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 مشت زدن به ساعت

 

کنیم؟ کارگری و کار کردن چه معنایی دارد؟ چه کاری با کیفیت است؟ چرا ما زمان زیادی از عمر خود را کار می

های یکسال به آنها ها سواالت مهمی است که ما یا پاسخفرمایی؟ اینکارمندی بهتر است یا کارآفرینی و خویش

 ور نیستیم، آنقدر که برایمان بدیهی است وهایمان( و یا هیچ پاسخی برایش متصداریم )بر اساس پیش فرض

 .اندغالب ما شده های ذهنیپارادایم

کنم هستید. جایی که تالش می کتابخانه زمان های بازنشر شده دراکنون در حال خواندن یکی از مقالهشما هم

بگذارم.  عزیز به اشتراک زمان جویان های متنوعی که مرتبط با زمان باشد را با شماها و یادداشتها و مقالهکتاب

تواند دچار هایی که مدل ذهنی شما را میهای مهمی را در ذهن شما ایجاد خواهد کرد، پرسشاین مقاله پرسش

 .تردید کند

 :بیایید این مقاله را با هم بخوانیم
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 بوده است: نیمعموالً چن ،یاجتماع یهاتیو شکار و چه در فعال یچه هنگام کشاورز ،یکار انسان یوالگ  

 .یکاریاز استراحت و ب یطوالن یافرسا و دورهاز کار سخت و توان یکوتاه ۀدور

روند  نیاش را هم از دست داد، الحظه کی دیکه نبا یارزشمند یۀزمان به سرما شدنِلیاما اختراع ساعت و تبد

که پانصدسال  یدر حال م،یبفروش انیروزمان را به کارفرما سومکیاست که  یعاد مانیداد. حاال برا رییرا سراپا تغ

 .نداشت یفرق یبا بردگ یکار نیچن ش،یپ

 

با خودمان  م،یادهیرا شن شانیعنوان شغل یکه وقت میابرخورد کرده ییهاما با آدم ۀهم — هارپرز بر،یگر دیوید  

ارتباطات،  ۀکنندهماهنگ ،یپژوهشگر روابط عموم ،یمشاور منابع انسان کنند؟یواقعاً چه کار م هانیا میاگفته

 .اردفهرست انتها ند نی. اکیلجست ریمد ،یمال ستیاستراتژ

 

 :کندیم فیطور توص نیجزء ارتش آلمان است، شغلش را ا کارمانیکه پ کورت،

 کارمانیپ کی ی.تیشرکت آ نی. ادهدیارتش را انجام م یِ .تیآ یجزء دارد که کارها کارانمیپ کیآلمان  ارتش

منابع  تیریجزء دارد که مد کارمانیپ کی کیشرکت لجست نی. ادهدیرا انجام م کشیلجست یجزء دارد که کارها

 م.کنیکار م یشرکت آخر نیا ی. من برادهدیرا انجام م اشیانسان

را بردارد و خودش به  اشانهیکه را نیا یسرباز دو تا اتاق جابجا شود. به جا کیقرار است دفتر کار  دیکن تصور

 کیشرکت لجست یو آن را برا کندیم دییو تأ خواندیفرم را م ی.تیآ کارمانی. پکندیفرم پر م کیبرود،  دیاتاق جد

که  رسدیم یلیمی. به من اکندیکارمند طلب م کیو از ما  کندیم دییرا تأ ییجابجا کی. شرکت لجستفرستدیم

. با کنمیم هیکرا نیمن فاصله دارد، پس ماش ۀبا خان لومتریبه چهارصد و هشتاد ک کیبه پادگان بروم. پادگان نزد

و  گذارم،یجعبه م کیآن را داخل  کنم،یرا از هم باز م انهیرا کنم،یفرم را پر م کی روم،یبه پادگان م نیماش

. آنجا، من مهر و موم جعبه بردیم دیجعبه را به دفتر جد کینفر از شرکت لجست کی. کنمیرا مهر و موم مجعبه 

به خانه  نیبا ماش رم،یگیچند تا امضا م کنم،یرا دوباره سر هم م انهیرا کنم،یرا پر م گریفرم د کی کنم،یرا باز م

 .دهندیرا م پولمو بعد  فرستم،یم یادار یانامه گردم،یبرم

 ریتأث»شغلشان  کنندیفکر م ایکه آ دیپرس هاییایتانیسؤال را از بر نیا ۱وگاوی یقاتی، مؤسسه تحق۲۰۱۵سال  در

درصد گفتند که ۵۰معتقد بودند ندارد. )فقط  -درصد ۳۷-افراد  سومکیاز  شتری. بریخ ایدارد  «ایدر دن یمعنادار

درصد از شاغالن  ۴۰دتر که در هلند صورت گرفته یجد یسرشمار کیداشتند.( در  دیدرصد هم ترد ۱۳دارد؛ 

 .ندارد که شغلشان وجود داشته باشد یلیدل کنندیگفتند که احساس م یهلند
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داشته  یتربزرگ یرا برآورده کند و لذا معنا یهدف یکه هر شغل میکار ارزش قائل است. انتظار دار یما برا ۀجامع

قدر دلسردکننده است  نیا یزیاند، کمتر چکرده یخودشان درون یرا برا ینظام ارزش نیکه ا یباشد. از نظر شاغالن

 .را انجام دهند که خودشان معتقدند اتالف وقت است یکارشوند تا  داریکه بخواهند پنج روز هفته را از خواب ب

 ی. باالخره بخش بزرگکندیقدر مردم را درمانده و دلسرد م نیا هودهیشغل ب کیکه چرا داشتن  ستیروشن ن یول

 یهاخودشان را آدم دی. پس بادهندیکه انجام نم یکار یبرا ـیادیاغلب هم پول زـ رندیگیکار پول م یرویاز ن

 .کنندیم یو افسردگ دنبو ارزشیاکثراً احساس ب ی. ولاورندیبه حساب ب یشانسخوش

 

 بارنیاول یبرا یکشف کرد که نوزادان وقت ۱۹۰۱در سال  ،یشناس آلمانگروس، روان کارل

 یاالعادهبه نحو خارق برندیم یدر جهان پ ینیبشیقابل پ راتیتأث جادیا یخود برا ییبه توانا

بازو و دستشان  یمداد و با حرکات تصادف کیمثال، ممکن است با  ی. براشوندیخوشحال م

 ۀجیبا تکرار همان الگو دوباره به همان نت توانندیکه م فهمندیم یوقت یبکشند. ول ییهاخط

لذتِ علت »حالت را  نی. گروس ادهندیاز خود بروز م یاز حد شیب یبرسند، خوشحال یقبل

 .است یو اساس باز هیحالت پا نیو گفت ا د،نام دا« بودن

فرض بودند که  نیدر غرب بر ا یها، و دانشوران علوم اجتماعاقتصاددان ،یاسیس لسوفانیاز گروس، اکثر ف شیپ

و  یت جسمانلذ نیتضم یِاز سر ضرورت عمل ایقدرت هستند  یو تفوق در پ یروزیبه پ لیاز سر م ایها انسان

خود داشت، و به طور  یریگما از شکل مدر فه یمهم یامدهایکه گروس ارائه کرد پ ینشیدر زادوولد. ب قیتوف

هستند و با  یزیکه افراد متما فهمندیم جیدر انسان را ارتقا داد. کودکان به تدر زشیفهم ما از سازوکار انگ تریکل

خود جدا  رامونیکه از جهان پ فهمندیشوند م یزیچ ۀعلت رخ دادن و وقوعِ دوبار توانندیکه م نیا ۀمشاهد

 .ماست یهست ادیلذت علت بودن، که اصالً بن شود،یم یدرک موجب سرخوش نیهستند. اساساً ا

 

ا از او را تجربه کند و بعد ناگهان آن ر یسرخوش نیاجازه داده شود که ا یاند که اگر به کودکنشان داده هاشیآزما

ترک خواهد  یرا به کل طیمح یحت ایخواهد شد، از مشارکت سر باز خواهد زد،  یعصبان اریسلب کنند، کودک بس

 یِ از مشکالت سالمت روان در زندگ یاریکه علت بس کندیکاو، گمان مپزشک و روانبروچک، روان سیگفت. فرانس

 .باشند ییتروما یهاتجربه نیافراد هم

 

https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2019/04/karl-gross-کار-گروس.jpg
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را به  هایو سرگرم هایکشاند: بزرگساالن باز ۲وانمود ۀبه مثاب یباز یۀنظر یگروس او را به طراح یهاپژوهش

قدرت  می. ما دوست داربردیدادنِ مداد لذت مخود در حرکت یینوزاد از توانا کیکه  کنندیابداع م یلیهمان دل

: مییگویم یاست که به آن آزاد یزیمان چه نیا دیگوی. گروس ممیتجربه کن نفسهیف یهدف ۀخودمان را به مثاب

 .میکه قادر به انجام دادن آن کار هست لیدل نیفقط به ا یدادنِ کارامکان انجام

 یگرید زیاز هر چ شیمزخرف ب یهااست که از نظر صاحبان شغل یزیهمان چ قاً یکار دق یوانمود ۀاما جنب

که تظاهر به  دانندیهستند م هستند و در کارشان تحت نظارت ریکه مزدبگ یکسان ۀهم باًیآزاردهنده است. تقر

است. در  یبرآوردن هدف و مقصود دنکه سر آدم مشغول به کار است چقدر آزاردهنده است. هدف از کارکر نیا

 لیتحم گرانید یدکردن در کار که از سوانسان است، وانمو یبروز آزاد ینوع یْکه وانمودکردن در باز یحال

 یمسئله که کس نیا یخیظهور تار نیاول مینیبیکه م ستین بیاست. پس عج ینشانگر فقدان مطلق آزاد شودیم

 ست،ین یدادن کاربه انجام یازیکه ن یهنگام یکار وقت او را پر کند حت ای ،مجبور باشد در تمام اوقات کار کند

 .ستندیکه آزاد ن یکارگران یعنی شود،یو بردگان مربوط م انیبه زندان

نمونه، زراعت  یو بعد استراحت بوده است. برا ادیز یها به صورت صَرف انرژانسان یکار یالگوها ،یخینظر تار از

 زیبدون محصول ن یهاو در فصل ردیگیدر فصل کاشت و برداشت صورت م روهاین ۀهم جیعموماً در قالب بس

شکل  نیمعموالً به هم زیجشن ن دنیدکتدار ایبزرگ مثل ساختن خانه  ی. کارهاشودیخُرد انجام م یکارها

 یوربه بهره میکار کن یگریاگر طور د مییکه بگو میندار یلی. دلاندکردهیکار م طورنیهم شهیها همهستند. انسان

 .دهدیعکس م ۀجی. اتفاقاً اغلب نتانجامدیم یشتریب یو کارآمد

 نیاست. ا شدهیاست که عمدتاً تحت نظارت انجام نم نیبوده ا قاعدهیب خیکه کار در طول تار نیا لیاز دال یکی

در  یصادق است، حت زیاواخر ن نیتا هم یکار التیاز تشک یقرون وسطا و بخش اعظم سمیفئودال ۀسخن دربار

شده بودند محصول خواسته ردستیکه ز یکارگر و ارباب به شدت ناعادالنه بوده است. اگر آنان نیب ۀکه رابط یمواقع

 .اندکه بفهمند وقتشان را چطور گذرانده دندکریکه فرادست بودند خودشان را خسته نم یآنان کردند،یم دیرا تول

باشد.  شینفر متعلق به کارفرما کیوقت  یکه روز کردندیتصورش را هم نم یحت خیجوامع در سرتاسر تار اکثر

 شتریب یحت ایاز روز خودشان  سومکیاست که  یعیکامالً طب نیا کیدموکرات یشهروندان کشورها یاما امروزه برا

به »: زندیم ادیاند فررا از او به سرقت برده یمال کندیکه احساس م یکس تِ یارباب مدرن با عصبان را اجاره بدهند.

 م؟یدیرس نجایچه شد که به ا« .یکه ول بگرد دهمیتو پول نم

که کار را با آن اندازه  یشد به چارچوب لیکرد؛ زمان تبد رییزمان تغ یستیاز چ یقرن چهاردهم، فهم عموم در

 یساعت به دست تاجران محل یهاباشد. در سراسر اروپا برج یریگاندازه اریکه خودِ کار مع نیا یبه جا گرفتند،یم

کنند  یادآوریتا به خود  گذاشتند،یم زشانیم یمرگ رو ادآوری ۀانسان را به مثاب ۀتاجران جمجم نیبنا شدند. هم
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که مقارنِ ظهور انقالب  یبیج یهاو ساعت یخانگ یاهباشند. گسترش ساعت عیدر استفاده از زمان سر دیکه با

شود. اکثر  ریفراگ زیمتوسط ن ۀطبق نِیزمان ب ۀدربار دگاهید نیدر اواخر قرن نوزدهم بود باعث شد هم یصنعت

 دیجد لِیوسا نیو مصرف شود، کامالً مثل پول. و ا یبندبودجه دیکه با دندیدیمحدود م ییدارا کیرا  انافراد زم

و فروش بودند فراهم  دیبرابر که قابل خر یزمان کارگر به واحدها یبندمیاعالم زمان موجب شدند امکان تقس

 .کارگران را ملزم کردند که هنگام ورود و خروج ساعت بزنند جیها به تدرشود. کارخانه

کردن زمان حرف بزنند از  یکه از سپر نیا ی. مردم به جاکیداشت و هم بُعد تکنولوژ یهم بُعد اخالق رییتغ نیا

زمان، از دست دادن زمان، مبارزه با زمان، و  ۀریصَرف کردن زمان حرف زدند، و از اتالف زمان، کشتن زمان، ذخ

معضل  کیبه عنوان  قاعدهیموقت و ب یبا کارها یاندهی. در طول دو قرن هجدهم و نوزدهم، به نحو فزاهانیمانند ا

شده  لیزمان تبد تیریمد کردند؛یاصرار م« در زمان ییجوصرفه»بر  ستی. واعظان متدشدیبرخورد م یاجتماع

که نسبت  کنند،یمصرف م دهیکه وقت خود را نسنج کردندیسرزنش م ثیح نیبود به جوهر اخالق. فقرا را از ا

 .اندنیهمان طور که نسبت به پول خود چن اند،تیمسئولیببه وقت خود 

 یهااز کارخانه یاریرا از زمان داشتند. بس هایتلق نیهم زیظالمانه ن طیشرا نیاثنا، کارگران معترض به ا نیا در

دار هر جور دلش خودشان را وارد کارخانه کنند، چون کارخانه یهاساعت دادندیبه کارگران اجازه نم هیاول

خواهان  کردند،یباالتر مذاکره م یساعت یهاسر نرخ بر ی. فعاالن کارگرکردیم یبا ساعت کارخانه باز خواستیم

 فتیبرابر حقوق طلب کردند، و خواهان ش میونکی یکارساعات اضافه یبرا شدند،یبا ساعت ثابت م یقراردادها

 نیکه قابل فهم است، ا نی، با ا«وقت آزاد»داشتن  یگرفتن براساعته بودند. اجازهساعته و بعد هشتدوازده یکار

 .تعلق دارد دهیکه آن را خر یکه وقت کارگر واقعاً به کس کردیم تیرا تقو یقتل

شده است که مردم اگر  یکارفرما باشد چنان عاد ۀکه کارگران اخالقاً متعهدند زمان کارشان تحت سلط دهیا نیا

 نی. و بدکنندیم یخو اوقات تل شوندیناراحت م گذرانندیوقت خود را به بطالت م یکارگران ترابر نندیبب مثالً 

که آن قدر کار ندارند که هشت ساعت  یکارگران یبهبود مشکل فرض یبرا یحلابداع شد: راه ۳یسان، سرمشغول

که  ییمعنایب یهااز شغل یطوالن یاخچهیکه تار دیتوجه کن یبه نام وند یخانم اتیکامل را پر کند. به تجرب

 :من فرستاده است یداشته را برا

 یتلفن بودم کارها یصدا دنیکه منتظر شن یکوچک، اغلب در حال یتجار ۀمجل کی رشیعنوان مسئول پذ به

از  و ختیر زمیم یکاغذ را رو ۀریصدها گ غاتیاز افراد بخش فروش تبل یکی بار،کی. دادندیهم به من م یگرید

به رنگشان  یکار چیه هارهیرنگ از هم جدا کنم. بعد هم موقع استفاده از گ کیها را به تفکمن خواست که آن

 .نداشت
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که  کرد،یم یتنها و مستقل زندگ ورکیویدر شهر ن یاز هشتاد سال داشت در آپارتمان شتریمادربزرگ من که ب 

 دیکند، در خر یکه در کنار او زندگ میمهربان را استخدام کرد یلیخانم خ کیداشت.  ازیکمک ن یمسلماً به کم

حساب، اگر  نیداشت چشمش به او باشد. با ا ازین یکمک ایخورد  نیوقت زم کیکمکش کند، و اگر  ییو لباسشو

باعث شده بود مادربزرگ من  نیدادن نداشت. همانجام یبرا یخانم عمالً کار نیا رفت،یم شیخوب پ زیهمه چ

 .سرآخر آن خانم رفت. «ندینشیم نجایفقط ا»بود که  نیبشود. اعتراضش ا یعصبان یحساب

 کی یاست که برا یمهندس جوان مصر کیمثال، رمضان  یاست. برا جیحس تعهد در سرتاسر جهان را نیا

 .کندیدر قاهره کار م یشرکت دولت

 ای کندیمطبوع کار م یۀتهو ایکند که آ یو بررس دیایداشت که هر روز صبح ب ازین یمهندس میت کیبه  شرکت

 توانستینم تیریخراب شد آنجا حضور داشته باشد. مسلماً مد یزیبعد هم همان اطراف بچرخد تا اگر چ ر،یخ

هشت  قاًیها دقکرد که پرکردن آن هیهت ییهاستیلها و چکها و دستورالعملپس فرم رد؛یرا بپذ یزیچ نیچن

که من را اصالً به عنوان مهندس استخدام  دمیبالفاصله فهم»: دیگوی. رمضان مگرفتیساعت در هر روز وقت م

است،  یکاغذباز میدهیانجام م نجایکه ا یکل کار«. »هستم یفن یجور مأمور ادار کیاند، بلکه در واقع نکرده

 یکس ندازدیها را اگر از قلم بکه کدام فرم دیفهم جیخوشبختانه، رمضان به تدر« .هاو فرم هاستیلپرکردن چک

 شدیباعث م ندیفرآ نیا حال،نیاکرد. با اتیو ادب لمیبه ف اشندهیفزا ۀمتوجه نخواهد شد و وقتش را صرف عالق

بار بود و موجب ماللت یاننداشت از نظر رو یادهیفا چیکه به نظرم ه یهر روز رفتن سر کار»احساس بطالت کند. 

 .«من شد یافسردگ

جهت که رمضان  نیمخصوصاً از ا رسد،یهر قدر هم که آزاردهنده باشد، آن قدر هم بد به نظر نم ،یینها ۀجینت

بار به  کیرا که  یکه زمان ندیرا بب نیا توانستی. پس چرا نمردیبگ یرا به باز ستمیس نیبود چطور ا دهیفهم

 و فقدانِ هدف او را از پا درآورد؟ کردنچرا وانمود رد؟یگیپس م یشرکت فروخته حاال دارد دوباره دزدک

 یاند ولاستخدامش کرده یهدف یکه انگار برا کنندیبرخورد م یکه با آدم طور ییجا یعنی-شغل مزخرف  کی

کردن خود فرد.  یوانمود است، نه باز یْ باز نیا ذاتاً دلسردکننده است، چون -مجبور است فقط تظاهر به کار کند

 یمعنادار ریکه نتواند تأث یاست. انسان یخودِ انسان یادهایحمله به بن جورکیکار  نی. اشودیآدم بلند م ادیمسلماً فر

 .ماندیبازم ستنیبر جهان داشته باشد از ز
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[۱] YouGov 

[۲] make-believe 

[۳] Busywork: شغول به کار کنید، ولی واقعاً کاری این کلمه به این معناست که شما در ظاهر سرتان را م

معنا باشد. در فارسی نیز عبارت اهمیت و بیدهید کامالً بیبرای انجام دادن نداشته باشید، یا کاری که انجام می

شود اهمیتی ندارد، ولی فرد به این معناست که هرچند کاری که انجام می« سر خود را به کاری مشغول کردن»

ر حال عاطل و باطل هم نیست ]مترجم[دهد که به هنشان می . 

 .توانید بیشتر بخوانیدنویسنده می توئیتر و پدیاویکی ی نویسنده دردرباره- ۴

منتشر شده و Punching the Clock  است که در هارپرز با عنوان ی آقای دیوید گریبراین مقاله نوشته- ۵

 .کرده بود سایت ترجمان آن را ترجمه و منتشر

. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Graeber
https://twitter.com/davidgraeber
https://twitter.com/davidgraeber
https://harpers.org/archive/2018/06/punching-the-clock/
https://harpers.org/archive/2018/06/punching-the-clock/
http://tarjomaan.com/barresi_ketab/9153/
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 :ها و مطالب مرتبطنوشته

منتشر شده است، « رادیو مدیریت زمان»کنم این فایل صوتی مرا با عنوان پارادایم شیفت که در پیشنهاد می

تواند با شنیدن این فایل صوتی بیشتر کرد، میبخوانید. این تغییر نگاهی که دیوید گریبر در این نوشته دنبال می

 :محقق شود

 رادایم شیفتپارادایم و پا :فایل صوتی

 در این آدرس «مدل ذهنی »ی بحث بسیار مهمی به نامهای مرا دربارهی نوشتهتوانید مجموعههمچنین می

 .بخوانید

 کتابخانه زمان.

های منتشر شده در کتابخانه زمان است. ا گفتم، این نوشته یکی از نوشتههمانطوری که ابتدای مقاله خدمتِ شم

ریزی و کتابهای مرتبط به آن را به های تخصصی مدیریت زمان و برنامهکنم کتابای که در آن تالش میکتابخانه

نند، معرفی کنم. کهایی که این رویکرد را دنبال میها و مقالههای پیشنهادی خودم و همچنین نوشتههمراه کتاب

 :ی آنها را به رایگان بخوانید یا دانلود کنیدتوانید در آدرس زیر همهشما می

 کتابخانه زمان
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