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( ۱۶۵۰هاست )شما بگویید از چیز است. قرنها همهکار برای ما آمریکایی
شناسی، ابتکار به وقت که ساز استای شخصیتکه ما باور کردیم کار مولفه

چنین تصور ما از انجامد. همها مینفس و امثال اینعمل، صداقت، انضباط
ر داین بوده که  –کنیم رویم و کار پیدا مییعنی جایی که می –بازار کار 

کند. و معتقد بودیم نحوی کارآمد عمل میها و درآمدها بهتخصیص فرصت
به زندگی روزمره ما، معنا و هدف  – رچقدر هم مزخرف باشده -که شغل ما 

خواب تواند صبح ما را از رختبخشد. حاال هرچه هم باشد میو نظم می
پذیر بودن بدهد و هایمان را پرداخت کند، به ما حس مسوولیتبکند، قبض

 از تلویزیون تماشا کردن در طول روز، دور کند.را ما 

اند شده گی مضحکاقع همهها دیگر باورکردنی نیست، در وکدام اینهیچ
توان هایی که هست هم نمیی کافی کار نیست و با آنچرا که دیگر به اندازه

 –استریت دار والکه ساقی موادمخدر یا بانکها را پرداخت. مگر اینقبض
 باشید. –کار یعنی به هر طریق یک خالف

دان گرفته تا امروزه، همه، از هر دو طیف چپ و راست، از دین بیکر اقتصاد
حل شناس، از برنی سندز تا دونالد ترامپ، راهآرتور سی بروکز جامعه

جو می کنند، گویی که وجست« اشتغال کامل»در فروریزی بازار کار را 
قدر خود چیز خوبی است، کار، کار است و مهم نیست چهاشتغال به خودی

که با  نیست حلیراه« اشتغال کامل»خطرناک، دشوار یا تحقیرآمیز باشد. اما 
کوشی یا بازی در چارچوب قوانین، یا هر چیز آن بتوانیم باورمان به سخت

نیم. نرخ رسمی بیکاری در رسد، را برگرداما خوب به نظر می دیگری که برای
چه درصد است، که تقریبًا به آن ۶ایاالت متحده در حال حاضر زیر 

می نامند نزدیک است، اما نابرابری « اشتغال کامل»اقتصاددانان وضعیت 

http://uncpress.unc.edu/browse/book_detail?title_id=3792
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درآمد هیچ تغییری نکرده است. فراهم کردن مشاغل مزخرف برای همه، 
رو هستیم را حل نمی کدام از مشکالت اجتماعی که اکنون با آن روبهیچ
 کند.

یک  کنید، به اعداد و ارقام نگاه کنید، در حال حاضراگر حرف مرا قبول نمی
 چهارم بزرگساالنی که واقعًا در ایاالت متحده مشغول به کار هستند،

ک پنجم کودکان یو بنابراین  -کنند مزد کمتری از خط فقر دریافت میدست
 شاغل در این تقریبًا نیمی از بزرگساالنکنند. آمریکایی در فقر زندگی می

یی هستند )بیشتر کسانی که واجد کشور واجد شرایط دریافت کوپن غذا
دهند(. اوضاع بازار کار، مثل دیگر بازارها، شرایط هستند درخواست نمی

 خراب است.

نظر از آنچه ( از بین رفتند، صرف۲۰۰۹مشاغلی که در رکود بزرگ مالی )
سود خالص  -دهد، دیگر برنخواهند گشت ما نشان مینرخ بیکاری به 

ن مشاغل دوباره و اگر هم ای -هنوز در حد صفر است  ۲۰۰۰مشاغل از سال 
وقت یا با ها مشاغل مشروط، پارهبار زامبی خواهند بود، آناحیا شوند، این

تان هفته به هفته شیفت شما را عوض مزدند که در آن رییسدستحداقل
مارت خوش آمدید، جایی که کوپن غذا گرفتن، یک مزیت به وال کنند: بهمی

 رسد.نظر می

دالر در ساعت، مشکل را  ۱۵دستمزد به و به من نگویید که باال بردن حداقل
کس در اهمیت اخالقی این جنبش شکی ندارد. اما با این حل می کند. هیچ

رسمی فقر ساعت کار در هفته از خط  ۲۹نرخ دستمزد ، شما فقط پس از 
 ۴۰الر است. با د ۷.۲۵مزد فعلی فدرال عبور می کنید. حداقل دست
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دالر درآمد داشته باشید تا به  ۱۰، باید به ازای هر ساعت، ساعت کار در هفته
که صرفا بخواهید به دیگران نشان دهید چقدر مرز رسمی فقر برسید. مگر این

اف معیشت را ندهد چه اهل کار و تالش هستید، دقیقًا گرفتن حقوقی که کف
 ای دارد؟فایده

ای گذار از اما یک لحظه صبر کنید ، آیا معضل کنونی ما فقط مرحله
ی تجارت نیست؟ در مورد بازار کار آینده چطور؟ آیا حرف چرخه

دهندگان آخرالزمان، یعنی آن مالتوسی های لعنتی، با افزایش بشارت
های جدید اقتصادی، بار فرصت های جدید سرمایه گذاری ووری، زمینهبهره

حال چنین بوده اما دیگر نه. تابه –دیگر نظرشان ابطال نشده؟ خب، بله 
های معقول برای نیم بینیگذشته و پیش گیری در نیم قرنازهروندهای قابل اند

قدر وابسته به تجربه است که نمی توان آن را به عنوان افتضاح ، آنقرن آینده
جا وضعی مشابه برخورد با ایدئولوژیک رد کرد. در اینهای علمی یا چرند

ها را توانید آنمی اگر خواستید -وهوایی داریم های مربوط به تغییرات آبداده
 رسید.انکار کنید، اما در این صورت ابله به نظر می

کسفورد که روندهای اشتغال را مطالعه می  به عنوان مثال، اقتصاددانان آ
تقریبا نیمی از مشاغل موجود، از جمله مشاغل مربوط به کنند، می گویند 

 -یعنی از شما چه پنهان، کارهایی مثل تفکر  –"کارهای شناختی غیرمعمول" 
ها مشغول شوند. آنسال آینده با کامپیوتری شدن کارها منقرض می ۲۰طی 

 1مسابقه علیه ماشین کتابدر  MITهای دو اقتصاددان توضیح نتیجه گیری
ولی که در ( هستند. در همین حین، آن نوع از فعاالن سیلیکون۲۰۱۱)

                                                           
1 Race Against the machine 

http://raceagainstthemachine.com/
http://raceagainstthemachine.com/
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زنند را در حرف می1« های مازادانسان»کنند، از شرکت می TEDگفتگوهای 
، 2هاقیام رباتید سایبرنت حذف خواهند شد. یعنی تول -نتیجه همان فرآیند 

کند، دیگر علوم اجتماعی است و که به همین منابع استناد می کتاب جدیدی
 تخیلی.-نه داستان علمی

یم، این وضع و بیایید خودمان را گول نزن –بنابراین این رکود بزرگ اقتصادی ما 
طور بحرانی اخالقی ی اقتصادی بلکه همیننه فقط یک فاجعه–شود تمام نمی

توانیم از خود بپرسیم کدام ا حاال میبست معنوی، زیرنوع بناست. حتی یک
سازی که نقش شخصیت ماعی دیگری به جز کار سراغ داریمهای اجتپایه

شخصیت چیزی است که باید در پی آن باشیم؟ به  یا اصال آیا -ایفا کند. 
ا همین دلیل این یک فرصت فکری نیز هست: ما را مجبور می کند جهانی ر

ین درآمد ما را تعیشخصیت ما را نسازد، تصور کنیم که در آن دیگر شغل 
 بر زندگی روزمره ما نباشد. نکند و سوار

، شود؟ در یک کالماگر مجبور نباشید برای دریافت درآمد کار کنید، چه می
 س است. گندش بزنند.بتوانیم بگوییم: دیگر می

کار چگونه -دارد از خود بپرسیم: دوران پسامطمئنًا این بحران ما را وا می
ای بیرونی اوقات هدهندچون نظمخواهد بود؟ بدون داشتن شغلی که هم

بدون ضرورت اجتماعی که صبح  -دهد، چه کار کنیم را سازمان  ما بیداری
خواب بکند و به سمت کارخانه، دفتر، فروشگاه، انبار، رستوران رختاز ما را 

                                                           
1 Surplus Humans 

2 Rise of the Robots 
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نیست چقدر از کنیم؟ هر جا که کار می کنید و مهم میمان کند، چه هدایت
گرداند؟ اگر مجبور نباشید برای محل کار باز می به آن متنفرید، شما را

 شود؟دریافت درآمد کار کنید، چه می

 واهدخاگر مجبور نباشیم برای امرار معاش کار کنیم، جامعه و تمدن چگونه 
آیا زندگی ما بود؟ نتخاب ما نبود، بلکه بخش اصلی اگر اوقات فراغت ا -شد 
شدیم یا داوطلب میتاپ خود را باز کنیم؟ های محلی، لپرفتیم در کافهمی

پی، به کودکان آموزش سیسیکمتر توسعه یافته، مانند می مناطق تا در
تماشا  های تلویزیونیکشیدیم و شوی روز گل میکه همهدهیم؟ یا این

 کردیم؟می

هایی پردازانه نیست بلکه پرسشری خیالگویم یک آزمایش فکچیزی که می
 اند زیرا مشاغل کافی وجود ندارد. بنابراین وقت آن شده که ما حتیعملی

توان زندگی خود را بدون شغل تری نیز بپرسیم. چگونه میسواالت عملی
از  وتوان بدون کار، درآمد کسب کرد؟ آیا این امری شدنی آیا می -تأمین کرد 

اید که کار را دهشاست؟ اگر مانند اکثر مردم طوری تربیت  تر اخالقیآن مهم
دانید، اگر بدون هیچ زحمتی درآمدی شاخص ارزش افراد برای جامعه می

 بودن نخواهید کرد؟عایدتان شود، حس متقلب

مان موقتی داریم زیرا کم و بیش همه پاسخها چند پرسشبرای این 
تاکنون به  ۱۹۵۹گیریم. سریعترین رشد درآمد خانوار از سال بیکاری میبیمه
درصد از  ۲۰یکم، واخت وجوه" دولتی مربوط بوده و در آغاز قرن بیست"پرد

چه به عنوان یعنی همان -شودمی تامین درآمد کل خانوار از طریق این منبع
های درآمدی، تامین اجتماعی یا "مقرری" معروف است. بدون این مکمل

https://rowman.com/ISBN/9780742535428/The-World-Turned-Inside-Out-American-Thought-and-Culture-at-the-End-of-the-20th-Century
https://rowman.com/ISBN/9780742535428/The-World-Turned-Inside-Out-American-Thought-and-Culture-at-the-End-of-the-20th-Century
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وند و اکثر روقت دارند به زیر خط فقر مینیمی از بزرگساالنی که مشاغل تمام
 های شاغل نیز محق به دریافت کوپن غذا خواهند بود.آمریکایی

ها، از نظر اقتصادی یا اخالقی مقرون به دولتی و مستمری اما آیا این وجوه
های ها، ما یه مشت تنبلبخشیدن به آنصرفه است؟ با ادامه دادن و وسعت

ایی خوب زیستن شویم یا به بحث جدی در باب اصول ابتدبگیر مییارانه
 زند؟دامن می

استریت های دولتی به والها، و نیز پاداشوجوه پرداختی دولتی یا مستمری
زدیم؟( همین حاال هم به ما )در مورد چیزی گرفتن در ازای هیچ حرف می

توان بحث درآمد را از کار تولیدی، مجزا کرد. اند که چگونه مینشان داده
مان است، نیاز بازاندیشی این درس رویر روبهانداز پایان کاحاال که چشم

 ی دولتی را تقسیم کنیم؟جهداریم. پرسش مهم آن است که چگونه بود

آییم! اتفاقا چرا، خوب هم اش برنمیکنید؛ ما از پسدانم به چه فکر میمی
توانیم. در ابتدا ما سهم تامین اجتماعی که اکنون به رقم دلبخواهی می

چنین مالیات بر درآمد دهیم، همدود شده را افزایش میهزاردالر مح۱۲۷
را « انقالب ریگانی»کنیم، یعنی جهت های تجاری را بیشتر میشرکت

کنیم. همین دو قدم برای حل بحران ساختگی مالی کافی است و معکوس می
توانیم به مسائل اخالقی کند. پس از آن میمازاد اقتصادی ایجاد می

 پردازیم.می

صدا با اقتصاددانان چپ و راست، از دین بکر گرفته تا گرگ شما، هم البته
ها به معنای از بین بردن انگیزه مانکیو، خواهید گفت افزایش مالیات شرکت
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ها را به خارج از که سرمایهنتیجه ایجاد شغل است، یا این گذاری و درسرمایه
 راند. تر است، میها کمکشور، جایی که مالیات

 ها، چنین پیامدهایی ندارد.واقعیت افزایش مالیات شرکت اما در

 که ستمدت مدیدی اها بیایید این پدیده را مهندسی معکوس کنیم. شرکت
یی ، قبل از اینکه حکم اجرا ۸۰و  ۱۹۷۰"چندملیتی" هستند. در دهه های 

 تیصنع درصد کاالهای ۶۰کاهش مالیات رونالد ریگان اعمال شود، تقریبًا 
ی در آن سوی یعن کشور، از در خارج های آمریکاییتوسط شرکت یواردات

افزایش قابل  حالشدند. این درصد از آن زمان تا بهتولید می ها،بآ
 ای نداشته است.مالحظه

مورد های بیها و حماقتخانمانمشکل بی - ندکارگران چینی، مسئله نیست
1ز یونایتدسیتیزنحسابداران شرکتی است. به همین دلیل تصمیم  در سال  

نتخاباتی های تبلیغات اکه در پی اعمال مقررات آزادی بیان بر هزینه ۲۰۱۰
نیست. در  شکلی از بیان _همچون قیل و قال_دار است. پولبود، خنده

جا دادگاه عالی، یک موجود زنده و شخصیت جدیدی از بقایای قانون این
2بلید رانرسینمایی آن مثل  یاز نمونه اخت و جهان واقعی راعرفی س  ،

3استاینفراکن 1زرترنسفورم یا اخیرًا، ،  کرد.تر ترسناک  

                                                           
1 Citizens United ی بیشتر درباره این پرونده رجوع کنید به: برای مطالعه 

https://usfacts.ir/1396/08/the-citizens-united-era-of-money-in-politics-
explained/ 

 
2 Blade runner 
3 Frankenstein  
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گذاری شرکتی خصوصی اکثر مشاغل با سرمایهاما نکته اصلی این است: 
ها تاثیری در اشتغال اند، بنابراین افزایش مالیات بر درآمد شرکتایجاد نشده

، رشد اقتصادی ۱۹۲۰دهه . حرفم را درست شنیدید، از نخواهد داشت
. معنی استزایش یافته ری خصوصی خالص، افگذارغم کاهش سرمایهعلی

تان این باشد معناست، مگر هدفآن چیست؟ این بدان معناست که سود بی
نشان  )یا متخصصان سلب مالکیت متخاصم( سهامداران به که بخواهید

ت. همانطور که کاری پر رونق اسوچنان فعال و کسبدهید شرکت شما هم
 سرمایه»های دیگر به خوبی نشان داد، برای تاریخ اخیر اپل و اکثر شرکت

و تأمین مالی برای گسترش نیروی کار یا تولیدات شرکت « گذاری مجدد
 خود، نیازی به سود ندارید.

نظرم احمقانه است، با این منطق، خب ساختن شخصیت از طریق کار به
 چرا یک گانگستر نشوم؟جرم و جنایت هم درآمدزاست. 

ای گذاری توسط مدیران عامل، فقط تاثیری حاشیهبنابراین تصمیمات سرمایه
ها برای تأمین مالی دولت رفاه که گیری از سود شرکتبر اشتغال دارد. مالیات

2برادر پاسبانرا دوست بداریم و  دهد همسایه خودبه ما امکان می خود  
ای باشیم، یک مشکل اقتصادی نیست. بلکه چیز دیگری، یعنی مسئله

 فکری، یا یک معمای اخالقی است.

                                                                                                                   
1 Transformers  

گفت: « برادرت هابیل کجاست؟»ی ده: پس خداوند به قائن گفت: اشاره به سفر پیدایش، باب چهارم، آیه 2
در باب مسئولیت در  23-13و نیز رومیان، باب چهاردهم آیات « هستم؟دانم مگر پاسبان برادرم نمی»

 ی کسب طعام خود.مقابل بردار و امتناع از به مشقت در افتادن او در تأمین معاش به واسطه
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مان را شکل کوشی باور داریم چرا که انتظار داریم شخصیتما به سخت
نه ا عادالها ردهد. اما همچنین امیدواریم، یا انتظار داریم که بازار کار، درآمد

 دو کنار هم معنا دارند. شخصیت فقط زمانی و عقالنی توزیع کند. این
های آموخته شده و پاداش شود که ببینیم بین تالش گذشته، مهارتساخته می

بینم درآمد کسی ی قابل توجیه و معقولی وجود دارد. وقتی میفعلی ما، رابطه
 جناسکاماًل نامتناسب با ارزش واقعی تولید اوست، درآمدی ناکافی برای ا

ها را بدانیم )و ها استفاده کنیم و قدر آنتوانیم از آنبقیه ما می بادوامی که
کنم وقت است که شک میفقط متاع مادی نیست(، آن« بادوام»منظور من از 
 کوشی باشد.سخت یسازی نتیجهکه شخصیت

(، HSBC) مواد مخدرنم کسی با پولشویی پول کارتل بیبرای مثال، وقتی می
 AIG ، Bearگذاری مشترک )های سرمایهصندوق زدن به مدیرانبا حقه

Stearns ، Morgan Stanley ، Citibankوام گیرندگان  کردن (، یا طعمه
که اتفاقی  –یا خرید رای در کنگره )همه موارد فوق(  (کم درآمد )بانک آمریکا

هم وقتی من با رسد آنبه درآمدهای میلیونی می -استریت استعادی در وال
وقت کنم، آنم را پرداخت میهای معاشوقت خود به سختی هزینهکار تمام

فهمم مشارکت من در بازار کار غیرمنطقی است و ساختن است که می
هم درآمد جرم و جنایت  که شخصیت از طریق کار احمقانه است. حاال

کاری روی گویم چرا من هم مثل دیگران به خالفزاست، با خودم می
 نیاورم؟

به همین دلیل است که بحرانی اقتصادی مثل رکود بزرگ مالی، همچنین یک 
و یک فرصت فکری است. ما  -ی معنوی بستمشکل اخالقی نیز هست، بن

که ایم ر کردهقما اجتماعی، فرهنگی و اخالقی اشتغالچنان بر سر مفاهیم 
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که چه اتفاقی آید در توضیح آنوقتی بازار کار مانند حاال ناموفق از آب در می
که سعی کنیم به مجموعه دیگری از مانیم، به جای آنافتاده، پادرهوا می

 معانی برای کار و بازار برسیم.

تقریبًا هر دو جریان چپ و راست است، زیرا همه « ما»منظور من از 
هدف  -ها را به نحوی از انحا، دوباره سر کار برگردانند آمریکاییخواهند می

است و اختالف «  اشتغال کامل»مداران راست و چپ، هردو، سیاست
ل اقتصاددانان تنها در راه و روش و نه اصل اهدف است. اهدافی که شام

 شود.سازی از طریق کار نیز میمواردنامحسوسی چون شخصیت

هم درست کنیم، آنما در مورد مزایای کار غلو می این بدان معناست که 
و هدفی متفق هرد« اشتغال کامل»زمانی که در حال محو شدن است. تأمین 

ای که امری غیرممکن و غیرضروری شده است. جناج است درست در لحظه
داری باشیم یا از تفکیک نژادی در مدافع برده ۱۸۵۰در دهه  که مانند آن است

 کنیم. دفاع ۱۹۵۰دهه 

 چرا چنین است؟

صرف نظر  -چیز است چون کار برای ما شهروندان جوامع بازاری مدرن همه
ساز است و درآمدها را منطقی تخصیص از این که آیا هنوز هم شخصیت

دهد و حتی کاماًل جدا از این که برای تامین معاش به آن نیاز داریم. از می
تراز گری مشابه و همرا با صنعتها زمانی که افالطون امکان تولید ایده

دانست، کار بخشی مهم از نظرگاه ما درمورد زندگی خوب بوده است. 
دانیم فراتر از عمر ما، ساخت و تعمیر چیزهای با دوام، چیزهای مهمی که می
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روی زمین دوام خواهند داشت، راه و روش ما برای دور زدن مرگ بوده است. 
آموزند جهانی فراتر از چنین به ما میها، همچون در حین ساخت یا تعمیر آن

 اصل واقعیت خود را دارند. –جهان قبل و بعد از ما  -ما 

بین زن و مرد  هاتفاوتراهی برای نشان دادن به دامنه این ایده بیندیشید. کار 
م از قرن هفده«. آورنان»بوده، به عنوان مثال با ادغام معنای پدر همچون 

 قتصاد تعریفی فرد در اقهای اخالزنانگی توسط جایگاه ی ومیالدی، مردانگ
نان زگیرند، یا شد، مردان به عنوان شاغالنی که برای تولید ارزش، دستمزد می

ی خود دریافت ای برای کار و مدیریت خانوادهبه عنوان کسانی که هیچ هزینه
میق و عتغییرات ، همراه با « خانواده»کنند. البته، اکنون با تغییر معنای نمی

ه بقط ورود زنان ف -موازی در بازار کار ، این تعاریف نیز در حال تغییرند 
 بازار کار و تغییر نگرش به جنسیت تنها یک نمونه از آن است.

 محور نیز تولید شده توسط بازار کاهای وقتی دوران کار تمام شود، جنسیت
نان چه که ما قباًل کار زکار اجتماعی کاهش یابد ، آن شوند. وقتی نیرویمی
نامیدیم یعنی آموزش، مراقبت های بهداشتی و خدماتی، به بخش اصلی می

شوند، یاد گرفتن کار عشق، مراقبت از یکدیگر و... کاری صنعت تبدیل می
یعنی  _نوادهی که دیگر محدود به حوزه خاشود، ضرورتکاماًل ضروری می

بلکه به ضرورتی در  .نیست_ ه به طور معمول وجود داردجایی که عاطف
 سرتاسر جهان بدل خواهد شد.

بوده « سرمایه داری نژادی»کار همچنین راه و روش آمریکایی برای تولید 
زارعان د کار بردگان، کار مجرمین، گویناست ، همانطور که مورخان می

و سپس بازارهای کار مجزای نژادی یعنی به عبارتی همان "نظام  صاحب نسق
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پوستان بنا شده است. در ایاالت متحده هرگز های سیاه" بر ویرانهبازار آزاد
بازار آزاد کار وجود نداشته و مانند هر بازار دیگر، همیشه با تبعیض قانونی و 

پوست همراه بود. حتی ممکن است بگویید که سیستماتیک علیه نژاد سیاه
کار مزدی،  پوست ازاین بازار محصور شده، با کنار گذاشتن کارگران سیاه

های تنبل بودن های فقیرنشین، همچنان به کلیشهها در محلهمحدود کردن آن
 زند.ها دامن میآمریکایی-آفریقایی

ه مراتب است )نگااگرچه هنوز هم کار اغلب مستلزم انقیاد اطاعت از سلسله
 ترینای برای ابراز عمیقبسیاری از ما، شیوهبرای چنان کنید به باال(، اما هم

قدرت و اجبارهای بیرونی و  یسلطه های انسانی همچون رهایی ازخواسته
هاست که خودمان را در نسبت با کار و نیز تامین خودکفایی است. قرن

 ایم.تولیدمان تعریف کرده

گیرد، وری را در برمیوقت آن رسیده که بدانیم این تعریف از خود، اصل بهره
اش و به هر کس به ی تواناییبه اندازهاز هر کس »گوید یعنی اصلی که می

کند که ارزش ما و ما را متعهد به این ایده می«  ی ارزش واقعی کارشاندازه
ین یم که اما تعیین کند. اکنون باید بدان تنها به قیمتی است که بازار کار برای
آن، تخریب  پایان، و همراه همیشگیاصل راه را برای رشد اقتصادی بی

 کند.ت، باز میزیسمحیط

 مگانهدر دنیایی که فراغت، دیگر نه امتیازی برای اشراف، بلکه حق طبیعی 
 محسوب شود، طبیعت بشر چگونه تغییر خواهد کرد؟
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ی وری به عنوان اصل واقعیت برای معقول جلوه دادن رویاتاکنون، اصل بهره
د تا سخت کار کنید و قوانین بازی را رعایت کنی»کرد: آمریکایی عمل می

تان ای که کاشتید، درو خواهید کرد، راهبه همان اندازه»که یا این« موفق شوید
 .«گیریدکنید، برای کار صادقانه، پاداش مناسب میمیرا خودتان انتخاب 

رسید یا الاقل اوهام و خیاالت نبود. اما ها معقول به نظر میشاید قبال این
 اند.معنا شدهحاال دیگر بی

د وری، سالمت عمومی و نیز کره زمین را تهدیرار دادن اصل بهرهدستمایه ق
نیافتنی کند )در واقع این دو، یک چیزند(. با متعهد شدن به آنچه دستمی

زنیم. اقتصاددان برنده جایزه نوبل، آنگوس است، فقط به جنون دامن می
گوید هنگامی که حین ش تاکنون رفت میچیزی مشابه آنچه شرح دیتون،

ساکنان ایاالت جنوب شرقی  نرخ غیر عادی مرگ و میر در میان ضیحتو
عنان ها آن» شود کهمدعی می ایاالت متحده )اصطالحا کمبرند انجیلی(

 هاویای آمریکایی دیگر برای آنر -« اندروایت زندگی خود را از دست داده
 معاشبینند پیروی از اخالق کاری، کفاف تامین باورپذیر نیست، چرا که می

 شان است.ای حکم مرگدهد و به معنای امضرا نمی

 روی ما قرارترین مساله را روبهبنابراین پایان قریب الوقوع دوران کار، اساسی
دهد: انسان بودن به چه معناست؟ برای شروع ، اگر شغل )ضرورت می

اف اهد اقتصادی( اغلب ساعات بیداری و انرژی خالقانه ما را پر نکند، کدام
شوند؟ می یگر را دنبال کنیم؟ کدام امکانات نادیده گرفته شده از نو پدیدارد

 مگان، به عنوان حقوق طبیعی هاگر امتیاز باستانی و اشرافی اوقات فراغت
 کند؟تغییری می داد شود، طبیعت انسان چهقلم
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م های اساسی انسان سالزیگموند فروید اصرار داشت که عشق و کار از مولفه
 تواند همچون شریک خوب زندگیبته حق با او بود. اما آیا عشق میاست. ال

یزی را توانیم به مردم امکان دهیم چپس از پایان کار هم دوام بیاورد؟ آیا می
ادر ها به عنوان خواهر و بردر ازای هیچ به دست آورند و باز همچنان با آن

ای را ان لحظهتویعنی به عنوان اعضای محترم جامعه رفتار کنیم؟ آیا می
زدن  شویم یا هنگام حرفمیبا کسی آشنا  وقتی که در مهمانی که تصور کرد

 «کنی؟خب، کجا کار می»ها در اینترنت کسی از ما نپرسد: با غریبه

ه ها نخواهیم داشت تا زمانی که ابتدا بپذیریم اگرچهیچ پاسخی برای پرسش
 نخواهد ماند. تا به امروز کار همه چیز ما بود، اما دیگر چنین
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