درون از او ،است »يعلم ـ يكيتكنولوژ كار« ي سوژه ياجتماع كارگر). 380 ،1977

 يرماديغ و يماد كار انيم يمرزها در وستهيپ كه سميارگان و نيماش از يبيترك« يعني است، شده بدل ستميب قرن اواخر بورگيسا
 ارزش( با يبيتقر طور به مونتاژ خط در سابقجمعي كارگر  كار زمان ]iv[ )1 ،280 ،1994 ،ينگر و هارت( »است حركت در

 ياجتماع بورگيسا كار زمان است؛ شده گانهيب كارخانه نظام از كارگر نيا و است ارتباط در يبارآور) يمصرف ارزش و يا مبادله
  .است شده ادغام ديتول ي نهيزم در كامالً اما است اش يبارآور از مستقل

 را يمعنو تيمالك حقوق به ديجد شيگرا و پندارد يم يكي هيسرما با اساساً را »نينماد گران ليتحل« »ِيعلم ي طبقه« نيك فير
 كارگران. شوند كيشر آن با را خود ثروت اند ليما و اند برده يپ يعلم ي طبقه تياهم به نخبه داران هيسرما كه داند يم نيا ي  نشانه
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 از يمتفاوت نسبتاً خوانش ينگر ).175 ،1995 ن،يك فير( »هستند ديجد تياشراف به شدن ليتبد حال در سرعت به« دانش بخش
 ي هتوسع كيالكتيد كه نيا بر است يشاهد تنها نه ياجتماع يها گبوريسا وجود ينگر نظر از. دارد طبقه نيا ي هنديآ و حال
 به شروع ياجتماع كارگر« كه چرا ،»كند تصاحب يتمام به را آن« تواند ينماساساً  هيسرما بلكه ،»است خورده شكست« دارانه هيسرما

 دهيرس  انجام به يكيالكتيد حركت عنوان به دارانه هيسرما ي توسعه اساس بر را آن توان ينم گريد كه است كرده يا تهيويسوبژكت جاديا
 دستمزد نظام قيطر از را يعلمـ  يكيتكنولوژ كارگر تواند ينم هيسرما گر،يد عبارت به) 282 ،1994 ،ينگر و هارت( ».كرد درك

 خود كنترلبه  ،شود يم ليتكم »ها نيبرتر« يِاسيس و يمال ،يتيريمد قدرت سطح نيباالتر به ورود ي عدهو با كه يكارانضباط  و
 دار هيطال يحت بلكه ،است كنترل براي هيسرما ي هپرسابق يها كيتكن يمرزها يورا تنها نه بورگيسااجتماعي  فعال كارگر. آورد

  :ميبپرداز آن ريتفس به سپس و ميبشنو ينگر زبان از را ليدال نخست ديده اجازه چرا؟ .آيد شمار مي به يستيكمون انقالب
 ي نقطه ،كار ي تهيويسوبژكت و يهمكار است؛ هيسرماسازمان  تيظرف از مستقل ،]بورگيسا[ِ دكنندگانيتولپيوند  اي يهمكار

 .شود مي تبديل تب كي ، حشب كي روح، ريتسخ دستگاه كي به صرفاً هيسرما. اند افتهي هيسرما شدن ينيماش از رونيب يونديپ
 ي توسعه يبرا ليبد ييمبنا تنها نه كه نديآ يم در اي ي ريشهحركت به ييافزا خودارزش خودمختار يندهايفرا ،آن رامونيپ

  .)282 ،1994 هارت، و ينگر( دنكن يم عرضه زين را يديجد ي سازنده ي شالوده واقع در بلكه دنكن يم جاديابالقوه 

عمالً  ،شان يزندگ و كار كه زنديبگر يا عرصه به هيرماس يگرانشميدان  از اند توانسته گبوريسا كارگران كه است يمدع ينگر
 نييتع يجا به يعني است، »ييافزا  خودارزش« روابط نيا يژگيو. باشد سميكمون با مناسب يديتول و ياجتماع نياديبن روابط ي سازنده
 يبرا آن تيظرف اساس بر را كارشان يروين ارزش كارگران ،يدار هيسرما يبرا آن يا مبادله ارزش براساس كار يروين و كار ارزش
 دايپ يميپارادا يخصلت ،يعلمـ  يكيتكنولوژ كارگر كه شود يم داريپد يزمان ييافزا خودارزش و كنند يم نييتع خودمختارشان ي توسعه

 يبرا ي طبقه« مفهوم به ،ينگر »ِييافزا ارزشخود« مفهوم واقع در. )1987 س،يكافنتز) (163-162 ،1991 ،ينگر( كند مي
 زيمتما جمعيكارگر  استيس از را بورگيسا ،ييافزا خودارزش نيا اما دارد؛ شباهت تر يسنت سميماركس در »يطبقات ياهگآ« اي »خود

 در نفوذ به نه ،داند يم مربوط نترنتيا يجهان ي شبكه در نفود و گسترش به يبيغر طرز به را يواقع يستيكمون انقالب ظهور و كند يم
  . ارهيس نيا يگتوها ساكنان و دهقانان ،جمعي كارگران )ديجد اي ميقد(ِ تجمع مراكز

 تواند يم يدار هيسرما  مدافعِ يعلم كارگران از نيك فير ريتصو با يدار هيضدسرما يها بورگيسا از ينگر ريتصو يناسازگار
 ي هيپابر) سود ي كننده ديتول گركار نيآخر عنوان هب( نيك فير يِعلم كارگر همانند درست ينگر بورگيسا اما. باشد يجذاب موضوع

 را ها دگاهيد نيا يدو هر مشترك ي هيپا كه است آن دتريمف جهينت در. است شده ساختهبر يدار هيسرما ي توسعه از ينادرست درك
 بر را »ياجتماع كارگر« از خود تيروا زين ينگر ،يعلم كارگر مورد در نيك فير نظر همانند. ميده قرار نقد و توجه مورد

 ها نيماش خصوص در ماركس نظر نيآخر »نيماش ي قطعه« كه ميشبا داشته خاطر به ديبا اما. است نهاده بنا ماركس ي هسيگروندر
  هيسرما ومس و مدو ،مكي يجلدها و داد ادامه خود كار به آن از پس سال ده حدود ماركس. است نبوده يدار هيسرما ي جامعه در

 در كه تسا يكاف نكته نيا ذكر تنها. ميبپرداز روند نيا قيعم يبازخوان به تا ستين آن فرصت جا نيا. است ديجد مشاهدات از سرشار
 بودن نيآفر  ارزش ريغ بر بلكه دهد، يم صيتشخ را ديتول نديفرا در آالت نيماش ميعظ يروين تنها نه ماركس هيسرما كمي جلد
 مشابه ،مفروض يانرژ دانيم كي در كار به يسترسد يكيناميترمود يها تيمحدود با را آن توان يم كه كند يم ديتاك زين ها نيماش

به بازنگري  ماركس آن در كه است هيسرما سوم جلد از يبخش ما بحث يبرا تر يتايح اريبس موضوع ).1997 س،يكافنتز( دانست
 نديفرا« ي مرحله به يدار هيسرما كه يا دوره هر در كه دهد يم صيتشخ كتاب از قطعات نيا در ماركس. پردازد مي »نيماش ي قطعه«

: كند يم مطرح را پرسش نيا او. شود يم مواجه سود نرخ ينزول شيگرا ريگ چشم شتاب با ريناگز نظام كل ،شود يم كينزد »خودكار
 دارانه هيسرما يها تيفعال در مشخصي يندهايفرا كه است نيا او پاسخ »؟شود ينم تر شيب اي تر عيسر ،كاهش نيا كه است چگونه«

   .كند يم مقاومتي نظام  فناورانه فرجام مقابل در جهينت در و شيگرا نيا لبمقا در كه دارد وجود
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 طور به دوم ي پاره در و »كننده يخنث عوامل« عنوان به ميمستق طور به 14 فصل در موضوع نيا به ،هيسرما سوم جلد در
 عوامل« مهم يامدهايپ به ن،يك فير ي درباره ام  بحث در. است شده پرداخته سودميانگين  نرخ يريگ شكل بحث در ميرمستقيغ

 اشتغال بر حاكم ياقتصاد و ياجتماع نيقوان« ناگهان ينگر. است صادق زين ينگر مورد در بحث اين و كردم، اشاره »كننده يخنث
 ي دارانه هيسرما يندهايفرا« يبرا كار زمان كه كند يم رد را دگاهيد نيا و انكار را »ياجتماع ديتول فمختل يها بخش در كار يروين

 نيچن كه است سبب نيهم به. ندمند عالقه ها نيا يدو هر به شدت به همچنان داران هيسرما و هيسرما اما. است ياتيح »ييافزا ارزش
 كاهش رببرا در يمقاومت نيچن كه است ليدل نيهم به و دارد وجود دندار ينييپا دستمزد كه يمناطق به هيسرما ليگس يبرا يفشار
 قيطر از ژاپن و اروپا شمال ،يغرب ياروپا در ادارات و ها كارخانه شدن كيربات و شدن يوتريكامپ رايز. دارد وجود يكار روز زمان

 .است شده ليتكم »نينو يها يحصاركش« و »يساز يجهان« نديفرا

 تر كم يها بخش در را ها خانه يروسپ و مونتاژ ي حوزه كه باشند داشته را حق نيا هم تا اند مبارزه حال در شدت به داران هيسرما
 ينواح از ياريبس در يا كارخانه ديتول. باشند داشته خود چنگ در را يزندگ يها شكل يانحصار حق هم و دهند قرار جهان ي زهيكانم
 و جهان يها شركت سود اعظم بخش واقع در. است داشته يميعظ گسترش كه نبوده رو روبه كاهش با تنها نه يخاك كره نيا
 ديآ يم دست به يجنس كار و نييپا يتكنولوژ يدارا يها كارخانه از كنند يم افتيدر يالملل نيب يها بانك كه يا بهره ينتر شيب
 سرتاسر در يا گسترده ديجد يها يساز يحصاركش ها، خانه يروسپ و ها كارخانه نيا در كارگران يريكارگ به يبرا). 1998 ،يچيفدر(

 ارياخت در را »يصنعت ديتول نيگزيجاغيرمادي و  ياطالعات يها نيماش« نيا كه يا هيسرما همان. است داده رخ كايآمر و ايآس قا،يآفر
 دارد دست يجمع يينوايب و يا منطقه محدود يها جنگ ،يماريب ،يقحط به زدن دامن اره،يس نيا يها نيزم يحصاركش در دارد،

  ).1995 و 1990 س،يكافنتز(
 ياشتراك يها نيزم تصرف دنبال به مثال، يبرا ديبا هيسرما چرا ،است نهفته ارهيس نيا يها بورگيسا در يبارآور يواقع منبع اگر

 ي»كننده يخنث عوامل« استقرار محل سوم جهان يها خانه يروسپ و ها نيزم ها، كارخانه نيا كه است نياساده  پاسخ كي باشد؟ قايآفر
 عناصر كنند، يم كمك دستمزدها كاهش به دهند، يم شيافزا را ياضاف كار مخزن كل ها آن. هستند سود نرخ ينزول شيگرا

 ميمستق طور به كه رارتكنيك باَ عيصنا ي توسعه امكان و دهند يم گسترشبه شدت  را كار بازار ،كنند يم تر ارزان را ثابت ي هيسرما
 دوم ي پاره در توان يم را گريد يليتكم پاسخ اما. كنند يم فراهم ،دنريگ يم كار به را ها بورگيسا اي يعلم كارگران از ياندك تعدادصرفاً 

. است دارانه هيسرما ييافزا خودارزش از ينوع وجود ي دهنده نشان كه ،]18[ »نيانگيم سود به سود ليتبد«: افتي هيسرما دوم جلد
 كار يروين ياندك اريبس تعداد كه صنعت از ييها شاخه آن باشد، داشته وجود يدار هيسرما نظام كل در ينيانگيم سود نرخ كه آن يبرا
 كه كنند استفاده يارزش مخزن از كه باشند داشته را حق نيا ديبا رنديگ يم كار به را آالت نيماش از ياديز حجم عوض در و

 سود نرخ آنگاه باشد، نداشته وجود حق نيا و ها شاخه نيا اگر. اند كرده خلق نييپافناوري  و فراوان كار يروين يدارا يها شاخه
 شد خواهد متوقف ها آن در يگذار هيسرما گونه هر كه بود خواهد نييپا قدر آن ،ابرتكنيك و اندك كار يروين يدارا عيصنا در نيانگيم
 صنعت در »خودكار يندهايفرا« رشد با ديبا يا هيحاش مناطق در »ديجد يها يحصاركش« جه،ينت در. رفت خواهد نيب از نظام كل و

  . هستند ها بورگيسا وجود شرط شيپ ها برده و دارند ازين ها خانه كش بهره به وترهايكامپ باشد، همراه
 يگريد عامل اما دهد يم صيتشخ ييافزا ارزشخود با را ي ابرتكنيك حوزه در ديجد كارگران رشد انيم ارتباط يدرست به ينگر

. كارگران ييافزا خودارزش نه و است »زنده كار« از يخواه سهم بر »مرده كار« حق آن و است،  ليدخ يدار هيسرما ييافزا خودارزش در
  . است استوار ايپرولتار يجهان شيفرسا شرط شيپ بر ه،يسرما ييافزا خودارزش واقع، در

 از نفر ها ونيليم نيآفر ارزش كار يروين گرفتن دهيناد در اروپامحورش قاًيعم نگاه ليدل به را ينگر ليتحل توان يم يسادگ به
 به دادن نشان توجه يجا به توانست يم كم تدس او .است اروپامحور يباستان يا وهيش به يحت او واقع در. كرد رد ارهيس نيا مردمان

 و ديجد يجهان دارانه هيسرما ييگرا چندفرهنگ به اند، داده شكل را او ي هياول افق كه مدرن پست متفكران از يكوچك ي حلقه آثار
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 درك دارانه هيسرما يانداز چشم از ولو را يامروز يطبقات مبارزه بتواند تا )1995 ،يچيفدر( بپردازد ،پراكند  يم كه ييها يدئولوژيا
  . كند

 يجهان يايپرولتار  يختشنا روش يانگار دهيناد كه است نيا بهتر حيتوض. است يكل حد از شيب يكم ياروپامحور اتهام حال نيا با
 از عصر هر در يانقالب ي سوژه كه يعني اين اصل است سمينيلن ـ سميماركس اصول از يكي به او يبنديپا از يناش ،ينگر يسو از
 خِيتار تمسخر و كيالكتيد سمياليماتر بودنِ يكيزيمتاف ريتحق جز ينگر كه است درست. شود تركيب مي طبقه آن عناصر نيتر»مولد«
 بر ينگر حد از شيب ديتاك علت. است ستينيلن اساساً ،يانقالب سوژه انتخاب مورد در اما ،ندارد ارائه يبرا يزيچ »موجود سمياليسوس«

 نيا پس است،بارآور  ،يعموم هوش كه جا آن از. است آنان به منتسب بارآوري مشاغل، از قسم نيا و يوتريكامپ سانينو برنامه
 چيه »بورگيسا« اي »ياجتماع كارگر« عنوان به هنوز اگر يحت ،هستند آن) يانقالب جهينت در و( آل دهيا ندگانينما يفكر كارگران

  . باشند نكرده آغاز دارانه هيسرما انباشت هيعل را يمشخص ي بارزهم
 يستينيلن احزاب و ها ستينيلن. است دهيرس اثبات به خيتار در بارها بارآوري و انقالب انيم يشناخت روش تطابق نيا ينادرست اما

 يبها به برداشت نيا كه داد نشان وضوح به مائو ياسيسروند شكوفايي . اند پرداخته شان جان با را اشتباه نيا تاوان اغلب گذشته در
 نتيجه اين به مائوگاه  ، و آنشد تمام شهرها اطراف در ياريبس مرگ به كينزد يها تجربه و شهرها در ستيكمون رانگكار عام قتل

 مبارزه در توانند مي هستند ها بارآورترين كم و ترين ضعيف ظاهر به كه ها نآ كه اصل اين يعني( تائويستي اصل كه رسيد
 ــ غيرمادي يها نيماش ستاداناــ  يكنون دوران يبرا ينگر يانقالب ي سوژه .است يلنينيست صلا از تر دقيق) باشند ها قدرتمندترين

 كار يناكارآمد قت،يحق در. دارد بحث يجا گذشته، در يصنعت كارگران خصوص در ها ستينيلن تعصب ي اندازه به درست
 در ها ستيزاپات ژهيو به ارهيس نيا يبوم مردمان مبارزاتنمايش  در شد، منتشر متحده االتيا در 1994 در كه ،سوسيونيد

  . دارد يتر شيب گسترش به ازين ينگر يانقالب يايجغراف كه است روشن يا نشانه ك،يمكز
  
  يريگ جهينت

ورانه  سخن فيط نيا سر دو در كي هر گرچه هستند، 1990 ي دهه در »كار انيپا« گفتمان ياصل يها چهره نيك فير و ينگر
 و انگارانه شيپ ينگر كه يحال در است، نانهيبدب »كار انيپا« از اش يابيارز و انهيگرا تجربه نيك فير كار. دارند قرار ]كيرتور[

 يبرا راه كي تنها كه اند يمدع و شوند يم متوسل ارنهاونف ييجبرگرا به ها آن يدو هر رسد يم نظر به حال نيا با. است نانهيب خوش
 به يدار هيسرما كه كنند يم فراموش رند،يگ يم كار به را گفتمان نيا كه ييها آن اغلب و آنان،. دارد وجود يدار هيسرما ي توسعه

  . شود يم) محافظت و( محدود ،متضاد يها شيگرا وها  تناسب ي لهيوس
 از ،ممكن شكل هر به شرفتهيپ انكارگر و ها كيتكن ،ها نيماش ي هلوحان ساده شيافزا با را كارش  و  كسب ندارد قصد نظام نيا
 خود همانا دارانه هيسرما ديتول يواقع مرز« :است صادق يگريد زمان هر از شيب امروز ماركس وار هيكنا ي گفته نيا رايز ،بدهد دست
 يها نسبت در كار ومزد  ،بهره سود، نيز امروز اما باشد، بار بتيمص و كهنه يقتيحق نيا ديشا) 293 ،1909 ماركس،( »است هيسرما

 در اما ،فراموشي بسپارد به را خود كه باشد نيا تواند ينم  هيسرما خواست. هستند يدار هيسرما وجود ي ژهيو و يضرور طيشرا ن،يمع
  . كرد ساقط يهست از را آن زين دشنام و حقه با توان ينم حال نيع

 ينيب شيپ يكاريب بحران از رفت برون يبرا يو كه يا يعمل حل هرا رديبپذ كه دهد بيفر را هيسرما نظام تا دارد تالش نيك فير
 داران هيسرما اگر شد خواهد مطلوب زيچ همه دهد يم نانياطم او. است اقتصاد در سود ي نندهيآفر يها بخش كردن محدود كند، يم

 چيه كه يناسودبر سوم بخش در افراد ي ههم باًيتقر و رنديبگ قرار خودكار يِخدمات عيصنا و يصنعت ديتول ،يكشاورز كنترل تحت
 ياستهزا و يدار هيسرما اتينشر نيزبيت چشمان از تواند يم زحمت به ييويسنار نيچن اما. كنند كار ندارد يهژمون يادعا گونه
  . باشد موفق تواند ينم نيبنابرا. بماند امان در داران هيسرما
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 گاهدست كي صرفاً« را ستميب قرن انيپا يدار هيسرما شناسانه، يهست او. ازدي يم دست يفلسف ييگو دشنام به عوض در ينگر
 ب،يتخر نظامِ نيا به ييناسزاگو يبرا ينگر ليتما). 282 ،1994 هارت، و ينگر( نامد يم »بت كي ، شبح كي روح، ريتسخ
 گونه انهم. است ينگر يسو از شده گرفته كار به »صرفاً« آن ي درباره من پرسش اام است، شيستا قابل من يبرا فالكت و ريتحق
 شناسانه يهست يها دشنام نيا برابر در هيسرما اند، داده نشان) فورد شركت مانند(داري  سرمايه هوشبا ياعضا نيتر بلندمرتبه كه

 در هيسرما قتيحق در. نداشت يريتاث يياياسپان انيكشورگشا بر آزتك ونيروحان ي فناورانه يها دشنام كه گونه همان است، ريناپذ خلل
   .اش يشناخت يهست تيوضع نه است،  شبح نيا استمرار ه،يسرما ياصل ي دغدغه. است شده پنهان اش گونه شبح تيشخص

 خلق زين را ياشتباه استيس بلكه است، ناكارآمد يجربت و ينظر ثيح از تنها نه 1990 ي دهه در »كار انيپا« اتيادب نيبنابرا
 مانند شعارش. است انيپا حال در پرده، پس در داري سرمايه كه كند قانع را دشمن و دوست كه دارد تالش تينها در كه چرا كند يم
 ديگو يم عوض در بلكه »كرد خواهد سقوط خود دست به زود اي ريد هيسرما د،ينباش نگران« كه ستين نيا سوم الملل نيب

 نيچن اما. »ديشو داريب است يكاف فقط است، دهيرس اتمام به شرفتهيپفناوري  يانيپا ي نقطه در هم حاال نيهم يدار هيسرما«
 هنوز نفر ها ونيليم كه يهنگامآن هم  باشد، بخش الهام تواند يم يسخت به چه،يِن »است مرده خدا« شعار ي دارانه هيسرما ضد ي نسخه

  .شوند يم يقربان هيسرما و خدا نام به
 

 The End of Work or the عنوان با 1999 دسامبر مورخ Common Sence ي مجله 24 شماره از حاضر ي ترجمه

Rennalssance of Slavery? اصل. است شده انجام ييكايآمر ستياتونوم ستيماركس و ياسيس لسوفيف س،يكافنتز جورج اثر 
  :شود يم افتي ريز نكيل در ريز ي مقاله

https://commonsensejournal.org.uk/1999/12/01/issue-24/ 
 

  
   
  :سندهينو يها ادداشتي
i. شگرد. استشده  استفاده اريبس قرن نيا ياضير يها پژوهش در كه است كانتور يقطر روش ادآوري ،»وارونه« فيتعر نيا 

 سپس و ستا اپوش ،k خاص گروه عناصر ي همه يبرا كه دارد وجود يفهرست كه كند يم فرض ابتدا كه است نيا روش نيا
 . نباشد فهرست در كه كند يم فيتعر يا گونه به را k گروه ياعضا از يكي فهرست نيهم يها يژگيو از استفاده با

ii. ييكاردوير »ينسب تيمز« كي را مزد نييپا سطح ياريبس ، آزاد تجارت به مربوط يها بحث از ياريبس در مثال يبرا 
 نظر از ينسب تيمز منشاء. است كارگران مبارزات سركوب هيتوج به دعوت و كاردوير يآرا فيتحر خوانش نيا اما. دانند يم
 .رانت و سود مزد، مانند ياقتصاد يرهايمتغ نه و است كشور يفرهنگ و يكيزيف طيمح يدائم  شبه يها يژگيو كاردوير

iii.  نيا در تر شيب مطالعه يبرا. ميبپرداز سو نيا به 1970 از ينگر ييقضا و ياسيس يزندگ به تا ستين آن فرصت جا نيا 
 از داوطلبانه 1997ي  يهئژو در ينگر). 1989 ،ينگر( چپاول استيس كتاب در مولر اني مقدمه به ديكن رجوع خصوص

 يآزاد خواستار كه است افتاده راه به يالملل نيب نيكمپ كي. برد يم سر به) رم( يراب زندان در اكنون و بازگشت فرانسه ديتبع
  .)م ـ شود توجه مقاله تاريخ به. شد آزاد 2003 بهار(نگري در . اوست

iv.  نشان نگيتور نيماش ي هينظر يواكاو اما. كند يم فيتوص يمادريغ را بورگيسا ياجتماع كارگر كار اغلب ينگر 
 كار و) يحفار اي يبافندگ ندمان( شود يم خوانده يماد كار استاندارد طور به چه نآ انيم ينياديبن تفاوت چيه كه دهد يم
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 يها جنبه گريد به ديبا كار نيآفر ارزش يها يژگيو نييتع يبرا  جهينت در. ندارد وجود) افزار نرم كي ساختن مانند( يمادريغ
 .كرد رجوع كار طيشرا
 

  :مترجم يها ادداشتي

1- Blue collar blues، ندهيفزا يكاريب هب كه يآب هقي كارگران نامساعد طيشرا فيتوص يبرا ياستعار است ياصطالح، 
است  يا اشاره نيهمچن. دارد اشاره متحده االتيا يخودروساز صنعت در ژهيو هب ،...و يطوالن كار ساعات ،دستمزد كاهش

 عمدتاً ،مزارع يكشاورز كارگران كه يطيشرا با يصنعت كارگران نيا تيوضع مشابهت و يخيتار تكرار به يحيتلو
  . كردند يم نرم پنجه و دست آن با ستميب قرن نخست يها دهه در ،ها كنيآفروآمر

2- Wildcat strike، )متشكل كارگران توسط كه يناگهان است ياعتصاب ،)يوحش ي گربه اعتصاب يمعنا به اللفظي تحت 
 تيخصوص علت به كه ها اعتصاب گونه نيا شود؛ يم انجام هاشان هياتحاد رهبران دييتا اي و تيحما مجوز، بدون اما
  .شوند يم يتلق يرقانونيغ و يررسميغ اغلب شوند، يم  اندهخو نام نيا به ،ينيب شيپ رقابليغ و كنترل ابلقريغ

3- Rust belt، غرب يها التيا و كايآمر متحده االتيا شرق شمال ييِباال بخش كه يا منطقه يبرا ستا ياصطالح 
 كوچك ليدل به شهرها زوال و تيجمع دادن دست از ،ييزدا صنعت ،ياقتصاد افول به و ،رديگ يبرم در را كايآمر ي انهيم

 .دارد اشاره د،آم يم شمار به كايآمر يصنعت قلب و بود يقو يزمان كه آن يصنعت بخش شدن

 كتاب نشر ،يمرتضو حسن ترجمه ن،يك فير يجرم ،پسابازار عصر طلوع و يجهان كار يروين زوال ،»كار« انيپا -4
  1390 آمه،

 رضا ترجمه ،ينگر ويآنتون و هارت كليما ،پسامدرن و مدرن دولت يحقوق ساخت بر ينقد: سوسيونيد كار  -5
 ١٣٨٨ ،ين نشر زاده، نجف

6- Worker displacement، عدم اي مشكالت ليدل به كار از طيشرا واجد كارگران اخراج و روين ليتعد به اصطالح نيا 
 كارگر خود يشغل نامطلوب عملكرد ي بهانه به كارفرما يسو از كارگر اخراج منظور و دارد اشاره شركت اي كارخانه تيموفق

 .ستين

7- Confidence game، اي Confidence trick، كي از يبردار كاله يمعنا به است ياصطالح ،اعتماد يباز اب  حقه 
 . ها آن اعتماد جلب با نخست است گروه اي شخص

 جمع آن در را حيمس خون يالرام وسفي بعداً و( دينوش آن از آخر شام در يسيع كه يجام يوسط قرون يها افسانه طبق -8
 .است شده نوشته يا العاده قخار يها تيخاص ها افسانه در جام نيا يبرا. دارد نام مقدس جام) كرد

9- Collective bargaining، و انيكارفرما نيب مذاكره از ينديفرا ،يجمع يزن چانه اي يجمع هدست يزن چانه و مذاكره 
 منافع .است كارگران حقوقو حق ساير و مرخصي ،ايمزا كار، طيشرا دستمزد، ميزان ميتنظ جهت در كارگران از يگروه

 . شوند يم ارائه دارند، تعلق آن به كاركنان كه يكارگر هياتحاد كي ندگانينما توسط معموالً نيز كاركنان
10- anti-entropic production 
11- The great Other، لورير ياليخ مذهب انيخدا از يكي ،يكيتار يخدا )R'hllor( ـ ياليخ نيد نيا ياصل باور. است 

 را يانرژ و گرما و نور ،يزندگ و است هيسا و نور يخدا شود يم دهينام زين لورير كه »سرخ يخدا« كه است نيا يحماس
 با را زيچ همه و است سرما و رگم يخدا) the great Other( يكيتار يخدا ،مقابل در. آرود يم ارمغان به جهان يبرا
   .پوشاند يم خي

 .كند يم ميتقس action و  workوlabour : ياصل ي حوزه سه به را يانسان تيفعال آرنت -12
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13- Cottage industry، يجا به كه است ياسيمق كوچك يصنعت تيفعال ،ييروستا يها كلبه عيصنا اي يخانگ عيصنا 
 .شود يم انجام منزل در شود انجام كارخانه در كه آن

14-  trickle-down-technology 
15- Chimera، به مجازاً. ديبار يم آتش دهانش از و داشت يافع دم و بز بدن و ريش سر كه ييواليه ،يوناني رياساط از 

 . هست هم يواه اليخ يمعنا

16-  Grameenism - بانك نيگرام به اشاره احتماال )Grameen Bank (يمبنا بر بنگالدش در را خود كار كه است 
 كبان نيا. افتي رواج هم گريد يكشورها در اين مدل و كرد آغاز يبنگالدش اقتصاددان و دار بانك ونس،ي محمد نظرات
  كلمه). شوند يم شناخته grameencredit نام با كه( دهد يم ردخُ ييها موا درآمد كم افراد به هياول يگذار سپرده بدون

Grameenكلمه از Gram افراد يمندساز توان يبرا يمدل يمدع بانك نيا. است شده ساخته »روستا« يمعنا به 
 و است گران حد از شيب ها كبان گونه نيا يها بهره كه معتقدند ياريبس اما است زنان و انييروستا ژهيو به و درآمد كم

  .كند يم گرفتار يبده ي هتل در را مردم
17- Gesellschaftlichen Arbeiter 
 .است شده اشاره دوم جلد به اشتباه به و است هيسرما سوم جلد سندهينو منظور احتماالً  -18
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